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الصباح الجديد - متابعة:
احلزب  أعضاء  من  العديد  يعتزم 
استثمار  األمريكي،  الدميقراطي 
التعديل الدستوري الرابع عشر، 
دونالد  الســابق،  الرئيــس  ملنع 
مرة  املنصب  تولــي  من  ترامب، 

أخرى.
في  املناقشــات  هــذه  تزال  وال 
املراحل األولــى، حيث أن أعضاء 
يستكشفون  الشيوخ  مجلس 
خياراتهــم وهــم يخططــون 
الســتراتيجية جديــدة، بعد أن 
اقتحــم أنصــار ترامــب مبنى 

الكابيتول، في 6 يناير اجلاري.
وفي هذا الصدد، علق السيناتور، 
تيم كــن، وهــو دميقراطي من 
والية فرجينيا، على هذا اإلجراء، 
وقــال: “أعتقد بأنها فكرة يفكر 
الناس فيها بفضاء املســاءلة”، 
إذ أنه أعرب عــن “ثقته التامة” 
بقدرة الكونغرس على التصرف 

مبوجب هذا التعديل الدستوري.
وأضاف كن: “أريد فقط أن نختار 
مســارا يزيد مــن التركيز على 

أجنــدة الرئيــس األمريكي، جو 
بايدن، ونائبته، كاماال هاريس”.

كما لفت الســيناتور، ريتشارد 

بلومنتــال، وهــو دميقراطي من 
كونيتيكــت، إلــى أن احلديــث 
كان  عشــر  الرابع  التعديل  عن 

“افتراضيــا”، مشــيرا إلــى أنه 
ميكــن تطبيقــه علــى ترامب، 
بآليــة واحــدة، وهي “قــرار من 

الكونغرس”.
اللجنة  بلومنتــال، عضو  وأكد 
القضائية في مجلس الشيوخ، 
أن “ســبل اللجوء إلى التعديل 
بالتأكيد  تكون  قد  عشر،  الرابع 
على  يحرض  لشخص  مناسبة 
التمرد، كما فعل دونالد ترامب”.

الســيناتور،  رأى   حــن  فــي 
دميقراطي  وهــو  مورفي،  كريس 
مــن كونيتيكــت، أن “ذلك كان 
مبكرا”، فيما اعتبر أن استخدام 
“احتمال  الرابع عشــر  التعديل 

بالتأكيد”.
وتابع: “كل هذه أســئلة انطباع 
الدســتورية،  حيــث  مــن  أول 
وأعتقد بالتأكيد أن هناك طريقا 

للتعديل الرابع عشر”.
وتعهــد زعيــم األغلبيــة في 

مجلس الشيوخ، تشارلز شومر، 
نيويورك،  مــن  دميقراطي  وهــو 
بإجــراء تصويــت علــى منــع 
ترامب مــن تولــي منصب في 
املســتقبل، وذلــك إذا ما صوت 
مجلس الشــيوخ إلدانة ترامب، 
كجزء مــن محاكمة عزل فيها 
“التحريــض عمدا على  بتهمة 
الواليات  حكومــة  ضد  العنف 
املتحــدة”، وعلــى الرغم من أن 
اإلدانة تتطلب دعم الثلثن، فإن 
منعه مــن منصبه في تصويت 
الحق لن يتطلب ســوى أغلبية 

بسيطة.
وقت سابق  شــومر خالل  وقال 
قاعة  فــي  األســبوع،  هذا  من 
مجلس الشيوخ: “بعد ما فعله، 
وعواقبه التي شهدناها جميعا، 
يجــب أال يكون دونالــد ترامب 
مؤهال للترشح ملنصب الرئاسة 

مرة أخرى”.

على الرغم من مغادرته البيت األبيض

أعضاء من الحزب الديمقراطي يعتزمون
منع ترامب من الترشح للرئاسة مرة أخرى

السليمانية - عباس اركوازي:
اظهــرت مقاطع فيديــو تناقلتها 
مواقع التواصــل االجتماعي نفوق 
250 راس ماشــية اضافة الى هدم 
وتدميــر العديد من املبــان ومنازال 
املواطنــن، جراء قصــف بطائرات 
حربية تركيــة تعرضت له قرى في 
منطقة بالكايتي مبحافظة دهوك.

وقــال املواطني محمــد ورتي وهو 
من ســكنة تلك املنطقة، للصباح 
اجلديد انهــا املرة املئة التي تتعرض 
املنطقــة للقصــف  تلــك  لهــا 
بالطائــرات واملدفعية التركية دون 

حترك حكومــة االقليم او احلكومة 
االحتادية ساكناً.

ورتي صمــت حكومة  واســتغرب 
االقليم وتبريرها الستهداف املدنن 
وتدمير قراهم، بحجة اســتهداف 
عناصر حزب العمال الكردســتاني، 
الفتا الى ان ما تفعله تركيا من قتل 
وتدميــر المالك وحيوانــات ومزارع 
املواطنن، هو اعتداء سافر اليحتمل 
التبرير، وعلى حكومة االقليم عدم 
السكوت النها مطالبة بالدفاع عن 

حقوق املواطنن.
وكانــت طائرات حربيــة تركية قد 

اســتهدفت منازل وقــرى آالنة في 
منطقة بالكايتي وادى القصف الى 
الصاروخــي الى نفوق 250 رأس من 
املاشية والغنم وهدم عدد من بيوت 

املواطنن وحظائر الغنم.   
بــدوره هدد الرئيــس التركي، رجب 
عمليــة  بشــن  إردوغــان  طيــب 
ســنجار  منطقة  في  عســكرية 
عقب  لســوريا،  احملاذية  العراقيــة 
ايــام على الزيارة التــي أجراها وزير 
دفاعــه خلوصي آكار إلــى العراق ، 
وقال "نحن مستعدون دائما للقيام 
"ميكن  مؤكدا:  مشتركة،  بعمليات 

أن نأتي ذات ليلة".
السياسية  األوســاط  وشــهدت 
التركيــة، ترويجا لعمل عســكري 
مرتقب في ســنجار، ضــد عناصر 
حــزب العمال الكردســتاني الذي 
تقــول تركيا بانها حتــاول ابعادهم 
عن املنطقة، وفي ذات الوقت قطع 
طرق اإلمداد عــن احلزب في مناطق 

انتشاره بشمال وشرق سوريا.
التركي خلوصي  الدفاع  وزير  واعلن 
آكار، ان بالده توصلت إلى تفاهمات 
مــع العــراق ضــد حــزب العمال 

الكردستاني.

تكثيف الجهـد االستخبـاري لمالحقة
المتورطين بتفجيـري ساحة الطيران

تهجير االف المواطنين واخالء 500 قرية جراء القصف التركي
تساءل مواطنون عن االسباب التي تقف وراء صمت حكومة االقليمالداخلية: اإلجراءات األمنية لن تقّيد الحريات

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت وزارة الداخليــة، أمــس 
القــوات  جهــود  أن  الســبت، 
األمينة ســتعتمد علــى اجلانب 
املتورطن  ملالحقة  االســتخباري 
بتفجيري ساحة الطيران ببغداد، 
نافيــة عزمهــا اتخاذ اجــراءات 
تسهم في تقييد احلريات أو قطع 
الطرق، مشــددة على أن االوضاع 
العاصمة ســتبقى  في  احلياتية 

طبيعية.
وقــال املتحدث باســم الــوزارة 
اللواء خالــد احملنا، في حديث إلى 
"الصباح اجلديــد"، إن "تفجيرات 
من  خلفه  ومــا  املاضي  اخلميس 
خســائر دفــع القــوات األمنية 
بتكثيف جهودهــا للقضاء على 

ما تبقى من تنظيمات إرهابية".
وأضاف احملنا، أن "العراق متتع بأمن 
بفضل جهود  ملدة طويلة  نسبي 

القوات األمنيــة التي جنحت من 
إحباط العشــرات من الهجمات 

قبل تنفيذها".
وأشار، إلى أن "املالحقة ملن تبقى 
مــن اإلرهابيــن ســوف تكثف 
من خــالل تعزيز اجلهــد األمني، 
بالتزامن مع إجراء تغييرات كبيرة 
في صفوف ضباط االستخبارات".
ويرى احملنا، أن "اإلجراءات احلكومية 
األخيــرة وتغييــر القيــادات هو 

تطور  في  احلكومــة  جدية  دليل 
ألداء  االســتخبارية،  املنظومــة 

رسالتها في حماية املواطن".
ونّوه إلــى أن "احلادث الذي حصل 
في بغــداد، وما حلقه من إجراءات 
اســتباقية لن تؤثر مبجملها في 
للمواطنن،  الطبيعيــة  احليــاة 
وال يوجد هنــاك تقييد للحريات 
العامة أو قطع للطرق، بل اعتماد 

أكثر على اجلانب االستخباري".

جولة جديدة من المحادثات السورية
وزارة النفـط تعلـن أكثـر مـن مليـار3بشأن الدستور المستقبلي للبالد

6 برميـل صـادراتنـا خـالل عـام 2020

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اتخــذت وزارة الكهرباء العراقية، 
اجلديدة  اإلجراءات  سلســلة من 
ملنع استهداف أبراج نقل الطاقة 
حرارية  كاميــرات  نصــب  منها 

وتسيير الطيران املسير.
ونقلــت وكالة األنبــاء العراقية 
عن املتحدث باسم الوزارة، أحمد 
موســى امس الســبت قوله إن 
الرئيســة  اخلطوط  اســتهداف 
يربك عمل املنظومة الكهربائية 
ويؤثر سلبا في ساعات التجهيز.

قائد  بزيارة  الوزارة قامت  أن  وتابع 
الدفــاع اجلــوي واعــالم اجلهات 
الرقابية والتنفيذية وجلان الطاقة 

املاسكة  العسكرية  والقطعات 
لألرض حلماية أبراج وخطوط نقل 

الطاقة الكهربائية.
الطاقة  نقــل  خطوط  وتتعرض 
مناطق  عــدة  في  الكهربائيــة 
بالعراق ألعمال تصفها الوزراة بـ 
األعمال  هذه  وتؤدي  "التخريبية" 
فــي أغلــب االحيان لســقوط 

األبراج.
ويحتاج العــراق إلى أكثر من 23 
ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة 
الكهربائية للوصول إلى االكتفاء 
الذاتي، بينمــا يبلغ اإلنتاج احمللي 
من الطاقــة الكهربائية 19 ألفاً 

وفق آخر تقرير لوزارة الكهرباء.

وزارة الكهرباء تطالب بطائرات 
مسيرة لحماية خطوط نقل الطاقة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الدولي  األمــن  مجلــس  طالب 
الهجوم  عن  املســؤولن  بتقدمي 
الذي وقع في  املــزدوج  االنتحاري 

وسط بغداد اخلميس املاضي.
في  الدولي  األمــن  واورد مجلس 
الســبت  بيان صــدر عنه امس 
إن "أعضاء مجلــس األمن أدانوا 
اإلرهابي  الهجوم  العبارات  بأشد 

اجلبان الذي ضرب بغداد".
ودعــا اجمللــس إلــى محاكمــة 
مرتكبــي ومنظمــي ورعاة هذه 
األعمال اإلرهابية، كما طلب من 

جميــع الدول وفقــا اللتزاماتها 
وقرارات  الدولي  القانــون  مبوجب 
مجلــس األمــن ذات الصلة، أن 
تتعــاون بنشــاط مــع حكومة 
العراق وجميع اجلهات ذات الصلة 

في هذا الصدد.
وكان استهدف تفجيران متتاليان 
سوقا شــعبية اخلميس املاضي، 
في ساحة الطيران مبنطقة الباب 
والتي  بغداد،  وســط  الشــرقي 
غالبا ما تشهد زحاما شديدا، مما 
العشرات  واصابة  ادى استشهاد 

من املواطنن.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت الســفارة األميركية في 
البالد امس الســبت، تخصيص ما 
يقــرب من 20 مليــون دوالر لدعم 
املنطقة  تأمــن  فــي  احلكومــة 

الدولية.
وقالــت الســفارة فــي بيــان: أن 
"الواليــات املتحــدة خصصت ما 
أميركي  دوالر  20 مليــون  يقــارب 
لدعم احلكومة العراقية في تأمن 

املنطقة الدولية".
الدعم  "هــذا  إن  البيــان،  وأضاف 

املهندسن  من  فريق  متويل  يشمل 
املدنين إلجراء دراسة استقصائية 
شاملة لنقاط الدخول احلالية إلى 
املنطقــة الدوليــة، ووضع خطط 

لبوابات جديدة".
تايكرت كبير  العميد جــون  وقدم 
في  الدفاعية  الشــؤون  مسؤولي 
التقرير  املتحدة،  الواليات  ســفارة 
النهائي من فريق املسح إلى اللواء 
الركن حامــد مهدي الزهيري، قائد 
الفرقة اخلاصة املســؤولة عن امن 
املنطقة الدولية، بحسب السفارة.

20 مليون دوالر من واشنطن لتأمين 
المنطقة الدولية في بغداد

مجلس االمن يندد بتفجيري بغداد 
ويطالب بتقديم المسؤولين 

عنهما الى العدالة

محرر الصفحة األولى:
ابتلــع بعــض النــواب وعودهم 
مبنع االســتقطاعات مــن رواتب 
املوظفــن، ســيما فــي اللجنة 
املالية النيابيــة، وعلى الرغم من 
انهم عدوها خطــا احمر ال ميكن 
املســاس بها، وقــوت ذوي الدخل 
احملدود اال ان هــذه اللجنة عزمها 
امــس الســبت، إنهــاء صياغة 
للتصويت  وطرحها   2021 موازنة 
نهاية األســبوع احلالــي او بداية 
ان  الى  املقبل، مشــيرة  األسبوع 
االســتقطاع من رواتب املوظفن 
سيكون وفق قانون ضريبة الدخل.

وقال عضــو اللجنة جمال كوجر 
إن "اللجنة املالية مســتمرة في 
منـــاقشاتها بشأن املوازنة التي 
اصبحت شــبه منتهيــة وبدأت 
بصياغتهــا النهائية، لذلك فانه 
مــن احملتمــل ان تعــرض املوازنة 
للتصويت نهاية هذا األســبوع أو 

بداية األسبوع املقبل".
وأضاف كوجــر أن "أكبر معضلة 
التي  االقليم  للموازنة هي حصة 
قد مــن املقرر ان يتم حســمها 
مــع وصول وفد مــن االقليم الى 
بغداد حلسم حصتهم من املوازنة 
والتوصل الى اتفاق شــبه نهائي 

بشأنها".
وأوضح عضو اللجنة أن "اللجنة 
من  وفــداً  اليوم  ستســتضيف 
كما  واالقتصاديــن،  املصنعــن 
ســيكون لهــا اســتضافة غدا 
األحــد للمحافظن للوقوف على 
موازنة تنمية االقاليم واحملافظات 
وبهذا  ارائهــم  الى  واالســتماع 
تنهــي اللجنــة اســتضافتهم 

اخلاصة باملوازنة". 
وبــن كوجــر، أن "اللجنة أجرت 

العديــد مــن التغييــرات منها 
تغييــر موازنة الطــوارئ من 500 
مليار دينار الى 150 ملياراً، اضافة 
الــى فقــرة االســتقطاعات من 
املوظفــن، واجتهــت اللجنة الى 
الــذي جاء  الدخل  خيار ضريبــة 
على  باالعتماد  األصــوات  بأغلب 
بــان "خيار  113"، منوها  قانــون 
احلكومــة باالســتقطاعات يوفر 

4 ترليونــات دينــار، وخيار ضريبة 
الدخل يوفر 2 تريليون و600 مليون 

دينار". 
ويذكــر في هذا الصــدد، ان نوابا 
عــدة هاجمــوا احلكومــة جراء 
مــا تضمنته من اســتقطاعات 
مؤكدين  املوظفــن،  رواتــب  في 
انهم ســيكونون حماة املوظفن 
والفقراء وذوي الدخل، معتبرين ان 

الرواتب خط احمر ال ميكن املساس 
به، ومهددين بعدم املصادقة على 
هذه املوازنة واعادتها الى احلكومة، 
وإذا بهم يضعون اغلب أصواتهم 
حسب  االســتقطاعات  لصالح 
ضريبة الدخــل، وهذا ما يعني ان 
يتقاضــى مليون  الــذي  املوظف 
وعشــرة االف دينار شهريا سوف 
يخسر ما يقارب نصف راتبه، بعد 

الدوالر، وذلك الن  رفع سعر صرف 
الضريبة  هذه  وفق  االســتقطاع 
%15 على ما زاد على املليون دينار، 
ومبا يعني ان املستقطع من راتبه 
ســيكون 150 الف و150 دينار، اذا 
التي تعرض  الى اخلسارة  أضيفت 
لها أصال بســبب رفع سعر صرف 
الى خفض  أدى  والــذي  الــدوالر، 
العراقي بنســبة  الدينار  قيمــة 

%23 ، ســيعني هذا ان اإلجراءات 
املالية  االزمة  ملعاجلــة  احلكومية 
عرضته الى خسارة اكثر من 380 

الف دينار.
"اللجنة  أن  أيضــا،  أضاف  كوجر 
اجتهــت نحــو رفع ســعر برميل 
النفط من 42 دوالراً الى 45 دوالراً، 
وهذا سيدر على الدولة أكثر من 5 

ترليونات دينار".

