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متابعة ـ الصباح الجديد:
اســتولى جيــش ميامنــار على 
بعد  االثنــن،  امس  الســلطة، 
أونغ ســان سو  إطاحة حكومة 
كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة 
آخرين، من حزب الرابطة الوطنية 
للدميقراطية، في مداهمات خالل 

الساعات األولى من الصباح.
املتحدة  العــام لألمم  وندد األمن 
في  "بشدة"  غوتيريش،  أنطونيو 
بيــان باعتقال اجليــش البورمي 
الزعيمة أونغ ســان ســو تشي 

وزعماء سياسين آخرين.
وقال غوتيريش إنه "مع اإلعالن عن 
نقل كل الســلطات التشريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة إلــى 
اجليــش، فــإن هــذه التطورات 
تشــكل ضربة قوية لإلصالحات 

الدميقراطية في بورما".
وفي وقت الحق أعلن اجليش حال 
الطوارئ ملدة عــام، وعن جنراال 
كرئيس مؤقت للبالد بعد اعتقال 

سو تشي ومسؤولن آخرين.

وقال اجليــش في بيان عبر القناة 
إن  العســكرية  التلفزيونيــة 
للحفاظ  ضروريــة  اخلطوة  هذه 
على "اســتقرار" الدولة. واتهم 
اللجنة االنتخابية بعدم معاجلة 

"اخملالفــات الهائلة" التي حدثت 
التشــريعية  االنتخابات  خــالل 
التــي جرت في نوفمبــر املاضي 
وفاز بها حزب سو تشي بغالبية 

ساحقة.

نيونت  ميــو  قــال  من جهتــه 
املتحدث باســم حزب سو تشي 
بســحب  كثيرون  طالــب  التي 
جائزة نوبل للســالم منها، جراء 
االعمــال التعســفية واالبــادة 

التــي مورســت اثنــاء حكمها 
ضد املســلمن: "ســمعنا أنها 
نايبيداو،  العاصمة  في  محتجزة 
صدد  فــي  اجليش  أن  ونفتــرض 

تنفيذ انقالب".
امس  البورمي  اجليش  وســيطر 
اإلثنن، على مبنى بلدية رانغون، 
اعتقاله  بعــد ســاعات علــى 
ســو تشــي، ويندد اجليش منذ 
أسابيع عدة بحصول تزوير خالل 

االنتخابات التشريعية.
وتأتي هــذه االعتقاالت في وقت 
كان مقــررا أن يعقــد مجلــس 
النــواب املنبثق عــن االنتخابات 
أولــى  األخيــرة  التشــريعية 

جلساته خالل ساعات.
وكان قال املتحدث باسم اجليش 
زاو من تون، خالل مؤمتر صحفي 
األســبوع املاضي، إن االنتخابات 
"لم تكن حــرة وال نزيهة" وذلك 

بحجة جائحة كورونا.
ويتحدث اجليش عن وجود عشرة 
مالين حالة تزوير في االنتخابات 

ويريــد التحقيق فــي األمر، وقد 
طالــب مفوضيــة االنتخابــات 
التصويــت  لوائــح  بكشــف 

للتحقق منها.
إمكانية  كبير  إلى حد  وتعطلت 
االتصــال بشــبكة اإلنترنت في 
بورما، وفق ما أكدت منظمة غير 

حكومية متخصصة.
وحذرت "نتبلوكس" املتخصصة 
فــي اإلنترنــت مــن أن هنــاك 
بدأت  االتصاالت  في  "اضطرابات 
الثالثة  الســاعة  نحــو  اإلثنن 
صباحــا بالتوقيــت احمللي، ومن 
تغطية  مــن  حتــد  أن  احملتمــل 

األحداث اجلارية".
وطالبت الواليات املتحدة بإطالق 
ســراح القادة الذيــن اعتقلهم 
اجليش البورمي، متوعدة بالرد في 

حال رفض اجليش ذلك.
إلى  )75 عاما(  وصلت ســو كي 
الســلطة عقــب فوز ســاحق 
2015 بعد  انتخابــات عــام  في 
خضوعها لإلقامة اجلبرية لعقود.

ماينمار تشهد انقالبا عسكريا يطيح بالحكومة
واعتقال رئيستها أونغ سان سو تشي

السليمانية ـ عباس اركوازي:
اتهــم مستشــار رئيــس احلزب 
الدميقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني جمهورية ايران االسالمية 
توصل  مــن  بالضــد  بالوقــوف 
احلكومــة االحتادية، الى اتفاق مع 
حكومــة االقليم حــول املوازنة 

واملستحقات املالية.
واشــار مســعود حيــدر وهــو 
نائب ســابق عن حركــة التغيير 
احلزب  لرئيس  حالي  ومستشــار 

في  الكردســتاني  الدميقراطــي 
اجلديد،  الصباح  تابعتــه  تصريح 
ايــران تعتــرض عبــر الكتل  ان 
لها  املوالية  السياسية  واالحزاب 
في العراق طريق االتفاق بن اربيل 
وبغداد، وتستخدم النفط كورقة 
ضغط سياســية علــى االقليم 
امللفات  بعض  على  للمســاومة 

السياسية.
اقليم  ان حكومة  واعلن حيــدر، 
كردستان واحلزب الدميقراطي ابديا 

مرونة للتوصل الــى اتفاق وعدم 
اقحام مسالة رواتب املوظفن في 
االقليم كملف سياســي وورقة 

ضغط على االقليم. 
ولفــت حيدر،"اننــا نلحــظ بان 
املكــون الشــيعيي علــى وجه 
التحديد تراجع عن اعتماد النظام 
الفدرالي في العــراق وهو يعمل 
على احكام الســيطرة عبر بناء 
دولة مركزية والتعامل مع اقليم 
من  انه محافظة  على  كردستان 

محافظات العــراق وليس اقليما 
له خصوصية وحقوق".

واضاف حيدر، ان الكتل الشيعية 
االقليــم  علــى  االن  تضغــط 
الرغامــه علــى تســليم ملف 
الى  تصديــره  وعملية  النفــط 
احلكومة االحتادية مشــيراً الى ان 
هذه املطالبة غير دســتورية، الن 
الدســتور مينح لالقليم احلق في 
تصدير  في  واملساهمة  املشاركة 

وبيع النفط. 

خطط بديلة لحكومة االقليم في حال عدم التوصل
الى اتفاق مع االتحادية

النفط: لجان مشتركة لتلبية متطلبات
وزارة الكهرباء من الوقود

مستشار بارزاني يتهم ايران بعرقلة االتفاق بين اربيل بغداد 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــدت وزارة النفط امــس االثنن، 
الكهرباء  وزارة  احتياجــات  تأمــن 
من الوقــود لضمــان دميومة عمل 
محطات توليــد الطاقة في عموم 

البالد.
وقــال وكيل الــوزارة حامــد يونس 
الزوبعــي في تصريحــات صحفية 
تابعتها الصباح اجلديد،  ان "الوزارة 
وزارة  بالتنســيق مع  تعمل جاهدة 
الكهرباء علــى توفير ما حتتاج اليه 
االخيــرة من مختلف انــواع الوقود 
احملطات  عمــل  دميومــة  لضمــان 

التوليدية في عموم البالد".
"الوزارة  ان  الــوزارة  وكيــل  وأضاف 
قدمت طيلة الســنوات الســابقة 
لقطاع  الدعــم  انــواع  مختلــف 
الكهربــاء مبــا فيه الدعــم املالي 
اليه وزارة  لتوفير الوقود الذي حتتاج 

الكهرباء".
النفــط  "وزارة  ان  الــى  واشــار 
االيراني  اجلانــب  اقــدام  عند  ابدت 
علــى خفــض كميات الغــاز التي 
االســتثمارية،  للمحطات  مينحها 
اســتعدادها لتوفيــر اي وقود بديل 
الواصل  االيرانــي  الغــاز  لتعويض 

لتلــك احملطات ، ســيما ان احملطات 
الكهربائية فــي عموم البالد تعمل 

على الوقود البديل".
واوضــح الزوبعــي ان هنــاك جلانا 
مشــتركة تعمــل علــى تلبيــة 
مــن  الكهربــاء  وزارة  متطلبــات 
لضمان  الوقــود  انــواع  مختلــف 
اســتمرارية عمل محطــات توليد 
الطاقــة مؤكــدا توفير مــا يقارب 
1500 مقمق من الغاز يوميا لضمان 
تشــغيل احملطــات التوليدية التي 

تعتمد عليه في املناطق اجلنوبية".
واكد ان الغاز الذي تقوم وزارة النفط 

باســتثماره في املناطــق اجلنوبية 
يعــرف بالغاز املصاحــب لعمليات 
انتاج النفط، والذي اضحى محدودا 
اوبك االنتاج، السيما  وفق تخفيض 
ان انتاج الغاز يرتفع بحسب ارتفاع 

عمليات انتاج النفط وبالعكس".
ولفت الى ان "كميات الغاز املصاحب 
وفــق االنتاج احلالــي 2700 مقمق، 
منها 1500 مقمق مستثمرة حاليا 
ومتنــح حملطــات الكهربــاء وبعض 
 1200 واملتبقي  الصناعية  املنشآت 
مقمق يتطلب اســتثماره انشــاء 

منشآت، وهي االن حتت التنفيذ".

تجدد االشتباكات بين األكراد وميليشيات 
العراق يقرر خفض انتاجه الى 6.3 مليون 3موالية للنظام في شمال سوريا

6برميل يوميا

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
امس  النفــط،  أســعار  ارتفعت 
االثنــن، بفعل برامــج التطعيم 
املنتجن  اإلنتاج من كبار  وخفض 
على الرغم من ظهــور اإلصابات 
اجلديــدة واكتشــاف متغيــرات 

جديدة تعمل على كبح األسعار.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعــت 
55.44 دوالرًا  40 ســنتا إلى  برنت 
للبرميــل، في حــن صعدت خام 
غرب تكساس الوسيط األمريكي 

28 إلى 52.48 دوالرًا.
وتعــززت أســعار النفــط بفعل 
اجلاريــة في  التطعيــم  برامــج 

البلدان املتضررة بشــدة وخفض 
اإلنتاج مــن قبل كبــار املنتجن 
مثل اململكة العربية الســعودية 
والعراق لكن النشوة بشأن نهاية 
محتملة للوباء تقوضت بســبب 
وظهور  التطعيمــات  وتيرة  بطء 

أنواع جديدة من الوباء.
ومع ذلك، مع املزيد من اللقاحات 
التي أثبتت جناحهــا في التجارب 
وتراجع العدوى في بعض املناطق، 
مــن املرجــح أن يرتفــع الطلب 
تلقيح  مع  والوقــود  النفط  على 
املزيــد مــن ســكان العالم ضد 

.COVID-19

أسعار النفط ترتفع بفعل خفض 
اإلنتاج وبرامج التطعيم ضد كورونا 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة الصحــة والبيئة 
امس االثنــن ، ان الدفعة االولى 
من اللقاحــات املضادة لفيروس 
كورونــا، ســتصل خــالل ثالثة 
أســابيع في هذا الشــهر فيما 
اليه ســابقا  ذهبت  مــا  أكدت 
بشــأن الفئات األولى املشمولة 

بهذا اللقاح.
وقــال وزيــر الصحــة حســن 

التميمي في بيــان مقتضب ان 
"العراق سيستلم الدفعة األولى 
من اللقاحات خالل ثالثة أسابيع 
وفي  اجلاري"،  من شهر شــباط 
بيان آخــر أوردت وزارة الصحة ان 
املشــمولن باللقاح في الدرجة 
األولى: "منتســبو وزارة الصحة 
فوق  واالعمار  االمنيــة  واجلهات 
الـ 50 ســنة واالشخاص الذين 
يعانون من مضاعفات االمراض".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
حددت وزارة التربية يوم السبت 
اجلاري  من شهر شــباط  الـ20 
امتحانات  لبــدء  جديداً  موعداً 

الدراسة االبتدائية.
وذكــرت الوازرة فــي بيان جديد 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
منه، أن "وزارة التربية تعلن عن 
حتديد يوم السبت املوافق الـ20 
من شهر شــباط اجلاري موعداً 
الدراســة  المتحانات  جديــداً 
االبتدائية للعام الدراسي احلالي 

."2021 – 2020
واضافــت أن "االمتحان كان من 

املقرر إجراءُه يوم السبت املوافق 
الـ6 من شــهر شباط ، حيث مت 
الطلبة  لظروف  مراعاًة  تأجيلُه 
لهم  املناسبة  األجواء  ولتهيئة 
الـ20  املصادف  السبت  يوم  الي 

من الشهر ذاته لعام 2021".
الكورس  امتحانــات  ان  يذكــر 
األول ونصف الســنة للدراسة 
يوم  أيضــاً  ســتبدأ  الثانويــة 
السبت املصادف الـ20 من شهر 
شباط وتســتمر لغاية الـ8 من 
شهر آذار املقبل ، على ان يكون 
يــوم الســبت من ضمــن أيام 

االمتحانات أعاله .

التربية تؤجل امتحانات نصف 
السنة للتعليم االبتدائي حتى

الـ 20 من شباط الجاري 

3 ماليين جرعة من لقاحات كورونا 
تتسلمها البالد هذا الشهر

بغداد - وعد الشمري:
في  املاليــة  اللجنــة  كشــفت 
مجلــس النــواب، أمــس االثنن، 
عن إجــراء إعادة صياغــة كاملة 
لقانــون املوازنة االحتادية، ووصفت 
املشروع احلكومي بأنه مجرد ورقة 
وحتدثت  املسؤولية،  من  للتخلص 
عن تناقضات عديدة في املســودة 
تولت إزالتها من خالل املناقشات.

