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الصباح الجديد - متابعة:
وزارة اخلارجيــة واملغتربني  رحبــت 
بالقرار  اليمنيــة  اجلمهوريــة  في 
الواليات  حكومــة  اتخذتــه  الذي 
املتحدة األميركية بشــأن تصنيف 
كمنظمــة  احلوثيــني،  جماعــة 
إرهابية أجنبية، والذي ينسجم مع 
ملعاقبة  اليمنية  احلكومة  مطالب 
وصفتها  التــي  املليشــيات  هذه 

ب"اإلرهابية".
يســتحقون  احلوثيني  أن  وأكــدت 
إرهابية  كمنظمــة  تصنيفهــم 
أجنبيــة ليــس فقــط ألعمالهم 
ملســاعيهم  أيضاً  ولكن  اإلرهابية 
الدائمــة إلطالــة أمــد الصــراع 
والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية 
فــي العالــم، فما قامــت به هذه 
وانتهاكات  جرائــم  مــن  اجلماعة 
جســيمة حلقوق اإلنسان والقانون 
تفجير  مــن  الدولــي  اإلنســاني 
للمنــازل ودور العبــادة، واضطهاد 
وتهجيــر  الدينيــة،  األقليــات 
ملمارساتهم  واملنتقدين  املعارضني 

واعتقــال وتعذيــب الصحفيــني 
وحصار  السياســيني  والناشطني 
عشوائيا  املدنيني  واستهداف  املدن 
وزراعــة األلغــام في البــر والبحر 
واســتخدام املنشــآت الصحيــة 

والتعليمية لألغراض العســكرية 
في  االقتصادية  املؤسسات  وتدمير 

اليمن.
وكذا اســتهدافها لألعيان املدنية 
داخل اململكة العربية الســعودية 

الدائــم  وارتهانهــم  الشــقيقة، 
والكبير ملا اســمته "أجندات إيران 
التخريبيــة " فــي املنطقة والتي 
متثــل آخرهــا في محاولــة القتل 
اجلماعي ألعضاء حكومة الكفاءات 

العملية  وتقويــض  السياســية 
السياســية في اليمــن، كل هذا 
اإلرهابية لهذه  الطبيعــة  يثبــت 
اجلماعــة وعدم جديتهــا بتحقيق 

السالم.
وأضافت أن دعم إيران اإليديولوجي 
والفنــي  والعســكري  واملالــي 
للحوثيــني هو الذي ســمح لهم 
إرهابية  باالنخــراط فــي أعمــال 
ذلك  في  )مبا  طائشة ومستهجنة، 
الهجوم اإلرهابي يوم 30 ديســمبر 
2020م علــى مطــار عــدن الذي 
اســتهدف احلكومة وتســبب في 
مقتــل وجرح العشــرات(. ونوهت 
اخلارجيــة اليمنية إلى أن احلكومة 
التي عبرت  اليمنية تتفهم اخملاوف 
عنهــا بعض األطــراف ذات النوايا 
التي تشارك  تلك  احلسنة، وخاصة 
في عمليــات اإلغاثة في اليمن من 
كمنظمة  احلوثيــني  تصنيــف  أن 
إرهابية أجنبية قد يكون ذو "عواقب 
غير مقصودة" على كل من عملية 
ومع  اإلنسانية،  واألوضاع  الســالم 

ذلك، فإن التدخل املستمر والسافر 
أعــاق جهود  الذي  هــو  للحوثيني 
النظر  وينبغي  اإلنســانية  اإلغاثة 
إلــى هــذا التصنيــف كمنظمة 
إرهابية أجنبية على أنه أداة فعالة 
لوقف سلوكهم املشني والذي يؤثر 
سلباً على سير العمليات اإلغاثية 
واإلنسانية ودفعهم إلى وقف نهب 
أوهامهم  عن  والتخلي  املساعدات 
باحلق  واالختصــاص  التفــوق  في 
وإجبارهم  اليمن  حكم  في  اإللهي 
على السعي بصدق لتحقيق سالم 
الوزارة  شامل ومستدام. واختتمت 
بيانها بـ "من أجل إنهاء هذا الوضع 
املأســاوي الذي صنعته املليشيات 
احلوثية، فإن احلكومة اليمنية تدعم 
بشــكل ثابت تصنيــف احلكومة 
األميركيــة للحوثيــني كمنظمة 
الوقت،  نفس  وفي  أجنبية،  إرهابية 
ســتواصل تقدمي دعمهــا الكامل 
جلميع اجلهــود التــي تقودها األمم 
دائم  ســالم  إلى  للتوصل  املتحدة 
وشامل وفقا للمرجعيات املعتمدة.

الخارجية اليمنية ترحب بتصنيف الحوثيين
جماعة إرهابية وتتعهد دعم جهود السالم االممية

السليمانية ـ عباس اركوازي:
طالبت محكمة استئناف محافظة 
السليمانية برفع احلصانة عن نائبني 
في برملان كردستان متهيداً حملاكمتهما 
على خلفية دعــوى قضائية اقيمت 
ضدهما من قبــل مدير احدى املنافذ 

احلدودية في االقليم.
وقدمــت محكمة اســتئناف قضاء 
بنجويــن طلباً علــى خلفية دعوى 

باشماغ  اقامها مدير منفذ  قضائية 
النائبني  احلصانــة عن  برفع  احلدودي 
في برملان االقليــم علي حمه صالح 
الى  لتقدميهما  متهيداً  محمد  ودابان 
املسؤولني  التهامهما  نظرا  القضاء، 
بتســهيل  باشــماخ  فــي منفــذ 
واملشاركة في عمليات تهريب وتهرب 
من الرسوم مبا يصل الى مئات ماليني 

الدوالرات شهرياً.    

وارســلت محكمة قضــاء بنجوين 
شــكويني منفصلتني مقدمتني من 
قبل مديــر منفذ باشــماغ احلدودي 
تدعــو الى برملــان كردســتان بغية 
التمهيد لرفع احلصانة عن على حمه 
ودابــان محمد عضــو كتلة  صالح 
حركة التغييــر، ليمثال امام القضاء 
فــي التهم املنســوبة اليهما. وجاء 
في موضوع الشكوى ان مطالبة رفع 

احلصانة عن النائبني على حمه صالح 
العراقي،  ودابان محمد وفقا للقانون 
نشراها  اتهامات  خلفية  على  جاءت 
علــى مواقع التواصــل االجتماعي، 
بوجود عمليــات تهريب منظم ملئات 
الشــاحنات من منفذ باشماغ وعدم 
اســتحصال الكمارك منها اعتبرها 
واســتهدافاً  تشــهيراً  املنفذ  مدير 
وطعناً في نزاهة العاملني في املنفذ.

استئناف السليمانية تطالب برفع الحصانةالكهرباء : 149 مليار دينار "تحل" أزمة الطاقة في البالد
عن نائبين في برلمان اإلقليم 

على خلفية كشفهما عمليات تهريب منظم عبر المنافذ الحدوديةيعد رقما بسيطا جدا إزاء عشرات الترليونات التي انفقت سابقا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
امـس  الكهربـاء  وزارة  أعلنت 
االثنـــني إعـــداد خطـة مـن 
جتهيــز  أزمـة  إنهـاء  شأنهـا 

الطاقـة فـي البـالد.
الوزارة  باســم  املتحدث  وقال 
الوزارة  إن  أحمـــد موســـى، 
أعــدت خطــة بتوجيهـــات 
رئيـــس الــوزراء مصطفــى 
الكاظمــي، لكنها تســتلزم 
مبلغــا يصل إلــى 149 مليار 

دينار، رفعت إلى رئاسة الوزراء 
أضافة  عليها،  املصادقة  بغية 
لبعــض الصالحيــات التــي 
ستحل أزمة الكهرباء بشكل 

كبير.
ولفـــت متحـــدث الـــوزارة 
يقـــف  العـــراق  أن  إلـــى 
علـــى مسافـــة واحدة مـع 
اجلميــع، وأي عــروض للغــاز 
ومطابقة  مناســبة  تكـــون 
في  املعتمــدة  للمواصفــات 

وباألســعار  الكهربــاء،  وزارة 
التنافســية تخــدم اجلانــب 
مؤكداً  للعــراق،  االقتصــادي 
من  للغاز  عــروض  وجود  عدم 
دول أخــرى لغاية اآلن، غيـــر 

إيران.
أن  أهميــة  علــى  وشــدد 
تعتمــد وزارة الكهربــاء، في 
مســاعيها على تنوع مصادر 
الطاقة، مبينــاً أن االتفاقيات 
والتفاهمات وإنشــاء خطوط 

ناقلة للغاز، حتتاج إلى سقوف 
زمنية، وتلك السقوف الزمنية 
العراق  يعمــل  أن  املمكن  من 

عليها.
الرقـم  ان  الى  اإلشارة  جتـــدر 
موسـى  أورده  الـــذي  األخيـر 
أزاء  يعـــد بسيطـــا جـــدا 
مــن  الترليونــات  عشــرات 
على  انفقت  التــي  الدنانيــر 
وزارة الكهرباء طيلة السنوات 

املاضية.

جبران باسيل: نحن ال نقبل أن تكون أرضنا
السعودية متفائلة بصعود أسعار النفط3مسرحًا لصراعات اآلخرين

6وقطر متشائمة والعراق في الوسط

بغداد - الصباح الجديد:
عراقيون  حتالــف  عن  النائــب  اورد 
حسن خالطي امس االثنني، ان سعر 
صرف الدوالر امــام الدينار العراقي 
لــن يبقى ثابتا حســب وضعه في 
موازنــة ٢٠٢١، فيمــا افــاد رئيس 
البالد،  في  الصرافة  رابطة شركات 
العراقي  الدينــار  بأن خفض قيمة 
إزاء الدوالر ميثــل صفعة لالقتصاد 

والقطاع اخلاص.
وقــال خالطي في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، ان “احلكومة وضعت 
الدينار  امــام  الدوالر  ســعر صرف 
العراقــي ١٤٥٠ وهذا لن يكون ثابتا 
وسيتم تغييره داخل البرملان”، الفتا 

الى ان “تغيير سعر صرف الدوالر ابرز 
التعديالت التي ستطرأ على قانون 

املوازنة االحتادية”.
احلاليــة  “الصيغــة  ان  واضــاف 
للموازنــة غيــر مقعنة وســيتم 
كبير”،  بشــكل  عليها  التعديــل 
مبينا ان “االستقطاعات في املوازنة 
يجب أن تتــم وفق القوانني اخلاصة 

بالضرائب”.
ومــن جانبه، اكــد رئيــس رابطة 
نصير  العراق  في  الصرافة  شركات 
املوســوي فــي وقت الحــق امس 
االثنــني، ان قــرار احلكومة بخفض 
قيمــة الدينــار امام الــدوالر ميثل 

صفعة للقطاع اخلاص واالقتصاد.

سعر صرف الدوالر في الموازنة لن يبقى 
ثابتًا ومختص يقترح خفضه حتى 1300

بغداد ـ الصباح الجديد: 
بحــث رئيــس حتالــف عراقيون، 
الســيد عمار احلكيــم، مع وفد 
الكردســتاني  الدميقراطي  احلزب 
برئاسة روز نوري شاويس، تطورات 
البالد  في  السياســي  املشــهد 
بغداد  بــني  والعالقة  واملنطقــة 
نتيجة  اإلقتصادية  واألزمة  وأربيل 
جائحة كورونا وانخفاض أســعار 

النفط.
وذكر بيــان ملكتبه انه "مت التأكيد 
على ضرورة إنفاذ الدســتور فيما 
يتعلق بحقوق املواطنني في عموم 
العراق وضــرورة ان تصرف عائدات 
السياقات  ضمن  والثروات  النفط 
عمار  السيد  ودعا  الدســتورية"، 

احلكيــم، الى "اســتثمار املرحلة 
نفط  موضــوع  مــع  والتعامــل 

اإلقليم ضمن ما أقره الدستور".
وقال ان "األزمــة االقتصادية أزمة 
مركبة بانخفاض أســعار النفط 
وجائحــة كورونــا ممــا يتطلــب 
سياسة مالية تقشفية ومحركة 
البلد،  في  اإلنتاجيــة  للقطاعات 
الفساد  مكافحة  أيضا  ويستلزم 
املســتحوذ  األموال  واســترجاع 

عليها بغير وجه حق".
على  احلكيم،  عمار  السيد  وشدد 
"التعامــل بني بغــداد وأربيل من 
منطلق التنازل للعراق واستحضار 
معادلة احلق والواجب فما هو حق 

لطرف هو واجب على اآلخر".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
نية إليقاف  اي  التربية  وزارة  نفت 
الــدوام الرســمي فــي البــالد، 
مشيرًة إلى تطلعها " لزيادة أيام 
الــدوام في املــدارس خاصًة بعد 
االنخفاض الكبير ألعداد اإلصابة 

بكورونا ".
بيان  في  الطلبة  الــوزارة،  ودعت 
اصدرته امس االثنني، الى االبتعاد 
لضمان  املزيفــة  املواقــع  عــن 
اســتمرار العمليــة التعليمية. 
وبينت الــوزارة اســتمرار الدوام 
الرســمي يوماً واحداً لكل صف 

دراسي وحسب املرحلة الدراسية 
)ابتدائي او ثانوي(، الفتًة إلى أنه ال 

توجد لديها أي نية إليقافه.
تطلعها  الــى  الوزارة  وأشــارت 
لزيادة أيــام الدوام فــي املدارس 
خاصــًة بعد االنخفــاض الكبير 
ألعداد اإلصابة في العراق والتزام 
الطلبة بطرق الوقاية والسالمة.

التربية في  وزارة  أوصــت  وكانت 
2020، ببقاء دوام  28 كانون األول 
األسبوع،  في  واحداً  يوماً  املدارس 
ليكــون التعليم فــي بقية أيام 

األسبوع عن )بُعد(.

التربية تنفي إيقاف الدوام الرسمي 
وتؤكد: الدراسة يوما واحدا في األسبوع 

الحكيم: على بغداد واربيل
التعامل من منطلق التنازل للعراق

بغداد - وعد الشمري:
االقتصــاد  جلنــة  انتقــدت 
واالســتثمار، أمس االثنني، حجم 
املبالغ اخملصصة إلقليم كردستان 
في موازنــة 2021، الفتة إلى أنها 
تعادل ما ستحصل عليه بغداد و 
ثمان محافظات وسطى وجنوبية، 
لتخفيض  توجــه  عن  كاشــفة 
هذه املبالغ مبا يحقق العدالة بني 

مناطق العراق كافة.
وقال عضــو اللجنة النائب حامد 
املوسوي، في حديث إلى "الصباح 
اجلديــد"، إن "موازنة العام احلالي 
تنطوي على العديد من املشكالت 
الفقرات  صعيــد  على  الســيما 

املتعلقة بإقليم كردستان".
"االطالع  أن  املوســوي،  وأضــاف 
املرسل من  املشروع  على نصوص 
احلكومة يعطي انطباعاً أولياً، بأن 
الصياغات كأنها كتبت في إقليم 
كردســتان، وليس مــن قبل وزارة 

املالية االحتادية".
وأشــار، إلــى أن "انحيــازاً كبيراً 
تنطــوي عليــه املوازنــة لصالح 
إقليم كردســتان حيث خصصت 
لــه أمواالً تســاوي مــا مت وضعه 
ثمان  ومعهــا  بغداد  للعاصمــة 

محافظات".
أن "املشــروع  وأوضح املوســوي، 
 13 من  أكثــر  لإلقليم  خصــص 
تريليــون دينار، في حــني أن ما مت 
وضعــه للمحافظات الوســطى 
واجلنوبية بنحــو 12 تريليون دينار، 

مبا يزيد بنحو 1.3 تريليون".
وشّدد، على أن "النفط ملك لكل 
العراقيــني وينبغــي أن يتمتع به 
الكافة وبنفس احلقوق والواجبات، 
وال فــرق بــني محافظــة وأخرى، 
بحســب ما ذهب إليه الدســتور 

العراقي".
"املوازنة  أن  إلى  املوســوي،  ولفت 
ينبغي أن توزيع أموالها بحســب 
النسب السكانية لكل محافظة 
بعيداً عن الصفقات السياســية 

واجملامالت".
احلالي كسر  "املشــروع  أن  وأكد، 
اإلرادة التــي حتققت فــي قانوني 
االقتراض األولــى والثاني كونهما 

بتسليم  اإلقليم  التزام  نصا على 
كامــل نفطه إلى بغــداد مقابل 
حصوله على مستحقاته املالية".
"التوجه  أن  إلى  املوسوي،  ومضى 
احلكومي هو العودة إلى تســليم 
عائــدات 250 ألــف برميل نفط 
يوميــاً، ومــا زاد على ذلــك فأن 
اإلقليم يصدر ما يشاء، وهو أجراء 

لن نقبل به أبداً".

من جانبها، ذكــرت عضو اللجنة 
في  جــودت  شــاكر  ندى  النائبة 
تصريــح إلى "الصبــاح اجلديد"، 
أن "املوازنــة فيها مواد تشــّكل 
إلقليــم  واضحــة  مجامــالت 
كردســتان علــى حســاب بقية 

احملافظات".
وتابعــت جــودت، أن "املبالغ التي 
اإلقليم  عليهــا  يحصل  ســوف 

باستحقاقه"،  مقارنة  كبيرة جداً 
وكشــفت عن "توجه لتخفيض 
العدالة  النســبة مبا يحقق  هذه 

بني احملافظات".
وبينت، أن "االلتزام بتسليم املوارد 
قبل  النفطية من  وغير  النفطية 
اإلقليــم ينبغي أن يســري على 
قانون املوازنة أيضاً وطبقاً ملا نص 
عليه قانــون متويــل العجز ومن 

قبلــه قانون االقتــراض الداخلي 
واخلارجي".

وانتهــت جودت، إلــى أن "املوازنة 
إلــى حوار  بشــكل عام حتتــاج 
التي  الفقــرات  ملعاجلة  مكثــف 
تنطوي علــى خالفات عديدة ومن 
بينهــا ما يتعلق بحصــة إقليم 
كردستان والتزاماته جتاه السلطة 

االحتادية".

االقتصاد النيابية: صياغات الموازنة كأنها 
كتبت في إقليم كردستان وليس في بغداد

االقتصاد النيابية "ارشيف"

خصصت له مبالغ تفوق ما ستحصل عليه العاصمة و 8 محافظات
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــَدت وزارة الصحة أن حصة 
العراق من لقاح كورونا ستصل 
خالل الربع األول من هذا العام، 

أي بحدود الشهرين املقبلني.
وقــال املتحــدث باســم وزارة 
الصحة سيف البدر في تصريح 
“العراق  إن  رسمي امس االثنني، 
وقع مع شــركة )فايزر( وسنبدأ 
بتســلم اجلرعــة األولــى في 
هناك  وستكون  املقبلة،  الفترة 

التزامات مع )فايزر( وغيرها«.
وأضــاف املتحــدث ، “مازالــت 
التزاماتنــا قائمة مع التحالف 
يضم  الذي  للقاحــات،  الدولي 
وبإشــراف  دولة،   180 من  أكثر 
العاملية”،  الصحــة  منظمــة 

منوهــاً بأنه “في حــال اعتمد 
اللقــاح، فــإن حصــة العراق 
محجوزة، حيث ستكون حصته 
من التوريدات هي 20 باملئة أي 8 

ماليني جرعة«.
وتابــع: إن “االتفــاق األولي مع 
)فايــزر( هو 1.5 مليــون جرعة 
تســلم خالل الربــع األول من 
أي في الشهرين  الســنة  هذه 
“التوزيع  أن  مبينــاً  املقبلــني”، 
ســيكون جلميــع احملافظــات 
من خــالل مستشــفيات يتم 
االعالم  وســائل  حتديدها خالل 
يكون  ولن  األولوية،  وبحســب 
اللقاح إجباريــا مطلقاً”، ونفى 
البدر ما أشيع من رفض العراق 

للقاح. 

نفت رفضها له واكدت ان الحصة محجوزة.. 

الصحة: لقاح فايزر يصل البالد 
خالل الشهرين المقبلين



محليات 2
 كوثر جاسم عبيد 

 نظرية االبداع الجاد
 تعــدُّ نظرية اإلبداع اجلاد رؤيــة جديدة لإلبداع 
مبا طرحته من مبادئ، ومهارات، واستراتيجيات 
منظمــة وجــادة، اختلفت عــن رؤى املنظرين 
السابقني الذين حاولوا تفســير اإلبداع، فهي 
ترتقي بنوع جديد من التفكير اال وهو التفكير 
اجلانبّي الذي يســعى إلى جعل األفراد ينظرون 
إلى املشــكالت بطرائق متنوعة ومختلفة قد 
تكون بعيدة عن املنطق، أو غير مألوفة، بداًل من 
النظر اليها بطريقة واحدة ، إذ إنَّ معظم األفراد 
يكتفون بأول حــلِّ يخطر الى أذهانهم؛ ملعاجلة 
املشكلة، ويبذلون وقًتا وجهًدا في هذا احلّل، في 
حني قد تكون هناك حلــواًل أفضل لكنها غير 
مباشرة، أو غير واضحة، وهنا ال بُدَّ من فتح آفاق، 
ومنافذ جديــدة، والتحرك باجتاهــات متعددة؛ 
للتوصل إلى حلوٍل مبنظور رحب من دون التقيد 
بقضبان املنطق. ، فاإلبداع اجلاد يســاعد األفراد 
على حتســني إبداعهم، اذا اســتطاعوا تعلم 
القفز بخيالهم بأســلوٍب مبتكٍر وفاعل. كما 
متنح نظرية اإلبداع اجلاد الفرد احلرية في البحث 
عن املعلومات، فهي تســاعده على الهروب من 
سيطرة املفاهيم التي حتيط تفكيره، والسيما 
املفاهيم التي جتاوزها الزمن، والنظر إلى األمور 
اليها بالطريقة نفســها،  النظــر  التي اعتاد 
فبعض االفراد أُِسروا لنمط معني من التفكير، 
وبأســلوب موحٍد مــن التحليل، حتــى كادْت 
عقولهــم تتجمد، وأفكارهم تشــُح، في حني 
أنَّ احليــاة بطبيعتها تغلب عليها املشــكالت 
ذات النهايــات املفتوحة التــي تتطلب النظر 
اليها بأكثر من جانب.وتتجلــى أهمية اإلبداع 
اجلــاد في طريقة عملــه املتناغمة مع نصفي 
الدماغ األمين واأليســر، فبداًل من التركيز على 
اجلانب األيســر من الدماغ فقط، فــإنَّ اإلبداع 
ي اجلانب االمين إلى  اجلاد يبحث عن طرائــق تنمِّ
ي اجلانب األيسر، والذي عادًة  جوار تلك التي تنمِّ
ما تتم مخاطبته بنحٍو تقليــدّي، وعليه فقد 
بات من الضــروري عناية املدرِّس بهذا النوع من 
التفكير. ، ومن ناحية أُخرى يشير علم النفس 
املعرفــّي إلــى أنَّ الدماغ مُيثــل منظومة ذات 
قدرة عالية فــي معاجلة املعلومات، إال أنَّه مبرور 
الزمن تكتسب هذه املنظومة عيوبًا، إذ تُفرض 
عليها بعض القيود، ممّا يجعلها مقيدة بأمناط 
)قوالب( ثابتة ُمصاغة مســبًقا ، فتأتي نظرية 
اإلبداع اجلاد؛ لتســاعد الفرد على التغلب على 
العيوب الدماغية التي حتدث له في أثناء عمله، 
وتســاعده على اخلــروج من ســيطرة األمناط، 
القولبة  اإلبــداع؛ فنظام  واالنطالق نحو عالم 
الفكريــة من شــأنه أن يضع الفــرد في دائرة 
التفكير املباشر )الرأسّي(.                               