المالية النيابية تتخلى عن كلمتها بأن الرواتب
"خط احمر" وتعتزم االستقطاع وفق ضريبة الدخل

اجتماع سابق للمالية النيابية

380 الف دينار يخسرها من يبلغ راتبه مليونا ودينارا واحدا

تقريـر
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
التركمانية  اجلبهة  رئيس  قال 
ارشــد  النائــب  العراقيــة 
الصاحلي امس السبت ، انه ال 
يستغرب من وقوع التفجيرات 
االرهابيه في ظل استمرار بيع 
املناصب االمنية ، في إشــارة 
منــه الــى تفجيري ســاحة 

الطيران.
 واوضح في بيان اطلعت عليه 
الصباح اجلديد: " ال غرابة في 
االختراق االمنــي، طاملا بقيت 
والسيطرات  االمنية  املناصب 
بالــدوالرات  وتشــترى  تبــاع 
واملبالغ الطائلة، واضاف ان كل  
قطرة دم يتحملها بائعو الذمم 

واملناصب ". 
وكانــت ســاحة الطيران في 
العاصمــة بغــداد شــهدت 
استشــهاد  املاضي،  اخلميس 
العشــرات  وجرح  مواطنا   32
متتاليــن،  تفجيريــن  فــي 
اصــدر علــى اثرهمــا رئيس 
مصطفى  الــوزراء  مجلــس 
أوامــر بتغييرات  الكاظمــي، 

كبــرى في األجهــزة األمنية، 
القائد  باســم  املتحدث  وقال 
العام للقوات املسلحة، يحيى 
الرسول، إن التغييرات شملت 
الداخلية  وزيــر  وكيــل  إقالة 
لشؤون االســتخبارات الفريق 
الركن عامر صدام من منصبه 
ابو  الفريــق أحمد  وتكليــف 
رغيف وكيالً لــوزارة الداخلية 

لشؤون االستخبارات.
بإقالة عبد  أيضــاً  األمر  وجاء 
الكــرمي عبد فاضــل )ابو علي 
البصري( مدير عام استخبارات 
ومكافحــة اإلرهــاب بــوزارة 
من  الصقور(  )خلية  الداخلية 
منصبــه وتكليف نائب رئيس 
جهــاز االمــن الوطني حميد 
الشــطري مبهــام ادارة خلية 
الصقور وربــط اخللية بالقائد 

العام للقوات املسلحة.
كما تضمنت األوامر  نقل قائد 
الفريق قيس  بغــداد  عمليات 
احملمــداوي الــى وزارة الدفاع، 
احمد  الركن  اللــواء  وتكليف 

سليم قائدا لعمليات بغداد.

الصالحي : ال نستغرب 
اإلختراقات األمنية طالما 

بقيت المناصب تباع وتشترى
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بغداد - الصباح الجديد: 
عقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور 
نبيــل كاظم عبد الصاحــب اجتماعا مع مجلس 
كلية الطب بجامعة بغداد بحضور رئيس اجلامعة 

ورؤساء الفروع العلمية.
وناقــش اجملتمعون مؤشــرات واحتياجات العملية 
التعليمية في تخصص الطب وملف قبول الطلبة 
وأبرز التحديات الراهنــة ومتطلبات تطوير العمل 

وعملية البحث العلمي.
وأكد وزيــر التعليم على أهميــة اعتماد البرامج 
الطبية واالرتقاء مبستوى خريجي هذه التخصصات 
من خالل تزويدهم باملعارف واملهارات التي متكنهم 
من تشخيص وحتديد مســاحة مسؤولياتهم في 

خدمة اجملتمع.
وأوضح أن اإلقبال على كليات الطب بات يســتلزم 
من اجلامعات توســعا علميا مدروســا في كليات 
الطــب ومواكبة التطور املتســارع فــي العلوم 
الطبيــة وجودة املؤسســات واملناهــج واألنظمة 

الدراسية املعتمدة.
إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تهدف إلى 
إجراء تغييرات كميــه ونوعيه في احلركة العلمية 
العراق، وتقــوم بتوجيه  والتقنية والثقافيــة في 
عملية  لتتولى  والبحثيــة  العلمية  املؤسســات 
خلق جيل جديد مزود بالعلم واملعرفة، لتكون هذه 
املؤسسات قوة فاعلة ومؤثرة في اجملتمع العراقي . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اشــاد وزير التخطيط الدكتور خالــد بتال النجم 
مبســتوى بعض الصناعــات العراقيــة، من حيث 
النوعية ومطابقتهــا للمواصفات املطلوبة، الفتا 
في الوقت نفسه إلى وجود شركات حكومية، لم 
يعد لوجودها مبررا، في ظل التوجه نحو تفعيل دور 

القطاع اخلاص.
جــاء ذلك خالل زيارة الوزير إلــى معرض »ُصنع في 
العراق« الذي تنظمه وزارة الصناعة واملعادن، على 
ارض معــرض بغداد الدولي، مبشــاركة القطاعني 
العام واخلاص ، مضيفا ان مارأيناه اليوم في اجنحة 
الشــركات املشــاركة، يعطينا صــورة واضحة، 
عن وجــود امكانات وبنى حتتية جيــدة، للصناعة 
الوطنية، مشــيرا إلــى ان وزارة التخطيط، تعمل 
علــى توفير الظروف املناســبة لتطوير اإلمكانات 
املتاحة، السيما، فيما يتعلق بدعم القطاع اخلاص، 
من خالل رفع مستوى املنافسة مع نظيره  القطاع 
العــام ، واتخاذ املزيد من اإلجــراءات حلماية املنتج 

احمللي.
هذا وجتول الوزيــر في اروقة املعــرض واطلع على 
إلى  املشــاركة، مســتمعا  الشــركات  منتجات 
شروح تفصيلية عن طبيعة عمل تلك الشركات، 
ومســتويات إنتاجهــا، والظــروف واملعوقات التي 

تواجهها. 

بغداد - الصباح الجديد:
عقــد مدير عام كهرباء منطقة الفرات االوســط 
املهنــدس محمد فضيــل وحيــد اجتماعه االول 
في مقر الشــركة العامة النتاج الفرات االوســط 
بحضور مدير عام توزيع الفرات االوســط املهندس 
جابر محمد مزيد ، ومدير عام نقل الفرات االوسط 
املهنــدس احمد خيري عبد ومعاونيهم ملناقشــة 
االستعدادات ملوســم الصيف املقبل تنفيذا لقرار 
االمانة العامة جمللس الوزراء املرقم 21 لسنة 2021.

وقدم احلضور شــرحا عن اهم االعمــال املطلوب 
حتقيقها ضمن خطة ســيتم وضعها بالتزامن مع 
فعاليات الصيانة وفك االختناقــات وزيادة االنتاج 

املرتقبة خالل موسم الصيف املقبل .

وزير التعليم يبحث 
احتياجات التخصص الطبي 

وملف قبول الطلبة

وزير التخطيط يشيد 
بمستوى الصناعة الوطنية 

وتطوير القطاع الصناعي

مدير عام كهرباء الفرات 
االوسط يناقش االستعدادات 

لموسم الصيف المقبل 

البصرة - سعدي السند:

تابعت الصباح اجلديــد جانبا من 
أنشــطة عدد من كليات جامعة 
البصــرة ومراكزها العلمية والتي 
شــهدتها اجلامعة خالل األسبوع 

املاضي .
فقد ناقــش بحث في كلية االدارة 
واالقتصــاد  ) تقييــم مشــاريع 
العام  القطاعــني  الشــراكة بني 
واخلاص دراســة - استطالعية في 

شركة غاز البصرة (.
وهــدف البحــث الــذي قدمتــه 
الباحثة زهراء جعفر عبيد إلى بيان 
عمليات الشــراكة بني القطاعني 
العــام واخلاص في أدارة مشــاريع 
غــاز البصــرة وتقدمي اإلمــدادات 
وأهــم  املطلوبــة  اللوجســتية 
الطرائــق التي تــؤدي إلى معاجلة 
الغاز  استغالل  وتطوير مشروعات 
في العــراق والتي تأثرت بشــكل 
الذي  بالوضع االقتصــادي  كبيــر 

عانى منه العراق لعدة سنوات 
أن  الــى  الباحثــة  وأســتنتجت 
جيد  الشــركات  عمل  مســتوى 
قياســا ملعيار البنــك الدولي وأن 
العامل السياســي للشراكة بني 
القطــاع العام واخلــاص يحد من 
عمل الشركات وأن األطر القانونية 

والتنظيمية غير ناجحة.
وأوصــت الباحثة بضــرورة تعزيز 
اإلطار البيئي للشــراكة من خالل 
متابعة عمل املؤسســات العامة 

والقطاع اخلاص .

تسجيل 5 عزالت جديدة 
للبكتريا في بنك اجلينات 

العاملي
ومتكــن التدريســيون فــي كلية 
الزراعــة الدكتــور حســن نعمة 
يعقوب  اســراء  والدكتورة  حبيب 
غازي  ســرمد  والدكتور  يوســف 
 Logan  بالتعــاون مــع جامعــة
االميركيــة من تســجيل عزالت 
 Pseudomonas لبكتريــا  جديدة 
fluorescens   فــي املركز الوطني 

 .NCBI  ملعلومات التقانة احليوية
تســجيل  على  العمل  وتضمــن 

خمــس عــزالت جديــدة لهــذه 
البكتريا فــي بنك اجلينات العاملي 
وهي عــزالت جديدة لم تســجل 
ســابقا ومت توثيــق التتابع اجليني 
لهذه العزالت ألول مرة ومت تسجيل 
عدد من الطفــرات التي لم توثق 
من قبــل، وقد عزلت هذه البكتريا 
في  املتوفرة  الكارب  اســماك  من 

االسواق احمللية.
واجلديــر بالذكــر ان وجــود هذه 
البكتريا دليل علــى تلف األغذية 
املبــردة واحلفظ غيــر اجليد وهي 
اللحوم  نوعيــة  أن  الــى  اشــارة 
ســتكون مرفوضــة فضــال عن 
إن هــذه البكتريا ميكــن ان تكون 
مســببة للعديــد مــن االمراض 

للبشــر وكذلــك ميكــن ان تهدد 
الســمكية ومن  الثروة  صناعــة 
املمكن ان تســبب تســمم الدم 

النزفي في االسماك.

البكتريا البيئية املعزولة من 
االبار النفطية وتطبيقها 

كمضادات
وناقشت كلية العلوم في جامعة 
البصرة البحث املوســوم ) حتضير 
الفضــة  وتوصيــف جســيمات 
النانوية بواسطه البكتريا البيئية 
 Psedoumonas stutzeriiبكتريــا

ونشاطها املضاد لألمراض(. 
الــذي قدمته   البحــث  ويهــدف 
الباحثة شــيماء عــواد بجاي الى 

من  النانويــة  الفضــة  تصنيــع 
البكتريا البيئية املعزولة من االبار 
كمضاد  وتطبيقهــا  النفطيــة 
بكتريــا االلتهابــات ومضاد خاليا 
لألكســدة   ومضــاد  الســرطان 

واجلذور احلرة . 
وتضمن البحث  استخدام بكتريا 
Psedoumonas stutzerii.فــي 
التخليق احليــوي AgNPs حيث مت 
التعرف على جــني SrDNA16 من 
خالل اســتخراج احلمــض النووي 
باســتخدام  اجلــني  وتضخيــم 

.) PCR(تقنيه
و اوصت الدراســة حتديــد قابليه 
   Pseudomonas stutzerii
للمعادن  البيولوجــي  للتوليــف 

والنحاس  الذهــب  مثــل  االخرى 
لدراســة  حاجة  هنــاك  وايضــا 
التعبير اجليني للجينات املسؤولة 
عن انتــاج االنزميات التي تدخل في 
النانوية   الفضــة  جزيئات  تركيب 
وكذلك دراسة AgNPs اخمللق حيويا 
الفطريات  ضد  البكتريا  بواسطه 

والطفيليات .

منشطات الذكورة لدى النساء 
املصابات بتساقط الشعر 

األنثوي
وناقشــت كلية الطــب العالقة 
بني ارتبــاط العالمات الســريرية 
منشطات  لفرط  والبيوكيميائية 
الذكــورة لدى النســاء املصابات 

بتساقط الشعر األنثوي .
 وتهدف الدراســة التــي  قدمها 
الباحــث ســامح عبــد عذيــب 
الــى تقييم االرتباط بــني األمناط 
لفــرط  الســريرية  الظاهريــة 
منشــطات الذكــورة  واملتغيرات 
الكيميائية احليوية عند النســاء 
قبــل انقطاع الطمــث املصابات 

بتساقط الشعر االنثوي. 
شدة  ان  الدراســة  واســتنتجت 
تســاقط الشــعر االنثوي مرتبط 
فقــط مــع العالمات الســريرية 
لفرط منشــطات الذكــورة مثل 
فرط منو الشــعر وحب الشــباب 
البيوكيميائية.  املؤشــرات  وليس 
ولم يكن للمؤشرات االضافية مثل 
مســتويات الكلوبيولــني املرتبط 
معدل   , اجلنســية  بالهرمونــات 
 HOMA-IR كتلة اجلســم ومؤشر
ارتباط ملحوظ بشدة تساقط  اي 

الشعر االنثوي.

أثر التفكير االستراتيجي في 
جودة احلياة الوظيفية

وناقــش بحــث في كليــة االدارة 
التفكيــر  أثــر   ( واالقتصــاد 
احلياة  جــودة  في  االســتراتيجي 
- دراسة تطبيقية في  الوظيفية( 
مديرية الوقف الشيعي في ذي قار.
ويهدف البحث الذي قدمه الباحث 
التعرف  إلــى  محمد  جواد  عقيل 
على أثــر التفكير االســتراتيجي 
في جــودة احليــاة الوظيفية في 
ذي  في  الشــيعي  الوقف  مديرية 
قــار وحتديد مســتوى توافر إبعاد 
جودة الوظيفية في مديرية الوقف 

الشيعي في ذي قار 
وأســتنتج الباحث الــى أن توفير 
االســتراتيجي  التفكير  عناصــر 
الوقف الشــيعي في  في مديرية 
ذي قار وتوفيــر عناصر جودة احلياة 

الوظيفية في املديرية .
وأوصى الباحــث بضرورة االهتمام 
مبوضــوع التفكير االســتراتيجي 
أداة  ومعرفة عناصره كونــة ميثل 
فعالــة وناجحة مــن أدوات اإلدارة 
ملواجهة  احلديثة  االســتراتيجية 
الداخلية  البيئــة  فــي  التغيرات 

واخلارجية للمنظمة

فعاليات وأنشطة تخصصية شهدتها 
كليات جامعة البصرة ومراكزها العلمية

ناقش البحث عمليات 
الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص في 
أدارة مشاريع غاز 

البصرة وتقديم 
اإلمدادات اللوجستية 
وأهم الطرائق التي 

تؤدي إلى معالجة 
وتطوير مشروعات 
استغالل الغاز في 

العراق 
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تابعتها الصباح الجديد

الدكتور سامح عبد

الباحث عقيل جواد محمد

الدكتور سرمد غازي محمد

الباحثة  زهراء جعفر عبيد 

الباحثة شيماء عواد

منى خضير عباس

أكــدت الهيئــة العامــة للمياه 
اجلوفيــة عزمها خــالل عام 2020 
لتحقيق اهدافها من خالل السعي 
للوصول الى اعلى النسب العمال 
حفر االبار ونصــب طواقم الضخ 
في جميــع الفــروع املوزعة على 
اغلب محافظاتنــا العزيزة خدمًة 
منها للمواطنني وســاعد اعتماد 
تخفيض اســعار احلفر في الفترة 
االخيــرة  زيادة عدد االبــار املنجزة 
وكانت حصيلة هــذه اجلهود اجناز 
)325( بئرا في العديد من احملافظات 
لغايــة   2020/1/1 مــن  للفتــرة 
2020/12/31 إضافــة إلــى فحص 
)328( بئرا ونصب )185( طاقم ضخ 
وصيانة )40( طاقم ضخ واستغالل 
هذه االبار لالغراض الزراعية اضافة 
الى االستخدامات اليومية اخملتلفة 

وارواء احليوانات . 
كما تتواصل اعمال غلق ابار التدفق 
الذاتــي في بحر النجــف املقامة 
املتجاوزة  االسماك  احواض  عليها 
اخلزيــن اجلوفي في  للحفاظ على 
وواصلت  استنزافه  وعدم  املنطقة 
ابار  موضــوع  متابعــة  الهيئــة 

احلفر  اعمال  ومراقبــة  التجاوزات 
للشركات االهلية غير اجملازة واتخاذ 
جميع االجراءات االدارية والقانونية 
بحقهــم ، والتأكيــد على حملة 
جتــاوزات بحيــرات االســماك في 
محافظة كركــوك / قضاء داقوق 
بالتعاون مــع مديرية املوارد املائية 

في احملافظة.
االعالمي في  املصــدر  اكــد  كما 
الهيئة العامة للمياه اجلوفية على 
ســعيها من خالل حتقيق اهدافها 
خلدمة املواطنني وتوفير املياه الذي 
يعد عصب احلياة واســتغالله في 
احلصول  اجل  ومن  اخملتلفة  اجملاالت 
على اكبر رقعــة خضراء في بلدنا 
الصعوبات  كل  بذلــك  متحملني 
في اثناء العمل للحيلولة من دون 
تاخير اعمال  ان تكون ســبب في 
احلفر ، ومــن خالل جهود العاملني 
في الهيئة فقــد مت اجناز حفر )48( 
بئراً في شــهر كانــون االول لعام 
2020 اضافــة الى فحص )48( بئرا 
ونصب )26( طاقم ضخ مع صيانة 

)6( طواقم ضخ .
ففــي العاصمــة بغــداد مت اجناز 
حفــر بئرين خــالل شــهر كانون 
االول لعام 2020 همــا بئر معمل 
/2 وبئــر معمل  التاجي  بيبســي 

 )24( بعمــق   3/ التاجي  بيبســي 
لكل منهما اضافة الى فحص بئر 
واحد بجهــود العاملني في فرقتي 
التابعة ملشــروع  )111ـ112(  حفر 