وقــال عضــو اللجنــة النائــب 
ناجي الســعيدي، في حديث إلى 
"الصباح اجلديد"، إن "النقاشــات 
على قانــون املوازنــة أظهرت لنا 
أن املشــروع ينطوي علــى قرارين 

متناقضن".
وأضاف السعيدي، أن "القرار األول 
هو رفع سعر صرف الدوالر بحجة 
تقليل نســبة العجز، في مقابل 
ذلك قرار آخر بجعل حجم اإلنفاق 
فــي املوازنة كبيــر للغاية، وميكن 
وصفها بأنهــا انفجارية من خالل 

وضعها بـ 164 تريليون دينار".
وأشار، إلى أن "السؤال األبرز الذي 
تصر  التي  احلكومــة  إلى  نوجهه 
على هذا احلجم مــن اإلنفاق، هل 
بإمكانها متويله من خالل إيراداتها، 
وهل أن أوجه الصــرف احملددة في 

املشروع ضرورية؟".
"اللجنــة  أن  الســعيدي،  وبــن 
إلى أن احلكومة لم تضع  توصلت 
خطــة إلعداد املوازنــة، إمنا مجرد 
إقراره  لغرض  إرســاله  مت  مشروع 

داخل مجلس النواب".
مسؤولية  املركزي  "البنك  وحمل، 
قرار رفع سعر الدوالر، بوصفه قائد 
واالقتصادية  النقدية  السياستن 
في العــراق مبوجب القانون"، نافياً 
أدى  املالية  وزارة  تأثير مــن  "وجود 

إلى اتخاذ هذا القرار".

وجــدد الســعيدي التأكيــد، أن 
النواب  مجلس  داخل  "املناقشات 
لن تأتي على تغيير ســعر الصرف 
لعدم امتالكه أي صالحية ســواء 

قانونية أو اقتصادية أو مالية".
ويجزم عضو اللجنــة املالية، بان 
أعادت هيكلة  النيابيــة  "اللجنة 
املوازنــة بالكامــل ومــن نقطة 
الصفر" الفتاً إلى "املباشرة بوضع 

للقانون من  بناء محاسبي ومالي 
وحدات  مسؤولي  مع  اللقاء  خالل 
اإلنفاق في الوزارات أو اجلهات غير 

املرتبطة بوزارة أو اإلدارات احمللية".
أجريناها  "تخفيضــاً  أن  ويواصل، 
تريليون   35 بنحــو  النفقات  على 
دينار، وهذا دليل على أن ما أرسلته 
احلكومــة ليس مبوازنــة، إمنا ورقة 

مالية للتخلص من املسؤولية".

أن "جميع  إلى  السعيدي،  ومضى 
أعضاء مجلــس النواب مع تقليل 
يصوتون  ســوف  وبالتالي  العجز، 
علــى املشــروع بالصيغــة التي 

وضعناها نحن في اللجنة".
مــن جانبه، ذكــر مقــّرر اللجنة 
النائب أحمد الصفار، في تصريح 
أن "الهدف  إلى "الصباح اجلديد"، 
من عقــد أكثر مــن 35 اجتماعاً 

ملناقشــة املوازنة هو لسن قانون 
يتناسب مع الظرف احلالي السيما 

على صعيد اإلنفاق والعجز".
"العمل طيلة  أن  الصفــار،  وتابع 
املــدة املاضية شــهد أغلب مواد 
املوازنة جلعلهــا تتفق مع الوضع 
والتوجه نحو  الراهــن  االقتصادي 

ضغط النفقات".
ونّوه، إلى أن "املشروع الذي وصلنا 

تناقضات  يتضمــن  احلكومة  من 
كبيرة، حيث تولينا مهمة إزالتها 

وفق صالحياتنا الدستورية".
النواب  أن مجلــس  إلــى  يشــار 
يســتعد للتصويت على مشروع 
قانــون املوازنــة االحتاديــة للعام 
احلالــي بعــد إجــراء العديد من 
التعديالت على فقراتها املرســلة 

من احلكومة. ؟

المالية النيابية: الحكومة لم ترسل موازنة 
وإنما ورقة مالية للتخلص من المسؤولية

مجلس النواب "ارشيف"

أوردت انها اضطرت الى إعادة صياغتها بالكامل وخفض النفقات 35 ترليون دينار
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلــن البنك املركــزي العراقي، 
امس االثنــن ، اطالقه حزمة من 
واملوظفن  للمواطنن  القــروض 
الراغبن بشــراء وحدات سكنية 

في عموم العراق.
تلتقه  بيــان  في  املركــزي  وقال 
"بهدف  إنه   " اجلديــد  "الصباح 
التخفيف من آثار أزمة الســكن 
التي ميــر بها البلد، قــرر البنك 
املركزي العراقي استمرار مبادرته 
في دعم سيولة قطاع االسكان 
)صنــدوق اإلســكان واملصــرف 
العقــاري( إلقــراض املواطنن و 
الراغبن بشراء وحدات  املوظفن 

سكنية في عموم العراق".
وأكد أن منافذ التقدمي تنقســم 
االول، قروض صندوق  على نوعن 
اإلســكان التي تكون مببلغ قدره 
)75( مليــون دينــار لبناء وحدات 
ســكنية مبســاحة التقــل عن 
)100( متر مربع أو إضافة بناء في 
وقروض  احملافظات،  ومراكز  بغداد 
مببلغ قــدره )60( مليون دينار في 
اقضية العاصمــة بغداد و )50( 
مليــون دينار خــارج مراكز باقي 
احملافظــات، وقــروض مببلغ قدره 
)75( مليون دينار لشــراء وحدات 

السكنية  اجملمعات  في  سكنية 
االســتثمارية التــي ســبق وأن 
متويلها  علــى  املوافقة  حصلت 
من الصندوق، وســيكون القرض 
دون فوائد سوى عمولة إدارية ملرة 
)%5( من قيمة  واحدة نســبتها 
القرض ومبدة سداد التتجاوز )20( 
سنة، لتســهيل قيمة القسط 

الشهري".
وأضــاف البيان أن النــوع الثاني 
املصرف  القروض هو "قروض  من 
)100( مليون  العقاري مببلغ قدره 
دينار لشراء وحدات سكنية خارج 
االستثمارية  السكنية  اجملمعات 
مبســاحة التقل عــن )100( متر 
مربع، وســتكون هــذه القروض 
متناقصــة  ســنوية  بفائــده 
نســبتها )%2( من قيمة القرض 
ومبدة سداد التتجاوز )20( سنة".

الــى "قروض مببلغ  وتابع اضافة 
)125( مليون دينار لشراء وحدات 
السكنية  اجملمعات  في  سكنية 
تلك  وســتكون  االســتثمارية، 
القــروض دون فوائــد، علــى أن 
ملرة  إدارية  عمولــة  تســتقطع 
)%5( من قيمة  واحدة نســبتها 
القرض ومبدة سداد التتجاوز )20( 

سنة".

البنك المركزي يؤمن حزمة من 
القروض لدعم قطاع السكن



محليات 2

نينوى ـ الصباح الجديد:
 

عقــد مستشــار رئيــس مجلس 
الوزراء لشؤون ا لطاقة عبداحلسني 
الهنــني في مقــر شــركة توزيع 
كهرباء الشــمال إجتماعاً موسعاً 
في  العامــني  املديريــن  بحضــور 
شركات التوزيع والنقل ومعاونيهم 
واحملطات في قطاع  الفروع  ومديري 
وصالح  نينــوى  حملافظات  االنتــاج 
الديــن وكركوك لغرض مناقشــة 
استعدادات  وبحث  الكهرباء  ملف 

صيف ٢٠٢١ . 
رئيس  االجتمــاع خطــة  وتنــاول 
يخص  فيما  الكهرباء  ووزارة  الوزراء 
الصالحيــات املمنوحــة ملعاجلــة 
ســقوف  وضمن  الكهرباء  ملــف 
زمنيــة ومعاجلــات منهــا أنيــة ، 
واستعدادات  اســتراتيجية  ومنها 
قطــاع الكهرباء لصيف عام ٢٠٢١ 
الواضح  التركيز  علــى  تؤكد  التي 
للمناطق التي تفتقر لعدد ساعات 
مقبول من التجهيز ومنها املناطق 

الشــمالية بعد االحداث التي مرت 
بها كذلــك عدد احملطــات التي ال 
السكانية  الكثافة  مع  تتناســب 

فيها. 
واشار املستشار الى ان زيارته ملدينة 
املوصــل ولقائــه باملــالك املتقدم 
لقطاع كهرباء املنطقة الشمالية 
الوزراء  رئيس  اهتمام  لتأكيد  جاءت 
بقطاع الكهرباء والوقوف على واقع 
الطاقة فيهــا ومعرفة االحتياجات 
احملافظــات  احمــال  ومتابعــة 
االختناقات  ومعاجلــة  الشــمالية 
احلاصلــة علــى الشــبكة ، الفتا 
الى ان هــذا االهتمام البد ان يقابل 
بعمل حقيقــي وطلبات معقولة ، 
خصوصاً بعد ان خاض رئيس الوزراء 
الطلبات  لتنفيذ  حقيقية  معركة 
االدارية والصالحيــات املالية لوزارة 

الكهرباء .
واوضح املستشار ان املوارد البشرية 
موجودة في الكهرباء لكنها حتتاج 
الــى تنظيم واســتثمار امثل ، اما 
فاجلميع  املالية  للموارد  بالنســبة 
يعلــم ان الدولة العراقية متر بأزمة 

ماليــة حقيقيــة ، لكــن مع ذلك 
وبدعــم خاص مــن رئيــس الوزراء 
وبجهــود واضحة لوزيــر الكهرباء 

اســتطعنا توفير قــدر مالي اكثر 
من معقــول من االمــوال لقطاع 

الكهرباء« .

موضــوع  ان  املستشــار  وعــد 
الصالحيــات الــذي صــدر بقــرار 
مجلــس الوزراء هــو حالة صحية 

فريــدة ، برغــم علم اجلميــع انها 
ســتتعرض لضغــوط مــن خارج 
الوزارة ، والتي حتتاج ملقاومة وجهد 
ومثابرة من جميع املالكات الننا في 
عــام التحديات الذي يحتاج لتقدمي 
افضل اخلدمات ضمن قواطع وحدود 

املسؤولية.
واشــار الى توجيه دعوة الكثر من 
)٢٩( شــركة لنصــب املقاييــس 
الذكية التي تتضمــن القراءة عن 
الدار  عــن  احلمل  وتخفيــض  بعد 
واحملولــة فــي اي مــكان مبفاصل 
املتكاملة  والســيطرة   ، الكهرباء 
ان  الكهربــاء، مضيفاً  قطاع  على 
بنصب  ستشــمل  التي  املناطــق 
Smart meter )املقيــاس الذكــي( 
ستجهز بـ24 ســاعة من الطاقة 
، لتشــجيع املناطق االخــرى التي 
ســتتخلى عــن املولــدات نهائياً 
وستخفض مدفوعاتها الى الوزارة .

مــن جانبه بــني مســؤول قطاع 
املنطقــة الشــمالية لشــركات 
هذا  ان  والتوزيــع  والنقــل  االنتاج 
الى  ويحتاج  مســؤولية  التكليف 

تكاتــف اجلميع ، مؤكداً قرب رئيس 
الــوزراء ووزير الكهرباء باملســافة 
االنتاج  عــام  مديري  مع  نفســها 

والنقل .
وقــال املهندس زيدان خلف خضر » 
نعاهد اهلل وشعبنا ورئيس الوزراء ان 
نكون على قدر مسؤولية التكليف 
خلدمة اهلنــا في محافظات نينوى 
وصالح الدين وكركوك ،مع امتالكنا 
كفاءات متميزة من اصغر عامل في 
في جميع  املسؤولني  الى  الكهرباء 
مراكز الشركات سنعمل وننجز ثم 

سنتحدث عن ما حققناه ».
فيما قدم مدير عــام نقل الطاقة 
خطط الشركة االنية واملستقبلية 
التحويلية  احملطات  بإنشاء  اخلاصة 

واخلطوط الناقلة.
اســتمع بعدها مستشــار رئيس 
الوزراء الى احلضور من املالك املتقدم 
الى تذليل  للشــركات ، مشيـــراً 
جميــع العقبات املاليـــة واالدارية 
التي من املمكن ان تعترض مســار 
ملف  لدعــم  املوضوعة  اخلطــط 

الكهرباء. 

مستشار رئيس الوزراء يناقش استعدادات محافظة نينوى للصيف المقبل 

البصرة ـ سعدي السند:

تواصــل كلية الطــب في جامعة 
البصرة اقامة عدد من األنشــطة 
والفعاليــات الطبيــة التي تخدم 
مسيرتها العلمية وحتقق التواصل 

املطلوب خلدمة اجملتمع.
لتقييم  دراســة  ناقشــت  فقــد 
عملية Snodgrass املبال التحتاني 
القاصي باســتخدام نسيج ليفي 
ذي قطعتــني مقارنة مع نســيج 
ليفي ذي طبقة واحــدة في مركز 
البصرة التدريبي للجراحة البولية. 
الذي قدمه الطالب  البحث  يهدف 
مرتضــى فيصــل الــى تقييــم 
نتيجة عمليــة Snodgrass املبال 
واســتخدام  لالطفال  التحتانــي 
لتقليل  اجلراحيــة  الطــرق  احدى 
في  نواســير  حصــول  امكانيــة 
االحليل في مركز البصرة التدريبي 
للجراحــة البولية وتوصل الباحث 
الى ضرورة اســتخدام طبقتني من 
املصنع  اجملرى  لتغطية  االغشــية 
متت  النواســير،  حصــول  لتقليل 
منافشة البحث على احدى قاعات 
التعليمي  البصــرة  مستشــفى 
وبإشــراف الدكتور مرتضى محمد 

صالح املسافر. 