يُزود اإلبــداع اجلاد االفــراد باإلمكانات اخملتلفة 
والبدائــل واملواقف املترتبة؛ فهو اســلوب حللِّ 
املشــكالت املتجددة والنوعيــة، فاألفراد اليوم 
بحاجة ماسة إلى معاجلة املشكالت بنحٍو مرن 
يتجاوز املنطق، من طريق منط ابداعي متكامل، 
وموحد، يســاعدهم على انتاج طرائق جديدة 
مــن التفكير، ويزودهم بــأدوات صنع القرار، ممّا 
اليومية،  ادائهم للمهام  ينعكس على طريقة 
زيادة علــى أنَّ الذين ميتلكون مهــارات اإلبداع 
اجلاد مييلــون الى ايجــاد حلول غيــر تقليدية 
للمشكالت، ومبا يكونوا قادرين ايًضا على عمل 
اكتشافات لم تأخذ باحلسبان سابًقا، فاإلبداع 
اجلاد أداة تســمح لهم بالتفكير خارج صندوق 
املنطــق زيادة على أنَّ الفرد ال يــرى دائًما األمور 
بنحٍو ظاهر وصريح، فرمبا يــرى ما يريد أن يراه، 
أو ما يفترض ُمســبًقا أنَّه يراه، فغالًبا ما تكون 
هناك أكثر من طريقة للنظر إلى املشــكالت، 
ومن املمكن أن تكون هذه املشــكلة على قدر 
من الســهولة، اذ جتعل الفرد يغفل أكثر الزوايا 
فاعليًة، أو ابداًعا، فمن بني الوســائل الرئيسة 
للتعامــل مع اإلدراك هي فهمــه، أيِّ الكيفية 
التي ننظــر بها لألمور، وبعبــارة اخرى كيفية 
رؤية األمور بنحٍو جانبّي.و يتضاعف اإلبداع اجلاد 
من طريق تنمية مهارة التركيز، ورؤية االشــياء 
بطرائق متعددة وجديدة، وطرح األسئلة املثيرة 
ويُعدُّ  التقنيات املشوقة،  لإلبداع، واســتعمال 
اإلبداع اجلاد أحد العناصر األساسية التي حتقق 
ة مجاالت؛ ألنَّه يجعل  التميُّز والتفوق في عــدَّ
عمليات التفكير أكثــر فاعلية، فهو ال يعطي 
أفــكارًا ذات نتائج ملموســة فقــط، إمّنا مُيثل 
أداة حتفيزيــة، فهو يدفع األفــراد إلى التفكير 
مبا يقومون به من أعمال، ويجعلهم يشــعرون 
باملتعة، وفــي الوقت نفســه يزودهم بتغذية 
راجعة حافزة، تســاعدهم على االتيان بحلوٍل، 

وبدائل، وأفكار جديدة 

بغداد - الصباح الجديد: 

برعاية رئيس جامعة تكريت األستاذ 
الدكتور وعد رؤوف محمود وبأشراف 
األستاذ الدكتور فريال فاروق حسني 
عميــد كليــة الزراعة اقام قســم 
اإلنتاج احليواني  ورشة العمل بعنوان 
)واقع انتاج واســتهالك اللحوم في 

العراق( . 
وعبر البرنامج االجتماعات االفتراضي 
google meet ادار الورشــة األستاذ 
الدكتــور محفوظ خليــل عبداهلل 
أســتاذ علم اللحوم بقسم اإلنتاج 
احليواني بالكلية تناول خالل الورشة  
الســكاني  النمو  معــدالت  ارتفاع 
واثــر تغير املنــاخ وشــدة االعتماد 
واالضطرابات  الدولية  األسواق  على 
التي فاقمت   واألزمــات  االجتماعية 
ازمة االمــن الغذائي ، وحتدث احملاضر 
عن واقع اإلنتاج احليواني في املنطقة 
احمللي  اإلجمالي  خــالل  من  العربية 
الذي لم يتحسن خالل العقد األخير 
من الزمن بصــورة كافية ، وأمناط او 
أنظمة انتاج اللحوم احلمراء بشكل 

عام لتأثرها بعدة عوامل من شانها 
ان تســاهم في حتديــد اخلصائص 
واملعالم األساسية ودرجة االستقرار 
لقطــاع انتــاج اللحــوم ، وختــم 
محاضرته مبستقبل اإلنتاج احليواني 
في العــراق بانه يتمتع مبناخ معتدل 
ممتاز لتربيــة احليوانات وكوادر مدربة 
كفؤة وميكن زيادة كفاءتها وســوق 
اســتهالكي في عجز مــن اللحوم 

احلمراء والبيضاء.
اخرى حصــدت جامعة  من جهــة 
تكريت براءة اختــراع جديدة ، حيث 
حصل االستاذ الدكتور عواطف صابر 
تكريت  بجامعة  التدريسية  جاسم 
كلية العلوم  قســم الفيزياء  على 
براءة اختراع ضمن دراســة قدمتها 
حول )  حتديد خصائــص الصبغات 
الوســاط  الكومارين(   ( العضويــة 
الليــزرات التي يصعب حتضيرها في 
اخملتبر ( باالشــتراك مع فريق بحثي 
ا.د.محمد خمــاس خلف  مــن  كال 
وزارة العلوم والتكنلوجيا واالســتاذ 
املساعد الدكتور عبداحلكيم شكور 
جامعــة كركوك والســيد مخلص 
مت  عبدالفتاح جامعة كركوك حيث 

تقدمي طلب من قبــل الفريق بتاريخ 
 .2019/12/30

 حيث مت خالل هذا الدراســة دراسة 

وحســاب طاقــة اجلهد و تــرددات 
الالخطية              اجلزيئــة  فــي  االهتــزاز 
باستعمال  C14H12NO2F3(وذلك   (

و  Hyperchem برنامجــي 
MNDO- و بطريقة WinMopac7.21

الهندسي  PM3 ومت حساب الشكل 

الفراغي  جلزيئة الكومارينC522 من 
خالل املصفوفة االبتدائية و النهائية 
التي حتتوي على اطوال االواصر و على  
الســطوح  وزوايا  االواصر  الزوايا بني 
وشحنة كل ذرة في اجلزيئة ومنها مت 
للجزيئة  اجلهد  رسم منحني طاقة 
حيــث اعتمد الرســم علــى تغير 
C15C6()C2O3((طــول االصرة بــني
)C15F18()C13N12()C14H29(

مقابل  اجلزيئة  في   ))C6C1()C2O23
ما يتــم احلصــول علية مــن قيم 
الطاقة  الطاقــة ومنة مت حســاب 
الكلية للجزيئة عند الوضع التوازني 
وكانت لألواصر)3915.1017eV-( عند 
1.53A(( مســافة التوازن لكل اصرة
)1.37A()1.35A()1.48A()1.10A(

1.34A()1.21A(( علــى التوالي ,ومن 
منحنــي اجلهد مت حســاب طاقات 
التفكك لكل اصرة وكانت )5.69258 
eV()2.45383 eV( )5.90739 eV(
)4.41122 eV()7.53398 eV(

علــى   ))7.56607 eV()8.41981 eV
, باإلضافــة الــى ذلك مت  التوالــي 
للمدارات  الطاقية  القيم  حســاب 
اجلزيئية مبا فيهــا اعلى مدار جزيئي 

 )EHOMO( باإللكترونات  مشــغول 
واوطــئ مدار جزيئي غير مشــغول 
باإللكترونــات)ELUMO( وحســبت 
 )Egap( للجزيئــة  الطاقــة  فجوة 
,كذلك مت   eV وكانت تســاوي 7.38 
للجزيئة  االهتزازية  الترددات  حساب 
عند وضــع التوازن وامنــاط االهتزاز 
90 منط  االساسية وكانت تســاوي 
, الكهروستاتيكي للجزيئة  اهتزازي 

ببعدين وبثالثة ابعاد.
ومن اجلديــر بالذكــر  فقد حققت 
جامعة تكريت مؤخراً تقدماً واضحاً 
في التصانيف العلمية العاملية منها 
 SCIMGO الروسي  و RUR تصنيف
وتصانيف  العاملــي  الويبمتركس  و 
اخرى. كما حققــت اجلامعة تقدماً 
كبيراً فــي عدد البحوث املنشــورة 
سكوباس مستوعبات  ضمن  عاملياً 
 CLARIVATE وكالرفيت   SCOPUS
حيــث وصلــت عــدد البحــوث ما 
يقــارب 700 بحثاً خــالل عام 2020  
فقط ، وعلى صعيــد ذي صلة فقد 
حققت اجلامعة اكثــر من 50 براءة 
ومبختلف  رســمياً  اختراع مسجلة 

التخصصات العلمية . 

تقرير

جامعة تكريت تعقد ورشة عمل الستعراض واقع وإنتاج واستهالك اللحوم في العراق
حصلت على براءة اختراع جديدة 
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البصرة - سعدي السند:

يواصل مكتــب »الصباح اجلديد« 
في البصرة بالتنســيق مع الزمالء 
في عالقــات واعالم دائــرة صحة 
البصرة متابعة أنشطة وفعاليات 
واألقســام  والدوائر  املؤسســات 
الصحيــة فــي عمــوم احملافظة 

وتسليط الضوء عليها .

ملسنا تهاوناً كبيرا لاللتزام 
باالجراءات الوقأيية املعروفة

فقد عممت دائــرة صحة البصرة 
البيــان الصادر مــن وزارة الصحة 
بأنها  الــوزارة  فيه  أكــدت  والذي 
تراقب وبدقة املوقف الوبائي اخلطير 
في  ووفياته   ١٩ كوفيــد  الصابات 
الواليات املتحــدة االميركية ودول 
االحتاد االوروبــي واململكة املتحدة 
املنطقة  دول  وبعــض  البريطانية 
بعد تفشي الساللة اجلديدة والتي 
متتاز بسرعة انتشــارها واصابتها 
وبضمنها  العمرية  الفئات  لكافة 

فئة االطفال.  
وجاء فــي البيان أيضا أن حتســن 
العراق بشكل  في  الوبائي  املوقف 
كبير والذي تعكسه استمرار زيادة 
نسب الشــفاء مع انخفاض عدد 
االصابات والوفيات لن يجعل بلدنا 
في مأمن من خطر ارتفاع نســب 
االصابات مرة أخرى بسبب استمرار 
سفر العراقيني واالجانب من الدول 
ذات التفشــي الوبائي الى العراق 
وبالعكــس والــذي يدعونا ألتخاذ 
جملــة مــن االجــراءات الوقائية 
ملنع  املواطنني  حلمايــة  االحترازية 
دخول الســالالت املتحورة اجلديدة 

لفايروس كورونا اخلطير .
واستنادا الى مسؤولياتها الرقابية 
والوقائيــة الت وزارة الصحة ايضا 
ان فرقنا الصحية رصدت في بغداد 
لاللتزام  كبيرا  تهاوناً  واحملافظات  و 
وهي  املعروفة  الوقائية  باالجراءات 
اجلســدي  والتباعد  الكمام  ارتداء 
وتعقيم اليدين، واستئناف العادات 
األجتماعيــة املتعارفــة من قبيل 
والتقبيل  واملعانقــة  املصافحــة 
ظهور  قبــل  عهدها  ســابق  الى 
ازمة كوفيد-١٩ ، وهذه املؤشــرات 
خطيرة جدا و تنــذر بعودة ارتفاع 

االصابات و تفشي الوباء مرة اخرى 
بعد ظهــور الســالالت اجلديدة ، 
والبد مــن التذكير خلطــورة تلك 
العادات االجتماعية والتي تساهم 
بشــكل كبير في نقل العدوى من 
االشخاص املصابني من دون أعراض 
الى اخملالطني االصحاء ، وهذا يحتم 

علينا ترك هذه العادات حاليا. 
باملواطنني  الــوزارة  تهيــب  حيث 
الكــرام للحــذر التــام و االنتباه 
االســتمرار  ألهميــة  الشــديد 
بااللتــزام باالجــراءات الوقائيــة 
والتباعد  الكمــام  ارتداء  وخاصة 
وجتنب  اليدين  وتعقيم  اجلســدي 
العادات االجتماعية ذات االختالط 
الكبيــر والتماس املباشــر ، ملنع 
ارتفــاع االصابــات والوفيات مرة 
اخــرى وعندها ســنضطر التخاذ 
االجراءات الوقائية الشــديدة من 
احلظــر العام للبــالد وغلق كافة 
املرافــق احليويــة ذات التجمعات 

البشرية. 

اجراء عملية رفع سن العقل 
املطمور في الفك السفلي

واعلنت دائرة صحــة البصرة عن 
قيــام فريق طبــي متخصص في 
وحــدة جراحة االســنان التابعة 
للمركز التخصصــي االول لطب 
جراحية  عملية  باجراء  االســنان 
داخل  مطمور  العقل  ســن  لرفع 
الفك ملريض يبلغ مــن العمر ٤٠ 

عاما .
وذكــر اعــالم صحة البصــرة ان 
املريــض كان يعاني مــن صعوبه 
في األكل مع ألــم حاد في الفك 
بصورة  وجود سن مطمور  بسبب 
مائلة داخل الفك السفلي، حيث 
مت اجراء عملية رفع السن املطمور 
تــام بجهــود املالكات  وبنجــاح 
الطبيــة والتمريضيــة في وحدة 
اجلراحة للمركز التخصصي االول.

اجلديــر بالذكــر ان العملية جترى 
العيادات مببالــغ تثقل كاهل  في 
املواطــن من ذوي الدخــل احملدود ، 
التخصصية  املراكــز  بينما فــي 
لالســنان تنفذ مببلغ بسيط جدا 
كواجب طبــي ينفذ خلدمة كافة 

املواطنني

مناقشة آلية نقل الدم 
ومشتقاتة مع مسؤولي 

مصارف الدم الفرعية
الرئيس  الــدم  عقد مدير مصرف 
عمــاد  االختصــاص  الطبيــب 
موســعاً  اجتماعاً  خليــف  جابر 
ضم جميــع مســؤولي مصارف 
للمستشــفيات  الفرعية  الــدم 
احلكوميــة واألهليــة على قاعة 
بحضور  الرئيــس  الــدم  مصرف 
الدكتــورة يســرى طــارق مديرة 

خدمات نقل الدم .
وذكر اعالم صحة البصرة ان خالل 

االجتمــاع مت مناقشــة آلية نقل 
تقدمي  وكيفية  ومشــتقاتة  الدم 
أفضل اخلدمــات للمرضى كما مت 
مناقشة توفير الفصائل السالبة 
كافة والفصائل الشحيحة وذالك 
من أجــل تقدمي أفضــل اخلدمات 
ورفد ودعم مرضى ابناء محافظتنا 

العزيزة بجميع فصائل الدم .

مستشفى ابي اخلصيب 
العام يباشر العمل باالرشفة 

االلكترونية
واعلنت دائرة صحــة البصرة عن 
قيام وحــدة املوارد البشــرية في 
مستشــفى ابي اخلصيــب العام 
االلكترونية  باالرشــفة  باملباشرة 
وادخــال اغلب ســجالت الوحدة 
واالســتدعاء  احلفظ  نظــام  في 
انسيابية  لســهولة  االلكتروني 

العمل.. 
وذكــر اعالم صحــة البصرة نقال 

عن مديــر وحدة املوارد البشــرية 
املالحــظ عقيل عــواد لفتة متت 
املباشرة بارشفة سجالت الوحدة 
اهمية  االجنــاز  ولهذا  الكترونيــاً 
بالغة فــي انســيابية ودقة اجناز 
املعامــالت الداخليــة واخلارجية ، 
العاملة في  باملــالكات  مشــيدا 
في  املتواصل  وطموحهم  الوحدة 
مواكبة التطــور العلمي في هذا 
اجملال امال ان حتصــل الوحدة على 
االكترونية  اجهــزة  من  ماحتتاجة 
لتحقيــق املزيد مــن النجاح في 
ظل ادارة املستشــفى التي تولي 
اهتماماً منقطــع النظير لوحدة 

املوارد البشرية.
ومن اجلدير بالذكر ان هذا املشروع 
اعد له منــذ العام املاضي لغرض 
املراجعني  معامالت  اجناز  ســرعة 
الرســمية في ظل  ومتعلقاتهم 
جائحة فيــروس كورونا ومت العمل 

به مطلع هذا العام .

»الصباح الجديد« تتابع عددا من فعاليات دائرة صحة البصرة...

عمليات جراحية معقدة تكلل بالنجاح وتوفير
 الفصائل السالبة من الدم واالرشفة االلكترونية

تراقب وزارة الصحة 
وبدقة الموقف 

الوبائي الخطير 
الصابات كوفيد ١٩ 
ووفياته في اميركا 

واالتحاد االوربي 
وبريطانيا وبعض دول 
المنطقة بعد تفشي 

الساللة الجديدة 
والتي تمتاز بسرعة 

انتشارها

مديرة مستشفى البصرة للنسائية واالطفال في زيارة ليلية ملتابعة اخلدمات
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بغداد - الصباح الجديد: 
العراقيني  التجار  املئات من  تظاهر 
املركزي  البنك  بنايــة  امام  مجدداً 
في شارع الرشيد وسط العاصمة 

بغداد.
ورفــع التجــار شــعارات والفتات 
نتيجــة   ، بحقوقهــم  تطالــب 
العراقي  املركــزي  البنــك  قرارات 
ومصارف الرشيد والرافدين اخلاصة 
بأموالهــم وودائعهــم ، رافعــني 
شــعارات ارفعوا الضيــم عن جتار 

العراق واعادة مستحقاتهم .
وقــال التجــار ان البنــك املركزي 
ومصرف الرشيد اتخذ قرار بايقاف 
استقطاعات مكاتب التجار بالبيع 
 ، بالتقسيط امليسر منذ ٧ شهور 

مما تسبب بعدم اخذ املبالغ املقدمة 
املواطنني  الــى  مكاتبهــم  مــن 

وتوقف   ، واملتقاعديــن  واملوظفني 
مصاحلهم وجتمد أموالهم . 

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلــن وزيــر التخطيــط الدكتور 
ارتفاع  عــن  النجــم  بتــال  خالد 
في  املســجلني  املوظفــني  عــدد 
بنــك املعلومــات الوظيفــي لدى 
اجلهاز املركــزي لإلحصاء، إلى اكثر 
مــن مليونــي موظف مــن عموم 

مؤسسات الدولة العراقية.
جاء ذلك خالل ترؤس الوزير االجتماع 
 ٥٥ الديواني  األمــر  للجنــة  األول 
إصدار  عمليــة  بتطوير  املكلفــة 
الرقــم الوظيفــي جلميع موظفي 

الدولة العراقية.
وأوضــح الوزيــر ان هــذه اللجنة 
تعد واحدة من اهــم اللجان النها 
ســتتولى ايجاد احللول واملعاجلات، 

ملشــكلة تعد معقدة، وهي حركة 
التي تواجه  العــراق،  الوظيفة في 
خلال بنيويــا متراكمــا على مدى 
ان  مبينــا   ، املاضيــة  الســنوات 
الــوزارة قامت بإرســال فرق جوالة 
إلى الوزارات لغــرض احلصول على 
للموظفني  التفصيليــة  البيانات 
، إضافــة إلى املســار االخــر وهو 
مخاطبــة اجلهات املعنيــة لتزويد 
اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء بتلك 

البيانات.
ولفــت الوزيــر إلــى ان اللجنــة 
او  إنشــاء منصة  ســتعمل على 
تطبيق على الهواتف الذكية، جلمع 
بيانات املوظفني، من خالل إدخالهم 
لبياناتهــم  شــخصي  بشــكل 

البطاقة  بيانــات  باالعتمــاد على 
الوطنية املوحدة، مشيرا في الوقت 
نفسه إلى ان من بني اإلجراءات التي 
ســيجري العمل عليها، هي قيام 
بالعمل على إصدار  الداخلية  وزارة 
املوظفني  جلميع  الوطنية  البطاقة 
الذين لــم يحصلوا عليها حلد االن، 
فضال عن خيارات أخرى، ســتعمل 
اللجنة على اختيار األفضل منها .

وشدد الوزير على ان مهمة اللجنة 
محددة باربعة اشهر إلجناز مهمتها 
التخطيــط، داعيا  وزارة  بإشــراف 
كافة،  الدولة  ومؤسسات  الوزارات 
إلى اإلســراع فــي إرســال بيانات 
على  العمل  بهــدف  موظفيهــا، 

إنشاء نظام موحد للرواتب.

التجار يتظاهرون مجددا امام البنك 
المركزي للمطالبة بحقوقهم

وزير التخطيط: اكثر من مليوني موظف تم 
ادخال بياناتهم في بنك المعلومات الوظيفي
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متابعة ـ الصباح الجديد:

طالب رئيس »التيار الوطني احلر« 
النائب جبران باسيل، بعقد حوار 
وطني ينتج عنــه تصور لبناني 
جديد  سياسي  لنظام  مشترك 
رافضاً  بالبلد،  االستقرار  يضمن 
اتهام »حزب اهلل« بأنه الســبب 
الوحيــد لســقوط الدولة، مع 
أنه شــدد على رفضه ألن يكون 
أي  خلدمة  املقــاوم«  »الســاح 
وذلك  لبنان،  مشروع غير حماية 
في ظل تــأزم يطغى على ملف 
تشــكيل احلكومــة التــي كرر 
باســيل أنه ال يرغب باملشاركة 
فيها، وقال »إننا ال نأمتن« الرئيس 
املكلف ســعد احلريــري »وحده 

على اإلصاح«.
ويفتح باســيل ســجاالً جديداً 
حول تطوير النظام السياســي 
اللبنانــي، فــي ظــل رفض من 
للمضي  كثيرة  قوى سياســية 
في هــذا االجتــاه، حيــث يكرر 
متســكه  املســتقبل«  »تيــار 
توصل  الطائف«الذي  بـ«اتفــاق 
 ،1989 اللبنانيون فــي عام  إليه 
فيمــا يصــر »احلــزب التقدمي 
تطبيــق  علــى  االشــتراكي« 
»اتفاق الطائــف« بالكامل أوالً، 
ثم يُحكــى بعدها بأي تطوير إذا 
احتاج إلى ذلك. أما »حزب اهلل« 
فيــرى أن تطوير النظام يجب أن 
لبنانــي كامل على  باتفاق  يتم 

البحث به.
وأعلن باســيل عن هذه اخلطوة، 
أمس، خال مؤمتر صحافي عقده 
للحديــث عن ملفــات لبنانية 
ملف  ضمنهــا  مــن  داخليــة، 
واالتهامات  الفســاد  مكافحة 
املوجهة له، وأبــرز العوائق التي 
تقف في وجه تشكيل حكومة. 
مبطنة  انتقــادات  توجيه  وبعد 
يتهمونهم  سياســية  ألطراف 
فيها مبواجهة خطوات إصاحية 
تقدم بها تيــاره، وعوائق وضعت 
بيروت،  انفجــار  أمــام حتقيــق 
وإفشــال خطــوات مكافحــة 
الفســاد، قــال: »إذا ال احلكومة 
القضاء  وال  النــواب  وال مجلس 
قادريــن على القيــام باإلصاح، 
ويحتاج  نظامنا فشل  أن  معناه 

اإلصــاح، يجب أن تكــون لدينا 
اجلــرأة ملقاربة هذا املوضوع على 
البــارد، وال ننتظر لتحمى األمور 
على  احلل  ويقع  املشكات  وتقع 

السخن«. 
لطلب  ونبــادر  »نطلب  وأضاف: 
عقــد حــوار وطني ينتــج عنه 
تصــور لبناني مشــترك لنظام 
سياسي جديد يضمن االستقرار 
»القفز  أن  إلــى  بالبلــد«، الفتاً 
بالنظام  البنيوية  املشاكل  فوق 
والتذرع بأن )حزب اهلل( هو وحده 
سبب ســقوط الدولة يعني أن 
هناك من ال يريد يحل املشــكلة 
أنه »طبعاً  إلى  بعمقها«. وأشار 
قضية الســاح واالستراتيجية 
لبنــان  ووضعيــة  الدفاعيــة 
ومســألة  بالــدول  وعاقاتــه 
حيــاده أو حتييده، هي مســائل 
كيانية وأساســية بصلب احلوار 

املطلوب«.
ووجه انتقاداً حللفيه »حزب اهلل« 
بالقول: »نحــن ال نقبل أن تكون 
أرضنا مسرحاً لصراعات اآلخرين 
خلدمة  يكون  املقاوم  الساح  وال 
أي مشــروع غير مشروع حماية 

لبنان«. 
ولفت إلى »أننا اتفقنا مع )حزب 
ثنائي  اهلل( علــى إطاق حــوار 
ومراجعة  بعاقتنا  النظر  إلعادة 
محاور  علــى  التفاهم  وثيقــة 
اخلارجي  احملور  منها  أساســية، 
الدولــة ألن )مش  بنــاء  ومحور 

ماشي احلال(«.
وجــدد باســيل التأكيــد »إننا 
بــن  جديــد  لعقــد  بحاجــة 
اللبنانيــن، نقــوم بــه بخيارنا 
»إننا  قال  وبتوقيتنا«، كمــا  احلر 
أصبحنــا بحاجــة إلــى نظام 
اقتصادي ومالي جديد، غير قائم 
على الريع واملضاربة واالستهاك 
املفــرط، وال يعتمــد على الدين 
وبيعها  اللبنانين  أمــاك  ورهن 
وســرقتها  أموالهم  وإضاعــة 
وهندســات  ومراهنات  بخيارات 

قام فيها املسؤولون املاليون«.
تطوير  النقــاش حــول  وميثــل 
اخلافات  مــن  واحدة  النظــام، 
النقــاش  ويظهــر  اللبنانيــة، 
عند املنعطفــات، خصوصاً في 
املرتبطة  الدستورية  السجاالت 
والرؤســاء  الــوزراء  بصاحيات 

التي تشــغلها شخصيات متثل 
الطوائف اللبنانية. وقاد باسيل، 
أمــس االول االحد، أحد اخلافات 
مع احلريري إلى صاحيات رئاسة 
اجلمهورية، سائاً: »هل الدستور 
جعل من رئيس اجلمهورية )باش 
كاتــب( فقط ليصدر املرســوم 
وليــس ليوافق عليه؟«. وشــدد 
على أن رئيس اجلمهورية بالنص 
الطائف«»هو  اتفــاق  بحســب 
يصدر مرسوم احلكومة باالتفاق 

مع رئيس احلكومة«.