الكافية  املياه  بغداد  وذلك لتوفير 
لالســتخدمات اليوميــة اخملتلفة 

وكذلك نصب طاقم ضخ واحد .
وتســتمر الهيئة العامــة للمياه 

اجلوفية من خــالل جهود عامليها 
في فرع النجف االشرف على توفير 
للمياه  احتياجاتهــا  لســد  املياه 
من  العديد  فــي  املواطنني  خلدمة 

بعيدة  تقع  التــي  والقرى  املناطق 
عن املياه الســطحية حيث مت اجناز 
)11( بئــرا خالل الشــهر املنصرم 
مختلفة  باعمــاق  احملافظــة  في 
تترواح مابــني )50ـ160(مترا منها 
بئــر مجمع القدس الســكني /1  
بجهود فرقة حفــر )160( العاملة 
في الفرع بعمق 160م وكذلك بئر 
مدرســة الرحبة االبتدائية بعمق 
)70(م وبجهود فرقة حفر )101( مع 

نصب )5( طاقم ضخ .
وعملــت الهيئة العامــة للمياه 
تكثيــف جهودها  على  اجلوفيــة 
في محافظة االنبــار لتوفير املياه 
فــي املناطــق البعيدة عــن املياه 
لالغراض  واستخدامه  السطحية 
الى  اضافة  والصناعيــة  الزراعية 
، حيــث بلغ عدد  ارواء احليوانــات 
االبار املنجزة فــي احملافظة )4( آبار 
االول وباعماق  خالل شــهر كانون 
مختلفــة تتراوح بــني )102ـ252( 
مترا منها بئر )مســجد النخيب ( 
وبئر )مدرســة النخيب ( بسواعد 
فرقة حفر )63( اضافة الى فحص 

)15( بئر ونصب )3( طاقم ضخ .
وفــي محافظة كربالء املقدســة 
فقــد باشــرت املــالكات الفنية 
والهندســية العاملــة فــي فرع 

كربــالء باجناز )9( ابــار بجهود فرق 
احلفر التابعة للفرع  لالستفادة من 
املياه اجلوفية في ســقي املزروعات 
اضافة الى االستخدامات اليومية 
)تشــجير طريق  بئر  مثل  اخملتلفة 
كربالء - جنــف رقم /2 ( اضافة الى 
فحــص )5( ابار ونصــب )2( طاقم 

ضخ .
كما تواصل الهيئة العامة للمياه 
اجلوفيــة جهودها فــي محافظة 
نينوى من خالل فرق احلفر العاملة 
التي  الفــرع وحــث اخلطــى  في 
تكللت  باجناز عدد من االبار ملناطق 
احملافظــة حيث مت  مختلفة مــن 
اجناز )5( آبار خالل الشــهر املنصرم 
باعمــاق مختلفة تتــراوح ما بني 
)180 ـ 252( م منهــا بئــر )قريــة 
اجلاسم / 2( وبئر )ساحة مشيرفة 
للحبوب /1(  وكذلك  فحص )7( ابار 
ونصــب )6( طواقم ضخ باالضافة 
الــى وصيانــة )4( طواقــم ضخ 
بهدف تأمني احلصص املائية لتلك 
اجلوفية  املياه  واســتثمار  املناطق 
لســقي املزروعات وارواء احليوانات 
اضافة الى االستخدامات اليومية 
املواطنني في  اخملتلفة مــن قبــل 
القرى واملناطــق البعيدة عن املياه 

السطحية . 

تقرير
»الجوفية« تنجز حفر 325 بئرا  خالل عام 2020 

بغداد - الصباح الجديد: 
التجار  بغــداد  جتــارة  غرفة  كرمت 
املهنة  امللتزمني مبعاييــر  املميزيــن 
 ، اخلاص  والقطاع  التجــارة  وقوانني 
إنطالقاً من احلــرص على تقدمي كل 
الدور احليوي  وابراز  التجارة  ما يخدم 

والفعال للطبقة االقتصادية .
واكد رئيــس غرفة جتارة بغداد فراس 
رســول احلمداني ان ، الغرفة حترص 
بشــكل متواصــل علــى متابعة 
والتجــاري  االقتصــادي  النشــاط 
واســتقرار االسعار واستمرار حركة 
االســواق ، وعملت منذ شهور على 
قاعــدة معلومات للتجــار املميزين 
املساندين للدولة واجملتمع ومساعدة 
 ، باألســعار  امللتزمــني  احملتاجــني 
والعاملــني مبهنية وســط حتديات 

ازمات الوباء والظروف الصعبة .
واوضحــت مدير قســم العالقات 

في غرفة جتارة بغداد اسيل صفاء 
هــادي ، ان حفــل أقيــم لتكــرمي 
التجار املتميزيــن الذين اختارتهم 
 ، الغرفة لنشــاطهم ومهنيتهم 
املتميز وشهادة شكر  التاجر  بدرع 
واعضاء  رئيــس  شــملت  وتقدير 
الغرفــة الســابقني بحضور ممثل 
وزيــر التجارة وكيل الــوزارة ومدير 

عــام دائرة تطويــر القطاع اخلاص 
التجارية  الغــرف  احتــاد  ورئيــس 
العراقية وبعض رؤوساء غرف جتارة 
واقتصاديني  واكادميــني  احملافظات 
وباحثــني واعالميني ، شــمل ١٥٠ 
من التجار املميزين ورجال وسيدات 
األعمال ، بدعم وتنســيق شركات 

اسيا وايرثلنك و٦٢٦٢ . 

بغداد - الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التجــارة وصــول )٥( 
شــاحنات محملة بكميــة ) ١٦٣( 
طنا من الرز احمللي نوع ياســمني الى 
مخازن الرز في كسرة وعطش التابع 
احلبوب  لتجــارة  العامة  للشــركة 
ومــن الكميــات التــي مت تصنيعه 
 ، احلكومية  بابــل  مجرشــة  فــي 
فيما باشــرت مالكات ســايلو خان 
بني ســعد اســتالم وتفريغ ثماني 
احمللية  باحلنطة  محملة  شــاحنات 
احملولة من مركز تسويق بيجي ضمن 

خطة املناقلة املقررة .
عبدالرحمن عجي  املهندس  واوضح 
طوفان مدير عام الشــركة العامة 
لتجــارة احلبــوب انــه ضمن خطة 
الشــركة  التي تعتمدها  املناقلــة 
واملواقع  الفــروع  ارصــدة  لتعزيــز 
لتامني  احلنطة  مــن  اضافي  بخزين 

جتهيز املطاحــن باحلصص املقررة مت 
تخصيص مناقلــة 10 االف طن من 
احلنطــة من مجمع حبــوب بيجي 

لسايلو خان بني سعد  .
وبني الى فرع الشــركة فــي ديالى 
واصل استالم  وتفريغ  )٤٤( شاحنة 
محملــة بكميــة ) ١٨٩٣( طنا من 
احلنطــة احمللية احملولــة من مجمع 
حبوب ســامراء ضمن خطة مناقلة 

10 االف طن للمحافظة . 
من جانب اخــر انهى ســايلو خان 
املقداد  مطحنة  جتهيز  ســعد  بني 
للوجبة  املقــررة  باحلصة  احلكومية 
العاشرة ، اضافة الى جتهيز املطاحن 
وجبة جديــدة من احلنطة اخملصصة 
للمشــمولني بحصــص الرعايــة 

االجتماعية . 
بتجهيز  بعقوبة  واصل سايلو  فيما 
مطاحــن احملافظة بكميــة )١٥٤٥( 

طنا من احلنطة املقررة للمشمولني 
بالرعاية االجتماعية  ، وفي ميسان 
فقد واصلت ااملالكات جتهيز املطاحن 
باحلنطة اضافة الى. استمرار مناقلة 

احلنطة لفرع البصرة . 
ولفت املديــر العام الى ان ســايلو 
واصل جتهيز مطحنة سرمد  الطوز 
للمشمولني  املقررة  باحلصص  ستار 
بحصص الرعاية االجتماعية وبلغت 
طنا   )١٥٤.٣٢٠  ( اجملهــزة  الكميــة 
 ( اجملهزة  الكميــة  اجمالي  ليصبح 

٦٩٩.٥٢٠( طنا .
واختتــم مديــر عام الشــركة الى 
وصول خمــس شــاحنات محملة 
بكمية )١٦٣( طنا من الرز الياسمني 
املصنع في مجرشة احللة احلكومية 
لتعزيــز ارصدة مخازن الرز في بغداد 
لتوزيعــة ضمن مفــردات البطاقة 

التموينية. 

غرفة تجارة بغداد تكرم التجار المميزين 
المساندين للدولة والملتزمين بالمهنة والقوانين

التجارة توكد وصول 5 شاحنات محملة 
بالرز لمخازن كسرة وعطش



3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

تبدأ يوم غد اإلثنني جولة جديدة 
مــن احملادثــات حول الدســتور 
السوري املستقبلي في مقر األمم 

املتحدة بسويسرا.
وأعــرب مبعــوث األمم املتحــدة 
بيدرسون  غير  سوريا  إلى  اخلاص 
عن أمله في أن يتفق املشاركون 
على خطط عمــل ذات أجندات 
وموضوعات واضحة إلحراز تقدم 

في هذه العملية.
ومن املتوقع أن يجتمع 45 مندوبا 
من احلكومة السورية واملعارضة 
واجملتمع املدني، ويعرفون باســم 

»الهيئة املصغرة«.
وتعمل الهيئة املصغرة مع جلنة 
دستورية تضم 150 عضوا، وتعد 
جزءا أساســيا من جهــود األمم 

املتحدة من أجل إنهاء الصراع.
وقال بيدرسون في مؤمتر صحفي 
مــن جنيف »يعترينــي األمل أن 
إذا  الدســتورية،  اللجنة  تقــدر 
بالطريقة  معهــا  التعامــل  مت 
الثقة  بنــاء  على  الصحيحــة، 
وأن تكــون فاحتة األبواب لعملية 

سياسية أوسع«.
الدســتورية  اللجنة  أن  وأكــد 
ال تســتطيع العمــل مبعزل عن 
عوامــل أخــرى، وأضــاف »نحن 
إرادة سياســية من  بحاجة إلى 
مختلف األطــراف حتى نتمكن 

من التحرك إلى األمام«.
صعوبة  مــن  بيدرســون  وحذر 
األوضاع بالقول إنه »على الرغم 
من أن األشــهر العشرة املاضية 
كانت أكثر هدوءا خالل ما يقرب 
من عقد من الصراع في ســوريا، 

مع بعض التغيرات على اجلبهات 
األماميــة، إال أن الوضع قد ينهار 

في أي حلظة«.
وأوضــح »هذا هــدوء هش. كل 
للسوريني  ميكن  ال  القضايا  هذه 
وحدهم حلهــا. إنها بحاجة إلى 
تعاون دولــي، ونحتاج ملفاوضات 
حقيقية بني األطــراف اخملتلفة، 
بشكل  النظر  وجهات  تبادل  مع 
حقيقي حــول كيفية دفع هذه 

العملية قدما«.
وشــدد بيدرســون على أنه »إذا 
كانت هــذه اإلرادة السياســية 

الصعب  من  فسيكون  مفقودة، 
للغاية دفع العملية إلى األمام«.

وبعــد ما يقــرب مــن عقد من 
الصراع واملوت والتهجير والتدمير 
واالحتجــاز، يتعــني على ماليني 
الســوريني فــي البــالد وماليني 
مع  التعامل  اخلارج  في  الالجئني 
وانعدام  العميقــة  »الصدمات 
األمل في املســتقبل« وفقا لألمم 

املتحدة.
وأقر املبعوث اخلاص إلى ســوريا 
بأن »العملية السياســية حتى 
اآلن لــم حتقق تغييرات حقيقية 

فــي حيــاة الســوريني، وال رؤية 
حقيقية للمســتقبل«، مشيرا 
إلى أن الرغبة في التعاون ضرورية 

لدفع عملية السالم إلى األمام.
وقال »كما أكــدت مرات عديدة، 
من الواضــح اآلن أنه ال ميكن ألي 
جهــة فاعلــة أو مجموعة من 
اجلهــات الفاعلة فــرض إرادتها 
النزاع  أو تســوية  على ســوريا 
مبفردها، يجب أن يعملوا جميعا 

معا«.
وخــالل اجتماع مجلــس األمن 
أيــام، وصف  حول ســوريا قبل 

غد  يــوم  اجتمــاع  بيدرســون 
اإلثنــني املقبل باملهم، معتبرا أن 
العديد مــن املوضوعات املدرجة 
على جدول األعمــال ظلت قيد 
املناقشــة ألكثــر من عــام في 

اللجنة الدستورية.
الوقت  »حــان  بيدرســون  وقال 
التباع املفاوضني أســاليب عمل 
أكثــر فعاليــة وعمليــة، حتى 
االجتماعــات  تنظيــم  ميكــن 
تركيزا.  وأكثــر  أفضل  بشــكل 
نحن بحاجة إلــى ضمان أن تبدأ 
إعداد  من  االنتقــال  في  اللجنة 

إلى صياغته  الدستوري  اإلصالح 
بالفعل«.

أن  إمكانية  إلى  بيدرسون  وأشار 
تبدأ اللجنــة بالنظر في قضايا 
ومســودة  محــددة  دســتورية 
اجتماعات  على  واالتفاق  أحكام، 
مســتقبلية حــول موضوعات 
محددة. ودعا إلى »دبلوماســية 
أكثر جديــة وتعاونية«، مضيفا 
أنــه »على الرغم مــن اخلالفات، 
ال تزال الدول الرئيســية ملتزمة 
 2254 بقرار مجلس األمــن رقم 
الذي مت تبنيه في ديسمبر 2015«.

جولة جديدة من المحادثات السورية
بشأن الدستور المستقبلي للبالد

تعقد يوم غد في جنيف 

أعرب مبعوث األمم 
المتحدة الخاص إلى 
سوريا غير بيدرسون 
عن أمله في أن يتفق 
المشاركون على 
خطط عمل ذات أجندات 
وموضوعات واضحة 
إلحراز تقدم في هذه 
العملية

جانب من احملادثات

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أفاد بيان مــن البيت األبيض بأن مستشــار 
الرئيــس جــو بايــدن لألمن القومــي، جيك 
ســوليفان، أبلغ نظيره األفغاني بأن الواليات 
املتحدة ســتراجع في فبرايــر 2020، االتفاق 

املبرم مع حركة »طالبان«.
وكانــت مصادر من جانبي الصــراع األفغاني 
قالــت هذا الشــهر إن املفاوضــني ينتظرون 
تنصيــب بايــدن ملعرفة ما إذا كان ســيلتزم 
باجلــدول الزمني الــذي حــدده دونالد ترامب 

لسحب القوات األمريكية.
وقــال مفاوض من حركة طالبــان لـ«رويترز«، 
بعد أن طلب عدم ذكر اسمه ألنه غير مصرح 
له باحلديث عن األمر علنــا: »نحن في انتظار 
اإلدارة األمريكية اجلديدة وسياســاتها حيال 
أفغانستان ملعرفة ما إذا كانت ستحترم اتفاق 

السالم«.
وأضاف: »إذا لم يحترموا التزاماتهم املتعلقة 
بســحب القوات مثلما وعدوا... فســنضطر 
التخاذ قرارات صعبة بتعيني متشــددين في 

مواقع أساسية على األرض«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دمرت القوات الســعودية »هدفا جويا معاديا« 
فوق الريــاض، ودوى صوت انفجار قوي في أجواء 
املدينة امس الســبت، حســبما أفاد مراسلو 
وكالة فرانس برس وسكان نشروا صورا ومقاطع 

فيديو عبر حساباتهم.
وبحســب التحالف العســكري الــذي تقوده 
اململكة فــي اليمن، فقد مت »اعتــراض وتدمير 
هدف جوي معادٍ جتاه الريــاض«، وفقا ملا نقلته 
قناة »االخبارية« احلكوميــة، من دون أن تعطي 

تفاصيل إضافية. 
وقالت ســعودية مقيمة في حي السليمانية 
وســط الريــاض لفرانس بــرس عبــر الهاتف 
»سمعت صوتا قويا وظننت أن شيئا ما سقط 

على األرض، املنزل كله اهتز للحظات«.
وأفاد موقع مطار امللك خالد الدولي في الرياض 
عن تأخير في وصــول العديد من الرحالت، لكن 
لــم يتضح على الفور مــا إذا كان ذلك مرتبطا 

مبحاولة استهداف املدينة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
حصد فيــروس كورونا أرواح أكثر من مليونني 
و106 آالف شــخص، ومت تســجيل نحو 100 
مليون إصابة حول العالم منذ بدء تفشــي 

الوباء.
قائمة  األمريكية  املتحــدة  الواليات  وتتصدر 
الــدول األكثر تضــررا حيث جتــاوز فيها عدد 
الوفيات حتى اآلن 414 ألفا، وســجلت أكثر 

من 24 مليونا و817 ألف إصابة.
وفي البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر 
من 215 ألف شــخصا، ومت تسجيل أكثر من 

8.7 مليون إصابة حتى اآلن.
وحتتل الهنــد املرتبة الثالثــة من حيث عدد 
الوفيات، إذ ســجلت أكثر من 153 ألف وفاة، 
فيما جتاوز عدد اإلصابات فيها منذ بدء تفشي 

الوباء 10.6 مليون حالة.
وفي املكســيك التي حتتل املرتبة الرابعة في 
قائمة الدول األكثر تضررا، مت تســجيل نحو 
150 ألف وفاة، وأكثر مــن 1.7 مليون إصابة، 
تليهــا بريطانيــا التي حصد فيهــا فيروس 
كورونــا أرواح أكثــر من 96 ألف شــخص، 

وسجلت نحو 3.6 مليون إصابة حتى اآلن.