عمادة كلية الطب تكرم الطلبة 
العشرة االوائل

وكرمــت عمــادة كليــة الطــب 
بجامعة البصرة متمثلة بعميدها  
الدكتور خليل اســماعيل احلمدي 
االدارية  للشــؤون  العميد  ومعاون 
الدكتــور قيس كاظم باقر الطلبة 
العشــرة االوائل للعام الدراســي 
2019 – 2020 لتفوقهــم متمنني 
لهــم التفــوق باحليــاة العلمية 

والعملية والنجاح الدائم .

مبادئ واساسيات تسلسل 
القواعد النتروجينية للحمض 

النووي
البصرة  جامعــة  رئيس  وبرعايــة 
حمادي  شــاهني  ســعد  الدكتور 
الطب  كليــة  عميــد  وبأشــراف 

الدكتور خليل اسماعيل احلمدي.
أقامــت كلية الطب ورشــة عمل 
تهدف الورشــة الــى أعطاء فكرة 
موجــزة عن مبــادئ واساســيات 
النتروجينية  القواعــد  تسلســل 
  DNADNA  للحمــض النووي الـــ
املثالية  والتعــرف علــى الطــرق 

اخملتبــر  فــي  عينــة  لتحضيــر 
قبــل ارســالها الــى الشــركات 
تسلســل  لتحديــد  اخملتصــة 
الى  النتروجينية اضافة  القواعــد 
تعلــم كيفيــة حتليل نتائــج الـ 
برامج  باســتخدام   Sequencing
متخصصة, وحتديد نقاط التشابة 
يتم  التي  العينــات  واالختالف بني 
حتضيرها باخملتبر والعينات املوجودة 

في بنك اجلينات العاملي.
الورشــة جــزءا نظريا  تضمنــت 
وجزءا عمليا )تطبيق مباشــر على 
الورشة  تناولت  ، حيث  الكمبيوتر( 
النظري  اجلــزء  فــي  محاضرتــني 
كانــت احملاضرة االولــى عن الطرق 
 DNA املثاليــة لتحضير عينــة الـ
في اخملتبر واحملاضرة الثانية عن ألية 
ارســال منوذج الـــ DNA للفحص 
الكترونياً.وكذلك  النتائج  واستالم 
العملي  محاضرتــني فــي اجلــزء 
احملاضــرة االولى كانــت عن حتليل 
باستخدام     Sequencing الـ  نتائج 
واحملاضــرة    Geneious Software
الثانية عــن مقارنة النتائج وحتديد 

الطفــرات الوراثيــة مــع العزالت 
املتوفرة في بنك اجلينات العاملي.

 واوصــت الورشــة باالعتماد على 
اســتعراضها  مت  التــي  الطــرق 
القواعد  تسلســل  حتليــل  فــي 
النتروجينيــة للحمــض النــووي 
النتائج  افضــل  علــى  للحصول 
وللحد من املشكالت التي قد ترافق 

عملية التحليل.
 واختتمت الورشة بتوزيع شهادات 
املشــاركة على احلضور ،  تأتي هذا 
الورش  الورشة ضمن سلسلة من 
يقيمها  التي  املترابطــة  العلمية 
فــرع االحيــاء اجملهرية فــي كلية 

الطب.

الكورس التدريبي الثاني إلنعاش 
احلياة لألطفال

واقام فرع طــب األطفال في كلية 
الطــب الكورس التدريبــي الثاني 
لألطفــال لطلبة  احلياة  إلنعــاش 
للتدريــب  السادســة  املرحلــة 
علــى الكورس املتعلــق بالتعليم 
االلكتروني وعلــى قاعة االمتحان 

التدريــب  وكــورس  االلكترونــي 
العملــي فــي مختبــر املهــارات 
الســريرية في الكليــة ، حيث مت 
تدريــب الطلبــة علــى املفاهيم 
األطفــال  إلنعــاش  األساســية 
سريرية  ســيناريوهات  باستخدام 
مختلفة التي ميكن مشاهدتها في 
وحدات طــوارئ االطفال كالطفل 
والرضيع  واملتدهــور صحياً  املنهار 
اخملتنق وبأشراف ا الدكتورة سوسن 
عيسى حبيب واملساهمة الفاعلة 
وبدعم  التدريــس  ألعضــاء هيئة 
من الدكتــور عبد الرزاق موســى 
االطفال  اختصاصي طب طــوارئ 
في مستشفى النسائية واألطفال 
لدعمه  أستراليا   / أدياليد  وجامعة 
وائل ملساعدته  واملهندس  املستمر 
بالتدريــب  لالســتمرار  الكبيــره 

االلكتروني للطلبة.

ندوة علمية عن مهارات التواصل 
االساسية

ونظمت كليــة الطب ندوة علمية 
االساســية  التواصل  مهارات  عن 

واالطباء  الطب  لتدريســيي كلية 
االختصاص في دائرة صحة البصرة.
 وتهدف الندوة الــى التعرف على 
التواصــل  مهــارات  اساســيات 
واهمها التعرف على مبادئ افتتاح 
على  والتعــرف  الطبية  املقابلــة 
منظــور املريــض وتقنيــات احلوار 
اللفظية وغير اللفظية ، وتضمنت 
الندوة مناقشــة اهميــة مهارات 
السريرية  املمارســة  في  التواصل 
ولطلبة  والتدريســيني  لألطبــاء 
الكليــة ، واوصت النــدوة بضرورة 
االستمرار بتدريب املالكات الطبية 
والتدريسية مهارات التواصل لزيادة 
التمكــن منها واعتبارها ممارســة 
يومية خالل املمارسة العملية مع 

املرضى

أداء فحص خضاب الدم السكري
 وناقشت دراســة في كلية الطب 
جامعة البصرة أداء فحص خضاب 
الدم السكري مقابل فحص حتمل 
اجللوكــوز الفموي في تشــخيص 
اضطرابات نســبة الســكري في 

الدم لدى النساء املصابات مبتالزمة 
تكيس املبايض.

وتهــدف الدراســة التــي قدمها 
ثامــر جلــود  الباحــث محمــود 
إلــى تقييــم أداء خضــاب الــدم 
الســكري مقابــل فحــص حتمل 
اجللوكــوز الفموي خالل ســاعتني 
نسبة  اضطرابات  تشــخيص  في 
الدم لدى النســاء  الســكري في 
املصابــات مبتالزمة تكيس املبايض 
وتقييــم العالقة بــني اضطرابات 
الدم ومقاومة  السكري في  نسبة 

األنسولني والقياسات البشرية. 
واستنتجت الدراسة الى ان فحص 
اضطرابــات نســبة الســكر في 
الــدم أمر بالغ األهمية بالنســبة 
ملتالزمة تكيس املبايض باستخدام 
الفموي  اجللوكــوز  فحص حتمــل 
خالل ســاعتني بغــض النظر عن 
عامــل اخلطــر وان فحص خضاب 
مرضي  غير   HbA1c السكري  الدم 
للتنبؤ باضطرابات نســبة السكر 
الدم لــدى النســاء املصابات  في 

بتكيس املبايض.

كلية طب البصرة في عدد من االنشطة والفعاليات 

ندوات عن العالجات المستحدثة للربو ومرض السكري 
وتسلسل قواعد الحمض النووي

يهدف البحث الى 
تقييم نتيجة عملية 
Snodgrass المبال 
التحتاني لالطفال 
واستخدام احدى 
الطرق الجراحية 
لتقليل امكانية حصول 
نواسير في االحليل في 
مركز البصرة التدريبي 
للجراحة البولية

 جانب من تكرمي الطلبة األوائل في كلية طب البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العليا املشــكلة مبوجب  اللجنة  اختتمت 
 2020 األمــر الديواني رقــم )36( لســنة 
برئاســة وزيــر التعليم العالــي والبحث 
العلمي الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب 
اجتماعاتهــا وأعمالها املتعلقة بدراســة 
الترشــيحات الى عضويــة اجملمع العلمي 
العراقــي والتوصيــة باختيــار األســماء 
املقترحة على وفق احملددات املســتندة إلى 

قانون رقم 22 لسنة 2015.
واستعرض اجملتمعون وهم كل من الدكتور 
سامي املظفر والدكتور حامد خلف أحمد 
والدكتــور صبيح حمود شــاتي والدكتور 
مزاحــم اخليــاط فضال عن ممثلــي األمانة 
العامة جمللس الوزراء الترشيحات الواردة من 
اجلامعات فضال طلبات الترشيح املتفرقة .

وفي هذا الصــدد أوصى احلاضرون باالختيار 
فــي ضــوء تصنيف املرشــحني ونســبة 
التمثيل لكل اختصاص حســب األقسام 
املنصوص عليها فــي قانون اجملمع العلمي 
العراقــي وهي اللغــات والتــراث والعلوم 
االنســانية والعلــوم الصرفــة والعلــوم 
والعلوم  الطبيــة  والعلــوم  الهندســية 
الزراعيــة والبيطرية والتأليــف والترجمة 

والنشر واألديان املقارنة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الشــركة العامــة للصناعــات 
الفوالذيــة أحدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن جتهيز أمانة بغداد مبشــبكات 
تصريــف املياه على وفــق العقد املبرم بني 
الطرفني والقاضي بتجهيز االخيرة بـ)200( 

مشبك خالل شهرواحد .
وذكر مدير عــام الشــركة املهندس عالء 
ناصر حسني أن مالكـات مصنـع مسبـك 
بتصنيـع وجتهيـز  قامـت  اخلـاص  الصلـب 
املنصور مبشــبكات تصريف  بلديــة  دائرة 
املياه من اآلهني وحديد الزهر الرمادي دائرية 
الشــكل بقطر )55( ســم وبعــدد )100( 
وحسب املواصفـة القياسية االملانية ، الفتا 
الى أن عمليات الصـــب واملقالبـــة جـرت 
فـي خـط تخصصي متكامل املانـي املنشأ 
، مشيـــرا الى أن العمل متواصل لتجهيز 
الكميــة املتبقية من العقــد ، مؤكدا أن 
الشركة متتلك اإلمكانيات والقدرات لدعم 
جميع قطاعــات ووزارات الدولة مبنتجاتها 
العالية واخلاضعة  املتنوعة ذات املواصفات 

للتقييس والسيطرة النوعية .

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنت الشــركة العامة الدارة النقل اخلاص 
احــدى تشــكيالت وزارة النقل عن تســيير 
الزراعي  املواطنني حلي االصــالح  خط نقــل 
بعــد انقطاع دام اكثر من 6 ســنوات خدمًة 

للصالح العام . 
وقال مدير عام الشركة كرمي اجلابري : تنفيذاً 
لتوجيهات وزير النقل مت الشــروع بفتح خط 
لنقل املواطنــني للمنطقة املذكــوره اعاله 
بتوفير مركبــات نوع كيــا 14 راكبا الهالي 
حي االصالح الكرام ، مشــيراً الى ان الشركة 
تســعى ومن خــالل برامجهــا اخلدمية الى 
توســيع افاقهــا بتحديث خطــوط جديدة 
تسهل من عملية النقل في عموم احملافظات 

خدمًة للمصلحة العامة . 
من جانبه ذكر مدير قسم نينوى للنقل معن 
اجلبوري انه مت التنســيق مع النائب حســن 
العلو لتقــدمي افضل اخلدمــات الهالي حي 
االصالح الزراعي وســيرفد املنطقة بخدمات 

متكاملة من ناحية النقل . 

اختتام أعمال اللجنة 
العليا لترشيح أعضاء 

المجمع العلمي العراقي

»الفوالذية« تجهز أمانة 
بغداد بانتاجها من 

مشبكات تصريف المياه

النقل تسير خطا جديدا 
لنقل المواطنين في 

محافظة نينوى

عامر عبدالعزيز 
اعلنت وزارة التجارة مباشــرة اجملارش 
االهليــة التي تعاقدت مع الشــركة 
العامــة لتجــارة احلبــوب لتصنيع 
الشــلب على وفق النســبة املقررة 
للتســويق  املركزية  اللجنة  قبل  من 

والبالغة ) ٥٨.٥( ٪ . 
واوضح املهنــدس عبدالرحمن عجي 
طوفــان مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب  بدون شك تعد مرحلة 
التعاقــد وتصنيــع الرز فــي اجملارش 
االقتصادية  النشاطات  اكثر  االهلية 
التصاقــا بقضيــة دعم و تشــغيل 
القطاع  العاملة  وتوفير فرص لاليدي 
اخلاص ونســعى لتوفير االف الفرص 
متتلك  التي  االهليــة  اجملارش  لقطاع 
الرغبــة في دعم االقتصــاد الوطني 
وتوفيــر الــرز احمللي لدعــم مفردات 
البطاقة التموينية ومن خالل التعاقد 
مع الشــركة وفق العرض الذي قدم 

من قبل اللجنة املركزية للتسويق . 

وبني طوفــان ان اجملــارش االهلية في 
وبهذا  الرز  بتصنيع  باشرت  الديوانية 
تكــون احملافظــة اول احملافظات التي 
باشــرت بانتاج الرز ، حيث باشــرت 
بتصنيع  االعظــم  الوالء  مجرشــة 
الوجبه االولى مــن الرز  احمللي ليكون 
جاهزا للتوزيع ضمن مفردات البطاقة 

التموينية . 
من جانب اخر واصلت مجرشة احللة 
احلكومية مناقلة الرز احمللي خملازن الرز 
في كسرة وعطش مبناقلة الرز احمللي 

للوجبه الثانية. 