هجوم على احلريري
وخصص باسيل جزءاً من مؤمتره 
الشــروط  النتقاد  الصحافــي 
التي وضعها احلريري لتشــكيل 
احلكومــة، من أبرزها تشــكيل 
ســائاً:  اختصاصين،  حكومة 
»ما اختصاص الرئيس املكلف؟«، 
االختصاص في  كما ســأل عن 
»اخلارجية«  مثل  حقيبتن  جمع 
وزير  بعهدة  مثاً  و«الســياحة« 
واحــد؟ معتبــراً أن اإلصرار على 
يهدف  وزيــراً   18 مــن  حكومة 
لعــزل مكونــات، مثل«احلــزب 

الدميقراطــي« الــذي يترأســه 
وأشــار  أرســان.  طال  النائب 
باســيل إلى أنه »فــي احلقائب 
فتمســك  مداورة،  عــن  حتدثوا 
باملالية،  حق  غير  عن  الشــيعة 
فقــام وطبق املــداورة على كل 
احلقائب ما عدا املالية، يعني أنه 

ثبت املالية للشيعة«.
ويتهــم »التيار الوطنــي احلر«، 
بأنه أجرى مشاورات مع  احلريري، 
أفرقــاء لبنانين حول تشــكيل 
منهــا  واســتثنى  احلكومــة، 
التيار، كما نفــذ مطالب بعض 
الشيعة وسواهم،  األفرقاء مثل 
بينمــا أحجم عن تلبية مطالب 
عدد  لتوســيع  خصوصــاً  عون 
باســيل  وكرر  احلكومــة.  وزراء 
أمس قولــه: »إننــا ال نرغب وال 
نريد املشــاركة فــي احلكومة«، 
في حــن تتهمه بعــض القوى 
شروطه  يفرض  بأنه  السياسية 
عبر الرئيس عون، وهو الشــريك 
الدســتوري للرئيــس املكلــف 
بتأليف احلكومة. وختم باسيل: 
»ال نأمتن ســعد احلريــري وحده 
على اإلصاح. نحن نحمل نهجه 

السياسة  مسؤولية  السياسي 
االقتصادية واملالية«.

رد »املستقبل«
الهجوم على احلريري، اســتدرج 
رداً من »تيار املستقبل« الذي أكد 
في بيان أن »التيار يترك للشعب 
اللبناني تصديق الوزير باسيل أو 
عدم تصديقــه، فنحن كتيار لن 
ندخل في مهاترات سياســية ال 
)كورونا(،  بلقاح ضد  بالباد  تأتي 
االقتصادية  العجلــة  بإعادة  وال 
إلى مسارها الصحيح، وال بإعادة 
املنكوبن  وتعويض  بيروت  إعمار 

من انفجار املرفأ«.
املســتقبل«،  »تيــار  وقــال   
»احلكومــة جاهــزة تنتظر عند 
رئيس اجلمهورية، لتكون حكومة 
اإلصاحــات  تتولــى  مهمــة 
املبــادرة  بحســب  املطلوبــة 
الفرنسية وليس بحسب املعايير 
والعنصرية  والطائفية  املذهبية 
الباســيلية«. وختــم: »هذا ما 
يعنينــا وال شــيء آخــر، مهما 
العراقيل  فــي صناعــة  أبدعوا 

وإنتاج القضايا اخلافية«

جبران باسيل: نحن ال نقبل أن تكون أرضنا
مسرحًا لصراعات اآلخرين

رافضا اتهام حليفه حزب اهلل  بانه السبب الوحيد لسقوط الدولة..

في ظل تأزم 
يطغى على ملف 
تشكيل الحكومة 
كرر باسيل أنه ال 
يرغب بالمشاركة 
فيها قائال انه 
ال يأتمن سعد 
الحريري وحده 
على االصالح

جبران باسيل

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اتهم رئيس شرطة الكونغرس املستقيل 
األمن في  ســتيفن ســوند مســؤولي 
الكونغــرس بعرقلة جهوده الســتدعاء 

احلرس الوطني.
»واشــنطن  وفي مقابلــة مع صحيفة 
بوست« األميركية، قال إن املشرفن عليه 
ترددوا في اتخاذ خطوات رســمية لطلب 
احلرس الوطنــي حتى بعد ورود معلومات 
تفيد بأن احلشد الذي دعاه الرئيس دونالد 
ترامب إلى واشــنطن األســبوع املاضي 
لاحتجاج على هزميته رمبا سيكون أكبر 

بكثير من املظاهرات السابقة.
وتابع سوند: »طلبت املساعدة الحقا لكن 
رؤســائي ترددوا، ولم يكن لدى القســم 
ما يكفي من الضبــاط والتحصينات أو 
خطة احتياطية إلبعاد مثيري الشــغب 

عن املبنى«.
واستقالة سوند ستكون سارية املفعول 
فــي 16 يناير احلالي، وتأتي بعد ســاعات 
من دعوة رئيســة مجلس النواب نانسي 

بيلوسي لسوند بالتنحي.
دي  يوغاناندا  القائــد  مســاعدة  وتولت 
بيتمان القيادة، وهي ضابطة شرطة في 
الكابيتــول منذ عام 2001، وكانت واحدة 
إلى  الســود تصل  املشــرفات  أوائل  من 

موقعها.
ووفقا ملوقع الشــرطة فإن بيتمان قادت 
وحدتها في توفير األمن لتنصيب الرئاسة 
عام 2013، وفي عــام 2018 متت ترقيتها 

إلى منصب نائب القائد.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن املتحدث باســم الرئاسة التركية 
إبراهيم قالن، أن طاقم الرئيس األمريكي 
املنتخــب جو بايــدن علــى تواصل مع 
سلطات باده، وأنه »يريد تطوير العاقات 

مع أنقرة وفتح صفحة جديدة«.
وفي حديث لقناة »سي إن إن تورك«، أشار 
قالن إلى أن بايدن زار تركيا 4 مرات عندما 
كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، وأن 
السلطات التركية »على تواصل إيجابي 

مع طاقم بايدن احلالي«.
ولفت إلــى أن »األشــخاص الذين عمل 
معهم اجلانــب التركي من طاقم أوباما، 

يعلمون مدى أهمية تركيا«.
وأوضح قالــن أن »العاقــات مع طاقم 
بايدن ستكون أكثر تشــاركية وتستند 
علــى املبادئ«. وعــزا ذلك بــأن »طاقم 
الرئيس املنتخــب يدرك أهمية تركيا من 
منظور« حلف شــمال األطلسي »ناتو« 
وأنهــا »العب مهم في أوروبــا والبلقان 
ومنطقــة القوقاز والشــرق األوســط 

وشمال إفريقيا«.
ومن جهة أخرى، اعتبر قالن ما حدث في 
6 يناير اجلاري في واشــنطن من اقتحام 
ملبنى الكابيتول أنه »مطب سياسي في 

تاريخ الواليات املتحدة«.
وأضــاف قالــن أن »إطــاق مقولة نحن 
ال نعتــرف بنتائج االنتخابــات، واقتحام 
عشرات اآلالف ملبنى الكونغرس وقيامهم 

بعملية تخريب يدعو للقلق«.

قائد شرطة الكونغرس 
المستقيل: رؤساء األمن 
عرقلوا استدعاء الحرس 

الوطني

تركيا: فريق بايدن يريد 
تطوير العالقات مع 

أنقرة وفتح صفحة جديدة

متابعة ـ الصباح الجديد:

الصــن متورطة في خاف  أصبحت 
سياسي مع أستراليا، ترجمته احلرب 
التجارية بينهما، بينما امتألت قائمة 
العــداء الصينية ببلــدان أخرى، في 
غمرة تكتمهــا غير املبرر على مصدر 

فيروس كورنا املستجد.
وحتى مع معاناة بعض املدن الصينية 
مــن انقطــاع التيــار الكهربائي في 
ديسمبر، استمرت سلطات بكن في 
منع شحنات الفحم من أستراليا، مما 

يؤكد إصرار بكن على عداء كانبيرا.
وأن  ســبق  أخــرى  دول  وانضمــت 
»اشــتبكت« مع الصن، إلى »صف« 
أســتراليا، مبا في ذلك كندا واململكة 
املتحدة والهند، بتعزيز التعاون وتبادل 
بينهم،  االســتخباراتية  املعلومــات 
بينما وعد الرئيس األميركي املنتخب، 
جو بايــدن، بجبهة أكثر احتــادًا ضد 

بكن.

ما هو موضوع اخلالف
بني الصني وأستراليا؟

دوامــة هبوط،  العاقــات في  كانت 
منذ 2018، عندما أصدرت أســتراليا، 
بالتدخل في شؤونها  الصن  متهمة 
الداخلية، قانونًــا جديًدا ضد التدخل 

األجنبي والتجسس. 
كما منعت شــركة »هواوي« من بناء 
شبكة اجليل اخلامس للهاتف احملمول 
في البــاد، مخافة اخملاطر على أمنها 

القومي.
وزادت العاقات سوءا، في أبريل 2020، 
بعــد أن دعت حكومة رئيــس الوزراء، 
سكوت موريســون، إلى إجراء حتقيق 
دولي في أصول فيروس كورونا املسبب 

لوباء كوفيد- 19. 
ثم في نوفمبر، رد متحدث باسم وزارة 
اخلارجية الصينية ونشر صورة معدلة 
في  أسترالي ميســك بسكن  جلندي 
حلق طفل أفغاني، في إشارة شائكة 

إلى حتقيق جار في جرائم حرب.
وهــذه القضية هي األحــدث ضمن 
سلسلة مواقف عدائية من احلكومة 

الصينية جتاه الدول األجنبية. 
ومنذ العام املاضي، انضم العديد من 
موقع  إلى  الصينين  الدبلوماســين 
تويتر احملظور في الصن، واستخدموه 

للدفاع عن سياسات حكومتهم.

ما هو األثر االقتصادي؟
بالنظــر إلى أن الصن هي الشــريك 
التجاري األول ألستراليا إلى حد بعيد، 
كان التأثير ضئيًا نسبًيا، على الرغم 
من أن القطاعات الفردية املتضررة قد 

تختلف.

وابتــداء من مايــو، فرضــت الصن 
رسوما جمركية معوقة على الشعير 
وأطلقت  البقــر،  وحلوم  األســترالي، 
النبيذ  في  اإلغــراق  ملكافحة  حتقيًقا 
رســوم  فرض  إلــى  أدى  األســترالي 
ضخمة، وطالبت املستوردين بالتوقف 

عن شراء القطن والكركند. 
األخشــاب  مت حظر صــادرات  كمــا 
وتأخر ما ال يقــل عن 500 مليون دوالر 
مــن الفحم لشــهور قبالــة املوانئ 

الصينية.
أن األعمــال االنتقامية قد  وفي حن 

دفعــت بعــض املصدرين إلــى دعوة 
موريســون للتراجــع، فــإن التأثيــر 
يناير بلغ خسارة  املشترك اعتبارًا من 
0.3 فــي املئة فقط مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي األســترالي ، أو 6 مليارات 
دوالر أسترالي )4.7 مليار دوالر( بحسب 

أرقام حكومية. 
وال تزال مبيعات خام احلديد تدر أرباًحا،  

وفق صحيفة »واشنطن بوست«.

ملاذا تفعل الصني هذا؟
بعد أشــهر مــن التعتيــم، أصدرت 
السفارة الصينية في نوفمبر، قائمة 
تضم 14 شكوى جتاه قرارات أسترالية 
ألسباب  الصيني  االســتثمار  برفض 
تتعلق باألمن القومي، وتوفير التمويل 
مناهضة  بحثية  تعتبره مؤسسة  ملا 
املتعمد«  املتواصل  و«التدخل  للصن، 
في الشــؤون الصينيــة فيما يتعلق 
بتايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ، وفي 

بحر الصن اجلنوبي. 
كما استشهدت مبزاعم عن اعتداءات 
واتهمت  الصينيــن  ضــد  عنصرية 

وسائل اإلعام املستقلة بالعداء. 
لكــن متابعن قالــوا إن أكثر ما يثير 
هو  بكــن  في  الســلطات  غضــب 
الضغــط الذي قــام به موريســون 
للسماح حملققن مســتقلن بدخول 
ووهــان، وهو مــا يرون أنه مســاس 

بالسيادة الصينية.
وقــال وزيــر اخلارجية الصينــي، وانغ 
»بصراحــة،  ديســمبر  يــي، شــهر 
السلبية  املواقف  من  الكثير  سمعنا 
وشاهدنا حتركات مختلفة من اجلانب 

األسترالي«. 

ومعــروف عن حكومة الرئيس شــي 
جن بينغ اســتخدام التجارة كساح 
ضد الــدول التي تتعامل معها، حيث 
واليابان  تعرضــت كوريــا اجلنوبيــة 
وتايوان ألعمال انتقامية في السنوات 

األخيرة.

هل أستراليا هي الدولة الوحيدة 
املستهدفة؟

علــى نحــو متزايد، كانــت اململكة 
الاذعة  االنتقــادات  موضوع  املتحدة 
املتصاعدة، ال ســيما بسبب دعمها 

للحكم الذاتي في هونغ كونغ.
ويبــدو أن إصــرار كندا علــى أن أي 
محادثات بشأن اتفاقية التجارة احلرة 
مع الصن حتتاج إلــى معاجلة حقوق 
اإلنسان قد أفسدت اتفاقية محتملة. 
وتوتــرت األمــور أكثــر مــع اعتقال 
كندا، في عــام 2018، واحدة من كبار 
شــركة  في  التنفيذين  املســؤولن 
هــواوي في فانكوفر بنــاًء على طلب 

تسليم أميركي. 
واحتجــزت الصن كنديــن وأوقفت 
زراعية مبليــارات الدوالرات في  واردات 

األشهر التي تلت ذلك.
كما تصاعــدت التوتــرات بن الهند 
بــدأ جنودهمــا  أن  منــذ  والصــن 
االشتباك على طول حدود الهيمااليا، 

في عام 2019. 

تقـرير

دول كبرى تنضم الى قائمة البلدان المعادية للصين
والسبب حقوق االنسان وكورونا

أستراليا كانت األولى..
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
األميركي  اخلارجيــة  وزير  اعلن 
االثنن  ليلة امس  بومبيو  مايك 
أن الواليات املتحدة ســتصنف 
احلوثين في اليمن على قائمتها 
السوداء للجماعات "اإلرهابية"، 
في قرار اتخذ قبل عشــرة أيام 
من انتهــاء والية الرئيس دونالد 
ترامــب وتخشــى منظمــات 
اإلغاثة أن يؤدي إلى تفاقم األزمة 

اإلنسانية احلادة في هذا البلد.

وأوضــح بومبيــو في بيــان أن 
القرار يهدف إلــى تعزيز "الردع 
ضد النشــاطات الضــاّرة التي 
يقــوم بهــا النظــام اإليراني" 
مواجهة  في  للحوثين  الداعم 
حكومــة الرئيــس املعترف به 
عبد ربه منصور هادي املدعومة 
مــن حتالــف عســكري تقوده 

السعودية.
الســوداء  القائمــة  وتضــم 
األميركية ثاثة قيادين حوثين 

امللك  عبــد  زعيمهم  بينهــم 
احلوثي.

وقال بومبيو إن القرار اتخذ من 
على  )احلوثين(  "محاسبة  أجل 
أعمالهــم اإلرهابية مبــا فيها 
التي  للحدود  العابرة  الهجمات 
تهدد الســكان املدنين والبنية 

التحتية والشحن التجاري".
منــذ  منتظــرا  القــرار  وكان 
األميركية  الرئاسية  االنتخابات 
في 3 تشــرين الثانــي ، وكانت 

منظمات غير حكومية وهيئات 
دولية تخشــى أن يعمد ترامب 
بعد هزميته إلى تســديد ضربة 
انتقال  دبلوماســية إليران قبل 
الســلطة في 20 كانون الثاني 
إلى الدميوقراطي جو بايدن الذي 
أبدى رغبته في معاودة احلوار مع 

طهران.
هــذا  أن  املنظمــات  وحــذرت 
إيصال  القرار قد يشّل عمليات 
املساعدات اإلنسانية إلى البلد 

الــذي يعانــي من أســوأ أزمة 
إنســانية في العالم بحســب 

األمم املتحدة.
وقال بومبيو إن "الواليات املتحدة 
تقر بــأن هناك مخاوف بشــأن 
وطأة هــذه التصنيفــات على 
الوضع اإلنســاني فــي اليمن" 
مضيفــا "نعتزم اتخــاذ تدابير 
للحد مــن انعكاســاتها على 
واإلمدادات  النشــاطات  بعض 

اإلنسانية".

نزاعا   2014 اليمن منذ  ويشهد 
بن املتمّردين احلوثين املدعومن 
املوالية  والقــوات  إيــران  مــن 
ربه منصور هادي،  حلكومة عبد 
تصاعد في آذار 2015 مع تدخل 
الســعودية علــى رأس حتالف 

عسكري دعما للحكومة.
القتال في  تراجعت حدة  وفيما 
اليمن بشكل كبير منذ أشهر، 
كانون  فــي  العنف  اســتؤنف 
التي  احلديدة  األول في مدينــة 

الواليات المتحدة ستصّنف الحوثيين جماعة "إرهابية" 
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
التابع  املركزي لالحصــاء  كشــف اجلهاز 
لوزارة التخطيط، االثنني، ان اكثر من 31% 
من املعامل في العــراق تعتمد على مياه 

االسالة.
وقال اجلهــاز في تقرير لــه اطلعت عليه 
الســومرية نيوز ان »نســبة املعامل التي 
تعتمد على مياه االسالة كمصدر رئيسي 
للمياه املســتخدمة في العمليات بلغت 
%31.7«، مبينة ان »هذه النسب تعتبر من 

النسب االعلى«.
واضــاف ان »شــبكات الصــرف الصحي 
) اجملــاري( هــي جهــة التصريــف االكثر 
اســتخداما من قبــل املعامل وبنســبة 
18.&%، مشــيرا الى ان ذلك يشكل عبئا 

على كل من قطاعي املياه واجملاري«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجعــت الليرة التركيــة بأكثر من 2%، 
خالل تعامالت امس االثنني، مع اســتمرار 
مكاســب العملة األمريكية، وسط آمال 
في مزيد من التحفيز لالقتصاد األمريكي.

وسجلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل 
الــدوالر، بحلول الســاعة 06:02 بتوقيت 
غرينتش، مقارنة مع مستوى اإلغالق يوم 

اجلمعة عند 7.3550 ليرة للدوالر.
وفي وقت سابق من التعامالت، كانت قد 
 2.2% بنحو  التركيــة  العملة  انخفضت 

إلى 7.52 ليرة مقابل الدوالر. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــف اجلهاز املركــزي لإلحصاء، امس 
االثنــني، أن ثلث املعامــل التابعة لوزارة 

الصناعة متوقفة عن العمل.
وقال اجلهاز التابــع لوزارة التخطيط في 
تقرير اطلعت عليه »الصباح اجلديد »، إن 
الصناعة  لوزارة  التابعة  الشركات  »عدد 
واملعادن )القطاع العام( والقطاع اخملتلط 
بلغ 44 شــركة ، مبينــاً أن عدد املعامل 

التابعة لها بلغ 252 معمالً«.
واضــاف اجلهاز في تقرير له ان »نســبة 
املعامــل املتوقفة لــوزارة الصناعة بلغ 

أكثر من الثلث وبواقع 38.5%«.
وكانــت معظــم الشــركات واملعامل 
التابعــة لــوزارة الصناعــة واملعادن قد 
توقفت عن اإلنتاج بسبب أعمال السلب 
ومعاملها  والتخريب لشركاتها  والنهب 
والتي وقعت بعــد دخول قوات التحالف 
إلى العــراق في عــام 2003، اضافة الى 
اغــراق االســواق بالســلع املســتوردة 

الرخيصة.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ارتفعت أســعار صرف الدوالر في أسواق 
البورصة الرئيسية واألسواق احمللية امس 

االثنني .
وســجلت بورصة الكفاح 143.250 دينار 
مقابل 100 دوالر أميركي، فيما ســجلت 
أســعار الصــرف ليوم أمــس االحد في 
 100 دينار لكل   142.800 بورصة الكفاح 

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

الشراء: 142.250 دينار لكل 100 دوالر 

»االحصاء«: 31 % من 
المعامل تعتمد على مياه 

االسالة

هبوط جديد لليرة 
التركية

المركزي لإلحصاء: أكثر 
من ثلث المعامل التابعة 

لوزارة الصناعة متوقفة

ارتفاع اسعار الدوالر في 
االسواق العراقية

اقتصاد6

السعودية متفائلة بصعود أسعار النفط
وقطر متشائمة والعراق في الوسط

»موازنة العراق اعتمدت ٤٢ دوالرا للبرميل الواحد

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

واخلبير  الباحــث  اســتعرض 
في الشــأن االقتصــادي نبيل 
سعر  اإلثنني،  امس  املرسومي، 
في  املعتمد  النفــط  برميــل 
موازنــة 2021 بعدة دول عربية 

ومنها العراق.  
إيضاح  فــي  الباحث  وأجــرى 
اجلديــد  الصبــاح   « تابعتــه 
النفط  »  مراجعــة ألســعار 
كل  ميزانيات  فــي  املتوقعــة 
من الســعودية والعراق وقطر 
أن  ووجــد  وعمــان،  واجلزائــر 
سعر  اعتمدت  العراق  »موازنة 
للبرميــل  دوالرا   ٤٢ البرميــل 
واجلزائر  الواحد، وقطر٤٠ دوالرا، 
٤٠ دوالرا، وعمــان ٤٥ دوالر، أما 
السعودية فقد اعتمدت سعر 

البرميل ٤٨ دوالرا«.  
السعودية  »اجملازفة«  وبشــأن 
في بنــاء ميزانيــة ٢٠٢١ على 
أساس سعر مرتفع هو ٤٨، قال 
لعدة  يعود  »ذلك  إن  املرسومي 
عوامل منها طبيعة الدراسات 
التي قامت بها مراكز البحوث 
املرتبطة بارامكو، ويعتمد على 
وقت إعــداد املوازنة وهو يجري 
العام  اواخر  السعودية في  في 
وليس فــي منتصفه كما هو 
احلال في العراق، ولذلك نالحظ 
الســعودية هي  التقديرات  أن 
العامل  أمــا  للواقع،  االقــرب 
العائــدات  أن  فهــو  الثالــث 
مــن   ٪٥٣ متــول  النفطيــة 
املوازنة الســعودية كما متتلك 
الســعودية صندوقاً ســيادياً 
إن  أن يكون مصداً  كبيراً ميكن 

لم تتحقق التقديرات«.  
وتابع، »أمــا العامل الرابع فهو 
أن الســعودية تعتبــر القائد 
أوبك  في  والســعري  االنتاجي 
ومــن ثم فهــي األكثــر دراية 
باألسعار املستقبلية للنفط«.