البيت األبيض: إدارة 
بايدن ستراجع اتفاق 

السالم مع حركة طالبان

السعودية تدمر 
هدفا جويا معاديا فوق 

العاصمة الرياض

كورونا يحصد أرواح أكثر 
من 2.1 مليون شخص 

حول العالم

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 

قال تقرير لصحيفــة »بوليتيكو« 
األميركيــة، إن مئــات مــن أفراد 
احلــرس الوطني الذين تدفقوا على 
مبنى  على  الهجوم  بعد  واشنطن 
»الكابيتول« في السادس من يناير، 
ثبتــت إصابتهم بكوفيــد19-، أو 
أنهم يخضعــون للحجر الصحي 

في الفنادق.
ونقلت الصحيفة عن ثالثة مصادر 
في احلرس الوطني، أن مئات من أفراد 
الوحدة كشفت فحوصاتهم  هذه 
كورونا  بفيروس  إصابتهم  الطبية 
املســتجد، في حني طلب من عدد 

آخر من عناصرها االلتزام باحلجر.
ورفضــت قيــادة احلــرس الوطني 
احلقيقية  األرقــام  عن  الكشــف 
أن  إال  فــي صفوفهــا،  للمصابني 
مصــادر أكدت ارتفاعــا كبيرا في 

أعداد املصابني بالفيروس التاجي.
وطلب مــن آالف العناصر بالوحدة 
مباني  إخــالء  اخلميــس،  مســاء 
اســتراحة  وأخــذ  الكونغــرس، 
خارجهــا، في املواقــف اخملصصة 

للسيارات.

قال  لـ«بوليتيكــو«،  وفي حديــث 
روي  ميسوري،  والية  في  السيناتور 
مجلس  قواعــد  »جلنة  إن  بلنــت، 
الشــيوخ حتقق فــي القضية، مع 
اخملاوف  على  خاص  بشكل  التركيز 
بشــأن اتباع احلــرس لالحتياطات 
معتبرا  كورونا«،  لفيروس  املناسبة 
أن »إجبــار اآلالف مــن اجلنود على 
دخــول مواقف ســيارات مزدحمة 
ميثل خطــرا كبيــرا الحتمال نقل 

العدوى بشكل واسع«.
ومــن جانبه قال الســيناتور جيم 
إينهوفــي، اجلمهــوري عــن والية 
أوكالهوما، إن ضابط شــرطة في 
الكابيتــول »أصــدر أمــرا خطيرا 
بــدون ســلطة ومتجاهــال املرور 
الرتــب«، مضيفا:  تسلســل  عبر 
»سنحدد هوية املسؤول عما حدث 

كيال تتكرر مثل هذه احلوادث«.
أعضاء مجلس  وتواصل عدد مــن 
الشــيوخ مــع قــادة فــي احلرس 
»الكابيتول«،  شــرطة  ومسؤولي 
في  الشــرطة  رئيس  نفــى  حيث 
الكونغرس أن يكون قد أصدر أوامر 

لهذه القوات بإخالء مباني املوقع.
وبدورها أوضحت السيناتورة جوني 
إرنســت اجلمهورية عن والية أيوا، 

احلرس  فــي  عضوة  كانــت  والتي 
الوطني لـ22 عاما، أنها ومشرعون 
آخرون على اتصال مبسؤولي احلرس 
لضمــان آليــة تكفل بيئــة آمنة 

للقوات املتمركزة في »الكابيتول«.
وشارك 25 ألف من احلرس الوطني 
الرئيس  تنصيب  مراسم  تأمني  في 
املنتخــب جــو بايدن، وذلــك بعد 

شهدتها  وتخريب  شــغب  أعمال 
العاصمة واشنطن في وقت سابق 

من الشهر اجلاري.
ويــؤدي كل فرد في هــذه الوحدة 

اليمني حلماية الدســتوري االحتادي 
للبالد، فضال عن دستور الوالية.

ولــكل والية وإقليم فــي الواليات 
املتحــدة حرس وطنــي، وعندما ال 
تكون وحدات احلرس حتت السيطرة 
الفيدرالية، يكون احلاكم هو القائد 
األعلــى للوحــدات فــي واليته أو 

إقليمه.
ويتمتع أفــراد احلرس الوطني بحق 
أن  دون  أنفســهم،  عــن  الدفــاع 
االعتقاالت،  تنفيذ  سلطة  ميتلكوا 
بهذه  أفــراد مكّلفون  يرافقهم  إذ 
املهمة، وفق مــا ذكر موقع »أي بي 

سي نيوز«.
وميكــن للحرس الوطنــي للوالية 
تنفيــذ مجموعــة متنوعــة من 
للكــوارث  اســتجابة  الواجبــات 
الطبيعيــة وأوقــات األزمات، كما 
ميكن أن يشمل ذلك السيطرة على 

احلشود.
ويتم تدريب رجــال احلرس الوطني 
على تقنيات التحكم في احلشــود 
وأي  والهراوات  الدروع  واســتخدام 
تقنيــات لتخفيــض أي تصعيــد 

مرتبط بأحداث عنف.
الوطني  احلــرس  عناصــر  ونفــذ 
مجموعة من املهمات في السنوات 

األخيرة، إذ نشرت اإلدارة األميركية 
هــذه الوحــدة فــي مينيابوليس 
بوالية مينيسوتا، في أعقاب تفجر 
تظاهــرات احتجاجــا على مقتل 
األميركي من أصول إفريقية جورج 

فلويد.
وفي مــارس املنصرم، أعلن الرئيس 
االستعانة  ترامب  دونالد  الســابق 
باحلرس الوطني، ملواجهة تفي وباء 
كورونا، بإيصــال اإلمدادات الطبية 

إلى الواليات املتأثرة باجلائحة.
ووزع احلــرس الوطنــي فــي أبريل 
الفائــت مســاعدات غذائية على 
أزمة  يعانــون  الذين  األميركيــني 
اإلغالق  حالــة  نتيجة  معيشــية 
املفروضة لوقف تفشي كوفيد19-، 

في والية ماساشوستس.
وفي الشــهر ذاته شاركت الوحدة 
في  ميداني  بتشييد مستشــفى 
ســان فرانسيســكو، مع احتمال 
تزايــد اإلصابات بفيــروس كورونا، 
يتســع لـ 250 مريــض في نفس 

الوقت.
وأمر ترامب في أبريل 2018 بنشــر 
قوات احلرس بواقع 250 جنديا على 
احلدود مع املكسيك لوقف الهجرة 

غير الشرعية للواليات املتحدة.

تقـرير

كورونا يتفشى بين أفراد الحرس الوطني األميركي

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
دعــا أنصار املعارض أليكســي 
نافالني إلى تظاهرات في جميع 
أنحــاء روســيا امس الســبت 
باإلفــراج عنه، على  للمطالبة 
الرغم من خطر قمع الشــرطة 

وضغوط من السلطات.
ومن موسكو إلى فالديفوستوك، 
نشر فريق الناشط الشهير في 
مكافحة الفســاد الــذي كان 
خالل  مفترض  تسميم  ضحية 
إلى  املاضي، دعــوات  الصيــف 

التجمع في 65 مدينة روسية.
وفي العاصمة موســكو حيث 
تكون تعبئة املعارضة أكبر عادة، 
يفترض أن يتجمع احملتجون عند 
الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت 

احمللي في ساحة بوشكني.
بأن  وعــدت  الشــرطة  وكانت 
»تقمع بــال تأخير« أي جتمع غير 
مصــرح بــه تعتبــره »تهديدا 

للنظام العام«.
مــن جهتــه دان رئيــس بلدية 
ســوبيانني  سيرغي  موســكو 

التظاهــرات »غير املقبولة« في 
أوج انتشار وباء كورونا.

وأعلنــت يوليــا نافالنايا زوجة 
التظاهر  على  عزمهــا  نافالني 
في موســكو من أجــل زوجها 

الذي »ال يستسلم أبدا«.
ومبا أن الســلطات لم تســمح 
بهــذه التجمعات، قــد يواجه 
املتظاهــرون في جميــع أنحاء 
ومالحقات  اعتقــاالت  روســيا 

قضائية.
وكانــت التجمعــات الكبــرى 

صيف  موسكو  في  للمعارضة 
آالف  اعتقــال  شــهدت   2019
وصدرت  السلميني.  املتظاهرين 
أحكام  منهــم  العديد  بحــق 
بالســجن بتهم القيام بأعمال 
عنف ضد الشرطة، على الرغم 
غير  منظمــات  احتجــاج  من 

حكومية.
اعتقلت   ،2019 في  حدث  وكما 
الشرطة الروسية هذا األسبوع 
قياديني  التعبئــة، حلفاء  قبيل 
على  وحكم  نافالني  ألليكسي 

اثنني منهم يــوم أمس اجلمعة 
وفي  قصيرة.  لفترة  بالســجن 
املناطق األخــرى، أوقف عدد من 
منســقي حركته بعد دعوتهم 

إلى تظاهرة اليوم السبت.
موقوف  عامــا(   44( ونافالنــي 
على  املقبل  فبرايــر   15 حتــى 
األقل، واعتقل عند عودته األحد 
املاضي مــن أملانيا حيث أمضى 
خمسة أشــهر في رحلة عالج 

من التسميم.
وكان قد أصيب في أغســطس 

املاضي مبرض خطير في سيبيريا 
ومت نقله إلى مستشفى بحالة 
تعرضه  بعد  برلــني  في  طوارئ 
بغاز  لتســميم  قوله  على حد 
األعصاب من قبل االستخبارات 

الروسية.
وأكدت ثالثــة مختبرات أوروبية 
موسكو  لكن  بتسمم،  إصابته 
تنفي بشــدة ذلك وتتحدث عن 
أنه قد  أنه يــدرك  مؤامرة. ومع 
يعتقل، جــازف نافالني بالعودة 

إلى روسيا مع زوجته.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
الناطق  إبراهيم  قال مســعود 
البحريــة  باســم  الرســمي 
الليبية امس السبت إن عناصر 
مهاجرا   117 أنقــذوا  البحرية 
يومي  في عمليتني منفصلتني 
املاضيني  واجلمعــة  اخلميــس 

قبالة السواحل الليبية.
»طاقم  أن  إبراهيــم  وأوضــح 
في البحريــة نفذ عملية إنقاذ 
بالســاحل الغربي يوم اجلمعة 

ومت إنقــاذ 81 مهاجــرا، وجرت 
عملية إنقاذ أخرى يوم اخلميس 
شــمال غرب مدينة اخلمس ومت 

إنقاذ 36 مهاجرا«.
وأضاف أن »املهاجرين نقلوا إلى 
قاعدة طرابلــس البحرية ومن 
الهجرة،  إلى مقر شــرطة  ثم 
مركز  إلــى  إحالتهــم  ومتــت 
التجميع والعودة في العاصمة 

الليبية«.
ويوم الثالثاء املاضي أعلنت األمم 

املتحدة عن غرق زورق مهاجرين 
راح  ليبيــا  شــواطئ  قبالــة 
ضحيته 43 شخصا على األقل.
وفــي بيــان مشــترك أعربت 
املنظمــة الدوليــة للهجــرة 
لالجئني  العليــا  واملفوضيــة 
عن  املتحــدة  لــألمم  التابعــة 
»حزنهــا العميق« حلادث الغرق 

وهو األول عام 2021.
الدوليــة  للمنظمــة  ووفقــا 
للهجــرة واللجنــة الدوليــة 

املفوضية  شــريكة  لإلغاثــة 
العليا لالجئني على األرض، قام 
خفر سواحل زوارة بليبيا بإنقاذ 
األمم  وقدمــت  أشــخاص.   10
مساعدة  وشــركاؤها  املتحدة 
املأكل  لهــؤالء منهــا  عاجلة 

واملشرب.
وكان الــزورق أبحر فجر الثالثاء 
من مدينة الزاوية على بعد 50 
كلم غرب طرابلس. وبحســب 
األمم املتحدة قــد يكون محرك 

الزورق تعطل بعد ساعات على 
أحوال  وغرق بســبب  اإلبحــار 

الطقس.
من  أساسا  وهم  الناجون  وقال 
وغانا  ونيجيريا  العاج  ســاحل 
وغامبيا إن جميع الضحايا من 

دول في غرب أفريقيا.
وقضى أكثــر من 1200 مهاجر 
انطلق   2020 في  املتوسط  في 
وفقا  ليبيــا،  مــن  معظمهم 
للمنظمــة الدوليــة للهجرة. 

وتخشــى منظمــة الهجــرة 
أن  من  الالجئــني  ومفوضيــة 
يكــون عدد األشــخاص الذين 
لقوا مصرعهــم العام املاضي 

في املتوسط أعلى بكثير.
القانونيني  غيــر  واملهاجــرون 
عــدة  دول  مــن  القادمـــون 
ينطلقــون خصوصا من تونس 
وليبيا للوصــول إلى أوروبا عبر 
إيطاليــا التي تعد ســواحلها 

األقرب.

65 مدينة روسية على موعد مع تظاهرات تدعم نافالني

إنقاذ 117 مهاجرا في عمليتين منفصلتين قبالة سواحل ليبيا
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بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مصرف الرافدين، امس الســبت، أن احلد 
االعلى ملنح املوظفني قروض شــراء الوحدات 
السكنية في اجملمعات االستثمارية نبلغ 100 

مليون دينار.
بيان  املكتب االعالمــي للمصرف في  وأوضح 
أن »من شــروط منح القرض ان يكون املوظف 
مستمر باخلدمة ويفضل ان يكون من الذين مت 

توطني رواتبهم على مصرف الرافدين«.
وأشــار البيان إلى، أن »يغطي 50 % باملئة من 
راتبه الكلي مبلغ القسط الشهري للقرض«.

وكان مصــرف الرافديــن، قد أعلــن، اخلميس 
املاضــي، عن منح قروض تصل إلى 100 مليون 
دينار لشــراء وحدات ســكنية في املشــاريع 

االستثمارية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلنت الشركة العامة لصناعة األدوية في 
سامراء، امس السبت، عن سعيها لتجديد 
شــهادة اجلــودة ) ISO 9001:2015 ( التــي 
حصلت عليها العام املاضي، واحلصول على 

شهادة اجلودة اجلديدة بالصحة والبيئة.
وكشــف مدير عام الشــركة عبد احلميد 
الســالم، خالل اجتماع مــع ممثل اجلمعية 
العراقية إلدارة اجلودة طالل خالد، عن »التزام 
الشــركة بتطبيــق متطلبــات املواصفة 
القياســية )ISO 9001:2015( واستعدادها 
لتجديدها واحلصول على شهادة اجلودة في 

الصحة والبيئة«.
واضــاف الســالم، ان »جميــع العاملني في 
الشــركة على اســتعداد تام للتعاون مع 
قسم إدارة اجلودة لتجاوز جميع العقبات من 
اجل تســهيل حصول الشركة على جتديد 

لشهادة اجلودة الدولية«.
من جهته، اشار مدير قسم إدارة اجلودة في 
الشركة حافظ عزاوي، إلى »أهمية الدورات 
التثقيفية التي تقيمها الشــركة في رفع 
املســتوى الثقافي واملهني لدى العاملني«، 
مبينا أن »انتشــار فايــروس كورونا كان له  
التأثير السلبي على سير عمل الشركة في 
تطبيق بعض اإلجراءات التدقيقية لتجديد 

الشهادة املمنوحة لها«.

الرافدين : 100 مليون 
دينار الحد األعلى لقروض 
شراء الوحدات السكنية  

شركة ادوية سامراء تسعى 
لتجديد شهادة االيزو

متابعة ـ الصباح الجديد: 

أعلنــت وزارة النفــط، امــس 
العراق  صــادرات  أن  الســبت، 
النفطيــة خالل العــام 2020 
برميل،  مليــار  من  أكثر  بلغت 
مشــيرة إلى أن الصني والهند 
كانتــا األكثــر شــراء للنفط 

العراقي.
وقالت شــركة تسويق النفط 
)ســومو( فــي إحصائية على 
اطلعت  الرســمي،  موقعهــا 
عليهــا »الصبــاح اجلديد«، إن 
النفطية  الصــادرات  مجموع 
للعــام 2020 بلغ مليــاراً و96 
مليوناً و345 ألف برميل، مبعدل 
تصدير شــهري بلغ 91 مليوناً 
و362 ألــف برميــل، ومبعــدل 
يومي بلغ مليونني و362 ألــف 

برميـل.
املتحققة  اإليــرادات  أن  وبينت 
من مبيعات النفط اخلام بلغت 
41 مليــاراً و755 مليــون دوالر، 
مبعدل 3 مليــارات و479 مليون 
دوالر شهرياً، موضحة أن معدل 
للنفط  الشــهري  البيع  سعر 
و86 ســنتا  38 دوالراً  اخلام بلغ 

للبرميل.
وأشارت سومو إلى أن مجموع 
الصادرات من احلقول النفطية 
العراق  ووســط  البصــرة  في 
املصــدرة عــن طريــق موانئ 
البصــرة بلغــت مليــاراً و60 
برميــل،  ألــف  و454  مليونــا 
و488  ملياراً   40 بلغت  بإيرادات 

مليون دوالر.
وتابعت بــأن مجموع الكميات 
املصدرة مــن احلقول النفطية 
ميناء  عــن طريق  في كركوك 
جيهان التركــي بلغ 33 مليوناً 
و8 االف برميــل، بإيرادات بلغت 
مليــاراً و196 مليون دوالر، فيما 

من  الصــادرات  مجمــوع  بلغ 
حقل القيارة 617 مليوناً و894 
ألف برميــل، بإيرادات بلغت 12 

مليوناً و765 ألف دوالر.
وذكــرت ســومو أن مجمــوع 
الصــادرات النفطية إلى األردن 
بلغ مليونــني و265 ألف برميل 
و381  58 مليوناً  بإيرادات بلغت 
الشركات  أن  مبينة  دوالر،  ألف 
والهندية  الصينية  النفطيــة 
للنفط  شــراء  األكثر  كانــت 

الشــركات  تليهــا  العراقــي 
األميركية.