حيث باشــرت مالكاتنــا الفنية في 
مخــازن الرز فــي بابــل بتحميل )3(

شــاحنات تابعة الى اســطول  وزارة 
التجــارة وبكمية بلغــت )120( طنا 
من اصــل الكميه املقــرر مناقلتها  
والبالغــة )750( طنــا  لتعزيز خزين 
مخــازن الشــركة العامــة لتجارة 
توزيعها على  احلبوب في بغداد إلمتام 
وكالء البطاقــة التموينيــة ، كمــا 
احلكوميــة عملها  اجملــارش  واصلت 
خالل ايام العطل من اجل تامني اكبر 

قدر ممكن من الرز . 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
تـــرأس وزيــر العمل والشــؤون 
االجتماعية الدكتور عادل الركابي 
اجتماعــاً للجنة اصالح البطاقة 
التموينيــة مع برنامــج االغذية 
العاملــي بحضــور ممثلــي وزارتَي 
والداخليــة ومدير عام  التجــارة 
دائرة العمل والتدريب ومدير دائرة 
ملناقشة  والدراســات  التخطيط 
اصالح نظام البطاقة التموينية. 

وقــال الوزيــر خــالل االجتمــاع 
ان موضــوع مفــردات البطاقــة 
التموينية فيه خلل كبير وواضح 
منذ 15 عاما من خالل االستهداف 
املستحقة  للطبقات  العشوائي 
ان  الى  املســتحقة، الفتــا  وغير 
ظروف البلــد االقتصادية ادت الى 
قصور في توفير مفردات البطاقة. 
واوضــح ان وزارة العمــل معنية 

بهذا امللــف وهيــأت الكثير من 
الى نقطة  املســتلزمات ووصلت 
العمــل، مشــيرا الــى ان الوزارة 
تنتظر من برنامج االغذية العاملي 
جدوالً زمنياً لتنفيذ خطة اصالح 
الى  وحتويلها  التموينية  البطاقة 

بطاقة الكترونية. 
واضــاف ان الــوزارة لديها قاعدة 

املستفيدين  عن  متكاملة  بيانات 
من خدماتها وخاصة املستفيدين 
من احلماية االجتماعية، مشــيرا 
املشروع  بتنفيذ  البدء  الى ضرورة 
من خالل اســتهداف مليون و500 
ألف اسرة من مستفيدي االعانة 
بياناتهــم  لكــون  االجتماعيــة 

جاهزة. 

»الحبوب« : المجارش االهلية في الديوانية  
وزير العمل يبحث مشروع إصالح نظام تباشر تصنيع الرز المحلي 

البطاقة التموينية 

بالتعاون مع برنامج األغذية العالمي 
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3 شؤون عربية ودولية

متابعة ـ الصباح الجديد:

الســلطة  مــن  كل  تواصــل 
الفلســطينية وحماس تضييق 
بعضهما  أنصــار  علــى  اخلناق 
الغربية  الضفــة  فــي  البعض 
من  الرغم  علــى  غــزة،  وقطاع 
احلديث عن إجراء انتخابات عامة 

جديدة في فلسطني.
هذا ما أوردته صحيفة جيرزاليم 
بوســت، والتي اضافــت: »تأتي 
حملة االعتقاالت في وقت يتوقع 
فيه أن يجتمــع ممثلون عن عدة 
فصائل فلســطينية مبن فيهم 
العاصمة  فــي  وحمــاس  فتح 
املصريــة القاهــرة قريبا لبحث 

سبل ضمان جناح االنتخابات ».
الســلطة  رئيــس  وأعلــن 
الفلسطينية محمود عباس في 
15 يناير املاضــي، أن االنتخابات 
 22 فــي  ســتجرى  البرملانيــة 
مايــو املقبل. وقال في مرســوم 
رئاســي إن االنتخابات الرئاسية 
ســتجرى فــي 31 يوليــو. وفي 
أواخــر أغســطس ســيصوت 
أعضاء  النتخاب  الفلسطينيون 

اجمللس الوطني الفلسطيني.
ويأتي إعالن عبــاس على الرغم 
مــن فشــل حركة فتــح التي 
التوصل  يتزعمها وحمــاس في 
إلى اتفاق حلل اخلــالف الذي بلغ 
ذروته مع ســيطرة حماس على 

قطاع غزة عام 2007.
اســتعدادها  حمــاس  وأبــدت 
للمشاركة في االنتخابات، فيما 
أشــارت حركة اجلهاد اإلسالمي 
الفلســطينية في غزة إلى أنها 

قد تقاطع االنتخابات كما فعلت 
في املاضي.

مصادر  عن  الصحيفــة  ونقلت 
فلســطينية قولهــا إن »قوات 
للســلطة  التابعــة  األمــن 
خمسة  اعتقلت  الفلسطينية 
الغربية  الضفــة  فــي  رجــال 
حلركة  بانتمائهــم  لالشــتباه 
حماس، وأحد املعتقلني هو عميد 

شحادة، صحفي من نابلس.
وذكــرت املصادر أنــه مت اعتقاله 
النتقاده السلطة الفلسطينية 

فــي منشــور على فيســبوك. 
وأضافــت  أنه فــي نابلس أيضا 
اعتقلت قــوات األمــن التابعة 
للســلطة الفلسطينية قسام 
صباح الذي أطلق سراحه مؤخرا 
من سجن إســرائيلي، والطالب 
اشتية،  النجاح حسام  بجامعة 
مهاب  اعتقــل  اخلليــل  وفــي 
اجلنيدي بعد أســبوع من زواجه، 
وفي ســلفيت اعتقل عبد اهلل 

عبد الفتاح.
وفي األســبوع املاضــي، اعتقل 

احملامــي عونــي الشــريف في 
القيادة  إهانــة  بتهمة  نابلــس 
مواقــع  عبــر  الفلســطينية 

التواصل االجتماعي.
تأتــي  املصــادر،  وبحســب 
االعتقــاالت األخيرة في ســياق 
حملة الســلطة الفلسطينية 
خصومهــا  علــى  املســتمرة 
السياسيني في الضفة الغربية، 
بانتمائهم  املشــتبه  فيهم  مبن 

حلركة حماس.
وقال ناشط حقوقي فلسطيني 

الســلطة  »تصرفــات  إن 
الفلسطينية تظهر أنها ليست 
جادة في إجراء انتخابات حرة، وإذا 
مت اعتقال أشخاص لدعم حماس 
أو انتقــاد الرئيس عباس، فكيف 

نتحدث عن انتخابات حرة؟«.
وفــي األســبوع املاضــي اتهم 
رام  في  فلسطينيون  مسؤولون 
اهلل، حمــاس مبواصلة حملتها 
ضد عناصر فتح في قطاع غزة، 
عباس  دعــوة  من  الرغــم  على 

إلجراء انتخابات عامة.

ثالثــة  أن  املســؤولون  وصــرح 
مــن كبــار عناصر فتــح وهم 
ومصطفــى  ناجــي  أحمــد 
الشنات وشــكري أبو احلسني مت 
قبل  من  للتحقيق  استدعاؤهم 

قوات األمن التابعة حلماس.
وقال مسؤول فلسطيني في رام 
اهلل »حماس مستمرة مبضايقة 
وترهيب أعضــاء فتح في قطاع 
غزة، وتصرفات حماس تهدف إلى 
االنتخابات  وإفشال  فتح  ترهيب 

املقبلة«.

قبل االنتخابات البرلمانية 

لمنع محتجين من دخولها

الشرطة الهندية تحفر الخنادق وتنشر األسالك الشائكة حول العاصمة 

حملة اعتقاالت متبادلة بين السلطة
الفلسطينية وحماس

قال ناشط حقوقي 
فلسطيني إن »تصرفات 
السلطة الفلسطينية 
تظهر أنها ليست جادة 
في إجراء انتخابات حرة، 
وإذا تم اعتقال أشخاص 
لدعم حماس أو انتقاد 
الرئيس عباس، فكيف 
نتحدث عن انتخابات 
حرة؟«

جانب من حمالت االعتقال

الصباح الجديد ــ وكاالت: 
قرر رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامني نتنياهو 
تقصير زيارته »التاريخية« لدول اخلليج، املقررة 
فــي 9 فبراير اجلاري، إلى 3 ســاعات بدل 3 أيام 
كما كان مخططا لها، وفق صحيفة »يديعوت 

أحرونوت«.
وبحســب الصحيفة، يأتي هذا القرار بسبب 
اإلغالق في إسرائيل جراء جائحة كورونا، حيث 
كان من املقــرر أن يزور نتنياهو في اإلمارات، أبو 
ظبي ودبي، وكان من املفترض أن تســتمر هذه 
الزيارة لتشمل البحرين، فيما سيقتصر سفر 
نتنياهو على زيارة سريعة تستغرق 3 ساعات 
إلى أبو ظبي، ومت إلغاء الزيارة إلى دبي والبحرين. 
ومن املتوقع خالل الزيــارة، أن يجتمع نتنياهو 
مــع ولي العهد االماراتي، محمــد بن زايد في 
قصره، وفقــا ملوقــع »I24NEWS«، حيث أفاد 
مصدر مطلع لهذا املوقع بأن الزيارة مت تأجيلها 
أكثر من مرة، وال ميكن تأجيلها هذه املرة لوجود 

قضايا سياسية وإقليمية جتب مناقشتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نفت وزارة الوحدة في كوريا اجلنوبية مزاعم بأن 
حكومة البالد حاولت املساعدة في بناء محطة 
للطاقة النووية في كوريا الشــمالية، مشيرة 

إلى وجود دوافع سياسية وراء هذه املزاعم.
وقال وزير الوحدة لــي إن يونغ، امس االثنني، في 
مقابلة مع محطــة إذاعية محلية، إن حكومة 
الرئيــس مون جيه إن، بدأت فــي الضغط لبناء 
محطة للطاقة النووية في الشمال بعد القمة 
األولى بني الرئيس مون وزعيم كوريا الشــمالية 

كيم جونغ أون في أبريل 2018.
وأضاف: »سأقول هذا بوضوح إننا، بصفتنا وزارة 
الوحدة، لم نناقش أبدا مســألة بناء محطات 
نووية في كوريا الشــمالية حتــت أي ظرف من 

الظروف.«
التصريحات وســط جدل سياسي  وتأتي هذه 
اندلع بعد ظهور خبر نشرته محطة تلفزيونية 
محليــة مفــاده أن وثيقة حول فكرة إلنشــاء 
محطة للطاقة النووية كانت من بني سلسلة 
من ملفات الكمبيوتر التي اتهم مسؤولو وزارة 
للتغطية على  والطاقة بحذفهــا  الصناعــة 

مخالفاتهم.
وسبب ملف الكمبيوتر املعني بظهور تكهنات 
بأن الوثيقة التي ســلمها اجلنوب إلى الشمال 
لتقدمي رؤية واســعة للتعــاون االقتصادي بني 
اجلانبــني في أبريــل 2018 رمبــا تتضمن فكرة 

إلنشاء محطة للطاقة النووية.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مندوب روســيا الدائم لدى االحتاد األوروبي 
فالدميير تشيجوف، في حديث صحفي، إن روسيا 
مستعدة لتقدمي املساعدة التكنولوجية للدول 
األخرى، لكي تنتج لقاحاتها ضد فيروس كورونا.
وأضاف تشــيجوف، خالل رده على ســؤال عن 
وضع التطعيم ضــد كورونا في االحتاد األوروبي: 
»نحن ال نفــرض تقنياتنا على أحــد، وال نضع 
نصب أعيننا مهمة الترويج لهذا العقار أو ذاك 
في األسواق اخلارجية. أوال وقبل كل شيء، نحن 
نســعى إلى تطعيم املواطنني في بالدنا. لكن 
رغم ذلك، نحن على استعداد لتقدمي املساعدة، 
وليس فقــط فيما يتعلق باللقاحــات اجلاهزة 
لالســتخدام، بل وفــي تقــدمي التكنولوجيات 

الالزمة إلنتاجها«.
وتابع تشــيجوف القول: »طبعا طاقة مصانع 
األدويــة في روســيا، كما في البلــدان األخرى، 
ليست بدون حدود، وال ميكن ألية دولة إنتاج لقاح 
للعالم بأسره. لذلك، نعرض على الدول املعنية 
كميات جتريبية مــن اللقاح. ميكنهم اختبارها، 
كما يحلــو لهم، وفــي حال نالــت اإلعجاب، 
ميكننا االتفاق على تنظيم إنتاج اللقاحات على 

أراضيهم«.