وتراجعــت أســعار عقود خام 
برنت ألقرب إســتحقاق، امس 
االثنــني ، بنســبة 1.55 فــي 
املائة لتتــداول عند 55.1 دوالر 

للبرميل.
كمــا انخفضت أســعار خام 

 WTI غرب تكســاس الوسيط
)األمريكي( ألقرب إســتحقاق، 
بنحو 1.05 فــي املائة لتتداول 

عند 51.7 دوالر للبرميل.
ووجهت وزارة الطاقة، شــركة 
أرامكو الســعودية بتخفيض 
إنتاجهــا مــن البتــرول اخلام، 
بكمية  القادم،  يونيو  لشــهر 
مليون  تبلغ  طوعيــة  إضافيٍة 
إلى  تُضــاف  يوميــاً،  برميــل 
التخفيــض الــذي التزمت به 
اململكة في اتفاقية أوبك بلس 
الثاني عشــر من  األخيرة، في 

إبريل 2020.
حجــم  ســيكون  وبهــذا 
به  ســتلتزم  الذي  التخفيض 
معدل  على  قياســاً  اململكة، 
إنتاجها في شهر إبريل املاضي، 
نحو 4.8 مليــون برميل يومياً. 
إنتاجها  ســيكون  وبالتالــي 
لشــهر يونيو، بعــد اخلفضني 
 7.5 نحو  والطوعي،  األســاس 

مليون برميل يومياً.

الطاقة،  وزارة  وّجهــت  كمــا 
الشــركة إلى السعي خلفض 
إنتاجها في شــهر مايو اجلاري، 
عن املســتوى املستهدف وهو 
نحو 8.5 مليــون برميل يومياً، 

بالتوافق مع عمالئها.
وتســتهدف من هــذا اخلفض 
اإلضافي حتفيز الدول املشاركة 
والدول  بلــس،  أوبك  اتفاق  في 
لاللتــزام  األخــرى،  املنتجــة 
التزمت  التي  اخلفض  بنســب 
بها، وتقــدمي املزيد من اخلفض 
فــي إنتاجهــا، وذلك ســعًيا 
منها لدعم اســتقرار األسواق 

البترولية العاملية.
وكانت أســعار النفط صعدت 
الفترة األخيرة، بفضل بدء  في 
دول حتالــف »أوبــك +« بتنفيذ 
االتفاق، الــذي يقضي بخفض 
تاريخي بواقع 9.7 مليون برميل 
يوميا، مباشرة بعد التراجعات 
ولم  النفــط،  ألســعار  احلادة 
كان  الذي  التطبيق  بدء  تنتظر 

مقررا له األول من أيار .
االرتفــاع عامل آخر في  ودعم 
جانب الطلب، وهو عودة عديد 
من الدول إلى فتح اقتصاداتها 
بشكل تدريجي، مبا يعني تفاؤال 

بتحريك الطلب على النفط.
عــالوة علــى عامــل طمأنة 
عندما  األســواق  الســعودية 
بأنهــا  األســعار،  تراجعــت 
مســتعدة التخــاذ إجــراءات 
إضافية إلعادة االستقرار إليها.

بدأ تطبيق  املاضي  أيار  ومطلع 
االتفاق التاريخي بني دول حتالف 
»أوبك +« علــى خفض اإلنتاج 
بواقــع 9.7 مليون برميل يوميا 
لشــهرين، ثم تقليص خفض 
اإلنتــاج إلــى ثمانيــة ماليني 
برميل يوميا بدءا من متوز حتى 

نهاية 2020.
والحقــا يتم تقليــص اإلنتاج 
بواقع مليوني برميل يوميا إلى 
ستة ماليني برميل يوميا، بدءا 
من مطلع 2021 حتى نيســان 

.2022
النفط األخيرة  ارتفاعات  وتأتي 
بعد تراجعات حادة اجللســات 
تراكــم  نتيجــة  الســابقة 
اخملزونــات العامليــة وانخفاض 
بسبب  كبير  بشــكل  الطلب 
تداعيات فيــروس كورونا، الذي 
أدى إلــى إغــالق دول العالــم 

حدودها.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية 
على  الطلب  انكمــاش  أخيرا، 
النفط بواقع 23.1 مليون برميل 
يوميا في الربع الثاني من العام 
احلالي على أساس سنوي، و9.3 
مليون برميل يوميا خالل 2020.

قياسيا  انكماشا  توقعت  كما 
للمعروض في أســواق النفط 
بنحو 12 مليــون برميل يوميا 
فــي أيار بعــد اتفــاق خفض 

اإلنتاج.
الدولي  النقد  صنــدوق  وتوقع 
 3 العاملي  االقتصــاد  انكماش 
في املائة العــام احلالي. وفقد 

النفط نحو ثلثي قيمته خالل 
أداء  2020 في أسوأ  الربع األول 

فصلي تاريخيا.
وتداول النفط خالل الربع األول 
عند أدنى مستوياته منذ 2002 
و2003 بالتزامــن مع تفشــي 
التراجعات  وباء سارس. وجاءت 
في الربع األول مع زيادة اخملاوف 
من ركود عاملــي بفعل فيروس 
الطلب  تضرر  وبالتالي  كورونا، 

على النفط بشكل كبير.
الربع  وتأثرت األســعار خــالل 
األول بزيــادة إمــدادات النفط 
عامليا، بعد فشــل اتفاق »أوبك 
لإلنتاج  إضافي  +« على خفض 
بواقــع 1.5 مليون برميل يوميا 
بسبب الرفض الروسي، ما دفع 
السعودية إلعالن رفع إمداداتها 
إلى 12.3 مليــون برميل يوميا 
وصادراتها إلى أكثر من عشرة 
ماليــني برميــل يوميــا، كما 
رفعت اإلمارات إنتاجهـا أيضـا 

حينهـا.

 تراجعت أسعار 
عقود خام برنت 
ألقرب إستحقاق 
امس االثنين بنسبة 
1.55 % لتتداول 
عند 55.1 دوالرا 
للبرميل

احدى عمليات تخزين النفط في املستودعات 

 
متابعة ـ الصباح الجديد:

تدرك  بريطانية  شركات  عدة  بدأت 
بســرعة أنه ســيتعني عليها دفع 
إلى  املوجهة  الصادرات  على  رسوم 
االحتاد األوروبــي برغم اتفاق التبادل 
احلــر الذي مت التوصــل إليه ملرحلة 
اللحظة  ما بعد »بريكســت« في 

األخيرة.
ووفقا لـ«الفرنســية«، هذا التطور 
هو جــزء من »اضطــراب التجارة« 
متزايد  واضحا بشكل  أصبح  الذي 
هذا العام بعد إجناز خروج بريطانيا 
مــن االحتاد األوروبي فــي 31 كانون 

األول.
كما تعرقلت التجارة بشدة بسبب 
القيــود اجلديــدة املفروضــة على 
احلدود لوقف انتشار كوفيد - 19 مع 
بدء االختبارات لسائقي الشاحنات، 
الوقت  بريطانيــا  تســابق  فيمــا 
الســاللة  تفشــي  أجل كبح  من 
اجلديدة املتحورة من فيروس كورونا 

املستجد.
في صلــب اتفاق بريكســت الذي 
بات ســاريا فــي 1 كانــون الثاني 
بنــد »قواعد املنشــأ« الذي يطبق 
على كل البضائــع التي تنقل عبر 
احلــدود، وميكن أن تتحــول »قواعد 
املنشــأ« - وهي جانــب رئيس من 
الكبرى  التجارية  الصفقات  جميع 
- ســريعا إلــى معضلــة مكلفة 

بالنسبة إلى الشركات.
تخضع  »بريكســت«،  بنود  مبوجب 
كل ســلعة لضريبــة جمركية إذا 
وصلت إلــى بريطانيا من اخلارج ثم 
مت تصديرهــا مرة أخــرى إلى االحتاد 
األوروبي. وعلى ســبيل املثــال، إذا 
بريطانية  مالبس  شركة  استوردت 
أنســجة مصنوعــة فــي الصني، 
تدفع  ان  حينئذ  عليها  فســيكون 
رسوما جمركية اذا أعادت تصديرها 
إلى دولة عضو في السوق املوحدة 
اجلمركي.  واالحتــاد  األوروبي  لالحتاد 
القواعد  حتدد  مبســط،  بشــكل 
البضائع  اذا مــا كانــت  بالتالــي 

املصدرة بريطانية أم ال.
وقالت ميشــيل ديل وهي مسؤولة 
رفيعــة فــي مكتــب احملاســبني 
القانونيــني »يــو إتــش واي هاكر 
يوجن« في مكتب مانشســتر »من 
الواضــح أن عديدا من الشــركات 
االحتاد  إلــى  املصدرة  البريطانيــة 
الرسـوم  األوروبي ستتضـــرر مـن 

اجلمركية«.
وأضافت »لقد صدمت الشــركات 
متامــا ببنــد »قاعدة املنشــأ« من 
االتفــاق الــذي يتركها فــي وضع 
تنافســي غير مؤات عند البيع في 

االحتاد األوروبي«.
وتابعــت »لســوء احلظ، لــم يتم 
القيــام مبا هــو كاف لتحضيرهم 
لذلك، يســتغرق األمر أعواما لبناء 
سلســلة إمداد فعالــة، وغالبا ما 
يكون استخدام موردين خارج االحتاد 
األوروبــي اخليار األفضــل من حيث 

التكلفة واجلودة«.
تنفيذه  مت  الذي  »بريكست«  واتفاق 
أخيــرا بعــد أربعة أعــوام ونصف 

البريطانيني ملصلحة  تصويت  على 
اخلروج من االحتاد األوروبي، ال يفرض 
أي رسوم جمركية إذا كان ما ال يقل 
عن 50 فــي املائة من املنتج املُصّدر 
املتحدة،  اململكــة  فــي  مصنوعا 
وهذا ينطبق علــى أغلبية صادرات 
اململكــة املتحدة، لكــن بالتأكيد 

ليس كلها.
وتزداد أهمية هــذا البند ألن االحتاد 
األوروبي ميثــل أكثر من نصف جتارة 
أبحاث  معهــد  لكــن  بريطانيــا، 
احلكومــة ومقره لنــدن يقول »إن 
تعقيــد سالســل التوريــد يعني 
أن إثبات »املنشــأ« قــد يكون من 
الصعــب على الشــركات التأكد 
منــه، ويصعــب على الســلطات 

تقييمه«.
أفــادت تقارير بأن مجموعة من جتار 
يســارعون  البريطانيني  التجزئــة 
التسليم  تأثير عمليات  إلى تقييم 
مبا  األوروبي،  االحتــاد  لدول  الدقيقة 
في ذلك سلســلة متاجر »فورتنوم 

آند مايسون«.

تقـرير

اضطراب التجارة يربك الشركات البريطانية رغم اتفاق »بريكست«

بضائع معدة للتصدير في احد املرافئ االوروبية 
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الصباح الجديدـ  وكاالت: 
وجه وزير النقل ناصر حســني 
دراسة  بإعداد  الشــبلي،  بندر 
جــدوى اقتصاديــة لتصديــر 
البضائــع الصينية عبر القناة 
اجلافــة العراقية وصــوال الى 
االســواق االوربية عبر االراضي 

التركية.
النقل في  وزارة  وقــال إعــالم 
بيــــان تلقتـــه "الصبـــاح 
النقــل  "وزيــر  إن  اجلديـــد"، 
بندر  حســني  ناصر  الكابــن 
الشبلي ترأس اجتماعا للجنة 
االمر الديوانــي 70 لعام 2018  
الــذي ضم ممثلني عــن وزاراتي 
والبنــك  واملاليــة  اخلارجيــة 

املركزي العراقي".
وأضاف أنــه "مت التباحث حول 

تنفيــذ البنــد االول من مهام 
جلنــة االمر الديوانــي اخلاصة 
انضمــام  قانــون  بتشريـــع 
العراق الـــى بنـك االستثمـار 
التحتيـة"،  للبنى  االسيـــوي 
االجتمــاع  "خــالل  مت  كمـــا 
املســتجدات  اخر  مناقشــة 
مــع اجلانــب التركــي حــول 
الربــط الســككي و التوصل 
مشتـرك  اتفـــاق  صيغة  الى 
البضائـــع  عبــور  لتمهيــد 
القادمـة مـــن موانـئ العراق 
عبــر االراضــي التركيــة الى 
اوروبا علــى ان يتضمن االتفاق 
وفتح  العبور  اجراءات  تسهيل 

اكثر من منفـذ حـدودي".
بـ"إعــداد  الشــبلي  ووجــه 
دراســة جدوى اقتصادية فيما 

التصميمية  الطاقــة  يخص 
مليناء الفاو في حال اســتقبال 
البضائــع واحلاويــات الــواردة 
ســيكون  والتي  الصــني  من 
مخطط ســيرها عبــر القناة 
اجلافــة العراقية وصــوال الى 
االراضي  عبر  االوربيـة  االسواق 

التركيـة".
اعــداد  "مت  للبيـــان  ووفقـــا 
دراســة تعتمد علــى الكلفة 
و الوقت و االمـــان فـي حـال 
الصينيــة  البضائــع  ورود 
القادمـة من ميناء جوادر فـي 
باكستان الى موانـــئ العـراق 
الســكك  بواســطة  ونقلها 
احلديــد والطــرق البريــة عبر 
االرضي  داخل  اجلافة  القنـــاة 

العراقيـة".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قاع جدول  نحو  أملانيا  تراجعت 
ترتيــب الــدول الصناعية في 
العائلية،  للشركات  جاذبيتها 

بحسب ما نشرت »األملانية«.
ملعهد  الســنوي  التقرير  وفي 
زد.إي,دبليو األملاني للدراســات 
االقتصادية والذي يشــمل 21 
دولــة صناعية احتلــت أملانيا 
املركــز 17 في ترتيب الدول من 
حيث توافر شروط قيام وازدهار 
الشــركات العائليــة لتتقدم 
فقط على فرنســا وإســبانيا 

واليابان وإيطاليا.
املتحــدة  الواليــات  احتلــت 
االمريكيــة املركــز األول على 
العائلية  الشــركات  مؤشــر 
تلتهــا بريطانيا  ثــم هولندا، 

مؤسســة  بيــان  بحســب 
أحد  وهي  العائلية  املشروعات 

عمالء معهد زد.إي.دبليو.
يدرس معهــد زد.إي.دبليو عدة 
عوامــل لتصنيف الــدول من 
للشــركات  جاذبيتها  حيــث 
العائلية مثل الضرائب وتكلفة 
املال  ورأس  واالنتاجية  العمالة 
والتمويل  والقواعد  البشــري 
والبنية التحتية واملؤسســات 

والطاقة.
وأشــار معدو التقريــر إلى أن 
تتمثل  أملانيــا  ضعــف  نقاط 
في االرتفاع النســبي لضرائب 
الشــركات وتكلفــة العمالة 

وعوامل أخرى.
كما أشــار التقرير إلى ضعف 
البنية  أملانيا من حيث جــودة 

التحتية، من حيث كل من طرق 
النقل و تكنولوجيا املعلومات.

وقال التقريــر »من حيث جودة 
طــرق النقــل،  تبــدو أملانيــا 
متخلفــة بوضــوح اآلن ليس 
شــمال  بدول  مقارنة  فقــط 
وغــرب أوروبا ولكــن أيضا دول 

أمريكا الشمالية واليابان«.
املقابل تتمثــل نقاط قوة  في 
أملانيــا فــي التمويــل واملوارد 
املالية اجليدة نسبيا للشركات 
قبــل  األملانيــة   العائليــة 
كورونا  فيــروس  جائحــة  بدء 

املستجد.
يذكر أن هذه الدراســة تصدر 
. وتراجع   2006 ســنويا منــذ 
ترتيب أملانيا منذ ذلك الوقت 5 

مراكز.

النقل تدرس نقل البضائع الصينية
عبر قناة البالد الجافة الى اوروبا

أميركا تتصدر قائمة الدول األكثر 
جاذبية للشركات العائلية
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ثقافة 8
قراءة

الرؤية الفنية الوامضة في “فوانيس عتيقة”
اليوميـة،  للحيـاة  واضحـاً  وتنـاوالً 
بـن  والعاطفيـة  اإلنسـانية  وللعالقـة 
وشـعرية  فنيـة  برؤيـة  واملـرأة  الرجـل 
جنـد  وكذلـك  وهائمـة،  وحاملـة  هادئـة 
نصـوص أخـرى تنتمي إلى حـب الوطن، 
لثـورة  وامضـة،  شـعرية  وقصائـد 
تشـرين، ثـورة الشـباب التـي اندلعـت 
املسـيرة  مواصلـة  علـى  وإصرارهـم 
لكنهـا  والعدالـة،  املسـاواة  لتحقيـق 
جـاءت علـى شـكل ومضـات متتاليـة، 
لـكل ومضـة شـعرية بنيتهـا النصية 
الومضـات  جميـع  ولكـن  املتكاملـة، 
تصـّب في رافـد واحد، هو حب الشـباب 
وااللتصـاق  وتأييدهـم  ومطالبهـم 
معهـم، كما جنـد ومضات شـعرية عن 

الشـهداء الذين سـقطوا فيها، وهناك 
نصـوص أخـرى تتنـاول جوانـب عدة من 
احليـاة اليوميـة، ففي قصيـدة )فوانيس 
عتيقـة( التي حملت اجملموعة اسـمها، 
نكـون مـع حلظة تأمـل غـارق باألمنيات 
والتداعيـات الروحيـة الباحثـة عن احلب 

والطمأنينـة. والسـالم 
حلظُتك... في محيِط السكون 

قمر خارج سباته 
حترقُه األمنيات 

من أعلى اجملرات 
من أسفل املسرات 

كأجساد أبناِء 
أزواج املطر 

هكذا هم األبناء جاؤوا 
حتمُل العربات عشاَق التمني 

ألشجار يابسة 
يهيئون الشك، 

لضوء فوانيس عتيقة
كمـا جند فـي هـذه اجملموعة الشـعرية، 
مـن  تأخـذ  نثريـة  شـعرية  ومضـات 
عنوانهـا ممراً لدخول مـن النص، ويكون 
عنـوان القصيـدة مدخـاًل لهـا كما هو 

احلـال فـي قصيـدة )أنـَت اخترت(:
أنَت اخترت

أن ال تكون هناك 
فكن هن...

بن فراشات املوج الغافي 
وخطوات العشاق 

كوجه الرب حن يغني 
مختزلـة  شـعرية  ومضـة  جنـد  كمـا 
ودالالت  معانـي  حتمـل  لكنهـا  جـداً، 
رمزية كبيرة، وتسـحب القـارئ لتأملها 
ألكثـر مـن مرة مـن أجـل الوقـوف على 
مضمونهـا، وهـي الومضـة الشـعرية 

)الذاكـرُة أنثـى(:
هل تُعيد األصوات 

احلياة 
لرغبة مبللة 

كمـا يصـف لنـا الشـاعر برؤيـة فنيـة 
وحس شـعري وامـض، حالـة القلق وما 
يخلفـه السـكون في مخيلة الشـاعر:

يا قلقاً
في سكون اخلليقِة
افتح رتاَج التمني 

وارِم متاعَك

عند احملطات
كمـا جنـد فـي هـذه اجملموعـة نصوصـاً 
شـعرية وامضة، اسـتخدم فيها النص 
الصامـت، وكذلـك ارتبـط عنوانهـا مع 

متنهـا ليكون مدخـاًل لها:
نصُفَك...
فوضى...

ونصف العمر 
...... جنون 

وفـي القصيـدة النثريـة الوجيـزة )بـأي 
مقبـرة تنـام...( يقدم لنا الشـاعر صورة 
شـعرية مركبـة بـن عـدة دالالت رمزية 

،السـفر، الغربـة، الضيـاع، والبحث عن 
مسـتقر، متناصـاً مـع قصيـدة حمـد 
للشـاعر مظفـر النـواب، التـي متنحنـا 
أو  للسـفر  الواضحـة  الفنيـة  الرؤيـة 
الرحيـل الدائـم والذي ال يعـرف فيه أين 

املسـتقر وبـأي مقبـرة سـوف ينام:
أنت 

ألحمل لك احلزن الشفيف 
ومبخرة اخلرف:

حمد 
كلما تعالى صفير، القطارات 

تعيد وجهتها السكُك، 

البعيدة 
ويبدأ رحلته حمد 

ومـن الومضـات التي تعاشـقت مع ثور 
الشـباب التشـرينية يقدم لنا الشـاعر 
أرض  مـن  نابعـة  شـعرية  ومضـات 
املظاهـرات ، ومـن الواضـح مـن خـالل 
هذه الومضات الشـعرية واملوسـومة بـ 
)حكايات تشـرينية(، أن الشاعر استقى 
مـع  وهـو  الشـعرية  النصـوص  هـذه 
مسـيرة الشـباب، ووسـط املظاهـرات، 
ألنهـا جـاءت نتيجـة معايشـة يوميـة 
الثـورة  فـي  املتظاهريـن  حيـاة  لواقـع 

للشـباب:  التشـرينية 
)1(

في تشرين 
بساط املوت أحمر،

وأصابع احلبيبات 
مثل رمح الرب،

في قلب اخلريف
)2(

في تشرين 
حتى العصافير،

على موعد للثورة،
والربيع 

) 3(
حن تغلق األفق 

بوجه الريح 
ال تخشى الرصاص ،

أو املطر 
فكالهما ربيع 

وفـي الومضـة الشـعرية )مـدى( يقدم 
لنـا الشـاعر صـورة فنية مختزلـة جداً 

ولكنهـا ذات دالالت عميقـة:
أتلمُس ما بي، 
وال أدرك مدى 

حزني
النثريـة  الشـعرية  اجملموعـة  ضمـت 
النصـوص  مـن  العديـد  الوامضـة، 
الشـعرية، التـي تنتمـي إلـى القصيدة 
التكثيـف  تعتمـد  التـي  الوامضـة 
واالختـزال واملفردات االنزياحيـة املنتقاة 
الفنـي  والسـياق  تنسـجم  والتـي 
للقصيدة الشـعرية النثريـة الوامضة. 