وفي الوقت نفسه اعلنت ادارة 
معلومــات الطاقة األميركية، 
امــس الســبت، ان صــادرات 
المريــكا  العراقيــة  النفــط 
انخفضت الــى 78 الف برميل 

باليوم خالل االسبوع املاضي.
وقالــت االدارة فــي تقرير لها 
اطلعت عليها » الصباح اجلديد 
االســتيرادات  »متوســط  »ان 

االمريكيــة من النفــط اخلام 
خــالل االســبوع املاضــي من 
 5.095 بلغــت  دول  ثمانيــة 
يوميا منخفضة  برميل  ماليني 
باليوم  الــف برميل  مبقدار446 
عن االسبوع الذي سبقه والذي 
يوميا  برميل  ماليني   5.541 بلغ 

.«
واضافت ان »امريكا اســتوردت 
النفط اخلام مــن العراق خالل 
االسبوع املاضي مبعدل 78 الف 

برميــل باليوم بعدما كانت 80 
الف برميل في االســبوع الذي 

سبقه«.
واشــارت الى ان »اكثر االيرادات 
خــالل  المريــكا  النفطيــة 
من  جــاءت  املاضي  االســبوع 
3.738 ماليني  كندا ومبعدل بلغ 
برميل يوميا، تليها املكســيك 
االستيرادات  بلغت كمية  التي 
605 الف برميل  منها مبعــدل 
وبكمية  ثــم كولومبيا  يوميا، 

بلغت كمعدل  196 الف برميل 
 154 وبكمية  واالكوادور  يوميا، 

الف برميل يوميا«.
»كميــة  ان  الــى  ولفتــت 
من  االمريكيــة  االســتيرادات 
النفــط اخلام من الســعودية 
بلغت 145 الــف برميل يوميا، 
ومن نيجيريــا مبعدل 111 الف 
البرازيل  ثــم  برميــل يوميــا، 
وبكميــة بلغت 68 الف برميل 

يوميا«.

وزارة النفـط تعلـن أكثـر مـن مليـار
 برميـل صـادراتنـا خـالل عـام 2020 

بلغ مجموع الصادرات 
النفطية للعام 2020 

مليارًا و96 مليونًا 
و345 ألف برميل، 

بمعدل تصدير شهري 
بلغ 91 مليونًا و362 
ألف برميل، وبمعدل 

يومي بلغ مليونين 
و362 ألف برميل

األحد 24 كانون الثاني 2021 العدد )4581(

Sun. 24 Jan. 2021 issue )4581(
اقتصاد

إنخفاض صادرات العراق النفطية ألميريكا الى 78 الف برميل يوميًا

عمليات حرق الغاز في االبار النفطية 



7 االحد 24 كانون الثاني 2021 العدد )4581(اعالن

Sun 24 Jan 2021 issue )4581(



ثقافة األحد 24 كانون الثاني 2021 العدد )4581(8

Sun. 24 Jan. 2021 issue (4581)

حوار

أعمالي تحمل عبق وادي الرافدين وألواني تمثل
الحياة والغد المشرق 

التشكيلية زينب شعبان:

التشـكيل، وهـل يعرضـك اخليـار بينهمـا 
االرباك؟ الـى 

املعماريـة،  الهندسـة  عـن  ابتعـد  لـن  ـ 
علـى العكـس فقابليتـي الهندسـية تفوق 
نظيرتهـا الفنيـة التشـكيلية، ملـاذا؟ النني 
حتـى بالبناء اتعامـل مع اللـون والفضاءات 
الداخلـي  والتكويـن  التشـكيل  الداخليـة، 
واخلارجـي ، الفـن واملعمار اليتجـزءان عندي، 
علـى  التشـكيلية  جتربتـي  خـال  كونـت 
مـدى 20 سـنة اسـلوب خاص  فـي موضوع 
تـرى  لذلـك  والعمـارة  التشـكيلي  الفـن 
الكثيـر  البنـاء،  مـن  الكثيـر  لوحاتـي  فـي 
مـدن  لوحاتـي  الصغيـرة،  املوطنـات  مـن 
صغيـرة ، مـدن مـن وادي الرافديـن القدميـة 
وتشـكياتها مـع االرض سـواء كان باللـون 
واقعيـة،  اعمالـي  واخلطـوط،  والشـكل 
تصويريـة، انتقلـت مبـرور الوقـت فـي هـذه 

االعمـال  التـي هـي التعبيريـة التجريديـة، 
وجـدت نفسـي اسـتطيع التعبير باسـلوب 
معينـة،  وموضوعـات  افـكار  عـن  خـاص 
فـي  منهـا  اسـتفدت  املعماريـة  خلفيتـي 
لوحاتـي، دائما تـرى مواطن او بيـوت صغيرة 
متنحـك  معينـة  والـوان  اشـعار  تتخللهـا 
للوحاتـي  الناظـر  املـدورة،  باملينـة  شـعور 
يراهـا ذات طابـع خاص يعرف ان من رسـمها 
بـدأت  انـا  وتضيـف”  معمـاري”،  مهنـدس 
هاويـة وسـاظل هاويـة بالرغـم مـن اننـي 
دخلـت الفـن التشـكيلي واصبـح شـغلي 
الشـاغل فـي الوقـت احلاضـر النـي ال اعمل 
بالهندسـة املعماريـة فـي الوقـت احلاضـر، 
لكـن  داخليـة،  تصاميـم  اصمـم  احيانـا 
الهندسـة املعماريـة عندي متوقفـة حاليا.

* كمهندسـة معماريـة وتشـكيلية، مـاذا 
يشـكل اللـون فـي عملـك؟ ماهـي حـدود 

العالقـة بينهمـا؟
احـب  جـدا،  حميميـة  باأللـوان  عاقتـي  ـ 
اعتبرهـا  معهـا،  التعامـل  واحـب  االلـوان 
عشـقي االول فـي تكويـن اللوحـة وطبعـا 
الـوان  تتخللـه  االسـاس  هـو  املوضـوع 
انـه  لوحاتـي  فـي  مامييزنـي  وخطـوط، 
اصبحـت لي بصمة خاصة هي اسـتعمالي 
للبعـد الثالـث 3d، االشـكال واملـواد التـي 
فـي  خاصـة  صفـة  منحتنـي  اسـتعملها 
لوحاتـي، ومن يشـاهد لوحات زينب شـعبان 
يعـرف انهـا طابعـي اخلـاص واولهـا االلوان، 
امـرأة  ولكونـي  لـي  حتـد  االلـوان  اختيـار 
اللـون فـي ملبسـي، ديكـورات  فانـا احـب 
بـي،  يحيـط  شـيء  كل  لوحاتـي،  منزلـي، 
اللـون بالنسـبة لـي ميثـل احليـاة، التفـاؤل، 
اسـتعمل  دائمـا  لذلـك  املشـرق،  الغـد 
اللـون العطـاء طابع مشـرق، طابـع تفاؤلي 

للوحاتـي”.  املشـاهد  او  للمتلقـي 

* حدثينـا عن نشـاطاتك ومشـاركاتك في 
املعـارض الفنية. 

ـ أوال، أنـا رئيسـة رابطة الفنانـني العراقيني 
فـي مونتريـال، أقمت معارض مشـتركة مع 
فنانـني عراقيـني كبـار مثـل طـارق معـروف 
ومحمـود فهمـي وزينـة سـليم ومصطفى 
سـليم، لـدي معـارض فـي عمـان ونيويورك 
وواشـنطن وفـي مـدن كنديـة مـع فنانـني 
فرنسـيني، أعتبـر نفسـي دخلـت الفـن من 
أنثـر مشـاركاتي  أن  الواسـع، هدفـي  بابـه 
فـي معـارض عاملية رغـم أن لي مشـاركات 

فـي هـذه املعـارض مثـل معـرض نيويـورك 
واملانيـا والعـام املاضي شـاركت في معرض 
آرت اكسـبونيويورك بجانـب آالف الفنانـني 
 35 بحـدود  عددهـم  البالـغ  املعـرض  وزوار 
الـف زائـر تقريبـا، كذلك لـدي معـارض في 
واشـنطن ومدن امريكية اخـرى، كما اقمت 
معرضـا فـي تورنتـو، فـي هاملتـون، هدفـي 
اآلن هـو االنتقال الـى اوربـا، أن أقيم معرضا 

فـي ايطاليـا وإن شـاء اهلل اعمـل علـى هذا 
املوضـوع. وتضيـف: كل عـام لـدي معـرض 
شـخصي وآخر مشـترك، احيانـا كل عامني 
املعـارض  وهـذه  شـخصي  معـرض  لـدي 
عـام  كان  آخرهـا  الظـروف،  علـى  تعتمـد 
2019 فـي مونتريـال حمـل عنـوان )مـاوراء 
مثلنـا  عراقيـات،  فنانـات   7 كنـا  اجلسـد(، 
املـرأة مـن خـال شـعر نـزار قبانـي، )احلب ال 

يحـدده جغرافيـا جسـد املـرأة(. اسـتفزني 
هـذا الشـعرالقامة معـرض مشـترك والول 
مـرة فـي تاريـخ الفـن اقمنـا هـذا املعـرض 
الفنانـني  رابطـة  رابطتـي  طريـق  عـن 
مونتريـال،  فـرع  العراقيـني  التشـكيليني 
كنـت أريد التعبير بأن املرأة ليسـت جسـدا 
فقـط كما يتصورهـا البعض إمنـا هي فكر، 
حيـاة، مجتمـع، تكويـن، هـي تقـف جنبـا 
الـى جنـب مع الرجـل في بنـاء اجملتمـع، في 
تكويـن االسـرة. فهـي االم واالخـت والزوجة 
تشـارك الرجـل فـي كل خطواتـه. وتتابـع: 
)مـاوراء اجلسـد( كان معرضـا مهمـا علـى 
معـرض  أول  وهـو  التشـكيلي  الصعيـد 
تشـكيلي يجسـد اشـعار نـزار قبانـي بعد 
جتسـيدها فـي الغنـاء عـن طريـق كاظـم 
السـاهر ومطربـني آخريـن، لـدي عاقات مع 
فنانـني وفنانـات مـن بلـدي العـراق، فنانـني 
محترفـني في تورنتو،شـذى الـراوي وفهيمة 
فتاح وزينـة مصطفى سـليم وعلي املعمار 

وآخريـن ال حتضرنـي اسـماؤهم اآلن.

*والعراق، أين هو من اعمالك؟
ـ العـراق فـي دمي منـذ مغادرتـي، خيرنا من 
خيـره، عشـنا وتربينـا مـن خيـرات العـراق 
فكيـف أنسـاه وأنـا فـي الغربـة. املشـاعر 
الغربـة، نّطلـع  تتجيـش اكثـر ونحـن فـي 
علـى الوضـع العـام وتأثيـر امليديـا الغربيـة 
علـى الشـعوب والقـاء ضـوء مظلـم جـدا 
اعمالـي،  فـي  لـي  بالنسـبة  بلدنـا،  عـن 
اسـتخدمها  التـي  االشـعار  املوضوعـات، 
وااللـوان جميعهـا حتمل عبـق وادي الرافدين 
والعـراق بشـكل عـام، مدينتـي بغـداد فـي 
التركـواز  اللـون  خـال  مـن  لوحاتـي  كل 
العـراق،  انسـى  فكيـف  اسـتعمله  الـذي 
معظـم معارضـي التي اقمتهـا العراق كان 
موضوعهـا الرئيـس. كانـت اعمالـي حتكـي 
عـن العـراق ومـا مـر بـه بعـد العـام 2003، 
حضـارة وادي الرافديـن، معظـم لوحاتي عن 

. ي بلد

*اخيرا.
ـ امتنـى ان تصـل لوحاتـي لـكل بيـت، ليس 
لغـرض الشـهرة بـل لغـرض امتـاع الناس، 
اعطاءهـم صـورة جميلة، ان تصل رسـالتي 
لـكل العالـم، رسـالة تفاؤل، سـام، محبة، 
اخـاء، مـودة بني الشـعوب خاصة فـي وقتنا 
والسـام  احلـب  رسـالة  تصـل  ان  احلاضـر، 

لـكل بيـت مـن خـال لوحاتي.

حاورها: سمير خليل

درسـت الهندسـة املعماريـة وبرعـت فيهـا 
ابداعيـة  بـذرة  كتخصـص، لكنهـا حملـت 
تبرعمـت فـي ذائقتها موهبة وشـغفا، زينب 
اللـون  تغـازل  عراقيـة  تشـكيلية  شـعبان، 
كمـا تغـازل تصاميـم االبنيـة، ترسـم بـروح 
ورغـم  رسـامة،  بـروح  وتصمـم  مهندسـة، 
انها غـادرت العـراق ودارت بها املدن لتسـتقر 
فـي مونتريـال الكنديـة، اال ان احلنـني زادهـا 

احامـا وابداعـا.
 فـي الغربة عملـت مهندسـة معمارية ملدة 
12 عامـا واندمجـت باحلياة املعماريـة، كانت 
تعمـل  التـي  والشـركة  كبيـرة  املشـاريع 
فيهـا مـن الشـركات الكبيـرة ايضـا ولديها 
فـروع فـي االردن ونيـورك ودبي وكثيـر من دول 
العالـم لكنهـا لم تترك الرسـم واملشـاركة 
اآلن،  حلـد   2001 العـام  منـذ  املعـارض  فـي 
تؤمـن ان هنـاك عاقـة كبيرة بني الهندسـة 
فـي  شـاركت  اذ  حياتهـا،  فـي  والتشـكيل 
كمهندسـة  عملهـا  اثنـاء  فنيـة  معـارض 
معماريـة، كرمت مؤخرا ضمن 50 مهندسـة 
معماريـة عراقيـة تقيم فـي اخلـارج من قبل 

نقابـة املهندسـني العراقيـني.
تقـول عـن جتاربها الفنيـة والعمليـة: عندما 
كنـت طالبة فـي كلية الهندسـة كان لدينا 
درس خـاص بالفـن والعمـارة لذلـك درسـنا 
الفن بـكل انواعه ومنه التشـكيل والتجريد 
ايضـا، هنـاك عاقـة بني الفـن والعمـارة من 
الناحيـة التطبيقية، املهندسـون املعماريون 
العامليـون كيـف كان لهـم تأثيرهـم الفنـي 
لـي  بالنسـبة  بناياتهـم،  كل  فـي  اخلـاص 
الفـن جزء ال يتجـزأ من الهندسـة املعمارية. 
والثانويـة،  املتوسـطة  مـن  كانـت  بداياتـي 
الطبيعـة  تناولـت  رسـومات  لـدي  كانـت 
والبورتريـت. بـدأت اسـتخدم االلـوان الزيتية 
في رسـوماتي قبـل دخولي مجال الهندسـة 
بقابلياتـي  اليهـا  دخلـت  التـي  املعماريـة 
الفنيـة، لـدي موهبة منـذ صغـري اكملتها 
بالدراسـة، التكنيـك الـذي درسـناه وكذلك 
البنـاء،  الهندسـية،  الدراسـات  التخطيـط، 
االنشـاءات وموضوعـات اخـرى، انتقلـت الى 
اخـذت  وهنـاك  لنـدن  مدينـة  فـي  انكلتـرا 
دروسـا بالرسـم بااللوان املائيـة حتى انتقلت 

عـام 2001 الـى مونتريـال ومـا زلـت هنـاك.

ام  الهندسـة  اكثـر،  يعنيـك  ايهمـا   *

عالقتي باأللوان حميمية جدا، 
احب االلوان واحب التعامل 

معها، اعتبرها عشقي االول 
في تكوين اللوحة وطبعا 

الموضوع هو االساس تتخلله 
الوان وخطوط، مايميزني في 
لوحاتي انه اصبحت لي بصمة 

خاصة هي استعمالي للبعد 
الثالث 3d، االشكال والمواد 

التي استعملها منحتني صفة 
خاصة في لوحاتي، ومن 

يشاهد لوحات زينب شعبان 
يعرف انها طابعي الخاص 

واولها االلوان

ترجمات

جائزة

ترجمها عن االسبانية:
حسين نهابة

ان  طفولتهـا،  منـذ  النفـس  متنـي  كانـت 
تصبـح فنانـة. وحتقـق لهـا مـا كانـت تصبو 
اليه. تبتسـم حـني تتذكر تلـك الطفلة ابنة 
االسـكافي التـي تقتـرب مـن مدريـد مليئة 
بالضغـوط  آبهـة  غيـر  واالحـام  باآلمـال 
طموحهـا.  جـّراء  لهـا  سـتتعرض  التـي 
وفعـًا اسـاءت بعـض الشـركات املُنافسـة، 
حـني  اسـطواناتها،  وعـرض  اسـتخدام 

النجـاح. تسـلقت 
- انـا امـرأة تُسـّلم بالواقـع بطريقـة جميلة 
اعيـر  وال  كثيـراً،  بالنـاس  اثـق  ومسـاملة. 
اهتمامـاً لألشـياء الغامضـة وحـني أُضطـر 
وانقبـاض  احلـزن  يصيبنـي  ذلـك،  لفعـل 

النفـس.
- ثمـة تناقـض واضـح بـني زوجـك املاكـم 
)املُنسـحب( وبـني الضربـات التـي تتلقينهـا 

مـن الشـركات املُنافسـة؟
يتعامـل  قـادم مـن عالـم صعـب،  زوجـي   -
وعلـى  كثيـرة  موضوعـات  مـع  خالـه  مـن 
مسـتوى انسـاني. »بـدرو« عاش هـذا العالم 
الـى اقصاه، ثـم آثر االنسـحاب ألنـه لم يعد 
يسـتطيع العيـش داخل هـذا القفـص. كان 
يـردد علـى مسـامعي دائمـاً قولـه  »كنـت 

اعتقـد ان عاملـي قـاس جـداً، حتى شـهدت 
انـِت عليه«. مـا 

- مـا الـذي وجدتيه في »بـدرو« بعـد الكثير 
زواجكما؟  أعـوام  من 

- التـوازن، اذ انـه ما يـزال الـزوج املثالي  رغم 
والتجـارب  الطويلـة  الرياضيـة  مسـيرته 
القاسـية التـي كانـت يتعـرض لهـا احياناً. 