نتنياهو يقرر اختصار 
زيارته إلى الخليج 

سيول تنفي عنها المساعدة 
في بناء محطة نووية في 

كوريا الشمالية

موسكو: مستعدون لمساعدة 
االتحاد األوروبي في إنتاج 
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متابعة ـ الصباح الجديد:

جتــددت االشــتباكات بــني قــوات 
موالية  وميليشيا  الكردية  األسايش 
الســوري مبدينة احلســكة  للنظام 
شمال شــرق ســوريا بعد مظاهرة 
مؤيــدة للنظام وفقا ملصــادر موقع 

"صوت أميركا".
وقــال املوقع امــس: "عندما فتحت 
األســايش )قــوات األمــن الكردية( 
النار لتفريق املظاهــرة أصيب أربعة 
متظاهريــن وتوفي أحدهم بعد فترة 

وجيزة في املستشفى".
وردا علــى ذلك هاجمت ميليشــيا 
تابعة للنظام السوري نقطة تفتيش 
لألكراد، ممــا أدى إلى تبادل إطالق النار 
بني اجلانبني، حســبما ذكرت وسائل 

إعالم محلية.
وتخضــع احلســكة إلى حــد كبير 
لسيطرة قوات ســوريا الدميقراطية 
املدعومة مــن الواليات املتحدة، وهي 
حتالف عســكري يتألف من مقاتلني 
دورا  لعبت  أخــرى  وجماعــات  أكراد 

رئيسيا في القتال ضد تنظيم داعش.
ومــع ذلك فــإن بعــض املناطق في 
املدينة تســيطر عليها قوات النظام 
وامليليشيات التابعة لها، وإحدى هذه 
املناطق تسمى بـ "الساحة األمنية"، 
وهي منطقة صغيرة يوجد بها مقار 

حكومية.
ويتهم النظام الســوري قوات سوريا 
الدميقراطية بحصار الساحة األمنية 
القامشــلي  ومدينة  احلســكة  في 

اجملاورة.
وتقول الســلطات الكردية احمللية إن 
حصارها ال يســتهدف ســوى قوات 
وذلك بســبب  املدينتني،  في  النظام 
النظــام على  يفرضه  الــذي  احلظر 
وهي  الشــهباء،  في  األكراد  املدنيني 
منطقة تسيطر عليها قوات سوريا 
حلب  محافظة  فــي  الدميقراطيــة 

الشمالية.
توترات متزايدة

وقالت سمر حسني املسؤولة باإلدارة 
الكردية في شــمال شــرق  الذاتية 
ســوريا لإلذاعة احمللية آرتا "منذ فترة 
فرض نظام البعث قيودا على حركة 

في  األساسية  والســلع  األشخاص 
منطقة الشهباء".

الكردية  "الســلطات  أن  وأضافــت 
برفع  النظــام  إقناع  كثيــرا  حاولت 

احلظر لكنها فشلت في ذلك، ولهذا 
قررنــا فــرض حظر علــى قواته في 

القامشلي واحلسكة".
وتصاعــدت التوتــرات بــني اجلانبني 
بالفترة األخيرة، وفي األسبوع املاضي 
حصل اشتباك في القامشلي عندما 
هاجــم عناصر من ميليشــيا تابعة 
للنظام موقعا أمنيا كرديا في املدينة، 
وأصيب اثنان من امليليشيات املوالية 

للنظام بجروح بالغة في االشتباك.
التوترات  املراقبــني  بعــض  ويرجــع 
السياســية  التطورات  إلى  املتزايدة 
والعسكرية األوســع نطاقا بأماكن 

أخرى في شمال سوريا.
وقال شــورش درويش محلل الشؤون 
الكردية إن "قوات سوريا الدميقراطية 
والنظــام ميكن  أن روســيا  تشــعر 
أن يبرمــا صفقة مــع تركيا إلخراج 

مقاتليها من بلدة عني عيسى".
وشهدت بلدة عني عيسى الشمالية 
اخلاضعــة لســيطرة قوات ســوريا 
الدميقراطية إلــى حد كبير هجمات 
متفرقة من قبل ميليشيات مدعومة 
من تركيا في األســابيع األخيرة، كما 
أن لروســيا حليفــة النظــام وجود 

عسكري كبير حول عني عيسى.

ســوريا  قــوات  تركيــا  وتعتبــر 
الدميقراطيــة امتدادا حلــزب العمال 
الكردســتاني )PKK(، وهو عبارة عن 
جماعة مسلحة كردية مقرها تركيا 
مت تصنيفها كمنظمــة إرهابية من 

قبل أنقرة وواشنطن.
وفي الســنوات األخيرة نفذت تركيا 
عدة عمليات عســكرية كبيرة ضد 
الدميقراطية،  ســوريا  قوات  مقاتلي 
وســيطرت على مناطــق هامة في 

شمال سوريا.
والنظام  "روســيا  أن  درويش  وأضاف 
التركي  الوجود  اســتخدام  يحاوالن 
كورقــة إلضعــاف قــوات ســوريا 
الدميقراطية والضغط على حليفتها 
الواليــات املتحدة"، وتابــع "الفكرة 
الســائدة بني األكراد في سوريا اآلن 
هي أن روســيا ونظام األســد يريدان 
اســتعادة  أجل  الفوضــى من  خلق 

السيطرة الكاملة على املنطقة".
ويوجد حاليا نحو 700 جندي للواليات 
املتحدة في شمال شرق سوريا وشرق 
الفرات كجزء من حتالف دولي تقوده 

ضد تنظيم داعش.

تقـرير

تجدد االشتباكات بين األكراد وميليشيات موالية للنظام في شمال سوريا
تصاعد التوترات..
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شبه  والقوات  الشرطة  حفرت 
اخلنادق،  الهندية  العســكرية 
عبر  الشائكة  األسالك  ونشرت 
الطــرق الرئيســية املؤدية إلى 
ملنع  االثنــني،  امس  نيودلهــي، 
املزارعني احملتجــني من دخولها، 

وفق "رويترز".
كما أشارت وكالة "رويترز" إلى 

أنه مت حجب خدمــات اإلنترنت 
والرســائل فــي عــدة أحيــاء 
فــي الضواحي، حيــث حتولت 
االحتجاجات إلى أسبوع عنيف، 
ومت تكثيف األمــن حول البرملان 
املهمة  احلكوميــة  واملكاتــب 
الوسطى،  املنطقة  في  األخرى 
ويأتــي ذلك مع اســتعداد وزير 
امليزانيــة  لتســليم  املاليــة 

السنوية للحكومة في البرملان. 
للوكالة:  كبير  مســؤول  وقال 
"احلكومــة عــززت اإلجــراءات 
األمنيــة لتجنب أي صــدام أو 
عنــف عندمــا يكــون البرملان 

منعقدا". 
مــن جانبه، قال رئيــس الوزراء 
أمس  مودي،  نارينــدرا  الهندي، 
األحد، إن املزارعني الذين هاجموا 

"القلعة احلمراء" التاريخية في 
نيودلهي خالل احتجاجهم ضد 
اإلصالح الزراعي األسبوع اجلاري، 
أهانــوا البــالد برمتهــا، حيث 
إلى  للمزارعني  موكــب  حتــول 
احتجــاج أدى إلى أعمال عنف، 
احتفلت  عندما  ينايــر،   26 في 
اجلمهــوري  بيومهــا  الهنــد 
انشق  إذ  عسكري،  باستعراض 

بعض املتظاهرين عن مســيرة 
للجــرارات، واقتحمــوا مجمع 
القلعة احلمــراء التاريخي، بعد 
اختراق احلواجز واالشــتباك مع 

الشرطة.
ويأتي انتقــاد مودي للمحتجني 
في وقت ينتظرون منه استجابة 
ملطالبهــم بالتخلي عن قانون 
الذي يعتبرونه  الزراعي  اإلصالح 

مصممــا من طــرف احلكومة 
الشركات  مصالح  مقاس  على 
املتخصصة في توزيع املنتوجات 
الفالحية التي يشترونها منهم 
كمنتجني،  صاحلهم  في  وليس 
القانون  إن  املزارعــون  ويقــول 
اجلديــد يجعلهم حتــت رحمة 
الشركات في ما يتعلق بتحديد 
األسعار وآليات بيع منتوجاتهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أعلن الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامــب، ليلة امس االثنــني ، توكيل 
للدفاع عنه في  محاميني جديديــن 
محاكمــة عزله، التي مــن املقرر أن 

تنطلق في 9 فبراير.
ويأتي هذا اإلعالن غداة تأكيد صحف 
أن 5 مــن محامييــه انســحبوا من 
القضية، على خلفية خالفات بشأن 
اآللية التي يجــب أن يعتمدها فريق 

الدفاع.
وقــال ترامب في بيــان إن "محاميي 
الدفاع املوقرين" ديفيد شــون وبروس 

إل كاستور سيقودان فريق الدفاع.

ويعمل كاستور خصوصاً في القانون 
فمتخصص  شــون  أمــا  اجلنائــي، 
في  املدنية  احلقــوق  بـ"محاكمــات 
أالباما والدفاع اجلنائي الفيدرالي في 
نيويورك، مبا في ذلك قضايا املوظفني 

اإلداريني وقضايا معقدة أخرى".
وسبق أن تعاون شون مع فريق ترامب 
الدفاعي ويرى كال الرجلني أن "العزل 
غير دســتوري"، كما أورد البيان، الذي 

نقلت عنه "فرانس برس".
محاموه  يواصــل  أن  ترامــب  ويأمل 
الدفاع عن فرضية حصول تزوير هائل 
في االنتخابات الرئاســية التي قادت 
جو بايــدن إلى البيــت األبيض، بدالً 

من التركيز علــى قانونية املالحقات 
املفتوحــة بحــق رئيــس منتهيــة 
واليته، كما أفادت شــبكة "سي إن 
تنطلق  أن  ويفتــرض  األميركية.  إن" 
محاكمة ترامــب بتهمة "التحريض 
علــى التمرد" على خلفيــة اقتحام 
6 يناير،  أنصاره مبنى الكونغرس في 
في التاسع من فبراير. لكن يرجح أال 
)أي الثلثني(  تتحقق غالبية 67 صوتاً 
في مجلس الشيوخ الالزمة ملواصلة 
احملاكمــة، وذلــك ألن 5 ســناتورات 
مســتعدون  فقــط  جمهوريــني 
دميقراطيا  50 سناتوراً  إلى  لالنضمام 

لتأييد جواز الشروع باحملاكمة.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
شــارك مئات األشــخاص، امس 
تظاهــرات  فــي  األحــد،  االول 
البرازيل،  أنحاء  جديدة في جميع 
احتجاجــا على طريقــة تعامل 
الرئيــس، جايير بولســونارو، مع 
طالب  وقد  كوفيــد19-،  جائحة 

البعض باستقالته أو عزله.
من  أكثر  بحياة  كوفيد19-  وأودى 
البرازيل،  في  ألف شــخص   223
البلد االكثر تضــررا من اجلائحة 

بعد الواليات املتحدة.
في  شــخص   200 نحــو  وجتمع 
برازيليــا حاملني  وســط مدينة 

الفتات كتب عليها »بولســونارو 
إرحــل« و«العــزل اآلن«، في حني 
سارت عشرات الســيارات ببطء 
ونظمــت  أبواقهــا.  مطلقــة 
وجماعات  أحــزاب  التظاهــرات 

يسارية.
وقفت  الكونغرس  مبنــى  وأمام 
إحــدى اجملموعــات وقــد غطى 
بأكيــاس  رؤوســهم  أفرادهــا 
بالستيكية ترمز إلى موت مرضى 
كوفيــد19- في واليــة أمازوناس 
الشــمالية اختناقــا بعــد نفاد 
املستشفيات،  في  األكســجني 
وهي مشــكلة عانت منها أيضا 

واليتا بارا وروراميا اجملاورتان.
وكان بولســونارو قد قلل بشكل 
متكــرر من خطــورة الوباء الذي 
وصفــه بأنــه مجــرد »إنفلونزا 
اهتماما  يعــر  لم  صغيرة«، كما 
لوضع األقنعــة ومراعاة التباعد 

االجتماعي.
روث  الناشــطة،  وقالــت 
فينسيرميوس، من جماعة املثليني 
التي شــاركت في االحتجاجات، 
لوكالــة فرانس برس، إن »ســوء 
اإلدارة هذا نتجــت عنه أكثر من 
»طفح  وفاة«، مضيفة  ألف   220
الكيل مع بولسونارو، العزل اآلن«.

بعد انسحاب خمسة.. ترامب يوكل 
محاميين جديدين للدفاع عنه

مظاهرات تطالب برحيل
الرئيس البرازيلي جراء أزمة كورونا
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بغداد - الصباح الجديد: 
اعلن مصرف الرشــيد عن شروط منح قرض 

50 مليون للمواطنني.
وقــال املكتب االعالمي للمصــرف ان »مبلغ 
القرض ألغراض البناء يبلغ )50( مليون كحد 
اعلى مينح علــى مســاحة )100( متر مربع 
ومســاحة البناء ال تقل عن )70( مترا و)40( 
مليون دينار ملســاحة التقل عــن )70( مترا 
مربعا ومســاحة البناء التقل عن )60( مترا 
مربعــا اما مبلغ )30( مليون كحد أعلى مينح 
على مســاحة األرض التقل عــن )50( مترا 

مربعا ومساحة البناء )40( مترا مربعا«.
وشــدد املصرف علــى »ضرورة تقــدمي أجازة 
اصولية من مؤسســات البلدية على قطعة 

ارض مشاعة او على وجه االستقالل«.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اعلــن مصــرف الرافدين، امــس االثنني، انه 
سيباشر بإطالق السلف للموظفني بدءا من 

األسبوع املقبل بآلية وصيغة جديدة.
وقال املكتــب االعالمي للمصــرف في بيان 
صحفي ان املصرف سيباشر بإطالق السلف 
للموظفني بدءا من االسبوع القادم ووفق الية 
وصيغة جديدة تضمــن للموظفني احلصول 

على السلف و بانسيابية جيدة وعالية. 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
عاودت أســعار صرف الدوالر في البورصة 
الرٔييســية في بغداد، واقليم كردســتان ، 
لالرتفاع مرة اخرى اليوم االثنني األول شباط 

.2021
وقال مصدر صحفــي ، ٕان بورصة الكفاح 
املركزيــة في بغداد ســجلت امس االثنني 
، 145400 دينــاراً عراقيــاً مقابل 100 دوالر 
أمريكــي، وهي نفس االســعار في بورصة 

احلارثيًة.
في حني ســجلت بورصة الكفاح املركزية 
في بغداد خالل افتتاحها صباح أمس االول 
األحد 144750 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 

أمريكي.
وأشــار املصدر ٕالى أن اسعار البيع والشراء 
باألســواق  الصيرفة  ارتفعت في محــال 
احملليــة في بغــداد حيث بلغ ســعر البيع 
145750 دينار عراقي، بينما بلغت اســعار 
الشــراء 144750 دينــارا لــكل 100 دوالر 

امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كردستان فقد 
شهدت اســعار الدوالر ارتفاعا ايضا حيث 
بلغ ســعر البيــع 145500 دينار لكل مأية 
دوالر، والشــراء وبواقع 145200 دينار لكل 

مأية دوالر امريكي.