يوسف عبود جويعد 
   

النثريـة  الشـعرية  اجملموعـة  فـي 
للشـاعر  عتيقـة(  )فوانيـس  الوامضـة 
جاسـم العلـي، نكـون مـع ثالثـة أمنـاط 
مـن الشـعر النثـري، القصيـدة النثريـة 
الوامضـة، والقصيـدة النثريـة الوجيزة، 
النثريـة القصيـرة، إال أنهـا  والقصيـدة 
إلـى  تنتمـي  بأنهـا  ميـزة  فـي  جتتمـع 
العالـم الشـعري الذي اختطه الشـاعر 
جاسـم العلي، واختار له األسـلوب الذي 
يفـرده عـن أقرانـه مـن كتـاب قصيـدة 
علـى   عـام  بشـكل  باعتمـاده  النثـر، 
اللحظـات الوامضـة، فـي مبنـى النص 
الشـعري، والبحث عن مفـردات مختزلة 
تسـاهم في متتـن وتوضيح هـذا النمط 
مـن الشـعر، لكـون املفـردة التـي تدخل 
ضمـن بناء النـص، لهـا صفـات وميزات 
الرؤيـة  حيـث  مـن  مختلفـة  جتعلهـا 
صـح  إذا  العاليـة  واالنزياحيـة  الفنيـة، 
مـن  أكثـر  إلـى  تشـير  ألنهـا  التعبيـر، 
داللـة وأكثر من رمـز، إضافة إلـى كونها 
حتافظ على السـياق الفني الـذي يبغيه 
الشـاعر وكذلك تعتمد على اسـتعارات 
صوريـة غايـة فـي الدقـة، وعلـى صـور 
شـعرية مهمـة تسـهم في خلـق عالم 
شـعري ينتمي إلـى القصيدة الشـعرية 
النثريـة الوامضـة ، فهـو يختـزل الكثير 
مـن التعابيـر فـي أقصـر مـا ميكـن مـن 
أعمالـه  كل  فـي  ذلـك  وجنـد  املفـردات، 
التـي  اجملموعـة  هـذه  فـي  الشـعرية 
الشـعري،  الومـض  علـى  اسـتندت 
رؤيـة فنيـة لهـا دون سـواها، وكمـا هـو 
معـروف لدى الشـعراء، أن قصيـدة النثر 
تعتمـد أساسـاً علـى اإليقـاع املتدفـق 
مـن داخلهـا بعـد أن تتوحـد أداة البنـاء 
لهـا، وهـذا اإليقاع فيـه احلس الشـعري 
من خـالل تأمل املفـردة ومتابعـة النص، 
قصيـرة  قصائـد  وجـود  مـن  وبالرغـم 
لكـن لهـا أكثـر مـن وجـه وأكثـر زاويـة 
نظـر، وميكـن للمقطـع أن مينحنـا وحدة 
وحـدة  وللقصيـدة  لوحـده،  املوضـوع 
مـن  نكتشـف  وسـوف  موضوعهـا، 
خـالل متابعتنـا لهـذه اجملموعـة النثرية 
الشـعرية الوامضة، مواضيـع مختلفة، 

في المجموعة الشعرية النثرية 
الوامضة )فوانيس عتيقة( 

للشاعر جاسم العلي، نكون مع 
ثالثة أنماط من الشعر النثري، 

القصيدة النثرية الوامضة، 
والقصيدة النثرية الوجيزة، 

والقصيدة النثرية القصيرة، إال 
أنها تجتمع في ميزة بأنها 

تنتمي إلى العالم الشعري الذي 
اختطه الشاعر جاسم العلي، 

واختار له األسلوب الذي يفرده 
عن أقرانه من كتاب قصيدة 

النثر، باعتماده بشكل عام على  
اللحظات الوامضة

قصة قصيرة

اصدار

سعد عودة 

حـدث ذلـك بعـد نهايـة العالـم بسـتة أيام، 
عندمـا قـرر الـرّب أن تسـتمر احليـاة بطريقة 
مغايـرة. لكـن احلقيقـة أن الـذي حـدث لـم 
يكـن نهاية للعالم، بل كان وقتاً مسـتقطعاً 
للحيـاة، عندمـا بـدأت األمـور جتـري بطريقة 
أعنـي  للـرّب.  غريبـة وغيـر مفهومـة حتـى 
هنـا هو مـن قـرر أن تكـون تلك األحـداث غير 
مفهومـة، وغيـر مبـررة. ولهـذا جعـل احليـاة 
بهـا,  توقفـت  التـي  اللحظـة  فـي  تسـتمر 
تلـك اللحظـة الغريبـة التـي صـادف بهـا أن 
البشـر فـي كل أنحاء األرض توقفـوا عن فعل 
أيِّ شـيء، ومـن دون قصـد او إرادة. حتـى مـن 
الـرب ذاتـِه, لـم يصـدر أحـٌد مـا صوتـا او قام 
بعمـل مـا. جميـع النـاس اكتفـوا بالوقـوف 
والنظـر الـى شـيء مـا أمامهـم مـن دون أن 
يحركـوا سـاكناً. لـم تكـن اكثر مـن دقيقة. 
لكـن العالـم كلُه جتمـَد فيها ومـن دون مبرر. 
كل مـا فـي األمـر أن كل نوايـا النـاس تأجلت 
لدقيقة واحـدة. وهذه الدقيقـة كانت كافية 
ليقـرر الـرَب تأجيل احليـاة لوقٍت اخـر. الوحيد 
الـذي شـذَّ عـن القاعـدة هـو كنـوش اجملنون، 
املدينـة  جامـع  قبالـة  يجلـس  كان  الـذي 
الكبيـر. جلـس صامتاً لسـاعات وهـو يصارع 
الـذي شـغل  باجلـوع  املزعـج  ذلـك الشـعور 
فـي  لقمـة  يضـع  لـم  فهـو  حواسـِه،  كل 
بطنـِه منـذ يومـن، واكتفى بشـربة مـاء من 
الصنبـور القريـب من محـل بيع اخلبـز. كانت 
الرغيـف  الـى  شـفتاه مبللتـان وهـو ينظـر 
احلـار الذي يخـرج من التنـور الطينـي قبل أن 
يسـتقر على منضـدة العرض. فكـر للحظة 
أن يطلـب رغيفـاً مـن صاحـب الفـرن لكنـُه 

تفـرَس مبالمـح  عندمـا  الفكـرة  عـن  عـدَل 
صاحـب الفـرن احلـادة ووجهه العابـس. كان 
مـن الواضـح أنـُه سـيطردُه، دون أن مينحـُه 
ولـو قطعـة صغيـرة مـن اخلبـز. وهـذا دعـاه 
الـى التفكيـر بسـرقة الرغيف والهـرب الى 
مـكان آمـن، لكـن هـذه الفكـرة بـدت غيـر 
الشـباب  الـى  نظـرَ  ان  بعـد  أيضـا  ممكنـة 
الذين يعملـون في الفرن والذين سـيلحقون 
بِه ورمبا يوسـعونُه ركالً وضرباً. تخيَل نفسـُه 
مُمـداً في الشـارع وهـو يتلوى من األلـم الذي 
جعلـُه  وهـذا  املبـّرح  الضـرب  هـذا  سـببُه 
يغـادر الفـرن مـن دون أن يفعـل شـيئا، رغم 
أنـُه نـدم بعد، فشـعور اجلـوع الذي شـعر به 
طـوال الوقت كان أكثر قسـوًة من أيِّ شـعور 
اجلامـع  قبالـة  يجلـس  جعلـُه  وهـذا  آخـر. 
الكبيـر وينظـر الـى قبتـِه املزينـة باألحجـار 
الكرميـة، ومناراتـِه املغلفة بالطابـوق امللون. 
اجلـوع صديـق حقيقـي للصمـت. هـذا مـا 
أدركـُه فالبطـون املتخمـة هـي التـي جتعـل 
البطـون  أمـا  كثيـرا،  يتكلمـون  أصحابهـا 
احلبـال  وجتمـد  األلسـنة  فتشـل  الفارغـة 
فـي  كلـُه  الـكالم  فيتراكـم  الصوتيـة، 
الداخـل، لينطلـق فـي حلظـة واحـدة. هـذا 
مـا حصـل لكنـوش. ففـي اللحظـة التـي 
اطلقـت سـماعات اجلامع صـوت اآلذان وقف 

كنـوش وصـرخ بأعلـى صوتـِه...
ـ أرجوك ال تؤذن

ـ أخاف ان تسقط املنارات من الضحك..
كان صوتـُه فـي تلـك اللحظـة قـد غطـى 
مكبـرات  مـن  املنطلـق  اآلذان  صـوت  علـى 
الصـوت التـي تصـل مدياتها الى مسـافات 
جميـع  ومـن  املدينـة  سـماء  مـن  واسـعة 

االجتاهـات....
ذلـك.  لقـول  دعـاُه  الـذي  مـا  يفهـم  لـم 

بالنهايـة فهـو مجـرد مجنـون، وليـس على 
اجملنـون حـرج فيما يقـول. كمـا أنُه مـن غير 
املنطقـي أن يؤخـذ كالمه علـى محمل اجلد. 
رغـم ذلـك فالـرّب قـرر تأجيـل احلياة لسـتة 
ايـام كاملـة قبـل ان يعيدها الـى طبيعتها. 
هـل حقـا مـا قالـه كنـوش اجملنـون هـو من 
تسـبب فـي تأجيل احلياة بهـذه الطريقة؟  ال 

أحـد ميكـن أن يقول ذلـك. حتـى اذا كان هذا 
ما حـدث بالفعـل. فاملنارات لم تسـقط، ألن 
صـوت اآلذان توقف فجأة، تـاركاً جموداً هائالً 
واجسـاداً متكلسـة لسـتة ايام كاملة. في 
اليـوم السـابع عـادت احليـاة الـى طبيعتهـا 
وكأن شـيئا لم يكن. فاحلقيقـة أن الزمن لم 
يتوقـف، مـادام ال أحد يتذكر.  فـي ذلك اليوم 

كانـت احلديقـة الصغيـرة خالية مـن الناس 
إال مـن رجـل فـي منتصـف االربعينيـات من 
عمـره، يرتـدي دشداشـة بيضـاء قماشـها 
مـن النـوع الفاخـر, كان يضـع علـى رأسـِه 
قبعـة بيضـاء صغيرة مـن النوع الـذي يقوم 
احلجـاج. صـوت املؤذن غطى السـماء واالرض 
مـرًة أخـرى عندمـا دلـَف الرجـل الـى اجلامع 
وتوضـأ ووقـف فـي الصـف االمامـي خلـف 
انتهـت الصـالة  أن  الشـيخ مباشـرًة. بعـد 
علـى  الـذي  الرجـل  علـى  ليسـلم  التفـَت 
يسـارِه فشـعرَ للحظـة إنـه يعرفُه, رمبـا رآه 
فـي مـكان ما وهـذا جعلـُه يبتسـم بوجهِه 

قبـل ان يقـف ويغـادر اجلامع. 
هنـاك وقـف محاوال اسـتعادة ذاكرتـُه، ففي 
تلـك اللحظـة أدرك أنه ال يعرف شـيئا عنُه، 
وكأن شـيئا مسـَح ذاكرتـُه كلهـا. وجعلـُه 
أيـن  الـى  يعـرف  وال  ويسـارا  ميينـا  يلتفـت 
يذهـب. حـاوَل ان يتذكـر أيَّ شـيء لكـن دون 
جـدوى، وكأن حياتـُه ابتـدأت هنـا داخل هذه 
احلديقـة الصغيـرة. فـي الوقـت الـذي أطلق 
فيـه اجلامـع صـوت اآلذان وهذا جعلُه يسـير 
بهـدوء فـي الشـوارع القريبـة مـن اجلامـع. 
وقـف عنـد محـل بيـع اخلبـز فـراودُه شـعور 
باجلـوع, هـو ال يتذكر كـم مر مـن الوقت دون 
ان يضـع طعامـاً فـي بطنِه لكنُه يسـتطيع 
ان يـدرك االن انـُه وقـت طويـل لهـذا معدتُه 
بـدأت تتقلـص وامعائـُه بدأت تصـدر اصوات 
غريبـة. التفَت الـى صاحب الفـرن وكان ذات 
الرجـل الـذي كان يجلـس بقربـِه فـي اجلامع 
وهـذا جعلـُه يرفع يدُه مسـلما علـى الرجل 
فمـا كان مـن الرجل إال ان تـرَك مكانُه ورحَب 
فيـه بصـورة بـدت مبالـغ فيهـا, هـذا كان 
سـيئا بالفعـل, فحفاوة الترحيب سـتمنعُه 
مـن أن يطلـب مـن الرجـل صاحـب الوجـه 

العابـس رغيفـاً مـن اخلبـز. مكانتُه ولباسـُه 
سـخيفا  االمـر  سـتجعل  يرتديـه  الـذي 
اكتفـى  لهـذا  كبيـر.  بشـكل  ومخجـاًل 
بشـربة مـاء قبـل ان يغـادر الفرن. ذهـب الى 
احلديقـة املقابلة للجامـع وجلس هناك. كان 
يحـاول أن يقـاوم هذا الشـعور املزعـج. رغم 
أن افـكاراً كثيـرة مـرت برأسـِه،  لكـن كلها 
لـن متنحُه طريقة يسـتطيع معها أن يسـد 
جوعـُه، دون أن يقلـل من هيبتـِه املصطنعة 
أمـام االخريـن. لـم يكـن مسـتعداً للتنـازل 
عـن الكاريزما التي منحتُه إيـاه هذه املالبس 
والتـي جعلـت املصلن يضعونـُه في الصف 
االول خلـف الشـيخ مباشـرة رغـم أن اجلوع 
بـدأ يحفـر داخلُه وجعـاً يحتل خاليـاه كلها 

الواحـدة تلو االخـرى....
باجتـاه  ميشـي  أن  وحـاول  بصعوبـة،  وقـف 
رأسـِه.  فـي  غريـب  بوجـع  فشـعرَ  اجلامـع 
وبـدت قدمـاه عاجزتـان عـن االسـتمرار فـي 
سـراب  فـي  فغرقتـا  عينـاه  أمـا  احلركـة. 
تكوينـات غيـر  الـى  االشـياء  حتولـت معـه 
مفهومـة, حـاول ان يسـحب نفسـاً عميقاً 
مـن الهـواء فرفضـت رئتـاه ذلك فشـعر أنه 

يفقـد القـدرة علـى احليـاة ...
فـي تلك اللحظـة اطلقت مكبـرات الصوت 
في اجلامـع صوت اآلذان وهذا جعلُه يسـتغل 
آخـر مـا يحملـُه جسـدُه مـن طاقـة ويقف 

قبالـة اجلامـع ويصرخ بأعلـى صوتِه:
ـ أرجوك...ال تؤذن.....

كان  عندهـا  االرض.  علـى  سـقط  بعدهـا 
كنـوش اجملنـون يرقـد داخلـُه مبتسـماً. فهو 
الوحيـد الـذي يعـرف أن نهايـة العالـم قـد 

حلـت قبـل سـتة ايـام.                       

متابعة الصباح الجديد:

املتوسـط  منشـورات  عـن  صـدر 
ـر  للمفكِّ اجلديـد  الكتـاب  -إيطاليـا، 
العالـي،  بنعبـد  السـالم  عبـد  املغربـي 
بعنـوان: »انتعاشـة اللغـة – كتاباٌت في 
م  الترجمـة«. وهـو كتـاٌب فلسـفيٌّ قـدَّ
ـر املغربي عبـد الفتاح  لـه الناقـد واملفكِّ
تقدميـه  فـي  يشـرح  والـذي  كيليطـو، 
تأكيـد بنعبـد العالـي علـى أنَّ الترجمَة 
وموضوعهـا  الفلسـفة«  »قضيـُة 
أنَّ كلَّ فيلسـوف يجـد  ذلـك  األسـاس. 
ـاًل ذهابـاً وإيابـاً بـن لَُغَتْن  نفسـه متنقِّ
عـدم  حالـة  فـي  حتَّـى   ،) األقـلِّ )علـى 
إملامـه بلسـان آخر غيـر لسـانه. الكتاب 
للكاتـب  الثالـث  اإلصـدار  هـو  اجلديـد 

عـن املتوسـط بعـد »الكتابـة بالَقْفـز 
إالَّ  أملـك  »ال  و   ،2020 نهايـة  والَوثْـب« 
املسـافات التـي تُبعدنـي« بدايـة 2020.
أهميَّـة  حـاً  مَوضِّ كيليطـو  وميضـي 
الكتـاب: »اآلن وقد قـرأُت مـا َكَتَبُه عبد 
السـالم بنعبـد العالـي فـي الترجمـة، 
أجُدنـي أنظـر إلـى األمـور مبنظـار آخـر. 
وهـذا مـا يحـدث عـادة مـع الدراسـات 
نظرتنـا  تُغيِّـر  فهـي  واملبِدعـة،  اجلـادَّة 
إلـى األشـياء، بطرحها أسـئلة جديدة، 
قـد تكـون مخالفـة متامـاً ملُسـلَّماتنا، 
وملـا تعوَّدنـا علـى اعتقـاده. اآلن تبدو لي 
كلُّ ترجمـات ألـف ليلـة وليلـة، حتَّـى 
تلـك التـي تتصـرَّف فـي النَّـصِّ بصفة 
مقيتـة، شـيئاً ثميناً، ال يُسـتغنى عنه. 
إنها تُثـري الكتاب، وتضيـف إليه دالالٍت 
صيغتـه  فـي  تـرد  ال  وصـوراً،  ومعانـَي 

األصليـة. قـد نتصـوَّر ترجمة لـه، تكون 
يتمنَّاهـا؟(،  ال  الـذي  ذا  )وَمـْن  نهائيـة 
ولكنهـا سـتكون، حتمـاً، عالمـة علـى 
بأفولـه  وإيذانـاً  بـه،  االهتمـام  انعـدام 

وموتـه.
العمـق  فـي  هـو  الفلسـفة  تاريـخ  إن 
تاريـخ الترجمة، وقد تكتسـي الترجمة 
هـو  كمـا  والتعليـق،  الشـرح  مظهـر 
الشـأن عند ابن رُشـد. أن تدرَس أرسطو 
معنـاه أن تشـرَحُه، أن حُتوِّلـه مـن لغـة 
خطـاب،  إلـى  خطـاب  مـن  لغـة،  إلـى 
وهـذا التحويـل هو مـا يوفِّر للفلسـفة 
حيويَّتهـا ونشـاطها. »فالترجمة، يقول 
بنعبـد العالـي، هـي التـي تنفـخ احلياة 
ثقافـة  مـن  وتنقلهـا  النصـوص،  فـي 
ألنـه  إالَّ  يحيـا  ال  والنَّـصُّ  أخـرى.  إلـى 
قابـل للترجمـة، وغيـر قابـل للترجمـة، 

فـي الوقت ذاتـه«. وليسـت مسـؤولية 
النَّـصُّ  لهـا  يتعـرَّض  الـذي  التحويـل 
إن  بـل  وحـده،  املترجـم  علـى  ُملقـاة 
ـل القسـط األوفـر منهـا،  اللغـة تتحمَّ
فاللغـة التـي يُترَجـم إليها النَّـصُّ لها 
ـة، بحيـث  طقوسـها وشـروطها اخلاصَّ
إنهـا تُقِحم في النَّصِّ مسـائل وقضايا، 
األصلـي،  شـكله  فـي  واردة  تكـون  ال 
وإذا باملترجـم ُمرَغـم علـى نَْقـل مـا ال 
يكـون راغبـاً فـي نَْقلـه. وأحيانـاً ترفض 
اللغـة أيَّ تعـاون معه، وتتسـلَّى بعجزه 
وَشـلَل حركتـه: َفَمـْن يسـتطيع مثـاًل، 
ـا بعـد«،  أن يُترِجـم إلـى الفرنسـية »أمَّ
»وليـت ِشـْعرِي«؟! بـل َمْن يسـتطيع أن 
ـا بعد« إلى العربيـة بالذات؟ يترجـم »أمَّ
واردة حتَّـى  الترجمـة  ذلـك أن مسـألة 
داخـل اللغـة نفسـها. يتسـاءل بنعبد 

العالـي: »هـل هنـاك وحـدة حتَّـى فـي 
»كلُّنـا  ويجيـب:  بعينهـا؟«  مـا  لغـة 
يعيـش لغـات فـي اللغـة«. إننـا علـى 
سـبيل املثـال نقـرأ ألـف ليلـة وليلـة 
فـي طبعـات عربيـة، تعـود إلـى طبعة 
بـوالق، وال ننتبـه إلـى أن هـذه الطبعـة 
مكتـوب  لنـصٍّ  فصيحـة  »ترجمـة« 
انتظـار  علينـا  كان  وقـد  بالدارجـة. 
ـد، أخيراً،  طبعة محسـن مهـدي لنتأكَّ
العربـي  فاألصـل  احلقيقـة.  هـذه  مـن 
ليـس بالوضـوح الـذي قـد يتبـادر إلـى 
الذهـن، هـذا فـي حال مـا إذا جـاز لنا أن 
ث عـن أصل لـ ألـف ليلـة وليلة،  نتحـدَّ
وهـو أمـر َمبنـيٌّ علـى وَْهـم أو أُمنيَّـة 

عابـرة. جميلـة 

عندما تضحك المنارات
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نعيش فــي هذه االيــام حالة ترقب 
تداولتها  التي  االخبار  بسبب  وخوف 
وســائل االعالم نقال عن اطباء حول 
العالم بان فيروس كورونا طور نفسه 
وميكــن ان يكون اكثر خطورة مما كان 
عليه في فصــل الصيف، ما يجعل 

القلق رفيا لنا طول الوقت.
كيــف لنا ان نعيــش حياتنا بصورة 
والدعوات  االغــالق  فرض  مع  افضل 
ملالزمة البيــت واالبتعاد عن االماكن 
املزدحمــة، اال ان ركنــا الى حقيقة 
تــرددت كثيــرا على لســان االطباء 
انفســهم بان املشــي فــي الهواء 
الطلق ال يدعو الــى ارتداء الكمامة 

وايضا يسهم بزرع بعض الراحة.
قــام مجموعــة مــن الباحثني من 
جامعة أجنليا روســكني البريطانية،  
بإجراء دراســة شملت 286 شخصا 
أبريل/  خالل فترة اإلغالق الصارم في 
نيسان املاضي، ما أدى إلى محدودية 
الــذي ميكنهم قضــاؤه في  الوقت 
اخلارج. وأظهرت الدراسة بأن »الناس 
يكونــون أكثــر ســعادة فــي أثناء 
النقي  الهواء  بعض  حصولهم على 

وإغالق شاشاتهم وأجهزتهم«.
اخلروج من  فــإن«  للدراســة،  ووفقا 
املنــزل وإيقــاف تشــغيل األجهزة 
الشاشــة،  أمام  أقل  وقــت  وقضاء 
السعادة  أن يحسن مستويات  ميكن 
في أثنــاء اإلغالق«. حســبما ذكرته 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
»مســتويات  أن  الباحثــون  ووجــد 
الســعادة كانت أعلى عندما يكون 
املشاركون خارج حدود البيت خاصة 
فــي احلدائق العامة حيث يســهم 
استنشــاق االوكســجني لتحسني 

الصحة البدنية والنفسية على حد 
الشعور  وينخفض مســتوى  سواء، 
وقتا  بالســعادة عندمــا يقضــون 
أطول أمام الشاشة أو على األجهزة 