كنـُت ومـا ازال دائمـة احلاجـة اليـه. 
- هـل مـن الصعوبة االسـتمرار فـي انتهاج 
الشـخصية ذاتهـا: ابنـة االسـكافي، بعـد 

املايـني التـي حصلـت عليها؟ 
طريقـة  علـى  يعتمـد  هـذا  أن  أظـن   -
اننـي  احلقيقـة  كذلـك؟  أليـس  كينونتـي، 
لـم يكـن لـدي تصـور كامـل  عـن املهنـة 
كـي ادخـل فيهـا. امـا االن، فلـدي درع وانـا 
امنـا  الرفـض،  ألجـل  ليـس  لكـن  ُمتهيئـة، 
ألجـل ان أقـي نفسـي. ال اريد مـن النجاح ان 
يشـذ بي، وال مـن االحبـاط ان يُغرقني. وحني 
حققـت جناحـاً فـي عملـي، بكيت بـدالً من 

الشـروع فـي الضحـك. هـذا هـو الفـرق.
بسـّلم  اشـبه  الفشـل،  ان  تعتقديـن  اال   -

النجـاح؟ نحـو  مضمـون 
- هـذا االمـر مهـم جـداً. كنـت مـن قبـل 
خفيفـة الـروح تقريباً وانيسـة، فكـم اتغير 
االن؟ ثـم ان الغـد ميكـن ان يأتينـي بضربـة 
فـأس فينتزعنـي عندئذ من الوسـط الفني. 
كل شـيء قابـل للحـدوث. لـم ال؟ اريـد ان 

فـوق.  اراهـم مـن  ان  ال  النـاس  احتـك مـع 
فهمهـم. لـي  يُيّسـر  فاالحتـكاك معهـم 
- فـي احـدى املمـرات، امضـت روثيو سـبعة 

ايـام دون طعـام النهـم لـم يسـمحوا لهـا 
بالسـفر الـى مدريد لتحـاول ان تكون فنانة. 
ما الـذي يدعوك الـى االضراب عـن الطعام؟

- توقيـع عقـد اسـطوانات جديـد بالطبـع 
احلقيقـة  فـي  غنائيـة-  ضحكـة  -تطلـق 
ان االضـراب عـن الطعـام نـادر الوجـود فـي 
عـن  طويـًا  سـأُضرب  اننـي  غيـر  حياتـي، 
الشـامل  السـام  يتحقـق  حـني  الطعـام 
فـي العالـم، حتـى لـو اودى ذلـك االضـراب 

بحياتـي.
- حـني توفـي والـدك، انغلقِت على نفسـِك 
فـي صومعة، حانقـًة على جميـع التعاليم 
السـماوية، فهـل فعلـِت الشـيء ذاتـه لدى 

مـوت امِك؟
علـى  املـرة.  تلـك  فـي  اغضـب  لـم  كا،   -
العكـس شـكرُت اهلل وحمدتـه، ألنها عانت 
كثيـراً قبـل موتها. رمبـا لهذا السـبب اخاف 

االمـراض كثيـراً واآلالم. 
- لكنـِك قلـِت ذات مـرة بأنـك حتبـني املـوت 

اليـس كذلـك؟ 
- اجـل، لكني اآلن ال احبه. رمبـا يجد البعض 
فـي املـوت راحـة، لكـن ال بـد مـن العيـش 

والكفاح.
فتواصل رحلتها الشـاقة نحـو عالم الغناء 
وتدفـع ضرائـب شـهرتها ضريبـة تلـو اخرى 
ويصفـق لهـا الشـعب االسـباني ويهتفون 
لها عشـقاً. غيـر انها بعد رحلتهـا الطويلة 
سـرعان مـا تضيـق ذرعـاً باإلسـاءات التـي 
تتعـرض لهـا من قبل الشـركات املُنافسـة، 
وبالذات شـركة »ار. ثي. اي«. فحني سـجلت 

»احلمامـة  األخيـرة  اسـطوانتها  »روثيـو« 
الباسـلة« فوجئت مـع مسـاعديها بامتاء 
بأسـطوانة تشـبهها حتـوي علـى  السـوق 
وضعتهـا  القدميـة  االغانـي  مـن  نخبـة 

الشـركة املذكـورة.
- ماذا فعلوا بك يا روثيو؟ 

مـن  بعضـاً  حتـوي  اسـطوانة  اخرجـوا   -
اغنياتـي القدميـة. والغريـب فـي األمـر انها 
حتمـل العنـوان ذاته الذي حتمله اسـطوانتي 
وظهـرت  الباسـلة«  »احلمامـة  االخيـرة 
ُمتزامنة معهـا. اعتقدُت وشـركتي اجلديدة 
»اي. ام. آ« بـأن هذا ليـس من قبيل املصادفة. 
وانـا ال احـب ان يُخدع جمهـوري الذي ينتظر 
اسـطوانتي االخيـرة. حتى ان عمـي قال لي: 
يـدي  بـني  وقعـْت  يـا صغيرتـي،  »اسـمعي 
نسـخة مـن اسـطوانتِك اجلديـدة، مليئـة 

قدمية«. باغـاٍن 
- اال تعتقديـن بـأن الفنان يجد نفسـه اعزالً 

امام افعـال كهذا؟
- لـكل كائن بشـري حقوق، سـواء لنفسـه 
او لصوتـه او لسـلوكه ازاء املهنـة. وهـذا ما 
لـم املسـه مطلقـاً مـع الشـركة »آر. ثـي. 
اي« التـي انتهـى عقـدي معهـا. اجـل، أُراني 
عـزالء، وكذلـك الكثير مـن زمائـي اآلخرين 

الذيـن قاسـوا حالتـي ذاتها. 

أعلنـت »جائـزة الشـيخ زايـد للكتـاب« اليـوم 
أسـماء الفائزيـن فـي دورتهـا الرابعـة عشـرة 
سـتة  ضّمـت  التـي   ،2020  –  2019 لعـام 
ُكتـاب وأدبـاء عامليـني إلـى جانـب مجلـة أدبية 
مسـتقلة، تكرميـاً لنتاجهم اإلبداعـي والفكري 
وفنيـاً  فكريـا  نهجـاً  يعكـس  الـذي  املتميـز 
يسـهم في إثـراء حركـة الكتابة  فـي الثقافة 

املعاصـرة. العربيـة 
مـن  قاسـم مطـر   حيـدر  الباحـث  فـاز  وقـد 
عـن  الشـاب«  »املؤلـف  فـرع  فـي  العـراق 
كتابـه »علـم الـكام اإلسـامي فـي دراسـات 
املستشـرقني األملان – يوسـف فان إس أمنوذجا«، 
الصـادر عـن دار الروافـد الثقافية ناشـرون وابن 
النـدمي للنشـر والتوزيـع 2018، وفي فـرع اآلداب، 
فـاز الشـاعر الشـاعر منصـف الوهايبـي مـن 

تونـس عن ديوانـه »بالـكأس ما قبـل األخيرة« 
للنشـر 2019،  دار مسـكيلياني  الصـادر عـن 
مـن  بـركات  ابتسـام  الكاتبـة  فـازت  فيمـا 
فلسـطني فـي فـرع »أدب الطفـل والناشـئة« 
عـن قصتهـا »الفتـاة الليلكية« الصـادرة عن 

مؤسسـة تامـر للتعليم اجملتمعـي 2019، وفاز 
كمـا فـاز محمد آيـت ميهـوب مـن تونس في 
فـرع الترجمـة، عـن ترجمته لكتاب »اإلنسـان 
غوسـدورف،  جـورج  للمؤلـف  الرومنطيقـي« 
مـن اللغـة الفرنسـية إلـى العربيـة، والصادر 
للترجمـة  تونـس  ومعهـد  سـيناترا  دار  عـن 

.2018
وفـاز الكاتـب الهولنـدي ريتشـارد فـان لويـن 
عـن فئـة جائزة الشـيخ زايد للثقافـة العربية 
فـي اللغـات األخـرى، عـن كتابـه »ألـف ليلـة 
قـراءات  العشـرين:  القـرن  وسـرديات  وليلـة 
تناّصيـة« باللغـة اإلجنليزيـة، والصـادر عـن دار 

بريـل للنشـر عـام 2018.
وفـازت عـن فئـة النشـر والتقنيـات الثقافية، 
التـي  للنشـر،  البريطانيـة  بانيبـال  مجلـة 
أسـهمت في تقـدمي أعمـال مـن األدب العربي 

باإلجنليزيـة،  الناطقـني  القـراء  إلـى  املعاصـر 
عـن طريـق ترجمـة  مقتطفـات مـن الكتـب 
إلـى  سـابقاً،  املنشـورة  العربيـة  والدواويـن 
الشـعرية  النصـوص  مـن  الكثيـر   جانـب 

والسـردية غيـر املنشـورة مـن قبـل.
كمـا مت اإلعان عن شـخصية العـام الثقافية 
للـدورة الرابعـة عشـرة مـن »جائـزة الشـيخ 
الشـاعرة  بهـا  فـازت  التـي  للكتـاب«،  زايـد 
والباحثة واملترجمة واألكادميية الفلسـطينية 

الدكتـورة سـلمى اخلضـراء اجليوسـي.
دائـرة  رئيـس  املبـارك،  خليفـة  محمـد  وقـال 
الثقافـة والسـياحة – أبوظبـي: »ترتكـز رؤيتنا 
أبوظبـي   – والسـياحة  الثقافـة  دائـرة  فـي 
علـى رعايـة وتطويـر ودعـم الثقافـة بكافـة 
مبـا  فخـورون  ونحـن  وقطاعاتهـا،  مجاالتهـا 
حتققـه جائـزة الشـيخ زايد للكتـاب عاماً بعد 

عـام مـن جنـاح وتقـدم، حيـث نحتفـي اليـوم 
بالفائزيـن بالـدورة الرابعة عشـرة، وجميعهم 
السـاحة  فـي  واملعروفـني  املتميزيـن  مـن 
قدمـوا  الذيـن  والعامليـة  العربيـة  الثقافيـة 
الكثيـر من اإلبداعات وسـاهموا بنشـر وتعزيز 
جلميـع  ونتمنـى  العربيـة.  بالثقافـة  الوعـي 
املبدعـني الذيـن شـاركوا والفائزيـن املزيـد من 

واإلبـداع.  النجـاح 
مـن جانبـه، هّنـأ الدكتـور علـي بن متيـم أمني 
ورئيـس  للكتـاب  زايـد  الشـيخ  جائـزة  عـام 
الفائزيـن  العربيـة،  للغـة  أبوظبـي  مركـز 
الرابعـة  دورتهـا  فـي  اجلائـزة  فـروع  مبختلـف 
عشـرة، كمـا هنـأ  املبدعـني والباحثـني الذين 
وصلـوا الـى القائمـة القصيرة وقـال: »يواصل 
اإلبـداع الفكـري واألدبـي حضوره في املشـهد 
الثقافـي فـي أبوظبـي، حيـث جنحـت جائـزة 

الشـيخ زايد للكتـاب بدورتها الرابعة عشـرة، 
فـي اسـتقطاب نخبـة مـن األدبـاء والكتـاب 
فـي  أسـهموا  الذيـن  واملفكريـن  والشـعراء 
إغنـاء اللغـة العربية وتعزيز حضورهـا عاملياً«. 
وأكـد بـن متيم أن هـذا اإلبـداع اخلـاق والعمل 
املشـاركني  واألدبـاء  املفكريـن  مـن  الـدؤوب 
علـى مسـتوى العالـم فـي  الـدورة الرابعـة 
عشـرة  هـو تأكيد علـى النجاح الكبيـر الذي 
وتعزيـز  مامحـه  رسـم  اجلائـزة  اسـتطاعت 
أركانه حتت اسـم األب املؤسـس منذ تأسـيس 

اجلائزة.
وأشـار إلـى أّن اجلائـزة واصلت اتبـاع منهجية 
دقيقـة فـي عمليـات الفـرز والتحكيـم خال 
الهيئـة  دور  عـن  فضـًا  املاضيـة،  األشـهر 
العلميـة الفاحـص لتقاريـر اللجـان، الختيـار 
وتسـمية أفضـل األعمـال فـي هـذه الـدورة.

ابنة االسكافي 

بينهم عراقي.. ستة كتاب وأدباء ومجلة يفوزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب

زينب شعبان

من اعمال الفنان جبر علوان
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الصباح الجديد - متابعة:

العديد من االعمال الســينمائية 
والدراما التلفزيونية تناولت القدرة 
على التواصل مع االرواح، من خالل 
رســائل يدعون انها من احد هؤالء 
املوتى، وهناك من يدعي ان احد ما 
كان ضحية جرميــة يدله بطريقة 
مــا على اجملرم احلقيقــي، لكن ما 
مدى صحة هــذه احلالة؟ هل فعال 
هناك ممــن حباهــم اهلل موهبة 
مع  التواصل  بهــا  يســتطيعون 

الراحلني؟
تعرف الوســاطة الروحيــة بانها 
القائمة علــى حتقيق  املمارســة 
تواصل مزعــوم ما بني أرواح املوتى 
والبشــر من األحياء. والوســيط 
الروحــي، الشــخص الــذي لديه 
القــدرة علــى االتصــال بالعالم 
اآلخــر مــن األرواح، حســب رأي 
علمــاء الباراســايكولوجي. كما 
ذكر في علم الالهوت املســيحي 
املتعلقة بشأن  بالدراسات  اخملتص 
الكائنات اخلارقة، حيث يطلق على 
الشخص الذي لُه ممارسة وإتصال 
مع األرواح أو الشــياطني كمهنة، 

أسم )وسيط( أو عراف.
املعتقــد  فــي  يســود  كذلــك 
الشــعبي  التقليدي  اإلســالمي 
أن اإلنســان املمســوس )املصاب 
بلعنة( من كائنات اجلن قد يحمل 
قدرات خاصــة لالتصال مع عالم 
األرواح، فتظهــر عليه بعض هذه 
االعتقاد مبس  نتيجــة  الصفــات 
الشــخص،  اجلــن لهذا  )لعنــة( 
ويطلقون عليه اســم )الوسيط(، 
ألنــه أصبح وســيطاً بــني عاملي 
كائنات اجلن واإلنســان، ويُعتقد أن 
الوســيط يتمتع بقــدرات خاصة 
ما تكــون ذو فحوى  معينة غالباً 
بادعاء حاملها بكونها خارقة فمن 

هؤالء الوســطاء من يدعي متكنه 
أشــخاص  عن  االســتقصاء  من 
أماكنهم،  ومعرفــة  مجهولــني 
ومنهم مــن يدعي القــدرة على 
االســتبصار عن بعد، وغيرها من 
القدرات، وتزيد وتقل هذه القدرات 

مع مرور الزمن،
ويظن مبا نســبته واحد باملئة من 
التواصل  بإمكانه  أن  البريطانيــة 
مع املوتى، كما تقول شــخصيات 
ديون  فيهــم ســيلني  بــارزة مبن 
وكيشــا، ويســتطيعون الشعور 

بالراحلني.
العلماء  بــدأ  االخيرة  اآلونــة  في 
مبحاولــة فهــم الســبب، حيث 

يبــدو أن الظاهرة الغريبة واخمليفة 
أكثر شــيوعا مما قد يعتقده املرء، 
ما دفــع فريقا مــن الباحثني إلى 
فحص العشــرات من الوســائط 
يدعــون  اللذيــن  والروحانيــني، 
وايضا  االرواح  تلبس  على  قدرتهم 
التواصل معهم من خالل اســئلة 
واجوبــة، فــي محاولة لكشــف 
ســبب اعتقاد بعض الناس بهذه 

الظواهر اخلارقة.
األرواح  أن  الروحانيــون  ويعتقــد 
البشرية تســتمر في الوجود بعد 
املوت، وميكنها التواصل مع األحياء 
الفكرة  من خالل وسيط. ووصلت 
إلى ذروة شعبيتها في أواخر القرن 

التاسع عشــر، وحققت شيئا من 
العودة في السنوات األخيرة، حيث 
تشــير األبحاث البريطانية إلى أن 
هناك مئات اآلالف من املؤمنني بها 

منتشرين في جميع أنحاء البالد.
الوسطاء  أن  العلماء  واكتشــف 
لألنشطة  عرضة  أكثر  الروحانيني 
في  ولديهم  الغامــرة،  العقليــة 
كثير من األحيان جتارب ســمعية 
اعتيادية، خاصــة في وقت  غيــر 

مبكر من احلياة.
الغامــرة  األنشــطة  وتشــمل 
جتربــة حاالت متغيــرة من الوعي 

واألنشطة التخيلية.
وأوضح الباحــث الرئيس آدم باول، 

تتحــدث كثيرا عن  »النتائــج  أن 
وبالنســبة  والشــوق«.  »التعلم 
الروحانية  مبادئ  رمبا  للمشاركني، 
تبدو منطقيــة لتجارب الطفولة 
غير االعتيادية، إضافة إلى الظواهر 
السمعية املتكررة، التي يتعرضون 

لها كوسائط ممارسة«.
ويضيــف بــإن الوســطاء الذين 
يختبــرون  األرواح  »يســمعون« 
من  بدال   ،clairaudient اتصــاالت 
اتصــاالت clairvoyant )»رؤيــة«( 
أو  )»شــعور«   clairsentient أو 

»استشعار«(.
التجارب  باول: »كل هــذه  وأضاف 
قد تنتج عن وجــود ميول معينة 

أو قــدرات مبكرة أكثــر من مجرد 
االعتقاد بإمكانية االتصال باملوتى، 

إذا حاول املرء بجهد كاف«.
وشهدت الدراسة قيام باحثني من 
بإجراء مسح على  دورهام  جامعة 
65 وســيطا من االحتــاد الوطني 

للروحانيني.
وُوجــد أن أكثــر مــن %44 مــن 
املشاركني أبلغوا عن سماع أصوات 
املوتى على أساس يومي، بينما قال 
%33 إنهم سمعوا صوتا  أكثر من 

خالل اليوم الفائت.
املوتى  الوســطاء  معظم  وسمع 
 30% داخل رؤوســهم، ولكن زهاء 
قالوا إنهم ســمعوا أصواتا داخل 

وخارج رؤوسهم.
مبســح  أيضــا  العلمــاء  وقــام 
فردا   143 مــن  مجموعة حتكــم 
من عامة الناس لفهم الســمات 

الرئيسة للوسائط.
وتشــير النتائج إلى أن األشخاص 
الذين يسمعون أصواتا يلجأون إلى 
املعتقدات الروحانية لشرح معنى 
ويقول  الغريبة.  جتاربهم  أهمية  أو 
الباحثون إنهم يأملون أن تســاعد 
النتائــج الناس علــى فهم املزيد 
عن التجــارب املؤملة أو غير القابلة 

للسيطرة عند سماع األصوات.
وكان مجــال البحــث النفســي 
والروحانيــة ممتلًئا بالدجالني، مثل 
األخوات الثعلب ويوسابيا باالدينو، 
وهم أشــخاص ادعــوا أن لديهم 
أو مواهــب خاصة،  قوة وقــدرات 
مشــعوذون  الواقع  فــي  لكنهم 
أيًضا،  واجلمهــور  العلماء  خدعوا 
لذلك يجب علينا أن نكون حذرين 
االدعاءات  بشــأن  بشــكل خاص 
التي تقــّدم بالنيابــة عنهم. أما 
احملققــة روز ماكنبرج، فكانت من 
أبرز كاشــفي وفاضحــي احتيال 
فترة  الروحيني خــالل  الوســطاء 

منتصف القرن العشرين.