الرشيد يحدد شروط منح 
قرض 50 مليون للمواطنين

الرافدين يعلن المباشرة باطالق 
السلف بداية االسبوع المقبل

ارتفاع اسعار الدوالر 
في السوق المحلية 

اقتصاد6

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعلنت وكالــة بلومبرغ أن العراق 
سيخفض انتاجه اليومي ٕالى 3.6 
شــهر  خالل  يوميا  برميل  مليون 

شباط / فبراير اجلاري .
وقالت الوكالة فــي تقرير تابعته 
»الصباح اجلديد »، ٕان العراق، أكبر 
منتج في أوبك+ بعد الســعودية 
وروسيا، سيخفض ٕانتاجه اليومي 
ٕالى 3.6 مليون برميل في شباط / 
فبراير، ومبا يُشّكل تخفيضاً بنحو 
250 ألف برميــل يومياً، لتعويض 

خرق حصته العام املاضي.
وتقدر أوبك وشركاؤها أنهم نفذوا 
%99 مــن قيود ٕامــدادات النفط 
املتفــق عليها فــي ينايــر، وفقاً 
ملندوب طلب عدم الكشــف عن 
بيانات  أن  ٕالى  اسمه.، مع اإلشارة 
االمتثال أولية ســتتم مراجعتها 
اليــوم الثالثاء من قبــل اللجنة 

الفنية املشتركة لتحالف أوبك+.
واســتهدف التحالف الذي يضم 
23 دولة، واملعروف باســم أوبك+، 
حجــب 7.2 مليون برميــل يومياً 
من النفط اخلام عن الســوق هذا 
%7 من اإلمدادات  أّي نحو  الشهر، 
االتفاق علــى زيادة  العامليــة. ومتّ 
اإلنتــاج مبقدار 500 ألــف برميل 
بــدءاً مــن كانون اول / ديســمبر 
املاضي في ٕاطــار خطة لتخفيف 

التخفيضات.
واتفقــت أوبك + علــى قيود غير 
مســبوقة علــى اإلمــدادات في 
نيســان / أبريــل املاضــي، بعــد 
فيــروس  جأيحــة  أوقفــت  أن 

وأغلقت  الطيــران  حركة  كورونا 
االقتصادات وتســببت في انهيار 

أسعار النفط. 
وتضاعــف ســعر خــام برنــت 
القياســي ثالث مرات تقريباً منذ 
انخفاضــه فــي نيســان / أبريل 
2020، ليصل ٕالى نحــو 56 دوالراً 
للبرميل حالياُ ، لكنه ما يزال دون 
املستوى الذي حتتاجه معظم دول 

أوبك+ ملوازنة ميزانياتها.
وبلــغ معدل تنفيذ اتفــاق أوبك+ 
األخير فــي كانــون الثاني 103% 
من قبل أعضــاء منظمة البلدان 
املصدرة للبترول »أوبك«، و%93 من 
قبل شركأيهم من خارج املنظمة، 
وهي مجموعة دول على رأســها 

روسيا وكازاخستان.
الفنيــة  اللجنــة  وســتقدم 

جلنة  ٕالــى  تقييمها  املشــتركة 
املراقبة الوزارية املشــتركة، التي 
جتتمــع يــوم األربعاء، ملناقشــة 
غير  من  التحالف.  اســتراتيجية 
املرجــح أن توصي اللجنة الوزارية 
بأي تغييرات في السياســة، وفقاً 
ملنــدوب آخر رفض الكشــف عن 

هويته أيضاً.
وبعد زيــادة متواضعة في اإلنتاج 

خالل كانــون االول، قــررت أوبك+ 
ٕابقاء اإلنتاج دون تغيير في شباط 
واذار. ومع ذلــك، تعهدت اململكة 
العربية السعودية، العضو األكثر 
نفوذاً في اجملموعة، بخفض أحادي 
يومًيا  برميل  مليون  مبقدار  اجلانب 

خالل تلك الفترة.
كما أعلــن العراق، أكبر منتج في 
أوبك+ بعد السعودية وروسيا، أنه 

ســيخفض ٕانتاجــه اليومي ٕالى 
3.6 مليون برميل في كانون الثاي 
وشــباط لتعويض خــرق حصته 
العام املاضي، مبا يُشّكل تخفيضاً 
بنحو 250 ألــف برميل يومياً بدءاً 

من كانون االول.
واجلدير بالذكر ان أوبك+ ســتعقد 
اجتماعاً وزارياً في أوأيل آذار / مارس 

املقبل لتحديد خطواتها التالية.

ُيشّكل تخفيضًا بنحو 250 ألف برميل يوميًا

العراق يقرر خفض انتاجه الى 3.6 مليون برميل يوميا

تقدر أوبك 
وشركاؤها أنهم 
نفذوا %99 من 
قيود إمدادات 
النفط المتفق 
عليها في يناير، 
وفقًا لمندوب طلب 
عدم الكشف عن 
اسمه

احدى محطات تصفية الغاز السائل في العراق 
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متابعة ـ الصباح الجديد:
منا نشــاط املصانع الصينية بأبطأ 
وتيرة له خالل خمســة أشهر في 
كانــون الثانــي ،متأثــرا مبوجة من 
اإلصابــات احمللية بفيــروس كورونا، 
لكــن أداءه ظــل منســجما مــع 
أكبر  ثاني  الذي يشــهده  التعافي، 

اقتصاد في العالم.
مؤشر  بلغ  لـ"الفرنســية"،  ووفقا 
مديري املشــتريات املقياس الرٔييس 
للنشاط الصناعي 51.3 هذا الشهر 
مع تشــديد ثاني أكبر اقتصاد في 
العالــم ٕاجــراءات مكافحــة وباء 
كوفيد - 19 قبل الســنة القمرية 

اجلديدة.
ويشــكل هذا الرقم تراجعا طفيفا 
عن كانــون األول عندمــا بلغ 51.9 

على الرغم من أنه ال يزال فوق عتبة 
الـ50 نقطة، التي تفصل بني النمو 

واالنكماش.
كبير  جــه  تشــينج  تشــاو  وقال 
اإلحصأييــني في املكتــب الوطني 
لإلحصاء "في اآلونة األخيرة ظهرت 
في  الوباء  مــن  محلية  مجموعات 
عديد مــن األماكن في جميع أنحاء 
وتشــغيل بعض  ٕانتاج  وتأثر  البالد، 
الشــركات مؤقتا". وأضاف تشــاو 
أن فترة الســنة القمريــة اجلديدة 
هــي تقليديا "خارج وقــت الذروة" 

للصناعات التحويلية.
وتشير البيانات اجلديدة ٕالى أن مناخ 
األعمــال ال يزال ضعيفا بالنســبة 
للشــركات الصغيرة علــى الرغم 
من انتعاش االســتهالك احمللي قبل 

اإلحصاء  مكتب  وأكد  األعياد،  فترة 
أن الطلب على الصادرات تباطأ بعد 
عيد امليالد مع استمرار انتشار الوباء 

في جميع أنحاء العالم.
أما مؤشــر مديري املشــتريات غير 

الصناعية في الصني، فقد انخفض 
ٕالى 52.4 في كانــون الثاني مقابل 
55.7 في الشهر، الذي سبقه، فيما 
يشــير ٕالى أضرار أكبــر أحلقتها به 

ظهور الفيروس من جديد.

وقال لــو تينج كبيــر االقتصاديني 
الصينيــني في مجموعــة نومورا، 
ٕان االنخفــاض في مؤشــر مديري 
زخم  في  تراجعا  يعكس  املشتريات 
النمو الضعيف بســبب اإلجراءات 
اجلديدة  املوجة  احلكومية الحتــواء 
لكوفيد - 19، مبا في ذلك تشــديد 
وٕاعادة  االجتماعي  التباعــد  قواعد 
فرض اإلغــالق وحظر الســفر في 
بعــض أجــزاء الصني. وأضــاف أن 
"االرتفــاع املوســمي احلتمــي في 
تنقل السكان والتجمعات العأيلية 
في األســابيع املقبلة، وٕان كان من 
احملتمــل أن يكــون أقــل بكثير من 
مســتويات ما قبل الوباء، قد يؤدي 
الوقاية من كوفيد  تدابير  ٕابقاء  ٕالى 
- 19 لفترة أطول". لذلك قد يسجل 

الصناعي مزيدا من  النشــاط غير 
التراجع في شباط(، حسب لو تينج.
لكنه أضاف أنه مع تشجيع العمال 
املهاجرين على البقاء في املدن، التي 
يعملــون فيها هذا العــام بدال من 
العــودة ٕالى ديارهــم، فقد ينتعش 
مؤشر مديري املشتريات التصنيعي 

قليال في الشهر املقبل.
وأعلنــت الصني في كانــون الثاني 
ٕاصابــة محلية  ألفــي  أكثر مــن 
بفيروس كورونا، ويعد الرقم صغيرا، 
مقارنة بدول أخرى، لكن السلطات 
تخشى من مخاطر انتشار الفيروس 
أثناء رحالت السنة القمرية اجلديدة 
- أكبر موســم ســفر في العالم 
ويستغرق 40 يوما من كانون الثاني 

ٕالى شباط. 

المصانع الصينية تشهد ابطأ نمو خالل 5 أشهر
ثاني اكبر اقتصاد في العالم

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهــر تقرير اقتصادي نشــر امس 
االثنني اســتمرار منو نشــاط قطاع 
التصنيع في الصني خالل الشــهر 
املاضي وٕان كان بوتيرة أبطأ، بحسب 

ما نشرت "األملانية".
مديري مشــتريات  وتراجع مؤشــر 
قطــاع التصنيــع الــذي تصــدره 
مؤسسة كايشني اخلاصة ٕالى 51.5 
املاضي بحســب  يناير  نقطة خالل 
البيانات املعدلــة مقابل 53 نقطة 

خالل ديسمبر املاضي.
وتشــير قراءة املؤشــر أكثر من 50 
نقطة ٕالى منو النشــاط االقتصادي 
للقطاع، في حني تشــير قراءة أقل 

من 50 نقطة ٕالى انكماش نشــاط 
القطاع.

وأشــار منتجو الســلع في الصني 
ٕالى اســتمرار منو اإلنتاج خالل يناير 
املاضي ليواصــل النمو املطرد على 

مدى 11 شهرا.
في الوقت نفســه فإن معدل النمو 
كان األقل منذ أبريل املاضي. وتزامن 
تباطؤ وتيرة منو ٕانتاج قطاع التصنيع 
اجلديدة  الطلبيات  ٕاجمالي  زيادة  مع 

في بداية العام احلالي.
البيانات ٕالى أن هذا االجتاه  وتشــير 
جاء جزٔييا نتيجــة جتدد التراجع في 
طلبيــات التصدير والتي انخفضت 

ألول مرة منذ ستة أشهر.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تتوقــع شــركة الطيــران منخفض 
التكاليف األيرلندية ريان أير تسجيل 
 1.1( 950 مليون يورو  خســأير قدرها 
مليار دوالر( خالل العام املالي املنتهي 
في 31 مارس املقبل فــي ظل ارتفاع 
كورونا  بفيــروس  املصابــني  أعــداد 
املســتجد  في أوروبا وجلوء احلكومات 

ٕالى ٕاعادة فرض قيود على السفر. 
وقالت ريــان أير في بيان نشــر امس 
االثنــني  أن ٕاجرءات اإلغــالق اجلديدة 
تعنــي أن ٕاجمالي عــدد ركابها خالل 
العام املالي احلالي ســيتراوح بني 26 
و 30 مليون راكــب مقابل 35 مليون 

راكب وفق التقديرات السابقة.
شــركة  أكبر  عن  »بلومبرج«  ونقلت 
أوروبا  في  التكاليف  طيران منخفض 
القــول ٕان احتماالت حتســن الطلب 
علــى الســفر مازالــت ضعيفة في 
الطيران  استمرار معاناة صناعة  ظل 
العاملية من أســوأ أزمة متــر بها في 
تاريخهــا ثم ظهور ســالالت جديدة 
سريعة االنتشــار من فيروس كورونا 
املســتجد مما أدى ٕالى ٕاعادة تشــديد 

القيود على حركة السفر، حيث قالت 
احلكومات للمواطنني ٕان الوقت مازال 
مبكرا لكــي يقومــوا بحجز رحالت 
ســياحية في الصيف املقبل في ظل 
استمرار حالة الغموض حول تطورات 

جأيحة فيروس كورونا املستجد.
من ناحيته قال نيل ســوراهان املدير 
املالي لشــركة ريان أير ٕان الشــركة 
تأمل في تعاف جزٔيي للطلب  مازالت 
على الســفر وفقا ملعدالت التطعيم 
ضــد فيروس كورونا، فــي ضوء تقدم 
عمليات التلقيح فــي بريطانيا وهي 
اكبر أســواق ريان اير مقارنة بالتعثر 

النسبي لها في دول االحتاد األوروبي.
وكانت ريان أير قد ســجلت خســأير 
صافيــة بقيمة 306 ماليني يورو خالل 
املالي احلالي  العــام  الثالث من  الربع 
حتى 31 ديســمبر املاضي بعد ٕالغاء 
األكبر من رحالت موســم عيد  اجلزء 
امليالد بســبب القيود املفروضة على 
الســفر للحد مــن انتشــار كورونا. 
وتراجــع عــدد ركاب الشــركة خالل 
ديســمبر املاضي بنسبة %83 سنويا 

ٕالى 1.9 مليون راكب فقط.