الذكية.
وكجــزء مــن الدراســة، مت قيــاس 
لــدى عينة  مســتويات الســعادة 
مــن 286 بالغا من النمســا، مبعدل 
اليوم علــى فترات  ثالث مرات فــي 

21 يوما. وخالل  عشوائية على مدى 
املشــاركون  كان  الدراســة،  فتــرة 
لإلغــالق  خاضعــني  النمســاويون 
الوطنــي الــذي ســمح لهم فقط 
باخلروج ألنشطة محددة مبا في ذلك 

التمارين الرياضية.
وفي هذا الشــأن قال البروفيســور 
فيرين ســوامي، املؤلف املشارك في 
الدراسة من جامعة أجنليا روسكني: 

»إن عمليات اإلغالق ميكن أن تساعد 
فــي إبطاء انتقــال عــدوى فيروس 
»كورونا« املســتجد، لكــن األبحاث 
الطويلة  اإلغــالق  فترات  أن  أظهرت 

تؤثر على الصحة العقلية«.
وذكــر فريــق الباحثني: إنــه »يجب 
علــى احلكومات أن تطلب من الناس 
احلصــول على بعض الهــواء النقي 
بــدال من البقــاء فــي منازلهم في 

أثناء اإلغالق بسبب فيروس »كورونا« 
املســتجد، وذلك من أجل حتســني 

مزاجهم.
أن  ســابقة،  دراســات  وأظهــرت 
»التواجد في الهــواء الطلق، خاصة 
فــي املســاحات اخلضــراء، ميكن أن 
يحســن الصحة العقلية من خالل 
تعزيز صورة اجلسم األكثر إيجابية«. 
األمر الذي دفع األكادمييني من جامعة 

وجامعة  البريطانية،  روسكني  أجنليا 
النمســا،  فــي  الندشــتاينر  كارل 
وجامعــة بيردانــا فــي ماليزيا، إلى 
دراسة تأثير اخلروج إلى الهواء الطلق 
على احلالة املزاجية لألشــخاص في 

أثناء اإلغالق الوطني القسري.
تأثير  إلــى  أيضا  الباحثــون  ونظــر 
والكمبيوتر  التلفزيــون  اســتخدام 
والهاتــف الذكي ومشــاعر الوحدة 
أثناء احلظر  على مزاج الشخص في 

والتزام البيت االجباري.
لصحيفة  سوامي،  البروفيسور  قال 
»ديلي ميل«: »كل ما ميكننا قوله أن 
مشاركينا كانوا أكثر سعادة عندما 
كانــوا في الهــواء الطلــق مقارنة 
بالداخــل، بغض النظــر عما كانوا 

يفعلونه في الهواء الطلق«.
وتابع سوامي: »بصرف النظر عن كل 
شيء آخر، مستويات السعادة كانت 
أقل في أثنــاء اســتخدام األجهزة، 
ومبعنى آخر، كان تأثير وقت الشاشة 
مســتقال عن التواجد فــي الداخل 

واخلارج«.
أن وقت  أيضا  وأضاف: »لقد وجدنــا 
األكبر  اليومي  الشاشــة  استخدام 
كان مرتبطــا مبســتويات أعلى من 

الشعور بالوحدة«.
كما أوضح البروفيســور سوامي، أن 
»النتائج التي توصلت إليها دراستنا 
مهمة في هذا السياق ألنها تظهر أن 
القدرة على قضاء الوقت في الهواء 
الطلــق في ظل ظــروف اإلغالق لها 
تأثير مفيد على الرفاهية النفسية«.
وتابــع: »التواجد فــي الهواء الطلق 
يوفر فرصا للهروب من ضغوط البقاء 
فــي املنزل، واحلفاظ علــى العالقات 
االجتماعية مع اآلخرين، واملشــاركة 
في النشاط البدني  وكل ذلك ميكن 

أن يحسن الصحة العقلية«.

السعادة ترتبط بالهواء الطلق
درجات الباستيل الهادئة تسيطر

على إكسسوارات 2021
توّجهــت دور ازياء عدة نحــو لوحة اكسســوارات بألوان 
الباستيل، لتكسر من حّدة وقساوة موسم البرد، من خالل 

مزج هذه اإلكسسوارات مع األزياء الشتوية الداكنة.
تضفي االكسســوارات بدرجات الباســتيل الهادئة على 
إطاللة كل ســيدة نعومة ال مثيل لها، سّيما أّنها من أبرز 
صيحات هذا الشــتاء. الزهري كذلك األزرق الفاحت واألصفر 
الناعم وغيرها مــن الدرجات، طغت علــى ألوان احلقائب 

واألحذية وجعلتها أنيقة وعصرية والفتة للنظر.
ال شك أن اإلكسســوارات بدرجات الباستيل تبدو جميلة 
مع مالبــس حيادية اللون، كاألســود والكحلي، وليس من 
الضروري أن تكــون احلقيبة واحلذاء من اللون نفســه، بل 

املهم أن يتكامل اللونان وينسجمان معاً.
يبدو أن بعض املصممني نّســقوا إكسسوارات الباستيل 
بحيث أتت من لون املالبس نفسه، فجاءت النتيجة حاملة، 

خاصة في الكاجوال أو مالبس السهرة.

ريموت كونترول من دون بطاريات
حققت شركة »سامســونغ« الكورية اجلنوبية طفرة في 
عالم أجهزة التحكم عن بعد، بتصنيعها لرميوت كونترول 
يعمل بالطاقة الشمسية، كما أنه ميكن شحنه عن طريق 
اإلضــاءة الداخلية للمنزل، ما يلغــي احلاجة إلى بطاريات 

قابلة لالستبدال.
وأعلنت »سامســونغ« عن اختراعهــا كجزء من مخطط 
»Going Green« اخلاص بشاشــتها التلفزيونية، مصنوع 
مــن الزجاجــات البالســتيكية املعاد تدويرها، بحســب 

صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.
ويحتــوي جهــاز التحكم عن بعــد اخلــاص بالتلفزيون، 
واملســمى جهاز التحكم عن بعد في اخلاليا الشمســية، 
على لوحة شمســية صغيرة، وميكن شحنها باستعمال 

الضوء الداخلي واخلارجي، إضافة إلى توصيله بالكهرباء.
وتقّدر »سامسونغ« أنه بفضل اختراعها اجلديد ستتمكن 
من منع إهــدار ما يقرب من 99 مليــون بطارية على مدار 

سبع سنوات.

»آبل« للتطبيقات يحقق
مبيعات بقيمة 64 مليار دوالر 

اجتازت شــركة »آبــل« األميركية مبيعاتهــا املقدرة من 
متجرها للتطبيقات في العام املاضي 2020 بنسبة 28%.

وحقق »آب ســتور« إيــرادات بقيمة 64 مليــار دوالر العام 
املاضي، لتتفوق على النســبة املقدرة وهي 50 مليار دوالر 
التي حققتها في عام 2019، بحســب حتليل شبكة »سي 

إن بي سي« األميركية.
ويرجــح موقع »ذا فيــرج« املعني بأخبــار التكنولوجيا أن 
تلك الزيادة الكبيــرة في املبيعات تعود إلى جائحة فيروس 
»كورونا« املستجد، والتي شجعت الناس على شراء العديد 
من األلعاب وتطبيقات األلعاب البدنية، بالتزامن مع طول 

فترة بقائهم في املنزل وخضوعهم للحجر الصحي.
ويشــير املوقع إلــى أن متجر تطبيقات »آبــل« أكثر فئات 
الشــركة األميركية منوا، وحتصل منه على نسبة %30 من 

معظم األرباح التي يجنيها.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
تســبب عالــم الفلــك املصري 
الفزع  بإثــارة  فرعــون،  محمــد 
بعدما  الفنــي،  الوســط  داخل 
وفي   ،2021 للعام  توقعاته  أطلق 
كوميديا  جنــم  وفاة  مقدمتهــا 
ورفض  والســن«  املقــام  »كبير 

الكشف عن اسمه.
وقــال: »من توقعاتــي في ٢٠٢١ 
وفاة فنان كوميديا كبير أضحكنا 

كثيرا واهلل اعلــى واعلم« وتوقع 
جمهوره أن يكون النجم املقصود 
عادل إمام أو ســمير غامن، ولكنه 
رفض الكشــف عن االسم، كما 
توقــع فضيحة مدويــة لنجمة 
شــهيرة جــدا ســتؤدي النتهاء 
أيضا  ورفض  الفنية،  مســيرتها 

الكشف عن اسمها.
 30 قائمــة ضمت  فرعون  ووضع 
واإلعالم،  الفن  توقعا يخص جنوم 

بينها مؤشــرات ســلبية  مــن 
محمد  قائــل:  النجوم  لبعــض 
العام  هــذا  حظوظك  رمضــان 
وعراقيل  ومشــكالت  ضعيفــة 
كثيــرة تقابلك وتودع عزيز وغالي 

عليك.
واضاف: » تامر حســني تصادفك 
أكثر مــن مشــكله وجنمك في 
حالة هبوط. كما توقع ســقوط 
عدة  فــي  منير  محمــد  النجم 

أزمــات صحيــة قد تؤثــر على 
مسيرته كمطرب.

وتابع: »أحالم بعض من املشكالت 
تطاردك وبعض اخلســائر املالية« 
اللبنانية  للنجمــة  توقــع  كما 
هيفاء وهبي التعرض ملشــكالت 
صحيــة كبيرة، وهو مــا توقعه 
وتوقع  إليسا.  النجمة  ملواطنتها 
الوهاب  للنجمة شــيرين عبــد 
تنتهي  أزمات عائلية عاصفة قد 

في  ستنجح  ولكنها  باالنفصال 
مشــروعاتها الفنية، بينما توقع 
ليســرا النجاح الفنــي ولكنها 

ستعاني من عدة أزمات صحية.
وتوقــع فرعــون أن يتخلى احلظ 
عن عمرو دياب في مجال العمل، 
مع  عاطفيا  ســيالزمه  ولكنــه 
ان  إلى  ارتبــاط جديــد، وأشــار 
النجمة التونســية درة طالعها 
عكس دياب حيث ســتنجح في 

العمل وتعاني عاطفيا.
اجلانــب اإليجابــي فــي توقعات 
فرعــون كان من نصيــب مي عز 
الدين حيث تنبأ لها بالنجاح في 
عمــل فني وإعــالن زواجها، كما 
توقع تألق مني ذكي ولكنه حذرها 
القوية  احلظوظ  تعود لكي  قائال: 
العــام وتخلصي  وتتألقــي هذا 
من بعض االشــخاص في حياتك 

حاقدين حاسدين لكي.

خبير فلك يثير الفزع في الوسط الفني المصري

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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معــروف ن اللغــة العربية بتميزهــا، اذ انها 
اكثر لغة تســتحق وصف البحــر ملا حتتويه 
من مرادفــات ومتضــادات وتعــد اغنى لغة 
بالعالم ومــن اكثرها بالغة، حتى انهم كتبوا 
عن طرائف في الشــعر العربي وال يكاد يخلو 
ديوان منهــا.. وحتتوي كتب التراث على حوادث 
طريفة كان بطلها اللغة العربية ومن ضمنها 

احلكايات القصيرة التالية:
-أصر أحــد املهتمني باللغــة العربية على أن 
يتحدث أوالده باللغة العربية الفصحى . وذات 
يوم طلب من إحدى بناتــه أن حتضر له قنينة 

حبر.
أحضــرت ابنته القنينــة, وخاطبتــه : هاك 
الَقنينة يا أبــي ) بفتح القــاف( . فقال لها : 
اكسريها ) يقصد كسر حرف القاف(. فما كان 

من البنت إال أن رمت القنينة .
- دخل أبو علقمة النحوي على الطبيب فقال: 
إني أكلت من حلوم اجلوازي وطســئت طسأة 
فأصابني وجع بني الوابلة إلى دأية العنق فلم 
يزل يربو وينمو حتى خالط الشراســيف فهل 
عنــدك دواء قــال الطبيب : نعم خــذ خونقاً 
وسربقاً ورقرقاً فاغسله واشربه مباء فقال أبو 
علقمة: ال أدري ما تقول. فقال الطبيب: وال أنا 

دريت ما قلت.
-3 ويحكــي األصمعــي أنه مر بالســوق فإذا 
بنحوي اقترب من احــد باعة الفاكهة ، فقال 

النحوي للبائــع: بكم تانك البطيختان، اللتان 
بجنبهما السفرجلتان، ومن دونهما الرمانتان 
بضربتــان وصفعتان  الفاكهــي:  فأجابــه  ؟ 

ولكمتان، فبأي آالء ربكما تكذبان .
- قصد رجل نحــوي فقال: ابا هشــام ببابك 
قال ويحك لم نصبت ابا هشــام؟ قال الكنية 

كنيتي إن شئت رفعتها وإن شئت نصبتها .

-5 قال رجل لنحوي: أتوصني بشيء؟ قال: نعم, 
بتقوى اهلل, وحذف ألف شيئاً!

- دخل أحد النحويني الســوق ليشتري حمارا 
فقال للبائع:

أريــد حمــاراً ال هــو بالصغير احملتقــر وال هو 
بالكبير املشــتهر، إن أقللــت علفه صبر، وإن 
أكثرت علفه شــكر، ال يدخل حتت البواري وال 
يزاحم بي الســواري، إذا خال في الطريق تدفق، 
وإذا أكثر الزحام ترفق، فقال له البائع: دعني إذا 

مسخ اهلل القاضي حماراً بعته لك.
- قيــل لرجل كان يُكثــر اللحن في كالمه: لو 
كنت شــككت في إعراب حرف تخلصت منه 
إلــى غيره. فلقي رجالً كان مشــهوراً بالنحو, 
فأراد أن يسأله عن أخيه, وخشي أن يلحن في 
مخاطبته, فقال له: هل أخاك, أخيك, أخوك, 

هنا؟ فرد عليه: ال, لو, لي.
- زار رجل نحوياً مريضا فقال: ما الذي تشكوه؟ 
قال: حمى جاسية نارها حامية منها األعضاء 
واهيــة والعظــام بالية فقال لــه ممتعضا: ال 

شافاك اهلل بعافية يا ليتها كانت القاضية.
-حكى العســكري في كتاب التصحيف أنه 
قيل الحدهم: ما فـَـَعـَل أبوك بحمارِِه ؟ فقال 
: باِعــــِه ، فقيل له: لم قلت "باِعــِه" ؟ قال : 

فلم قلت أنت "بحمارِِه"؟ 
فقال الرجل : أنا جررته بالباء ؟ فرد عليه: فلم 

جتر باؤك وبائي ال جتر؟.

طرائف نحوية 
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لندن ـ وكاالت:

ســيتي  مانشســتر  واصــل 
نتائجه املميزة على ملعبه في 
كأس االحتــاد اإلجنليزي، بعدما 
فاز علــى ضيفــه برمنجهام 
ســيتي، بثالثيــة نظيفة، أول 
الدور  مباريــات  أمس، ضمــن 
الثالث للمســابقة.. وبحسب 
لإلحصائيات،  »أوبتا«  شــبكة 
انتصاراته  فقد واصل السيتي 
اإلجنليزي،  االحتــاد  كأس  فــي 
علــى ملعب االحتــاد، للمباراة 

السابعة على التوالي.
وأوضحــت الشــبكة، أن تلك 
االنتصارات  مــن  السلســلة 
ملعبه  على  ملانشستر سيتي 
في كأس االحتــاد، هي األفضل 
وأشــارت  عاًمــا..   75 منــذ 
الشبكة، إلى أن الفترة األطول 
كانت في كانون الثانى من عام 
1946، عندما حقق السيتي 14 
انتصار متتالي على ملعبه في 

البطولة.
الئحة  اخــر، طالت  جانب  من 
الالعبــن غيــر املتاحــن في 
سيتي  مانشســتر  تشكيلة 
اإلجنليزي لكرة القدم، مع ضم 
أغويرو  ســيرخيو  األرجنتيني 
إليها خملالطته مصاباً بفيروس 
كورونا املســتجد، ووضعه في 

احلجر الصحي.
مجموعه  ما  ســيتي  وسجل 
11 حالــة إيجابية بكوفيد19- 
خالل األســابيع األخيرة. ولكن 
رغم ســلبية نتيجة فحصه، 
للعزل  ســيخضع  أغويرو  فإن 
البروتوكــوالت  مــع  متاشــياً 

الصحيــة، بحســب مــا قال 
للفريــق  اإلســباني  املــدرب 
وأوضح  غوارديوال..  جوســيب 
غوارديــوال ، بعد فــوز العبيه 
علــى برمنغهــام -3صفر في 
كأس إجنلترا أنه »لألسف، كان 
ســيرخيو على تواصل مطول 

مع شــخص إيجابي، لذا فهو 
لبضعة  االنفــرادي  العزل  في 
)أغويرو(  »نتيجته  أيام«.وأضاف 
سلبية، لكن البروتوكول ينص 
على أنه إذا خالطت شــخصاً 

إيجابياً، فعليك عزل نفسك«.
ومنذ عيــد امليالد، ثبتت إصابة 

ثمانيــة على األقــل من زمالء 
أغويرو، وهم البرازيليان غابريال 
جيزوس وإيدرسون، كايل ووكر، 
باملر،  كول  كارســون،  سكوت 
فيران  واإلسبانيان  دويل،  تومي 
توريــس وإريك غارســيا.وغادر 
جيزوس ووكر احلجر، وشــاركا 

مباراة  مــن  متأخر  وقــت  في 
برمنغهام، فيما بقي إيدرسون 
البدالء.ويعزز  مقاعــد  علــى 
تقويض  ألغويرو  الغيــاب  هذا 
من  اإلصابات  منعته  موسمه، 
املشــاركة في ثــالث مباريات 

فقط في اجلزء األول منه.

األيام  في  ســيتي  وسيخوض 
مباريات  ثالث  املقبلة،  العشرة 
على أرضه في الدوري اإلجنليزي 
املمتاز، ضد برايتون وكريستال 
باالس وأســتون فيــال، وهناك 
شكوك في مشــاركة أغويرو 

في املباراتن األولين.
وفي مباريات أخرى، فاز بارنسلي 
بينما   ،0-2 روفــرز  ترامنير  على 
بريستول سيتي لهدف  احتاج 
في الدقيقة 83 سجله كريس 

مارتن ليهزم بورتسموث 1-2.
مارســيلو  األرجنتيني  ودفــع 
بيلســا مدرب ليدز بتشكيلة 
أمــام مضيفــه لكن  قويــة 
كرولــي املغمور فجــر واحدة 
من أكبــر املفاجــآت في هذا 
أّن كأس االحتاد  الدور..  ورغــم 
تشــتهر باملفاجآت خاصة في 
أن يخسر  النادر  الدور، من  هذا 
فريق من الــدوري املمتاز بهذا 
الفــارق الكبيــر.. افتتح نيك 
الشباب  فريق  العب  تســاروال 
التسجيل  سابقاً  توتنهام  في 
رائع  50  بهدف  الدقيقــة  في 
من مجهود فردي بعد أن أفلت 
مــن رقيبه ليضــع الكرة في 

الشباك.
ضاعف  دقائق  بثــالث  وبعدها 
بعد  النتيجة  ناديســان  شلي 
أن توغل في املنطقة من جهة 
اليمن وســدد كرة منخفضة 
أخفــق كيكو كاســيا حارس 
التصــدي لها.. وجاء  ليدز في 
الهدف الثالــث بعد أن تصدى 
لتســديدة منخفضة  كاسيا 
من ناديسان من مسافة قريبة 
لكن جوردان تانيكليف تابعها 

في الشباك.

مدريد ـ وكاالت:
لن يستطيع ريال مدريد، العودة 
إلــى العاصمة اإلســبانية من 
بامبلونا بعد مباراة أوساســونا، 
ضمن اجلولة الـــ18 لليجا التي 
الســلبي،  بالتعــادل  انتهــت 
ماالجا  ملدينة  مباشرة  وسيتجه 
خلــوض مواجهة نصــف نهائي 

أمام  الســوبر اإلســباني  كأس 
أتلتيك بيلباو.

الثلجية  العاصفــة  وتســببت 
التــي ضربت عــددا مــن مدن 
إســبانيا اول أمس في حالة من 
امللكي  الفريق  لرحلــة  االرتباك 
إلى بامبلونا، حيث مت تقدمي موعد 
الرحلة يوما، قبل أن يظل الفريق 

 3 عالقا داخــل الطائــرة لنحو 
ساعات ونصف، في حن مت إلغاء 

رحلة العودة إلى مدريد.
وأكدت ســلطات املطــار األحد 
ملســؤولي الريال إلغــاء الرحلة، 
ثالثة في  البقــاء لليلة  وضرورة 
بامبلونا،  إقامتهم فــي  فنــدق 
الطبي  البروتوكــول  إتبــاع  مع 

كورونا  فيــروس  مــن  للحماية 
املستجد.

بعثــة  تعــود  أن  مقــررا  وكان 
الريال إلى العاصمة اإلســبانية 
مباشــرة بعد املباراة، التي تأثرت 
كثيرا بســبب تســاقط الثلوج 
وتدني درجــات احلرارة،  ولكن إزاء 
الفريق  وجد  العودة،  اســتحالة 

نفسه مضطرا للسفر مباشرة 
ملدينة ماالجا التي ســتحتضن 
املواجهة الثانية في كأس السوبر 
اإلســباني اخلميس أمام أتلتيك 
بيلباو على ملعب )ال روساليدا(.. 
وأكدت مصادر من النادي نيتهم 
السفر صباح اإلثنن من بامبلونا 
األندلسية على منت  املدينة  إلى 

رحلة خاصة، والتدرب ظهر اليوم 
التي  املالعب  أحد  على  نفســه 
ســيتم االتفاق عليها.وإزاء هذا 
الريال  إضطر العبــو  املشــهد، 
إلجراء حصة تدريبية خفيفة في 
حديقة الفندق، وسط حالة من 
االســتياء لدى املدرب الفرنسي 

زين الدين زيدان وبعض الالعبن.

الثلوج تعاقب ريال مدريد من جديد.. واستياء زيدان والالعبين

اإلصابات تالحق نجوم الفريق 

المان سيتي يحقق ثاني أطول سالسل انتصاراته في كأس االتحاد

احتفال العبي مان سيتي بالفوز

القاهرة ـ وكاالت:
أعلنت اللجنــة العليا املنظمــة لبطولة كأس 
العالــم بكرة اليد، املزمــع إقامتها في مصر بن 
13 و31 كانــون احلالي، أن املباريات ســتكون من 
دون جمهور تنفيذاً لالجراءات االحترازية بســبب 
تفشي فيروس كورونا املستجد.. وأصدرت اللجنة 
بيانــاً جاء فيه: »عقــب اجتماع للجنــة العليا 
للمونديال أول أمس برئاســة الدكتور مصطفي 
مدبولي رئيس الــوزراء )...( تقــرر إقامة مباريات 
املونديال مــن دون حضــور جماهيــري« التزاماً 
باإلجــراءات املتعلقة باحلد من تفشــي فيروس 
كوفيد19-.. وســبق أن ربط عــدد من املنتخبات 
مشــاركته في البطولة، بعدم حضور اجلماهير 

للمباريات.

ميونيخ ـ وكاالت:
واصــَل الّنجم البولندي روبرت ليفاندوفســكي 
حتقيَق اجلوائــز، حيث اختير أفضل شخصّيـــٍة 
وتفــّوق   ..2020 لعــام  بولنــدا  فــي  رياضيــة 
إيغـــا شفـيـونـتيـــك  ليفاندوفســكي على 
املتّوجِة بلقب النسخة املاضية من بطولِة فرنسا 
املفتوحة للتنــس، ليناَل اجلائزة للمرِة الثانيِة في 
مسيرته بعد العام 2015 وبالتالي أضاَف النجُم 
البولندي هذه اجلائزة إلى جائزتـَــّي أفضل العب 

في العالـم، وأفضل العب في أوروبا لعام 2020.