القدرة على التواصل مع االرواح 
100 مليون دوالر هدية الجل البيئة

وعد امللياردير األميركي ومؤســس شركة »ســبيس إكس«، إيلون 
موســك، بتقدمي جائــزة مالية كبيــرة ملن يبتكــر أفضل طريقة 

اللتقاط ثاني أوكسيد الكربون الضار بالبيئة.
وقال موسك في تغريدة له على »تويتر« »سأتبرع بـ 100 مليون دوالر 
كجائزة ألفضل تقنية اللتقاط ثاني أوكسيد الكربون«. وأضاف في 

تغريدة أخرى بشأن املوضوع »التفاصيل األسبوع املقبل«.
وعملية »االلتقاط« عملية تتضمن فصل ثاني أوكســيد الكربون 
عن املصادر التي تستعمل في الصناعة وتوليد الطاقة كي ال يصل 
مســتقبال إلى الغالف اجلوي، والهدف من ذلــك مكافحة التلوث 

البيئي وظاهرة االحتباس احلراري.
وكانــت الوكالة الدولية للطاقة أعلنت أواخر العام املاضي أن ثمة 
حاجة في زيادة نشر تقنيات التقاط الكربون إذا أرادت البلدان حتقيق 
أهداف خفض االنبعاثات إلى الصفر، كما أعلن االحتاد األوروبي عن 
عزمه إنفاق ترليون يورو على مدار العقد املقبل  في االســتثمارات 

التي تساعد على احلد من االنبعاثات امللوثة للمناخ.

المانجو يخفض سكر الدم
أعلن باحثون أميركيون، أن فاكهة املاجنو قادرة على تثبيت مستوى 
السكر في الدم وحتسني احلالة العامة لألشخاص الذين يعانون من 

النوع الثاني من السكري.
وتفيد Express، بأنه اتضح للباحثني، ان مادة البوليفينول املوجودة 

في املاجنو، لها خصائص مضادة لألكسدة وااللتهابات.
ويشير الباحثون، إلى أن »فاكهة املاجنو حتتوي على عدد من املركبات 
املعروفة النشــطة بيولوجًيا، مثــل الكاروتينــات والتوكوفيرول 
وحمض األســكوربيك واألليــاف الغذائية ومركبــات ماجنيفيرين 

الفينولية وحمض الغاليك وكيرسيتني«.
وقد اختــار الباحثون املتطوعني املصابني بالنــوع الثاني من مرض 
الســكري وأضافوا إلى نظامهم الغذائي لب املاجنو اجملفف. وبعد 
مضي بضعة أشهر انخفض مســتوى السكر في دم املتطوعني 
بعد تناول الطعام. كما الحظ الباحثون انخفاض نســبة الدهون 

في جسم غالبية املتطوعني.
ومــع ذلك يحذر الباحثون من أن فاكهة املاجنو حتتوي على نســبة 
عالية من الســكر، لذلك يجــب على املرضــى تناولها بكميات 

صغيرة.

إل جي تخرج من سوق الهواتف الذكية!
أعلنت مصادر في شــركة إل جي أن الشــركة تفكر باخلروج من 

املنافسة في سوق الهواتف الذكية.
ونقلــت صحيفــة Korea Herald عن مذكــرة داخلية صادرة عن 
الرئيس التنفيذي لشــركة إل جي«كوون بوجن ســيوك« قوله بأن 
»الشــركة من املمكن أن تخرج من ســوق الهواتــف الذكية إما 

بإيقاف إنتاج الهواتف أو بيع األقسام املسؤولة عن اإلنتاج«.
وجاء في املذكرة أيضا »نظرا للمنافســة القوية جدا في ســوق 
الهواتــف الذكية، فقد حــان الوقت لـ إل جي التخــاذ قرار رصني 

واختيار األفضل لها«.
وأشار ســيوك إلى أن شــركته تنظر في ثالثة خيارات بشأن هذا 
املوضــوع حاليا، األول، تخفيض وتيرة وحجــم اإلنتاج، والثاني بيع 
األقســام املسؤولة عن إنتاج الهواتف، أما اخليار الثالث فقد يكون 

إغالق هذه األقسام نهائيا.
وأكد ســيوك أن املوظفني الذين يعملون في األقسام املذكورة لن 
يخســروا وظائفهم في حال إغالق تلك األقسام، بل سيحافظون 
 LG Electronics علــى عملهم فــي الشــركة. وتعــد شــركة
الكورية اجلنوبية حاليا من أكبر الشــركات املنتجة لإللكترونيات 
االســتهالكية واملنزلية فــي العالم حاليا، وتطور هذه الشــركة 

الهواتف الذكية عبر LG Mobile Communications التابعة لها.

ملونشريط

الصباح الجديد - وكاالت:
اطفــال ال يتعدى ســنهم تســع 
سنوات، يسرعون إلى متجر أللعاب 
األطفال فــي مدينة ليــون جنوب 
شــرقي فرنســا، للبحث عن رقعة 
لعبة الشــطرجن بني الرفــوف، غير 

أنهــم يفاجأون بأنهــا بيعت كلها 
كغيرهم  االنتظــار  عليهم  ويجب 

من الزبائن.
»إندبندنت«  لصحيفــة  ووفًقــا 
البريطانية، فقد ارتفعت عمليات 
البحــث عــن ألعاب الشــطرجن 

273 باملئة علــى موقع  بنســبة 
»إيبــاي« العاملي للمــزادات، بعد 

عشرة أيام من عرض املسلسل.
ويعود هذا النجاح الذي يشــكل 
طفرة في تاريخ الشطرجن املعاصر، 
 The Queen›s« سلســلة  إلــى 

Gambit«، املكونــة مــن ســبع 
و60   50 تتراوح مدتها بني  حلقات 

دقيقة.
املشــاهدون  خاللها  مــن  ويتابع 
قصة بيث هارمون، الفتاة اليتيمة 
لتجد  والدتهــا  انتحــرت  التــي 

نفســها في ملجأ لأليتام، حيث 
عن  باملصادفة  اللعبة  تكتشــف 

طريق حارس امللجأ.
وكانــت تقول هارمــون إن »لوحة 
الشطرجن تشــعرها باألمان، كون 
عاملها محــدود، فهناك 64 مربعا 

تشكل العالم كله«.
برفقة  بالتدرب  الفتاة  ولم تكتف 
احلارس الــذي اندهش من ذكائها، 
وإمنا ينتقل بها خيالها إلى ابتكار 
ألعاب كاملة على لوحة تختلقها 

في سقف الغرفة.

جنون الشطرنج يصيب الفرنسيين بعد عرض مسلسل »مناورة الملكة«
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مع ان االعمال السينمائية التاريخية تعد االكثر 
تكلفة انتاجيا، من حيث االكسسوارات واملالبس 
التي تخص احلقبة الزمنيــة التي يتحدث عنها 
الفيلم والديكورات اخلاصة والتي تناسب االحداث 
لكــن العديد منها وقــع في اخطــاء الحظها 
اجلمهور قبــل النقاد، ال بل ان بعضها تعرض الى 
السخرية بسبب اهمية املوضوع واختيار النجوم 
االكثر شــهرة للقيام بأداء االدوار فيه ومن ضمن 

هذه االعمال:
571-U فيلم

احلقيقــة أن الفيلم بأكملــه مغالطة تاريخية، 
فهو يصور أسر الغواصة األملانية من قبل القوات 
البحرية األميركية، بينمــا وقعت هذه العملية 
في األســاس عن طريق القوات البريطانية، بينما 
أميركا في ذلــك الوقت لم تكن دخلت احلرب من 
األســاس، يبدو أن األميركيني يريدون نســب أي 

فضل في التاريخ إليهم.
 The Last Samurai فيلم

الفيلم مــن بطولة النجــم توم كــروز، وحوى 
مغالطة تاريخية حيث أظهر املقاتلني اليابانيني 
يســتعينون مبدربني من أميــركا لتدريبهم على 
القتــال، وهو أمــر غير حقيقي حيث اســتعان 

اليابانيون في الواقع ببعض املدربني الفرنســيني 
وليــس األميركيــني الذيــن ال يتقنــون القتال 

بالسيف.
 Apocalypto فيلم

صور الفيلم الذي أخرجه النجم ميل جيبســون 
حضارة املايا وهي تقدم قرابني بشرية بشكل لم 
يكن يحدث في الواقع بهذه الطريقة، وهو خطأ 

تاريخي في صلب أفكار هذه احلضارة.
فيلم 300

الفيلــم ال يلتزم بأي مــن األحــداث التاريخية 
الواقعية ســواء في تفاصيل موقعة تيرموبيالي 
أو في مالبس امللك أحشويروش، وكذلك في سن 
أعضاء اجمللس اإلســبرطي، بينما كانت املغالطة 
التاريخية الكبرى في فكرة قتال اجليش وهو عاري 

إال من شورت جلدي وهو ما ينافي الواقع متاماً.
 Pearl Harbor فيلم

يظهر الفيلم البطلني راف وداني وقد تغلبوا على 
عدد كبير للغاية من الطائــرات، التي مت املبالغة 
في حجمها لتظهر املشــاهد بشكل جيد على 
الشاشــة بينما الواقع يؤكد أن عــدد الطيارات 

التي مت التغلب عليها كانت أقل من ذلك بكثير.
فيلم BC 10,000 10.000 قبل امليالد

يبدو أن هدف هذا الفيلم األساســي هو ترسيخ 
فكرة أن املامــوث قد بنوا األهرامــات، واحلقيقة 
أن املاموث لم يوجد علــى اإلطالق في الصحراء، 
كذلك فــإن األهرامات بدأ ظهورهــا 2500 قبل 

امليالد.
 Gladiator فيلم

الفيلــم الشــهير الذي أخرجه ريدلي ســكوت 
وقام ببطولته النجم راســل كرو حوى عدداً من 
املغالطــات التاريخية، فاإلمبراطــور كومودوس 
لم يكن فــي الواقع ذلك اجملنــون اخملتل، بل كان 
إمبراطوراً جيداً استمر عقود، ولم يحدث أن حكى 
التاريخ أنه قتل والده، وكان موته بشكل طبيعي 
بسبب املرض ولم يكن في ساحة املصارعة كما 

افترض الفيلم.
 Braveheart فيلم

فــي الفيلم الشــهير أقام وليــام واالس عالقة 
مــع زوجة امللك، انتهت بحملهــا لطفله، بينما 
في الواقــع عندما قتــل واالس كان ُعمر األميرة 
الفرنســية ثالث ســنوات فقط، كذلك فإنه في 
ذلك الوقت لم يكن زي األيرلنديني واالسكتلنديني، 
التنورة، حيث لم يبدأ ارتدائها إال بعد 300 ســنة 

من عصر واالس.

اخطاء رصدت في اشهر االفالم التاريخية

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.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

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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رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

Sun. 24 Jan . 2021 issue (4581( األحد 24 كانون الثاني 2021 العدد ASSABAH ALJADEED

--1
 

اذا كنا اليوم نعاني من انخفاض 
اللغة  بقواعد  االحاطة  منسوب 
العربيــة عنــد ابنائها، فضــا 
شــهدت  غيرهم، فقــد  عــن 
َمْن استطاَع  الســابقة  االجيال 
أْن يدخل الى النادي االدبي دخول 
قواعدهــا  املتمرســن مبعرفة 
ُمّلَماً  يكــون  ان  دون  واصولهــا 

بالقراءة والكتابة ..!!
--2

 
ويأتي  وحن يكون الشــاعر أُمّياً 
ِمْن  يُّعُد له  فاّن ذلــك  بالروائــع 

أعظم املناقب .
– -3

 
ومن هؤالء الشــعراء الذين قيل 
الشــيخ  أمّيون  بأّنهم  عنهــم 
حمادي الكواز ، وهو على ما نقل 
السيد االمن )محمد بن مهدي 
بن حمزة الشمري احللي املعروف 

بالشيخ حمادي الكواز (
قال السيد االمن :

)اخبرنــا احلاجي مهــدي حاجي 
عمران العلمي الفلوجياحللي انه 

كان أمّياً(
راجع أعيان الســيد االمن /ج14 

/ص 379 
--4

وجاء في ترجمته :
انه كان يبيع الِكيزان في حانوٍت 
والفضــاء  ينتابُُه االدبــاء  لــه 

الستماع شعره .
واذا كان حانوتُه مقصَد الفضاء 
واألدباء فــان هــذا احلانوت كان 
واحداً مــن أهم املنتديات االدبية 

في عصره .
--5

 
الفيحــاء  واحللــة 
َْعاِمها  أ و ئها  با د بأ ة  مشــهور
املرموقــن الذين تبــوؤا املكانة 
كالعامة  الفقــه  فــي  العليا 

احللي وابنه فخــر الدين ،واحملقق 
الشــرائع، وابن  صاحــب  احللي 
ادريــس صاحب الســرائر، وكبار 

الشعراء الامعن.
وفي مثل هذا البلد العريق بتراثه 
العلمــي واالدبــي يُتوقع ظهور 
النوابغ من الشعراء، وشاعُرنا ال
اال  العصر  عنذلك  كّواز وإْن تأّخر 
كبير السافه املبدعن  وريث  اّنه 

.
--6

 
الوجيزة  املقالــة  هذه  في  ونُورد 
بعــض املقتطفات من شــعره 
الكرمي ،  للقارئ  الصورة  لتتضح 
قال وقد فقد ولــداً صغيرا دفنه 

في احللة - ومبشهد الشمس - :
لُيهِن مغاني شهد الشمس اّنها 

ثوى بَْدرُ أُنِْسي ِعْنَدها بثرى الَقْبرِ
مشهَد الشــمس  قدميا  وكانت 

وَْحَدها 
يثــاً  حد ضحْت  فأ

مشهَد الشمِس والَبْدرِ
وقد أجاد في هذين البيتن غاية 
لوعة  يقطــران  االجادة، فهمــا 
وفجيعة، كمــا انهمــا يتميزان 

بجودة السبك والصياغة ،
فيهمــا  مــا  الــى  مضافــا 
الدفن لصالح  ِمْن توظيٍف ملكان 

رثاء الدفن فيه .
وقال يصف معاناته من دهره وما 

قاساه فيه من االحداث :
أُمسي وأُصبُح واالياُم جالبٌة 

إلَيَّ أحداثها بالَشرِّ والَشرَرِ
تأتي فتمضي الى غيري مناِفُعها 

فليس أعرُف غيرَ الُضّر والَضرَرِ
الشبيبِة َقْد قاســيُت  وفــي 

ُكلَّ َعناً
َهْوالً فماذا أرى في أَرْذَِل الُعُمرِ 

إْن كان آخر أيامي كأولها 

أعوذ باهلل من أيامي األَُخرِ
لــم يصل الــى أرذل العمر فقد 
مات عــن خمس وثاثن ســنة 
فقط كما أشار الى ذلك الباحث 
املوســوعي املرحــوم الدكتــور 

السيد جودت القزويني 
راجع الروض اخلميل ج7 /231

لقد عبــر عن معاناتــه بأوضح 
الصور وبعث لنا بهذه الُدرر ..

ومن أبياته املُلِفتة للنظر قوله :
شاب راسي واحلُبُّ فيكم وليُد 

وبلى اجلسُم والغراُم جديُد 
ُقتل الصبُر )كاحلسِن ( شهيداً 

ال لَِذنٍْب والهجُر منكم )يزيُد( 
وقال ناقــداً االوضاع االجتماعية 

في عصره :
 

الناُس ناس ِصغارٌ 
لهم ُجسوٌم كبارُ

القلُب منهم مَعّنًى
والعقُل فيهم يحارُ
رمُت الهزميَة عنهم 

فزادني االضطرارُ
قد امتا الدهر جهاً 
فأيَن أيَن أيَن الِفرارُ ؟

ومجمل القول :
ان هذا الشــاعر االمي احللي فاق 
كثيراً من أصحابالشهادات العليا 
من أرقى اجلامعات العاملية ممن ال 
يحسن احدهم شيئا مما أحسن .