طيران »ريان اير« اإليرلندي يتوقع 
وصول خسائره إلى 1.1 مليار دوالر 

استمرار نمو نشاط قطاع 
التصنيع في الصين



7 الثالثاء 2 شباط 2021 العدد )4588(اعالن

Tue 2 Feb 2021 issue )4588(



ثقافة الثالثاء 2 شباط 2021 العدد )4588(8

Tue. 2 Feb. 2021 issue (4588)

دراسة

اللعبة التدوينية والغاية الشعرية في مجموعة )صاحبة الشال األزرق(
واحليـاة واجلمـال، مثلمـا تكـون مفـردة األزرق 
غيـر عائمـٍة فـي كّلياتهـا اللونيـة، بـل هـي 
تعنـي الصفاء والسـماء والروح التـي تتداخل 
 ) صاحبـة   ( األولـى  الكلمـة  مفهـوم  مـع 
لتكويـن تلـك اللقطـة األولـى، التي سـتكون 
هـي املنطقـة العلويـة الكبيـرة التـي تطـّل 
علـى العناويـن الداخلـة فـي بينـة النصـوص 
التـي سـيتم اكتشـاف علـى إنهـا عبـارة عن 
رسـائل معنونـة لــ ) صاحبـة ( هـذا الشـال 
الكثيـر  الـذي يضفـي علـى طـول اجملموعـة 
محاولـة  فـي  والتفسـيرات  املعانـي  مـن 
طريـق  عـن  سـواء  الرسـائل  هـذه  لتفسـر 
سـواء  السياسـة  وحتـى  االجتمـاع  أو  احلـب 
شـاء الكاتـب أو لم يشـأ، لكنها أّي الرسـائل 
التـي متتـد الـى 32 رسـالة. تقع علـى عاتقها 
توزيـع املهـام ومـن ثـم جمعهـا فـي احملصلـة 

النهائيـة.
إن هـذه الرسـائل ال ميكـن قراءتهـا علـى إنهـا 
ملمـٌح واحـد، بـل هـي طـرق تتـوازى وتتقاطع 
لكنهـا تلتقـي وتبدأ مـن حيث البدايـة األولى 

: للخلق
إلى صاحبة الشال األزرق رقم 1

)يا صاحبة الشال األزرق متى التقينا؟...

هـو منـذ بـدء التكويـن ُكتـب التالقـي.. فـي 
اللقـاء انتظـار 

قرب نهر أزرق
هـل هو النيـل؟ أم دجلـة؟ أم الفـرات؟.. أم كان 

الربيع؟... أّم 
كل أنهارنا زرقاء

حتى التي مزجنا مياهها بعرقنا
حتى التي ُخّضب أزرقها بلون دمائنا

حتـى التـي تنّكـرت لهـا مـن سـنني أمطـار 
ئنا سـما

حتـى التـي حملـت زوارقنـا نحـو اجملهـول من 
أيامنـا (

 وتنتهـي مـن حيـث الوجـود الذاتي لهـذه الـ 
) الصاحبـة ( التـي يسـعى الـى فـّك رموزهـا 
علـى األقل مـن املفهوم الذاتـي االنفرادي الذي 
يعشـق الدنيـا واحليـاة والبحث عن فـرادة هذه 
البحـث عـن طريـق اجلملـة الشـعرية لكـي 

شـاعريتها: حتمل 
إلى صاحبة الشال األزرق رقم 32 

بكل تفاصيلك... فقط هي أنِت.
)كم حدثتني ابتسامتك...

عن كبرياء يخشى االنكسار.
و كم خاطبني جسدك...

عن طقوس تراتيل انحدار.
و كم ردد صدى انينك...(

    إن مـا ميكن تسـجيله على طريقـة التدوين 
إن الشـاعر ال يسـعى الى جعل موسيقاه هي 
اآلخـذة للّب املتلّقـي، رغم اهتمامه بالشـكل 
اخلارجي للسـطر الشـعري سـواء الـذي يريده 
املتقّطـع  أو  بكلماتـه  األسـطر  متسـاوي 
كقصيـدة نثـٍر متفاعلـٍة مـع املهمـة والهـم 
الـذي يعيشـه الشـاعر / املنتـج.. خاصـة وإنه 
ال ينفـك عن مخاطبة املرسـل لها والكاشـف 
عـن حقائقهـا وحقيقتهـا ضمـن النصـوص 
املوزعـة بني الرسـائل ) 32 ( حتـى ال تكاد تكون 
هناك رسـالة ال يسـتخدم فيها ) يـا ( اخملاطب 
واملنـادى إليهـا واملعنية والسـامعة واملتلّقيةـ 
كأنـه يقـول لها أنـٍت املقصودة، فهـو يتحّدث 
عـن امـرأة متثل احليـاة والكون واحلريـة واجلمال 
والبـالد والـروح واملرأة بعنوانها األنثـوي.. ولهذا 
جنـد إن تكراريـة التلّفـظ بالتوجيـه اخملاطـب 
لهـا قد ال يوّلـد ذات املعنى، لكنـه يوّلد التفّرد 
فـي صياغـة اجلملـة املقطعـة واملتواصلة بني 
نقطتـني وتوّقفـني باملعنى االسـتمرارية.. وهو 
بهـذا يحّقـق االختالف مـع الشـاعر اآلخر في 
نصوصه هـذه التي حتمل متواليـًة موضوعيًة 
مثلمـا حتمـل متواليـة دميومة الفكـرة وحتمل 
متواليـة االصغـاء الـى ذات الوقـع املوسـيقى 
للمعنـى والتأويـل.. وقد يجنح فـي الكثير من 
األحيـان الـى اإلخبـار عن املعنـى، لكنـه إخبارٌ 
مرتبـٌط بتلـك احلوارية املنّمقة التي يشـكّلها 
أو يـوّزع فوقهـا مـا يعتقـد إنهـا عـذب املفردة 

فـي شـكلها اخلارجـي وبالتالـي حتميـل هـذه 
احلواريـة شـكلها احلداثـوي.. مبعنـى إن اجلملة 
الشـعرية يريدهـا أن ترتدي ثوبهـا التأويلي من 
خـالل بنائهـا السـردي ومنطقهـا الشـعري، 
ومـا هو مـا يعني البحـث عن شـكلٍ جديٍد أو 
ال يبتعـد عن التجنيس الشـعري لكنـه بثوٍب 
تدوينـي غير متعارٍف عليـه، أو إن من يخوضون 
مثـل هـذه التجربة ليـس لهـم اإلمكانية في 
املطاولـة، أو إن األمـر فيه خطـورة على املعنى 
الشـعري والثلـم من شـاعرية النـص.. ولهذا 
جنـد إن هـذه املناجـاة واخملاطبات التـي حتتويها 
وتضمهـا الرسـائل حتمـل فـي روحهـا البعـد 

الفلسـفي ملـا هـو ظاهر مـن فعٍل رومانسـي 
كيانـاٍت  الـى  خاللهـا  مـن  التغلغـل  يحـاول 
آهلـٍة باملعنـى وغيـر مبتعـدٍة عـن التوصيـف 
وحتمـل شـكلها املتقّطـع وليـس املتقاطـع.. 
رومانسـية  بـني  املوزعـة  االنتقـاالت  فهـذه 
البنـاء  وطريقـة  املعنـى  وفلسـفة  الشـكل 
أنتـج لهـا مسـتوًى حتليلًيـا ملاهـي مـا يريـده 
املتلّقـي/  الـى  ليوصلـه  املنتـج،   / الشـاعر 

للنـص: املسـتهلك 
إلى صاحبة الشال األزرق رقم 4

)هل بردْت قهوتنا؟
لك أن مُتّيزي.. يا أنت يا.. بني أَْخيل، و.. ُمْحَبق

الّروضـة ال تشـبه اجلّنـة، فاجلنة مـن وجنتيك 
ق تُْبر

لك أن مُتّيزي.. يا أنت يا.. بني مغرم، و.. أحمق
النشـوة ال تشـبه املـرأة، فاملـرأة مـن ُصلبـك 

تشـرق
... نخبك.. أشرب.( 

    إن مراقبـة عمليـة التدويـن تكشـف لنـا 
طريقـة الكتابـة ملقطعـه الشـعري الـذي قد 
ينتهـي بقافيـٍة معينـٍة لتقترب مـن بنائيتها 
فـي الشـكل العمـودي حتـى انـه يسـتخدم 

قافيتـني فـي ذات املقطـع:
إلى صاحبة الشال األزرق. رقم -28

)يُقال: مالك خّط في لْوح، قبل البدء، قدرنا
و انتهى...

و قلُت: هاِت أزرق عينيك نرسًم مصيرنا
وَ ْقَتها..

و قلِت: نكتُب قصيدة حّب بوشائج وَترِنا
خاللها..

نُلّوُن سماء الليل باألزرق حتى يَِشعُّ نَهارنا
و جنمها..(

داخليـة  موسـيقى  لـه  بحـرٍف  تنتهـي  أو   
لتدخـل فـي اجلنـس النثـري املفعـل عموديًـا.. 
أو إنـه يخلـق مسـاحات للتفكيـر أو إمـالء ما 
ميكـن أن يـوازي املنطـق للنـّص فـي محاولـة 
الظاهـرة  الرومانسـية  بـني  الصلـة  إليجـاد 
الغايـة  مـع  املتفاعـل  الفلسـفي  واملسـتوى 

التـي يصبـوا إليهـا النـص:
إلى صاحبة الشال األزرق رقم 9

يا صاحبة الشال األزرق متى التقينا؟...)
هـو منـذ بـدء التكويـن ُكتـب التالقـي.. فـي 

اللقـاء انتظـار 
ننسى نهرنا
ننسى جبلنا
ننسى بيتنا

ننسى معبدنا
ننسى تاريخنا

...................... وحده ممكن حلمنا
..................... وحده ممكن حبنا

.................. ما دام احللم ال يزال ممكنا.(

إن اجملموعـة الشـعرية التـي تتّكـون مـن عدة 
مقاطـع يـراد لها أن تكـون نًصا واحـًدا، يحمل 
فـي البعـد التفاعلي مـا هو  منطـق التحليل 
الـذي  الشـكل  بـني  ومـا  القصـد،  وفلسـفة 
يرسـمه الشـاعر إلنتاج شـبكة عالقاٍت تربط 
املقاطـع أو الرسـائل أو الهـدف املـراد الوصول 

ليه. إ

علي لفته سعيد*

الشـعر ليـس قـواًل ميكـن أن يوضـع علـى روقٍة 
وتشـكيل مقاطعـه علـى األسـطر أو بينهـا، 
بـل هـو روٌح تتنّفـس وتنبض باحلروف.. والشـعر 
وحـده ال تكتمـل صورتـه دون شـاعرية تنطـق 
بالتأويـالت والقصديـات واملعانـي التـي تدهش 
املتلّقـي.. وهذه الدهشـة ال تعتمـد على كمية 
معهـا  واملتداخـل  للعتبـات  املوازيـة  الكتابـة 
أو التـي ميكـن مـن خاللهـا اسـتنطاق الشـعر 
لينتـج شـاعرية، بـل هـي كذلـك التفـرد فيما 
تكتـب والتـوازي ملـن كتـب واالسـتبيان عّمـن 
كتـب، علـى اعتبـار إن الشـعر لغـٌة وكمـا قال 
بـول فاليـري إن الشـعر )لغـة داخـل لغـة( وهو 
تفسـير ملـا ميكـن أن يكون فـي محاولـة التفّرد 
الشـعرية  الصـورة  تكويـن  فـي  األقـل  علـى 
املنتجـة للشـاعرية.. وقـد أوضحنا فـي كتابنا 
)بنيـة الكتابـة فـي قصيـدة النثـر- أسـاليب 
النـّص ومحمـوالت التأويل( ونحـن نحاول فهم 
الداللـي  )التخليـق  أنهـا  علـى  اللغـة  لعبـة 
التكويـن  البسـيطة  اجلملـة  هـذه  لكثافـة 
انزياحًيـا  مفهوًمـا  تعطـي  املغـزى  العميقـة 
خارًجـا مـن اللغـة اإلشـارية، لتكـون داالًّ ودلياًل 
الصـورة  وبـني  املفـردة,  قـراءة  الصـوت,  بـني 
املدونة, رسـم املفردة.. ألن الشـعر عملية إعادة 
خلـق األشـياء وتكوينهـا مـن جديد علـى وفق 
نظـرٍة عصريـة ملفهومهـا احلديـث. وهـذا مـا 
يبحـث عنـه املتلّقي عندمـا يتوّغل فـي النّص 
بحًثـا عّمـا قام به الشـاعر مـن )عمليـة( قادت 
التكويـن وحّولتـه إلى مـاّدٍة فيزياويـٍة حتّلق في 

اخليال(. عالـم 
    مـن هنـا ميكـن القـول إن مجموعة الشـاعر 
بوزيـان موسـاوي ) صاحبـة الشـال األزرق ( قـد 
ال حتمـل الفـرادة الشـعرية لكنها متفـّردة من 
حيـث التدويـن، ومـن حيـث القدرة علـى جعل 
مقولـة  بحسـب  لغـٍة  داخـل  لغـًة  الشـعر 
فاليـري.. وهـي حتتـاج الـى متلـقٍّ يعـرف ماهي 
هـذه اجلملـة مثلمـا يعرف مـا يراد من الشـعر 
ومـا أراد الشـاعر فـي عملية التبويب الشـعري 
أو فـي صياغـة اجلملة الشـعرية ضمـن ماهية 
ألن  الواحـد،  السـطر  فـي  الواحـدة  املفـردة 
الشـعر علـى العكس مـن السـرد يعتمد على 
املفـردة فـي حـني يعتمـد السـرد علـى اجلمـل 
بـني خاصيتـي  مـزج  قـد  والشـاعر  املرتبطـة، 
املفـردة واجلملـة فـي بنائـه الشـعري فـي هذه 
اجملموعـة التـي تنطلـق بنيتهـا الكتابيـة التي 
العنـوان  مـن  التدويـن  عمليـة  فيهـا  نقصـد 
كعتبـٍة أولـى مرصـودة ملعرفة كنـه املعنى وما 
يختفـي وراءهـا ومـن يختفـي فـي روح داللتها، 
خاصـة وإن مفـردة الشـال تعنـي الكثيـر الذي 
ميكـن أن يكـون مرادًفـا للعشـق واحلـّب والغزل 

من هنا يمكن القول إن 
مجموعة الشاعر بوزيان 

موساوي ) صاحبة الشال 
األزرق ( قد ال تحمل الفرادة 

الشعرية لكنها متفرّدة 
من حيث التدوين، ومن 
حيث القدرة على جعل 

الشعر لغًة داخل لغةٍ بحسب 
مقولة فاليري.