مسقط ـ وكاالت:
عزز نادي صحم العمانــي صفوفه بالتعاقد مع 
الالعــب الكاميروني لوكي ويكيمــي قادما من 
املرخية القطري ليشــارك مع الفريق باملوســم 
الكــروي )2020-2021(.. ويلعــب لوكي في خط 
الدفــاع ومن املتوقع أن يشــكل إضافة في خط 
دفاع فريق صحم الــذي يبحث عن إنقاذ ما ميكن 
إنقاذه، بعد أن تعرض لثالث هزائم متتالية مقابل 

انتصار وحيد في دوري عمانتل.
وقال صحم عبر حســابه الرســمي على موقع 
»تويتر« أول أمس »رســميا، إدارة النادي توقع مع 
املدافع الكاميروني لوكي ويكيمي، قادما من نادي 
الوكرة القطري«.وكان الفريق قد تعاقد مع املدرب 

النمساوي مالدن بوسافيتش يوم أمس األول.

مصر تمنع حضور 
الجماهير لمونديال اليد

ليفاندوفسكي 
يواصل حصد الجوائز

صحم يتعاقد مع 
الكاميروني ويكيمي



رياضة

محمد صادق السامرائي:

الوطنــي  منتخبنــا  يخــوض 
الثالثاء مباراة  يــوم  القدم  لكرة 
وديــة امــام منتخــب االمارات 
استاد  في  تقام  املتحدة  العربية 
زعيبــل بنادي الوصــل في اطار 
االسيوية  للتصفيات  حتضيراته 
املؤهلــة ملونديال قطــر 2022م 
وأمم اســيا 2023م ..وفــي هــذا 
التقرير ارصد الــى القراء االعزاء 
بعــض االحصائيات الرقمية بني 

املنتخبني .
العراقــي  املنتخــب  التقــى 
واملنتخب االماراتي في 32 مباراة 
حقق املنتخب العراقي الفوز في 
12 مباراة في حني حقق املنتخب 
االماراتــي الفوز فــي 8 مباريات 
وحل التعادل بــني املنتخبني في 

12 مباراة.
اما  اول لقــاء جمع بني املنتخب 
االماراتي  واملنتخــب  العراقــي 
يــوم 20/ اب / 1973م في بطولة 
التي  الثانيــة  كاس فلســطني 
بفوز  وانتهت  ليبيــا  اقيمت في 
اول   ..  3/1 العراقــي  املنتخــب 
هــدف للمنتخــب العراقي في 
االماراتي سجله  املنتخب  مرمى 
الالعب كاظم لعيبي، واول هدف 
مرمى  في  االماراتــي  للمنتخب 
املنتخب العراقي سجله الالعب 

رجب عبد الرحمن.
واول تعادل بني املنتخب العراقي 
واملنتخب االماراتي حصل في 9/ 
ايلــول / 1983م تعادل املنتخبان 
بدون اهداف في املباراة التي جرت 

ضمــن تصفيات اوملبيــاد لوس 
اجنلوس في العراق. 

العراقي  للمنتخــب  فــوز  اكبر 
على املنتخــب االماراتي 5/صفر 
وحتقــق مرتــني فــي 21/كانون 
االول / 1975م فــي بطولة كأس 
فلسطني الثالثة في تونس .وفي 
4/نيســان /1979م في دورة كأس 
في  اخلامســة  العربي  اخلليــج 
العــراق .. واكبر فــوز للمنتخب 

العراقي  املنتخب  على  االماراتي 
2/صفــر  في 20/تشــرين الثاني 
/ 2014م فــي دورة كأس اخلليج 
العربــي الثانية والعشــرين في 

السعودية.
العراقي  املنتخب  اخر لقاء جمع 
واملنتخــب االماراتــي فــي 29/
تشــرين الثاني / 2019م في دورة 
كأس اخلليــج العربــي 24 التي 
جرت فــي قطر وانتهــى اللقاء 

2/صفر  العــراق  بفــوز منتخب 
ســجل اهداف املنتخب العراقي 

عالء عباس وعالء عبد الزهرة.
من جانــب اخر، وقعــت الهيأة 
التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة 
القدم اتفاقيــة تعاون مع االحتاد 
االماراتي لكــرة القدم، في مقر 
االحتاد في دبــي، وتتيُح االتفاقية 
العديد  الطرفني في  التعاون بني 
الفترة  الكروية خالل  اجملاالت  من 

بن  راشد  الشيخ  املقبلة.وافتتَح 
حميد النعيمي، رئيس احتاد الكرة 
االتفاقية  توقيع  حفل  االماراتي، 
بحضور رئيس الهيأة التطبيعية 
لالحتاد العراقي، إياد بنيان، واالمني 

العام، محمد فرحان.
جلهود  استمراراً  االتفاقية  وتأتي 
احتــاد اإلمــارات لكــرة القــدم 
مع  العالقات  بتعزيــز  اخلاصــة 
مختلــف االحتــادات الوطنيــة 

بالعالــم، وتطوير منظومة كرة 
اخلبرات  واالســتفادة من  القدم، 
لرفع املســتوى الفنــي واإلداري 
البطوالت  خملتلــف  والتنظيمي 
للتعــاون  وتعزيــزاً  الكرويــة، 
املشــترك بــني الدولتــني فــي 

القطاعات كافة.
وقاَل الشــيخ راشــد بن حميد 
النعيمي: جميــع إمكانات احتاد 
الكرة حتت تصرف االحتاد العراقي، 
وســنقدم لــه كل الدعم على 
مســتوى املنتخبــات الوطنية، 
مع  واســعة  عالقات  وتربطنــا 
االشــقاء فــي العراق.وأضــاَف: 
جمهورية  مــع  وطيدة  عالقاتنا 
العراق، وسنسعى جاهدين لرفع 
اســتضافة  عن  الكلي  احلظــر 
زيارة  العراق، ونتأمل  املباريات في 
بلدنا الثاني العــراق في القريب 
رئيس  أكَد  جانبــِه،  العاجل.من 
التطبيعية، إياد بنيان: ان  اإلمارات  
دولة شــقيقة وهي البلد الثاني 
العراقيني، ونثق في دعمها  لكل 
رفع  لنا في جهود  ومســاندتها 
احلظر الكلي عن اللعبة في »بلد 

الرافدين«.
وتقــدَم الســيد، إيــاد بنيــان، 
لالحتاد  واالمتنان  الشــكر   بوافر 
واثنى  القــدم،  لكرة  االماراتــي 
ان  ومتنى  للعــراق،  على دعمهم 
يســتفيد العــراق واالمارات من 
االتفاقية، ومــن املواجهة الودية 
يحقق  وأن  ســتجمعهما،  التي 
الطرفان مبتغاهمــا من املباراة، 
أفضل  فــي وضــع  يكونــا  وأن 
كأس  لتصفيــات  للتحضيــر 

العالم.

ودية اليوم تحمل الرقم 33 بين
 اسود الرافدين واألبيض اإلماراتي

ثائر أحمد مستشارًا استعدادا للتصفيات اآلسيوية المزدوجة 
فنيًا لكرة الكرخ

الياسري يستقبل وفد 
نادي الفتوة الموصلي

الشرطة يتصدر المجموعة 
االولى بدوري الطائرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمت الهيئة االدارية لنــادي الكرخ أول أمس، 
ثائر احمد مستشاراً فنيا للفريق بحسب طلب 
املدرب املساعد أحمد اجلبار، فيما أشارت االدارة 
الى استمرار منصب املدرب الراحل كرمي سلمان 

بكافة حقوقه املنصوصة بالعقد السابق.
وقالــت االدارة في بيان إنهــا »لبت طلب املالك 
املســاعد بتســمية ثائر احمد مستشاراً فنيا 
لفريــق الكرة بالنــادي، على الرغم مــن قراره 
السابق في ترك العمل مبجال كرة القدم، لكنه 
قرر قبــول املهمة وفاًء منه للمدرب الراحل كرمي 
ســلمان، حيث رفض احمد اخلوض في تفاصيل 
التســمية او مايترتب عليها من حقوق مالية، 
وهذا دليل قاطع على النيــة الصادقة واملوقف 
الرجولــي لثائر احمد واالخــالق التي يتمتع بها 

هذا املدرب ».
واضافــت، أن »االدارة وضعــت الثقــة الكاملة 
بثائــر أحمــد لالســتفادة من خبرتــه بتطوير 
الفريق والوقوف مع املالك املســاعد املؤلف من 
احمد عبــد اجلبار واحمد صبري وحســني علي 
مع اســتمرار منصب املدرب الراحل عبد الكرمي 

سلمان كمدرب أول للفريق«.
وبينت، أن » الفريق مازال يسير باخلط الصحيح 
ونحن على يقني بأن ثائر احمد سيضيف الكثير 
الراحل كرمي  للمالك املساعد إلكمال مشــروع 
سلمان في بناء فريق شاب يستمر في منافسة 
فــرق الــدوري الكــروي املمتاز مع دعــم االدارة 
املستمر للفريق في استقطاب عدد من الالعبني 
باالنتقاالت الشــتوية تعويضاً آلخرين بســبب 

اإلصابات«.

المكتب اإلعالمي:
اســتقبل محافظ النجف االشــرف السيد 
لؤي الياسري رئيس وفد نادي الفتوة الرياضي 
الدكتور رعد خنجر حيث قدم الوفد شــكره 
وتقديره للمحافظ واحلكومة احمللية ومديرية 
الشــباب والرياضة في النجــف على حفاوة 
الضيافة في املعسكر التدريبي الذي استمر 
ثالثــة ايام وقــدم الوفــد درع النــادي هدية 

للمحافظ.
الياسري رحب بالوفد الرياضي وبنّي في حديثه 
ان النجف االشرف مدينة لكل العراقيني وهي 
مصدر للسالم واالخوة وتواجدكم من مدينة 

املوصل خير دليل على وحدة العراق وشعبه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق نادي بيشــمركة الرياضي بالكرة 
الطائرة فوزاً مهماً على نظيره فريق الشرطة 
بثالثة أشواط لشــوطني في ختام منافسات 
اجملموعــة االولى لدوري أنديــة العراق بالكرة 
الطائرة التي جــرت مبارياتها على قاعة نادي 
بيشــمركة و التي شهدت حضورا جماهيرياً 

كبيراً.
و احتــل فريــق البيشــمركة املركــز الثاني 
بفارق نقطة عن فريق الشــرطة الذي تصدر 
اجملموعة على الرغم من خسارته امام الفريق 

املستضيف للمجموعة.
و ستتجمع فرق اجملموعة السبعة » الصناعة 
و دوكان و القاســم و احلبانية و الشــرطة و 
مصافي الشــمال بيشــمركة في الثالث و 
العشــرين من الشهر اجلاري في بغداد خلوض 
جولة أخرى يتأهل منهــا اربعة فرق و مثلها 
من اجملموعــة الثانية خلوض منافســات دور 

الثمانية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

املســاعد  املدرب  صــالح،  لؤي  أكد 
لنفط الوسط، أن توقف الدوري أليام 
الـ14،  انطــالق اجلولة  معدودة حلني 
ســيمنح األندية فرصة اســتعادة 
الالعبني  إن  صــالح  األنفاس.وقــال 
أجهدوا بشــكل كبير خالل ضغط 
مباريــات الــدوري وبالتالــي مباراة 
املنتخب الوطني الودية مع اإلمارات 
منحــت األنديــة فرصة اســتعادة 
األنفاس بعد تأجيــل انطالق اجلولة 
الـ14 لعدد من األيام ستكون فرصة 
الســتعادة األنفاس بعــد الضغط 

الكبير.
وأضــاف »فريقنا حتمــل عبئا كبيرا 
ونحن مطالبون باحلفاظ على النتائج 
الطيبــة واملباراة املقبلة، ســتكون 
الزوراء«.وتابــع »فرصتنا إلعادة  أمام 
ترتيــب األوراق واســتعادة الالعبني 
الذين أصيبــوا في مباراة الصناعات 
الكهربائيــة وبالتالــي أعتقــد أن 

التوقف جاء بتوقيت مناسب«.
وأشــار لؤي صالح، إلــى أن الفريق 
بعد  اليوميــة،  تدريباته  اســتأنف 
أن منــح راحة ملــدة يومــني ليبدأ 
أمام  املرتقبة  للمبــاراة  التحضيــر 

الزوراء، قائال »نسعى ألن تكون مباراة 
تأكيد جدارة نفط الوســط للبقاء 
في مقدمــة الترتيب«.يذكر أن نفط 
الوســط أنهى اجلولة الـ13 بصدارة 

الترتيب برصيد 27 نقطة.
من جانبه، أكد مدرب القاسم، عادل 
نعمة، أن اخلطوة األولى التي يسعى 
إلضافتها إلى الفريق هي التعاقد مع 
أربعة العبني محترفــني جدد بفترة 
إن  الشــتوية.وقال نعمة  االنتقاالت 
رجل األعمال حســني الرماحي الذي 
بدأ بدعم نادي القاســم ســيكون 
بتصحيح  للفريــق  معنويا  دافعــا 
املسار ومنحه الثقة في إعادة ترتيب 

األوراق.
وزاد: »اتفقنــا علــى التعاقــد مع 
أربعــة محترفــني جــدد ســيتم 
إضافتهم للفريــق بفترة االنتقاالت 
بدأ  الفني  »اجلهاز  الشــتوية«.وبني: 
العمــل بشــكل جــاد واتفقنا مع 
العب محتــرف أفريقي وآخر برازيلي 
وهناك  الفريــق  خطــوط  لتدعيم 
رغبة إلضافــة العبــني آخرين قبل 
فتح باب االنتقاالت الشتوية ليكون 
ليحققوا  مبكــر  بوقت  التحاقهم 
»مهمة  املطلوب«.وأشار:  االنسجام 
قيــادة الفريق البعض يراها مجازفة 
وأنــا بطبيعة احلــال أود العمل مع 

الالعبني الشــباب وســنراهن على 
متاســكنا لتأكيد البقاء في الدوري 
إدارة  أن  أولي«.يذكر  املمتاز كهــدف 
نادي القاسم وضعت ثقتها باملدرب 
عادل نعمة خلفا للمدرب الســابق 

جاسم جبر.
وفي ســياق اخــر، عقــدت اللجنة 
الهيــأة  فــي  والتطويــر  الفنيــة 

كامل  برئاســة شامل  التطبيعية، 
و وســام جنيب، اجتماعا موسعا مع 
اللجنة الفنيــة والتطوير في االحتاد 
ا الســيوي، برئاســة املديــر الفني 
لالحتاد االســيوي، ومي، وذلك عبر دائرة 

.( google meet )
اللجنة  واســتعرَض شــامل عمل 
الفنيــة في الفتــرة التي مضت مبا 

واملشــاريع  بالضوابط  العمل  فيها 
والتعليمات اخلاصة باالحتاد االسيوي، 
إضافة الى استعراض املنجزات التي 
حتققت، مثل هيكلة اللجنة الفنية 
والتطوير، وضوابط وتعليمات اختيار 
املديــر الفنــي لالحتــادات الفرعية، 
وضوابــط اختيــار مدربــي الفئات 
العمريــة، ومشــروع اختيار الالعب 

واهميته،  الفنــي  واحمللل  املوهــوب 
الــى اجــراءات ترخيــص  اضافــة 
اللجنة  ان  االكادمييات.وقاَل كامــل: 
الفنية والتطوير، وبكامل اعضائها، 
تعمل من اجل افتتاح قريب ملشروع 
مراكــز املوهبة الرياضيــة، وخاصًة 
اتفاق التوأمة مع مشروع اسباير في 

قطر.
وأعلــَن ، في االجتماع، اســم املدير 
الفني لالحتــاد العراقــي الهولندي 
(فان ســتا) الذي سيباشر عمله في 
بداية شهر شــباط املقبل، وكذلك 
اســتقدام مدير فني ملراكز املوهبة 
الرياضية. أما مدرب املنتخب االوملبي 
رفعت  والتطوير  الفنية  اللجنة  فإن 
توصيــة بأن يكــون املــدرب اجنبي 

اجلنسية.
مــن جانبــِه، عــرَض مدير قســم 
التعليــم والتطويــر فــي الهيــأة 
التطبيعية، الدكتور وســام صليوة، 
املنجزة  املشاريع  اهم  االجتماع،  في 
واخلاصة باحملاضرين واملدربني والدورات 
تصنيف  مشــروع  منها  التدريبية، 
املدربني، وتعليمات وضوابط الترشح 
التدريبيــة، وصالحيــات  للــدورات 
احملاضرين العراقيــني املعتمدين من 
قبل االحتــاد االســيوي، إضافة الى 
مشروع قانون لتقييم اداء احملاضرين 

وتطويرهــم، ومت التطــرق ايضا الى 
 ( A ) الدورات التدريبية االسيوية فئة
وفئة ( pro )، خاصًة بعد طلب العراق 
اكتمال  بعــد  الرســمي  االنضمام 

املتطلبات اخلاصة بالدورتني. 
من جهتِه، أكــَد مدير ادارة التعليم 
والتطوير في االحتاد االسيوي، خوزيه، 
أنه مت قبــول طلب العراق باالنضمام 
لدورات ( A ) االســيوية، على ان يتم 
إرســال جلنة تقييم من قبل االحتاد 
االســيوي للوقوف علــى متطلبات 
التدريبية  الــدورات  وعمل  وضوابط 
آنفــة الذكر، وكذلك متــت املوافقة 
املبدئيــة علــى إقامة ثــالث دورات 
تدريبية فئة ( pro ) في العراق بنهاية 
عــام 2021 ، خاصة بعــد التقييم 
النهائي للدورات التدريبية االسيوية.

وعّبــر (ومي) في نهايــة االجتماع عن 
انبهــاره الشــديد مبــا يحصل من 
اجنازات على مستوى إعداد وتنظيم 
التطور  وآلية  العراق،  في  املشــاريع 
احلاصلة، مؤكدا دعم االحتاد االسيوي 
احد  باعتبــاره  للعــراق  الالمحدود 
الركائز االساسية في عضوية االحتاد 
االسيوي. . وقّدم، ومي، شكره وامتنانه 
العميق للهيــأة التطبيعية، وإلدارة 
، متمنيا  الفنيــة والتطوير  اللجنة 

لهم التوفيق والنجاح.

نفط الوسط يؤكد ان توقف الجولة 14 يمنح الجميع فرصة التقاط األنفاس 
فريق القاسم يدعم صفوفه برباعي أجنبي

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز

 بغداد ـ محمد حمدي:
 أكد وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال فــي تصريحــات صحفية ، 
أن العــراق والبصــرة حتديدا جاهزة 
الســتضافة االشــقاء في بطولة 
خليجــي 25 اجلماهيريــة اكثر من 
البصرة  ومالعــب  وقت ســبق،  أي 
الترتيبــات  وجميــع  وفنادقهــا 
اللوجستية للبطولة ستكون على 

اعلى املستويات.
واضاف: اننا سنستقبل في املدة ما 
بني 24 حتى 27 من الشــهر اجلاري، 
وفد اللجنة املُشّكـلة من قبل احتاد 
كأس اخلليج العربي،  لتفقد املدينة 
العراق  البصرة جنوب  في  الرياضية 
وبقية املرافق اخلدمية االخرى ، التي 
مــن املؤمل أن تســتضيف بطولة 

اخلليج املقبلة نهاية العام احلالي.

واوضح درجال إن احلكومة العراقية 
وعلــى اعلــى املســتويات أولــت 
اهتمامــاً بالغاً مبلــف خليجي ٢٥ 
املنشــآت  وأغلب   ، بدقــة  وتتابعه 
والبنى التحتية جاهزة إلســتقبال 
البطولة التــي تنتظرها جماهيرنا 
الرياضية بشغف، وستقوم اللجنة 
باالطالع على  املرتقبة  زيارتها  خالل 
سير العمل في املشــاريع املرافقة 
وزيارة مشــروع ملعب امليناء سعة 
اوشــك على  الذي  الف متفرج   30
االكتمال ليكون حتفــة فنية رائعة 
تزدان بتواجد االشقاء ، وتابع بالقول 
: ان االشــقاء ســيحضرون املباراة 
التي  الكويت،  و  العــراق  الودية بني 
ســتقام في ملعب البصرة الدولي، 
في اخلامس والعشــرين من الشهر 
احلالي.  وشــّدد الوزير درجال على أن 

ملف العــراق أصبح جاهزاً متاما وان 
ايــة مالحظات ســتدونها اللجنة 
ســيتم التعامل معها مبســؤولية 
، منوها انه اليجــد  في البصرة اية  
العراق  تبريرات قــد حترم  او  نواقص 

ثانية من حق االستضافة.
وأشــار  الســيد الوزير إلى شغف 
تتطلع  التــي  العراقية  اجلماهيــر 
اخلليج على  الستقبال االشقاء في 
ارض البصــرة، راجيــا ان يزول خطر 
املالعب  فايروس كورونا متاما لتكون 
اجلماهير  باالف  محتشدة  البصرية 
نكهًة  للبطولــة  ســتعطي  التي 
ورونقــا خاصــا يعيد إلــى األذهان 
خليجي  لبطولة  العراق  إستضافة 

بغداد 1979.

* إعالم الشباب والرياضة

إعالم شؤون االقاليم والمحافظات:
شــارك فريق املركز الوطني لرعاية 
املوهبــة الرياضية اجلويــة ، املؤلف 
من ســبعة مظليني بقيادة املدرب 
محمــد رمضان ، في االســتعراض 
العسكري الكبير الذي اقامته وزارة 
الدفاع في الذكرى ال ١٠٠ بتأسيس 
اجليــش العراقي األغــر ، وأنطلقت 
 1200 فعالية الهبوط ، على ارتفاع 
م ، ضمن فعاليات القفز املظلي احلر 
، وقــد حقق فريــق موهبة الرياضة 
اجلوية، متيزا بالهبــوط على أرضية 
ســاحة االحتفاالت ، ونالوا اعجاب 
احلاضرين و املهتمــني ومحبي هذه 

الفعالية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوســط على  نفط  فريق  حافظ 
صدارته لدوري كرة الصاالت بفوزه 
مســاء أول أمس على الشرقية 6 
ـ 3 في املباراة التي أقيمت مبلعب 
الثانية  اجلولة  الشرقية حلســاب 

عشر من البطولة.
وقال مدرب صاالت نفط الوســط 
أبــو الفضل عبــاس إن املباراة لم 

تكن ســهلة خصوصا وأن أغلب 
األنديــة تواجــه نفط الوســط 
باندفاع عال كونه متصدر الترتيب 
زحفه  إليقــاف  يطمح  واجلميــع 
إلى  باللقب.وأشــار  التتويج  نحو 
كبيرة  مبــاراة  قدموا  الالعبني  أن 
وسيطروا على امللعب ومتكنوا من 
حســم النتيجــة.وزاد: »األهم أن 
فريقنا حافظ على صدارته لالئحة 

الترتيب. ونفط الوسط عازم على 
املوسم  الثامن هذا  اللقب  حتقيق 
واســترجاع لقب الــدوري بعد أن 
فقدنــاه فــي النســخة األخيرة 
العام قبل املاضي، كون املوســم 
كورونا.يشار  بسبب  ألغي  املاضي 
إلى أن نفط الوســط يعد الفريق 
األكثر تتويجا بلقب دوري الصاالت 

بسبعة ألقاب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أوعز وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال باالستجابة لطلبات جماهير 
نادي القاســم الرياضي بشأن إنارة 
ملعب الكفل الرياضي بعد اطالعه 
علــى مناشــدتهم.وكانت الهيئة 
التطبيعية قد طالبت نادي القاسم 

بضــرورة اصالح االنــارة في امللعب 
قبل انطالق اجلولة الـ14 من الدوري 
املمتاز. وجاء فــي معرض رد درجال: 
» حتياتنا احلارة إلى مشــجعي نادي 
القاسم وإلى كل أهلنا الطيبني في 
املدينة، إطلعنا على رسائلكم عبر 
بخصوص  الشــخصية  صفحاتنا 

ملعب الكفل ووجهنــا على الفور 
الدائرة الهندسية في وزارة الشباب 
على  الكشــف  بإجراء  والرياضــة، 
إنارة امللعــب وتقييم الضرر احلاصل 
 ٤٨ الالزمة خالل  التكلفــة  وقيمة 
ســاعة وســنقوم بإصالحها بعون 

اهلل خدمة للرياضة العراقية«.