وهنا تكمُن املفارقة .

الشيخ حمادي الكواز الحلي ت 1279 هـ

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

الصباح الجديد - وكاالت:
فتح القضــاء اإليطالي حتقيقاً في وفاة فتاة في باليرمو 
)مقاطعة صقلية في جنــوب إيطاليا( اختناقاً في أثناء 
مشاركتها بتحدي "لعبة الوشاح" على شبكة التواصل 

االجتماعي "تيك توك".
وكانــت أنتونيــا البالغة عشــر ســنوات أقفلت على 
نفســها باب حمام منزل العائلة للمشاركة في "حتدي 
التعتيم" على"تيك توك" مســتعملة هاتفها اخلليوي 

لتصوير أدائها.
وعندما تنبهت شــقيقتها البالغة خمس سنوات إلى 
كونها فاقــدة الوعي، نقلهــا والداها علــى الفور إلى 

مستشفى باليرمو لألطفال، لكنها فارقت احلياة.
ويحاول احملققون من خال هاتف أنتونيا اخلليوي معرفة 
ما إذا كانت في بث مباشر مع مشاركن آخرين، أو دعاها 
شــخص ما للمشاركة في التحدي، أو ما إذا كانت تقوم 
بتصوير هذا الفيديو ألحد أصدقائها أو لشخص تعرفه.

وتقضي "لعبة الوشــاح" بأن ميتنع األطفال عن التنفس 
حتى يفقدوا وعيهم لكي يشــعروا بأحاســيس قوية، 

وتتسبب كل عام بوقوع حوادث بعضها مميت.

الصباح الجديد - وكاالت:
قصة حــب جديدة تصدرت عناوين األخبــار، بعد أن حتدت وباء 
"كوفيد19-" وتكللت بالنجاح، إذ صمم البريطانيان ســاميون 
وإليزابيــث على إمتام زواجهما، بالرغم مــن أن "العريس" كان 

على بعد ساعة من دخول قسم العناية املركزة.
وأصيب ســاميون أوبرايــن )36 عاما( وإليزابيــث كير )31 عاما( 
بفيروس كورونا املســتجد، ومت نقلهما معا في سيارة إسعاف 
واحدة إلى مستشفى جامعة ميلتون كينز البريطانية، بعدما 

انخفض مستوى األوكسجن بشدة.
وتدهورت حالة أوبراين بشدة، لدرجة قرر األطباء معها نقله إلى 
قسم العناية املركزة ووضعه على جهاز التنفس االصطناعي.

وبســبب رغبة االثنن في الزواج خاصة أنــه كان من املقرر أن 
يحتفــا بزفافهما في يونيو املقبل، وافــق األطباء على تأجيل 
وضع "العريس" على جهاز التنفس االصطناعي ملدة ســاعة 

واحدة.
واســترجعت كير تلك اللحظات، قائلــة: "أخبروني أننا قد ال 
نستطيع الزواج بعد كل هذا، ألنهم مضطرون لوضع ساميون 
على جهاز التنفس االصطناعي".. لكنهم أجلوا ذلك ســاعة 
أخرى، ومتاســك هو حينها إلى أن مت الزواج"، على وفق ما ذكرت 

وكالة رويترز.

وفاة طفلة بـ"تحدي 
التعتيم" على تيك توك

قصة حب تتكلل بالزواج قبل 
دخول الزوج العناية المركزة

أحالم يوسف
عدد ليــس قليل من االفــراد الذين 
التقيتهم حتدثوا عــن التغيير الذي 
طرأ على شخصياتهم، وقلبها 360 
واملغّير،  املؤثر  "إيجابــا"، وكان  درجة 
لديل  األصدقاء  تكسب  كيف  كتاب 
ومطور  األميركي،  املؤلف  كارنيجي، 
الذات،  الدروس املشهورة في حتسن 
ومديــر معهد كارنيجــي للعاقات 

اإلنسانية.
الكتاب  فــي هذا  يتحدث كارنيجي 
عــن أســس التعامــل مــع االخر، 
وقوة  بالنفس  الثقة  تعزيز  واســس 
الى  الكتاب  وقّســم  الشــخصية، 
خمســة أجــزاء، اولهــا القواعــد 
األساسية في معاملة الناس، وسبع 
طرق لكــي جتعل الناس حتبك، وطرق 
كســب الناس في طريقة تفكيرك، 

وكيف تكون أفضل؟
االرتبــاط بعاقــات صداقــة مــع 
اشــخاص ايجابيــن يؤثــر كثيــرا 
بالشــخصية، لذلك علينا ان نبتعد 
عــن االشــخاص الســلبين الذين 
دائما  ويركزون  من حولهم  يحبطون 
على اجلوانب املظلمــة من كل امر، 
هذا ما اكده الباحث بعلم االجتماع 

ايهاب محيي.
واضاف: "قراءة الكتب بصورة يومية 
من أسلم وأســرع الوسائل لتغيير 
الشــخصية نحو األفضل، فالقراءة 
تطلعنا على عوالم جديدة، وقصص 
وحكايا خيالية او روايات تاريخية قد 

جنهلها".
ويتابع: "ان نقرأ قصص احلب واخليال 
فذلك يساعدنا على تنشيط خيالنا، 
ومعرفــة بعــض األســاليب وطرق 
املواقــف، بصورة  ببعض  التعامــل 
مغايرة ملا كنا نعتقد او نعمل عليه. 
فالكتاب أفضل وســيلة ملن يبحث 
إيجابي،  بنحو  شخصيته  تغيير  عن 
بعد ان ملس بعض الســلبيات فيها. 
ماحظــة، مــن يقرر هذا شــخص 
إيجابــي بالفعل، ألنــه اعترف امام 
نفسه بعيوبه وقرر التخلص منها".

الكتب، مصدر احلكمــة، لذلك فان 

عدد ما نقــرأه يتناســب طرديا مع 
لكن، هل  املكتسبة،  احلكمة  مقدار 
ان قــراءة الكتب الســبيل الوحيد 
لبناء شــخصية قوية وواثقة؟ يقول 
عمار عيدان "مدرب رياضي": "ممارسة 
الرياضات بجميــع أنواعها الصعبة 
جملتها  ومــن  واخلفيفــة،  منهــا 
الرقــص، وحتــى الطهــي، واللتان 
تعــدان مــن الهوايــات الترفيهية 
فهــي  الترفيهيــة،  الرياضــات  او 
تنمــي اجلوانب النفســية والبدنية 
والعاطفيــة لدى من ميارســها. وال 
بأس مــن تعلم رياضــات أخرى غير 
تلك التي اعتدنا عليها واستسهلنا 
ممارســتها، خاصة اليــوم، مع زيادة 
النوادي الرياضية، وتوفير املستلزمات 
الضرورية ملمارسة عدد من الهوايات 

الرياضية".
تقول بعض الدراسات ان النوم املبكر 
والنهوض باكرا يساعد على تنشيط 

خايا املخ، وبالطبع فان ذلك يساعد 
على ان نكون مبزاج عال، واقبال على 
يومنا بصورة جيــدة، ما يدفعنا الى 
ممارســة اعمالنا بجهد أكبر، واتقان 
اعلى، واحلالتان تعززان الثقة بالنفس، 

التي هي أساس بناء الشخصية.
مها النداوي الباحثة بعلم االجتماع 
تركز على الروتــن في حال كنا نريد 
تغيير شــخصيتنا نحو االحسن، اذ 
تقول: "تغيير الروتن، وتغيير املألوف 
يساعد على تغيير الشخصية، تلك 
معادلة غير قابلة للتفنيد، قد يجد 
البعض صعوبة في ذلك، لكن علينا 
تدريب أنفســنا على اللوائح، كتابة 
الئحة باألعمال التــي اعتدنا القيام 
بها، وباملقابل ما علينــا ان نقوم به 
لكســر الروتن الذي دونــاه عليها، 
هناك حتــد للنفس في هــذا االمر، 
التحدي، فذلك سيغير  فان كسبت 
من حالتك النفســية وشخصيتك 

انت  قد تســتغربها  بصورة جميلة 
نفسك".

وأضافــت النــداوي ان التغيير ليس 
ان يكون مستمرة، فاملهم  بالضرورة 
ان نكســر الروتن ملدة مــن الزمن، 
فذلك يســاعد على إعادة ممارســة 

“الروتن السابق”، لكن بإقبال أكبر.
بناء الشخصية يعتمد على عوامل 
عدة تبدأ من العائلة ومن ثم املدرسة، 
واالم  بالفرد نفســه، فاألب  وتنتهي 
اللذان ميتلكان مــن الثقافة والوعي 
واملهارات حتى ولو شــيئا بســيطا، 
الصحيح  التصــرف  متامــا  يعرفان 
والســليم مع أبنائهم، ويعرفان ردود 
األفعــال الصحيحة جتــاه أي فعل 
ميارســه االبــن او البنــت، وبالتالي 
بشــخصية  اجملتمع  الى  ســيخرج 
متزنــة، وواثقة، قد تتعــزز أكثر من 
خال ما مير به من احداث واشخاص 

في مراحل حياته.

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتــرف فني بأنظمــة األمــن املنزلية، 
200 عميل  املتكرر لكاميــرات  باختراقه 
في الواليات املتحدة، حيث جتســس على 

نساء من دون أن يعرفن بذلك.
وأقّر تليســفورو أفيلس، البالغ من العمر 

35 عامــا، مــن داالس بوالية تكســاس 
األميركية بتهمة االحتيال، علما أنه طرد 
من الشــركة التي كان يعمل فيها وهي 

"أي دي تي" بأبريل املاضي.
وحســبما ذكرت صحيفــة "ديلي ميل" 
البريطانيــة، فقد متّكن تليســفورو من 

الوصول لصور العماء "اخلاصة" أكثر من 
9600 مرة، على مدار أربع سنوات ونصف.

ويواجــه تليســفورو عقوبة بالســجن 
قــد تصل مدتهــا إلى خمس ســنوات، 
بعدمــا اتهمه املدعــي األميركي بريراك 
شــاه باختراقه خصوصيــة العماء في 

منازلهم. وتقول السلطات إن تليسفورو 
حتايل على أنظمة مراقبة املنازل بالدخول 
إلــى احلســابات اخلاصة بهــا، وإضافة 
ليصل  الشــخصي،  اإللكتروني  بريــده 
إلى اللقطات التي تســجلها الكاميرات 

مباشرة.

"جاسوس الحسناوات".. انتهك خصوصية 200 ضحية

االصدقاء االيجابيون والقراءة يغيران 
شخصيتنا نحو االفضل

قرارا  احملكمــة  أصدرت 
املمثلــة  زوج  بإبعــاد 
كريســتينا  األميركية  
ريتشــي  عنهــا وعــن 
إبنهما، ملســافة ال تقل 
أن  يــاردة، بعد   100 عن 
رفعــت ريتشــي دعوى 
قضائيــة ضــد زوجها، 
داء  ت ع إل با فيها  إتهمته 

العنيف عليها.
الى  ريتشــي  وأشــارت 
جيمــس  زوجهــا  أن 
عليها  إعتدى  هيرديجن 
عديدة،  مناســبات  في 
ما جعلهــا تخاف على 
وســامة  ســامتها 
البالغ  فريــدي،  إبنهما 

من العمر ست سنوات. 
وأوضحــت ريتشــي أن 
ظهرت  العنــف  بــوادر 
حادثة  بعد  زوجها،  على 
األول/ كانون  في  وقعت 
 ،2019 عــام  ديســمبر 
عليها  إعتــدى  حيــث 
بالضرب وبصق بوجهها 

وسخر منها.

شــّوقت النجمة العاملية  
ســلمى حايك  متابعيها 
لفيلمهــا املرتقب عرضه 
في دور السينما في صيف 
بسبب  لك  وذ  2021 العام 
انتشار فيروس كورونا األمر 
تأجيل طرح  إلى  أدى  الذي 
الفيلم. ونشرت لقطة من 
الفيلم جمعتها باألبطال 
الرئيســن، ريان رينولدز  و 
و  جاكســون   صامويــل 
وعلقت  بانديراس   أنتونيو 
عليها :"ال تدع أي شخص 
ي  ف كبيــر  أنك  يخبــرك 
الســن. اســتعد لهــذا 
الصيــف حيــث ميكنني 
أقــوم  أن   54 فــي ســن 
ببعــض أفضــل اجملازفات 

إشــارة  اإلطــاق".  على 
 The Hitman'sأن إلــى 
Wife's Bodyguard
أميركي  كوميــدي  فيلم 
مــن إخراج باتريــك هيوز 
أوكونــور  تــوم  وتأليــف 
وبرانــدون وفيليب ميرفي، 
 The وهو تكملــة لفيلم 
 Hitman's Bodyguard

لعام 2017. 

نشر النجم العاملي  أرنولد 
شــوارزنيغر  مقطع فيديو 
لقاح   تلقيــه  يظهــر  له 
فيروس كورونا ، وهو يجلس 
في الســيارة بالقرب من 
مركــز اللقاحات في لوس 
حســابه  على  أجنلــوس، 
اخلاص على موقع التواصل 
ولد  أرن ودعــا  االجتماعي. 
اذ  اللقاح،  لتلقي  اجلمهور 
عّلق على الفيديو بالقول: 
إذا  جيــد،  اليــوم  "كان 
كنت مؤهــاً، افعل مثلي 
على  للحصول  واشــترك 
لقاحــك، تعــال إذا كنت 
تريد أن تعيش". وكان ظهر 
أرنولد شــوارزنيغر مؤخرا 

وهو يقود دراجته الهوائية 
في لــوس أجنلوس، وكانت 
املعاجلة  حبيبتــه  برفقته 
ميليغان،  هيذر  الفيزيائية 
 46 العمر  مــن  البالغــة 
ترافقه  كانت  والتي  عاماً، 
وتقــود دراجــة هوائيــة، 
اإلثنن يضع  وكان كل من 

كمامة على وجهه.

كريستينا ريتشي 

أرنولد شوارزنيغر

سلمى حايك 

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
ال يعد دعم النجمة ليدي غاغا للرئيس األميركي  
جو بايدن  جديداً، اذ تربطها به عاقة منذ سنوات، 
وحتديداً حن كان نائباً للرئيس األميركي السابق 
باراك أوبامــا، وتعاونت معه قبل ثاث ســنوات 
بوضع مشــروع خــاص، يهدف إلــى مكافحة  

اإلعتداء اجلنسي  في اجلامعات األميركية.
وتُعد  ليدي غاغا  من أبــرز املؤيدين لبايدن، ومنذ 
اللحظة األولى من إعانه خوضه سباق الترشح 
للرئاســة في عام 2020، كتبــت في صفحتها 
اخلاصــة على موقع التواصــل اإلجتماعي: "جو 
بايدن وكاماال هاريس والشــعب األميركي، لقد 
أعطيتــم العالم واحــدة من أعظــم األعمال 
اللطيفة والشــجاعة التي شهدتها اإلنسانية 
على اإلطاق.. ال شيء سوى احلب لقائدنا اجلديد 

ونائبته املنتخبن لدخول  البيت األبيض ".
ولم تتردد ليــدي غاغا، التي إختارت بايدن حليفاً 
لها للتصدي لإلعتداء اجلنســي، في املشــاركة 
بتجربتها اخلاصة، وصّرحــت في مقطع فيديو: 
"لقــد متكنت من إجتيــاز أزمة اإلعتــداء الذي 
تعرضت لــه"، وأنه مــن الضروري اخلــروج من 

الصمت للتعريف بهذه اجلرمية ومكافحتها.

 It's" كما أطلقا حملة البيت األبيض
On Us"، وتهدف إلى نشــر الوعي 
للحمايــة من هــذه اإلعتداءات. 
وضمــن احلملــة نشــرت غاغا 
بايدن، يوّجهان  فيديو إلى جانب 
فيه رســالة قوية ضد التحرش 
اجلنسي، مؤكدين أن املسؤولية 

تقع على اجلميع.
ليدي  بايدن  وصف  جهته،  ومن 

أنهــا من أشــجع  غاغــا 
الناجن بســبب دورها في 
بشأن  الوعي  مستوى  رفع 
هذا النوع مــن االعتداءات 

في اجلامعات.

سر العالقة المتينة
 بين ليدي غاغا وجو بايدن 

الصباح الجديد - وكاالت:
تســتعد شــركة Changan الصينيــة 
من  اجلديد  املعــدل  امنوذجهــا  إلطــاق 
ســيارات CS35 Plus الذي طورته ليكون 
منافســا قويا لســيارات أودي وفولكس 

فاغن الكروس أوفر متوسطة احلجم.
وبالنظــر للصــور املســربة للســيارة 
املنتظــرة، ناحظ أنها تختلف من ناحية 
 CS35 التصميــم اخلارجي عــن مركبات
Plus التي طرحت العام الفائت، إذ أصبح 
الشــبك األمامي فيها أكبر وأكثر بروزا، 
وتغير تصميــم املصابيح األمامية قليا، 
وزودت املصابيــح بخطوط إضــاءة مميزة 

.LED تعمل بتقنيات

عناصر  بعض  وتزينت 
في  واألبواب  الواجهــة 

بخطوط  الســيارة  هذه 
مميزة باللــون األحمر، كما 

تصميم  فــي  اللون  دخــل 
ومقاعدها  املركبــة  قمــرة 
ليمنحها طابعا رياضيا أيضا.

وجهــزت واجهة القيــادة فيها 
قبالة  واحدة  كبيرتن،  بشاشتن 

الســائق تعمل كلوحــة عدادات 
رقميــة، وأخــرى فــي املنتصــف 
السيارة  ملراقبة محيط  تستعمل 
عبر الكاميرات والتحكم مبعظم 

أنظمة السيارة.

Changan تتحدى أودي وفولكس 
فاغن برباعية دفع جديدة
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