درجال: جاهزون الستقبال اللجنة الخليجية 
بملف متكامل ومالعب متميزة

الشباب تتعهد بإصالح انارة ملعب الكفل 

مركز موهبة الرياضة الجوية يشارك 
في مئوية الجيش العراقي 

نفط الوسط يحافظ على صدارة دوري الصاالت
مركز املوهبة الرياضية اجلوية



--1
قالوا :

إن الكالم صفة املتكلم "
ومتــى ما كان الــكالم رصينــاً غنياً 
أنَّ  باألفــكار الصائبة كشــف عــن 

املتكلَم رجل ذو فضل ومراس فكري .
--2

واالســئلة التــي تُطرح امنــا هي من 
مفردات الكالم، وبالتالي فهي تكشف 

ايضاً عن شخصيات السائلني .
– -3

وهنــاك من االســئلة ما يصــدرُ َعْن 
َخلِْفّيٍة مشــوبة بالكثيــر من الُعَقد 
النفســّية وهــي ال تعــدو ان تكون 
محــاوالت بائســة للنيل ِمَــْن يُوَجُه 

السؤال اليهم .
--4

ومن ذلــك : اســئلٌة طرََحَها أحدُهم 
ووجههــا الى كاتب الســطور يقول 

فيها :
ماذا قدمتم للفقراء ؟

وكــم هو عدد َمــْن زوجتموهــم ِمَن 
الشباب ؟

وَمْن هم الذين قدمتم لهم املساعدات 
املطلوبة ؟

وكل هذه االســئلة لــم يكن الغرض 
منها االّ محاولــة التنفيس عن حقد 

متراكم وكراهة شديدة ...
وقد تقول :

وملاذا يُتهم صاحُب االسئلة بكل ذلك 
؟

واجلواب :
أوال :

اّن من القبيح والشــائن ان يتشــدق 
االنسان مبا قّدمه للفقراء من معونات 

ومساعدات ،
كما انه ليس من الالئق ذِْكُر األشخاص 
الذيــن كانت له يٌَد عليهــم ِمْن خالل 

تصديه لقضاء حاجاتهم .
وما أروع مــا روي عن االمام الصادق )ع( 
في هذا الباب حيث نقل عنه قوله )ع( :

} ال يتم املعروف االّ بثالث خصال : 
تعجيله 

وتصغيره 
وستره { 

اّن االخالص في العمل يقتضي الستر 

والكتمان بدالً من النشر واالعالن 
فهل يصح ان نســرد له قائمة طويلة 
عريضة في ما ُوِفْقنــا اليه ِمْن أعمال 

اإلحسان والبر االجتماعي ؟
د لوناً من  واذا ذكرنا شيئا من ذلك أال يُعَّ

ألوان االشارة الى الذات ؟
ثانياً :

اّن االســئلة املطروحة ال يُسئل عنها 
عــادة االّ أصحــاب الثــراء واالرصــدة 
الضخمة من االمــوال، حيث تؤهلهم 
قدراتُهم املاليــة الفائقة الجناز العديد 

من املشاريع الضخمة النافعة .
أما علمــاء الدين - وهم فــي الغالب 
ليســوا مــن أهــل الثــراء –فانهم ال 
دينيــٍة  خدمــاٍت  أداء  مــن  يتوانــون 
الفرص  حسب  واجتماعيٍةوانســانيٍة 
املتاحه لهم بعيداً عن النشر واالعالن 

وثالثا :
اذا كانــت االســئلة املطروحة بقصد 
واملواقف  املناقب  الى ذكر  االســتدراج 
فاّن الســائل قد عاد بخفي حنني وقد 

خاب مسعاه .
ورابعاً :

اّن صاحب االسئلة امنا أساَء الى نفسه، 
ولم يُســيْء الينا،حيث كشف النقاب 
عما ينطوي عليه ِمْن أوضاع نفســية 
مأزومة، ومن ضعف معرفي وأخالقي ...

وموطن العبرة ما ذكر :
التزام الدقة واحلذر في الكالم عموماً ، 
وفي توجيه االسئلة لآلخرين خصوصاً 

، خشية الوقوع في املطبات ...

بين السائل والمسؤول 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

التركي  املمثــل  حتــدث 
بوراك دينيز عن مسلسله 
"مرعشــلي"،  اجلديــد 
انه سيجذب  الى  مشيرا 
حلقاته  مــن  اجلمهــور 
بــوراك  وقــال  االولــى. 
لوســائل اعــالم تركية: 
بها  قــرأت  مرة  اول  "في 
السيناريو اعجبني كثيراً 
ســيما في اولى حلقاته 
التي اتوقع انها ستجذب 
هناك  وسيكون  املشاهد 
الكثيــر مــن مشــاهد 
صعيد  على  االكشــن". 
دينيز عن  بوراك  آخر غاب 
حضور جنازة والده، األمر 

الــذي أثار جدالً واســعاً 
بــني اجلمهور، وتســاءل 
على  كانــا  إن  البعــض 
خالف. ومتكن الصحفيني 
من إنتزاع جواب من دينيز 
عن هذا األمر، وذلك خالل 
خروجه مــن أحد النوادي 

الرياضية.

إصابته  أعلــن  ان  بعــد 
علق  كورونــا  بفيــروس 
الفنان اللبناني ميشــال 
قزي في حديث خاص الى 
احدى الوكاالت االخبارية: 
"ليلة رأس الســنة نزلت 
وجــاءت  املســرح  عــن 
الصور  اللتقــاط  الناس 
ان  منهم  طلبــت  معي، 
نحافــظ على املســافة 
هم  من  خصوصــا  بيننا 
بال كمامات وهذا فعال ما 
زوجة  جاءت  لكن  حصل، 
والتقطنا  أقربائــي  احد 
الصور وقالــت انها اصال 
وانتهت  بكورونا  اصيبت 
منه، لكن احلقيقة كانت 
نتيجة  التالــي  باليــوم 

فحصهــا ايجابيــة ولم 
تكــن مصابة مــن قبل، 
فانتقلت منها لي". وتابع: 
" اول يوم لم اشــعر بأي 
عارض لكن باليوم الثالث 
وبعــده عــوارض قويــة 
اصابتني وجع رأس ورشح 
والذوق.  الشــم  وفقدت 
وجع كبير باملفاصل. لكن 

بال ضيق تنفس. 

اللبنانية  املمثلة  ستعود 
كارمــن لبــس مجــدداً 
إلى ســوريا للمشــاركة 
فــي العمل بشــخصية 
بعــض  مــع  "عاليــة" 
صعوبة  مــن  التخــّوف 
الســفر بســبب ظروف 
انتشــار جائحــة كورونا 
برغم قصر املســافة بني 
ودمشق.وســبق  بيــروت 
التي  الوكالة  نشــرت  أن 
حصلت على اخلبر حقيقة 
اســتمرار املمثلني غسان 
شــميس  ورنا  مســعود 
جلني   واعتذار  باملشــاركة 
الباب  أن  إسماعيل، علماً 
مازال مفتوحاً للمزيد من 
والتعاقدات  اإلعتــذارات 

العمل  املقبلة.  األيام  في 
بوليســيا  طابعا  يحمل 
طبيب  قصــة  يحكي  اذ 
إبنته  تتعــرض  شــرعي 
الوحيدة للخطف إلجباره 
علــى تغييــر تقريره في 
ليبدأ  القضايــا،  إحــدى 
إنتقام  عمليــات  بعدها 
متسلسلة تطال عدد من 

املتورطني.

بوراك دينيز

كارمن لبس

ميشال قزي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت شــركة Sber Automotive Technologies التابعة 
ملصرف "سبير بنك" احلكومي الروسي أنها بدأت باختبار أولى 

سياراتها ذاتية القيادة في شوارع موسكو.
وقال بيــان صادر عن اخلدمة الصحفيــة للمصرف: "توجهت 
أولى سيارات الشركة ذاتية القيادة إلى شوارع مدينة موسكو 
لتخضع لالختبارات في الظروف الشتوية للمدينة، وستخضع 
السيارات لالختبارات في ظل الرطوبة العالية ودرجات احلرارة 
التي تقل عن الصفر، وفــي ظروف الرؤية الضعيفة والظروف 
الصعبــة على الطرقــات.. وتخطط الشــركة لزيــادة عدد 
ســياراتها ذاتية القيادة إلى عشر ســيارات قبل نهاية العام 

اجلاري، وسيستمر هذا العدد بالنمو العام املقبل".
وأشــار البيان "إلــى أن مركبات الشــركة اجتازت ســابقا 
االختبارات األوليــة بنجاح، وحصلت علــى جميع التصاريح 

املطلوبة لتتحرك على الطرق العامة في البالد".
وتبعا للبيان "فإن الســيارات ستحمل عالمات ميزة من بينها 
الرمز )A( املوضوع على بابها اخللفي، وخالل اختباراتها احلالية 
ســيكون الســائق موجودا خلف مقودها حتســبا ألي حاالت 
اضطرارية، ووفقا لشروط التشــريعات الروسية احلالية التي 
تتعلق بالســيارات ذاتية القيادة، ســتتولى مهمة قيادة هذه 
املركبات أجهزة كمبيوتر وتقنيات مطورة محليا، وســتعتمد 
أنظمة التوجيه فيها على خرائط شركة 2GIS التي طورتها 

شركة تابعة لسبير بنك أيضا".

"سبير بنك" يبدأ اختبار 
أولى سياراته ذاتية القيادة 

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتداء سماعات الرأس لفترات طويلة يعرض الدماغ لضغط ال 
تتعرض له فــي الظروف االعتيادية، لذا فمع تضرر فروة الرأس 
واألذن الداخلية من هذا الضغط، نشعر فورا بالصداع املزعج 
بالرأس، وهو أمر ينبه إلى إمكانية تسبب السماعات في زيادة 

حدة الصداع النصفي ملن هو عرضة له.
وبينما يفترض بالشــاب الثالثيني أن يكون قادرا على ســماع 
أصوات بدرجة 17 كيلوهرتــز، مثل صوت البعوض الذي يطير 
في اجتاهك، فإن الواقع يكشــف عن أن الكثير من الشباب ال 
يستطيع الوصول إلى تلك الدرجة من دقة السمع، األمر الذي 
يربطه العلماء بانتشار سماعات الرأس واألذن املستعملة بني 
املراهقني والشباب، والتي تتسبب في ضعف السمع مع كثرة 

استعمالها.
ومن الوارد أن يؤدي اإلفراط في ارتداء ســماعات الرأس إلى بدء 
االســتماع إلى أصوات وهمية غير موجودة، كأن تصاب األذن 
بالطنني، أو أن تســمع أصوات رنني أو نقرا أو هسهسة، وهي 
األزمة التي ميكن عالجها ببساطة عبر تقليل فترات استعمال 

السماعات مع تقليل حدة الصوت عند االستعمال.

ارتداء سماعات الرأس على مدار 
اليوم يتسبب بالصداع النفسي

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
مبناسبة اليوم العربي للمسرح اقامت 
مع  بالتعاون  العراقيني  الفنانني  نقابة 
ادارة فنــدق امليريديــان ببغداد ملتقى 

املسرحيني العراقيني.
 تخللــت امللتقــى فعاليــات تتعلق 
مبسرحنا العراقي ومبدعيه متاشت مع 
املناسبة، وافتتحت االحتفالية برسالة 
كتبها  التي  للمسرح  العربية  الهيئة 
االماراتي إسماعيل  واإلعالمي  الكاتب 
وتالها  للهيئة  العــام  األمني  عبداهلل 
خالل امللتقى الدكتــور الفنان محمد 

حسني حبيب.
وتلــى الفنــان غــامن حميــد كلمة 
املســرحيني العراقيني، تبعــه الفنان 
مقداد مسلم الذي كتب والقى كلمة 
ثم  نبني مســرحنا(،  )كيــف  بعنوان 
جاءت كلمة رابطة نقاد املســرح في 
العراق بلســان الدكتور الفنان عقيل 
مهــدي، تبعه الفنــان كاظم النصار 
املســرح  ) فضاءات  عنونهــا  بكلمة 

وكورونا(.
كما حتــدث الفنان حامت عــودة املدير 
الوطني  العــراق  ملهرجان  التنفيــذي 
للمســرح عن اســباب تأجيل موعد 

اقامة امللتقى.
 وتلى الدكتور الفنان جبار جودي نقيب 
الفنانني العراقيني رســالة الوســط 
املســرحي ومبدعيه الــى دولة رئيس 
الكاظمي.  مصطفى  الســيد  الوزراء 
بتكرمي  امللتقــى  واختتمــت فعاليات 
العروض املســرحية التي قدمت خالل 
2020 على مســارح  املنصــرم  العام 

بغداد ومحافظاتنا العزيزة.
الصبــاح اجلديــد وجهــت لبعــض 
واحدا:  امللتقى سؤاال  املشــاركني في 
هل انت متفائل بوصول رسالتنا اليوم؟

 نقيب الفنانني الدكتــور جبار جودي 
كان متفائال بإجابته بالفعل، قال: نعم 
ســيصل صوتنا بســبب وجود توجه 
حكومي إلعالء شؤون الفنون والثقافة 
والرياضة والشــباب، كذلك انا اعتقد 
ان صوتنا ســيصل وبقوة لدولة رئيس 
الوزراء والبد ان يأخذ املوضوع بشــكل 

جدي ويحسمه".
على العكس منه فإن الدكتور محمد 

حسني حبيب: "متشائم جدا، وهكذا 
نحــن دائما، فكل ما قلنــاه اليوم في 
هذه االحتفالية هواء في شبك، اليوم 
ال أحد يســمع للمســرحي واملثقف 
والفنان والشــاعر واالديب، وال يدعمه 
أحــد، الثقافة في واد، وســتنزل هذه 
الثقافة رمبا بنظر اجملتمع والسياسيني 
وبنظر القادة واملتحكمني بالســلطة، 
لكننا سنبقى نثق ونحن في واد عميق 

ال نسمع سوى صدانا".
 كما نوه كاتب رسالة املسرح العربي 
اســماعيل عبد اهلل: "سئمنا ولكننا 
لن جنزع، نتشــاءم، لكن االمل موجود، 
سيكتســح ما هو ليس في احلسبان، 
القــادم مــا ليس في  وسيكتســح 
احلســبان، ســنكون في حلظــة غير 
متوقعة وانا على يقني منها وقريبا ان 

شاء اهلل".  
الدكتور عقيل مهدي قال" ينبغي على 
املسؤول ان يصدر قرارا نوعيا وثقافيا، 

بأحرف  القرار  هذا  ســينقش  التاريخ 
مضيئة ومشــرقة، نثمن طلب هؤالء 
الفنانني من زاخــو الى جنوب البصرة 
باحلــل، وهــو حل منطقي ومشــرف 
ومشــروع و فيــه خدمة مشــروعة 

وطنية لبلدنا وللناس اجمعني".
املســرحي الكربالئي عباس شــهاب 
صوتنــا،  يصــل  ان  "البــد  يعقــب: 
خصوصــا في ظــل اســتمرار هكذا 
فعاليات وهكذا احتفاليات، البد للرأي 
احلكومي ان يكــون صاغرا الى صوت 
املسرحيني ألنهم هم اآلن درجة الوعي 
للبلد، وهم الســند احلقيقي المتداد 
حضــارة هــذا البلد الكبيــر، البد ان 
للتدخل  يسمعوا صوتنا ألننا بحاجة 
احلكومي في مشاريعنا وفي انتاجاتنا 

االبداعية".
اما الفنان الدكتور حسني علي هارف 
قــال: "أوصلنــا صوتنا الــى املعنيني 
املعنية،  املؤسسات  الى  او  احلكوميني 

البرملــان واحلكومــة، برغــم ان هذه 
اصواتنا  بحــت  االولى،  املرة  ليســت 
ونحن نطالب ونناشــد بإعــادة احلياة 
للمســارح، وزيادة الدعم املالي لوزارة 
الثقافة بنصف امل، عســى ان تدب 
احلياة فــي من ال حياة لهــم، اعتقد 
اننــا جئنا لكــي نســمع صوتنا اوال 
باننا موجودون برغم هذه  العام  للرأي 
اجلائحة، وبرغم اخملاطر، وتداولنا وقررنا 
ان نســتأنف نشــاطاتنا املســرحية 
وان نخطط ملهرجــان العراق الوطني 
للمسرح، عســى ولعل ان ينتبه الينا 
ألننا  جتاهنا  واجباتهم  ويؤدوا  املعنيون 

قد ادينا واجبنا".
واضاف: "نحن مصــرون على ان نؤدي 
واجبا جتاه هذا الوطن وهذا الشــعب، 
على املســتوى الشــخصي، ينتابني 
الكثير من التشــاؤم ولكــن البد من 
امل مقبل في ان تصل اصواتنا ونعاود 

انشطتنا باإلمكانات املتاحة".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن نــادي البحرين للســينما املوعد 
اجلديد النطــالق الدورة األولــى ملهرجان 
البحرين الســينمائي، والذي تأجل العام 
املاضي بســبب ظروف فيروس "كورونا" 

املستجد.

وحتدد تاريخ إقامة دورته األولى في الفترة 
من األول وحتى اخلامس من أبريل/ نيسان 
املقبل، بعــد احلصول على موافقة هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار، ومع مراعاة كافة 
املوصى  الصحية  االحترازية  االحتياطات 
الوطني الطبي للتصدي  الفريق  بها من 

لفيروس كورونا.
وســتعقد فعالياتــه املالئمــة للظرف 
الصحــي في ملكة البحرين في شــهر 
تؤجــل  فيمــا   ،2021 نيســان  أبريــل/ 
إقامتها  يتعذر  التــي  األخرى  الفعاليات 
مثل عــروض األفالم واحلفالت اجلماهيرية 

حتــى موعد آخــر في هذا العــام 2021 
سوف يجري اإلعالن عنه الحقا.

ويقــام املهرجــان بهــدف االحتفــاء 
باملواهــب الســينمائية فــي العالم 
العربــي، واكتشــاف املزيــد من هذه 

املواهب وتشجيعها.

األول من نيسان المقبل.. الدورة األولى لمهرجان البحرين السينمائي

في يوم المسرح العربي.. مسرحيونا 
يستعرضون همومهم وتطلعاتهم 

جانب من التكرمي "عدسة: علي عدنان مزهر"

الصباح الجديد - وكاالت:
نفى مصدر مقرب من الفنانة يسرا كل ما تردد 
طوال الساعات املاضية عن اتخاذها قرارا باعتزال 
التمثيل والتفــرغ للعبادة، إذا مــّن اهلل عليها 
بالشفاء من فيروس كورونا، واستطاعت النجاة 
هي وزوجها من محنتهمــا املرضية، مؤكدا أن 
يسرا طلبت الدعاء لها بالفعل، وال ترى تعارضا 
ما بني مارسة مهنة الفن وبني التقرب إلى اهلل.

وأشار املصدر نفسه إلى استقرار حالة الفنانة 
يســرا بعد خضوعهــا للعــزل الصحي داخل 
منزلهــا، مؤكدا إنهــا اســتغنت بالفعل عن 
التنفس الصناعــي، وصارت قادرة على التنفس 
بصورة طبيعية، ولكن حالتها املعنوية تدهورت 

عقب وفاة الكاتب املقرب إليها وحيد حامد.
وأضاف أن املشكلة الوحيدة التي ما زالت تواجه 
عودة يســرا إلى التمثيل قريبا، تكمن في تضرر 
صوتها بشــدة من فيروس كورونا، حيث تسبب 
التهاب احللق بصعوبة شديدة بالكالم، ولكنها 

تتحسن مع العالج.
وأكــد املصــدر أن يســرا ما زالت متمســكة 

بتعاقدهــا على بطولــة فيلمها اجلديد 
الى مسلســلها  العيــد" اضافة  "ليلة 
املنتظر عرضه مبوسم دراما رمضان 2021 
ويحمل اســم "حرب أهلية" وتشــاركها 
البطولــة هيفــاء وهبي وعــدد كبير من 

النجوم اجلدد.
وكانــت يســرا، أعلنت إصابتهــا بفيروس 
كورونــا، األســبوع املاضــي، وحرصت على 
توجيه الشــكر إلــى وزارة الصحة وكذلك 

جمهورها، في أول تعليق لها بعد األزمة.
وتســبب املطرب أبو في إثــارة القلق على 
النجمة يســرا بعدما أعلــن معاناتها من 
ضيق فــي التنفس وصعوبــة بالكالم، بعد 
إصابتها بفيروس كورونا، واســتدرك مؤكدا 
أن النجمة التي شاركته األغنية الشهيرة 
"3 دقات" تتحســن حالتها ببطء، وتلتزم 
ببروتوكول العالج، الفتا إلى حرصها على 
االتصال به يوميا لالطمئنان على صحته 
بعدمــا أصيب بنفس الفيــروس بنفس 

التوقيت.

يسرى تشفى من كورونا 
وتشارك في "حرب اهلية" 

الصباح الجديد - وكاالت:
شهد تطبيقي "ســيغنال" وتيليغرام" 
زيادة مفاجئــة في طلب حتميلهما على 
الهواتف الذكية، بعد أن أثارت شــروط 
الفوري  التراسل  لتطبيق  احملدثة  اخلدمة 
"واتساب" ضجة كبيرة بني مستخدميه.
وارتفعت شــعبية تطبيق "ســيغنال" 
بشكل كبير بعد أن أشــاد به امللياردير 
ماسك،  إيلون  "تسال"،  شركة  ومؤسس 
الذي ميلك أحد أكثر احلســابات متابعة 
علــى موقع "تويتــر"، وكذلك من رئيس 
موقع التغريدات، جاك دورســي، بحسب 

وكالة رويترز.
وكان "واتساب" أعلن عن شروط جديدة 
يوم األربعــاء املاضي، يطلــب فيها من 
املوافقــة على  مســتخدميه ضــرورة 
السماح لشركة "فيس بوك" التي متلكه 

بياناتهم،  التابعة لها بجمع  والشركات 
مبا في ذلك أرقام هواتف ومواقعهم.

وأثــار إعالن "واتســاب" بشــأن "قبول 
أو  املستخدمني  بيانات  االســتيالء على 
طردهــم من التطبيــق" غضب   بعض 
"تويتر"،  علــى  اخلصوصيــة  نشــطاء 
التبديل  املســتخدمني  واقترحــوا على 
إلى استعمال تطبيقات مثل "سيغنال 

"وتيليغرام".

وأشارت شــركة "سنسور تاور" إلى 
أن عمليات التثبيت اجلديدة لتطبيق 
في   11٪ بنسبة  تراجعت  "واتسآب" 

 2021 األيام الســبعة األولى من عام 
مقارنة باألسبوع الذي سبقه.

التراسل  تطبيق  مؤسس  وكان 
"تيليغرام"،  الشــهير  الفوري 
دوروف، شــن هجوما  بافــل 
بوك  فيس  على شركة  الذعا 

مطالبــا  األميركيــة، 
باحتــرام  إياهــم 

مستخدميهم.

عرش "واتساب" مهدد 
من "سيغنال" وتيليغرام"
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