قراءة

اصدار

محمود خيون 

عـرف الشـعر علـى  مـر العصـور بأنـه واحـة 
املوسـيقى التـي تفيـض فـي رحابهـا املعانـي 
صـار  انـه  اجلميل..حتـى  والـكالم  العـذاب 
سـمة من سـمات رجـاالت الدولة والسـالطني 
واملماليـك الذين كانوا يجـدون املتعة احلقيقية 
من بـني مجموعـة ملذاتهم وشـهواتهم التي 

ليـس لهـا حـدود معينـة...
ومـن بـني تلـك األزمنـة وحتـى سـتينيات هـذا 
القرن شـهدت السـاحة الثقافيـة واألدبية في 
عمـوم البـالد العربيـة ظهـور موجـة الشـعر 
احلـر أو النثـر أو مايسـمى شـعر احلداثـة ومـن 
قبلـه) الشـعر املركـز( أو اخلاطـرة النثريـة التي 
امتـاز بهـا الكثير من شـعراء امريـكا الالتينية 
اليسـير  ريـكاردور  امثـال  املتحـدة  واململكـة  
وغابريـال سـتراك وامركتا فيوباث الـذي هو رائد 
القصيـدة احلسـية فـي حينهـا مـن دون منازع 
ناثـر  الكلمـات  مبـدع  بأنـه  النقـاد  ووصفـوه 
للصمـت كاتـب شـفاف إذ تصبـح القصيـدة 
لديـه انعكاسـات للغـة ذاتهـا وبها تفـوق باث 

علـى زمالئـه فـي ذلـك الوقت..
وعندنـا ظهـر السـياب وعبـد الوهـاب البياتي 
وفـوزي كـرمي وسـعدي يوسـف ونـازك املالئكـة  
ورشـيد مجيـد وعائد عزيـز ومؤيد عبـد الواحد 

وغيرهم..كمـا ظهـر في البـالد العربية الكثير 
مـن األسـماء طومـن أشـهرها أدونيـس الـذي 
باحلداثـة  متصـال   ( احلركـة  هـذه  رائـد  يعـد 
الغربيـة فـي ثوبهـا ..وقـف عليـه من سـمات 
احلداثـة الغربيـة وراح الشـعراء يلتفـون مـن 

حولـه..(....
وعلـى الرغـم مـن أن نكهـة الشـعر التكتمل 
إال بالـوزن والقافيـة واملوسـيقى لكننا نشـعر 
بالذائقـة الشـعرية فـي واحات الشـعر احلر أو 
مايسـمى بالقصيـدة احلديثـة أو النثر...التـي 
امتـاز بهـا العديـد مـن الشـعراء فـي العـراق 
ومنهـم الشـاعر جاسـم العلـي فـي ديوانـه) 
مبوسـيقاه  تشـعر  فأنـت   ) األجنحـة  ومـض 
الهادئـة التـي  تنسـاب مـع انسـياب كلماته 
البسـيطة التـي تنـم عـن حبكـة ودرايـة في 
كتابـة هـذا النـوع مـن الشـعر...فنحن نلمس 

ذلـك مـن خـالل نشـيجه الصامـت..
)التقطع صبر املسافات 
لتعبر بربيعك للخريف 

ال املوج يدنيك مني 
والضفافي تستفيق (

جاسـم  الشـاعر  أن  نـرى  املقطـع  هـذا  فـي 
العلـي قـد انحنـى عـن مسـاره فـي قصيـدة 
النثـر وبـات يراعـي الـوزن واملوسـيقى ويأتـي 
بشـىء رائـع مـن املعانـي املليئـة بالعذابـات 
واملناجـاة اخلفيـة لعوالـم اإلنسـان  الروحيـة 

وهواحسـه وخوفـه مـن الالشـيء...ولقد أبدع 
الشـاعر فـي هـذا املقطـع مثلمـا أبـدع فـي 

غيـره فنحـن نشـعر بذلـك مـن خـالل...
)مابال هذا الورد 

اليبوح بأسرار الندى 

وينهي مناسك 
احالم الشفاه 

بقبلة منتهى...(
وهـا هو يعيـد لنـا للمـرة الثانية انينـه وبلواه 
حلقـة  فـي  تـدور  مافتئـت  التـي  ومناجاتـه 

األحـالم والعشـق املمنـوع الـذي الميكـن الحد 
ومـن  الزمـن  خشـية  االشـهار  أو  بـه  البـوح 
تسـلط علـى اعتابه فصـار مثل الوهـم  الذي 

يقدسـه ماليـني  الفقـراء واملعدمـني..
)حتضننا الشوارع 
  وحلم األرصفة 
     واملطر يحضر 
على خدود املوج 

     صورة ظله 
          كمساءاتك 

                     دجلة في دمي 
وافواج النوارس ( 

ولرمبـا يذكرنـا الشـاعر جاسـم العلـي مبعاناة 
الشـاعر الروسـي بوريس باسـترناك الذي كان 
يعانـي االمريـن فـي احليـاة والعشـق واملعاناة 
التـي ولدتهـا ظـروف غامضـة عاشـها فيهـا 
ومـات.    أو بالكسـندر بوشـكني الذي تعاطف 
في شـعره مـع البسـطاء والفقراء مـن عامة 

الناس....
وممـا تقـدم فـأن كتابـة قصيـدة النثـر ليـس 
سـهلة كمـا يعتقدهـا البعـض ممـن المييلون 
لهـذا النوع من الشـعر....فهي تخضع لقوانني 
خاصـة ومنفـردة مثلمـا جعلهـا الكبـار مـن 
الشـعراء من جيل السـتينيات والسـبعينيات 
فـوزي كرمي وسـعدي يوسـف وغيرهـم ...حتى 

كقصيـدة  بهـا  النهـوض  اسـتطاعوا  أنهـم 
ميكـن أن يتغنـى بهـا القـاريء العـادي وهـذا 
ماجتسـد فـي مجمـل قصائـد ديـوان الشـاعر 

جاسـم العلـي) ومـض األجنحـة (...
)من الف الف حكاية حب 

ومعول وخوذة 
من الف الف قبلة 

ونيف رصاصة 
خطت على تراب املوت 

متوالية االهات 
باغنيـة  أشـبه  كلمـات  ليـردد  يـردف  ثـم 
اجلنـود.... اجلنـود  يرددهـا  كان  التـي  البسـالة 

مؤتز ابي 
بلباس املوت 
وسالح احلب 

عصي ...و بنادق 
زنازين.    وخنادق 

تتبعه ترنيمة امي 
ترش عتبة الدار 

   وتفترش األسحار..(

( للشـاعر جاسـم  أن) ومـض األجنحـة  نـرى 
العلـي جـاءت مبثابـة نـوع جديـد مـن الشـعر 
بايحائيـة  القصائـد  متتـاز  إذ  النثـر  أو  احلـر 
رصانـة  زادتهـا  خـاص  وقـع  ذات  موسـيقية 

وجماليـة.... وشـفافية 

عصام كاظم جري 

العصـر  للحـرب/  الشـعرية  الّصـورة  فـي  جـاء 
. ربـه  للدكتـور كامـل عبـد   . اجلاهلـي 

)ّصـرح الّشـعراء بالنتيجـة املؤملـة التـي تتركها 
احلـرب، فعّبـروا عـن ذلـك بأصـدق تعبيـر عندمـا 
وأهلكـت  بالدمـار،  تفكيرهـم  فـي  اقترنـت 
أقوامهـم وشـردتهم، وذلك ما عّبر عنه الشـاعر: 

عبيـد بـن األبـرص فـي قولـه: 
/ ضـراس  قبلهـم  النـاس  أذهـب  مـا  فأذهبهـم 

العواقـب. واملنايـا  احلـروب 
بيـد أنـه يكشـف عـن صراعـه النفسـي الـذي 
أجتـه إلـى املوازنة، بـني الوقوف إلى جانـب قبيلته 
ومسـاندتها في حروبهـا دفعا للظلـم وانتصافا 
للكرامـة، وبـني الرغبـة امللحـة فـي إطفـاء نـار 
للظلـم  إال  إيقادهـا  وعـدم  وشـرورها  احلـرب 

املتعـدي حيـث يقـول: 
وإنـي ألطفـي احلـرب بعـد شـبوبها / وقـد وقدت 

للغـي فـي كل موقد.
فأوقدتهـا للظلـم املصطلـى بهـا / إذا لـم يزعه 

رأيـه عن التـردد .
العربـي  إليـه  يلجـأ  قـاس  خيـار   / إذاَ  فاحلـرب 
جنـوى  وأوسـطها  شـكوى  أولهـا  أن  إلدراكـه 
تفكيرهـم  فـي  اقترنـت  حتـى  بلـوى.  وأخرهـا 
اجلـرب  مـرض  صـورة  منهـا  قبيحـة،  بصـورة 
املعـدي الـذي ال يشـفى كما فـي قـول أحدهم: 
تدنـو   / كمـا  الكارهـون  فيهـا  يلحـق  واحلـرب 

. فتعديهـا  اجلربـى  مـن  الّصحـاح 
البكـري  عبـاد  بـن  احلـارث  الشـاعر  ويلخـص 
الـذي أجبرتـه أخيـرا ) تغلـب( علـى املشـاركة 
فداحـة  تقديـر  إلـى  البسـوس  حـرب  فـي 
احلـرب فّذكـر بآثارهـا القاسـية التـي أنهكـت 
القبيلتـني، فلّمـح إلـى رفضـه احلـرب حـاَلَ بـني 
أبنـاء العمومـة، ألنهـم ال يجنـون منهـا سـوى 
التفرقـة والضعـف، فأودعهـا فـي صـورة جمال 

.  ) الثقيـل  التعـب  أجهدهـا 
للنصـوص  الدقيـق  االسـتقراء  خـالل  ومـن 
فـي اجملموعـة  الشـعرية  : )أغانـي الّصمـوت ( 
الصـادرة سـنة ٢٠١٨  الّصـواف،   والء  للشـاعر 
كـّرس  األولـى،   الطبعـة  الّصـواف،  دار  عـن   ،
وخرابهـا،  احلـرب  ثيمـة  فـي قصائـده  الشـاعر 

بتوعيـة اآلخر / القارئ/ املتلقي ... الخ ، وكشـف 
مخاطرهـا الكارثيـة، تلـك احلـروب العبثية التي 
تتسـّلل أضرارهـا إلـى أجسـادنا بغيـر وجه حق، 
كشـف الشـاعر  عـن جتربـة احلـروب القاسـية 
التـي عاشـها إنسـانه، والتـي جّسـدها بصـور 
شـعرية مـرارا وتكـرارا، صـورا عميقـة ومؤملـة 
مؤكـدا بذلك ثيمتـه، بأحداث ال تبـارح مخيلته،  
وأوقاتـه وأخـذ الشـاعر  يعّمـق احلس اإلنسـاني 
لـدى اآلخـر بالدعـوة إلـى السـالم  واحليـاة مرة ، 
ونبـذ احلروب مـرة أخـرى، ونقرأ في صفحـة :)٤٦ 

( مـن قصيـدة : )متهـم بالهديـل ( : 
للغبش املرشوش على السطوح

للحروب التي مرت من هنا 
ونثرت قتالها على عتبات البيوت.

ونقـرأ فـي صفحـة : ) ٥٢ ( من قصيـدة :  )إعدام 
) عود 

بني أول جرح 
وأخر حرب

ثمة أغنية 
لم يدركها الصباح 
فكتم سرها الرواة ..

رّصـد بعمـق، رّصـد ثاقـب للحقيقـة، حقيقـة 
الرمـاد التـي تخلفه احلـروب، فهي تكشـف عن 
قناعهـا  املتهالـك، تكشـف عـن اجلـرح واللون : 
)احلـرب زرقاء( صفحـة )٥٤ (. إذ أنهـا اللون القامت، 
كشـف عـن االحباطـات، عـن رائحة املـوت أمام 
أدوات  أمـام  الناحلـة  أجسـادنا  عـن  البيـوت،  
احلـرب كــ : )الكوامت . اجلمـر . الرصـاص . الغبار ( 
الثقـوب،   عـن   ، اجلبريـة  اإلقامـة  عـن  كشـف 
كشـف عـن أحالمنـا العاريـة، عـن الرمـل وهـو 
يعتلـي وجـوه اخليول، عن عطش احلـرب ومنفاها 
وخطاهـا وارتوائهـا . نعـم أنها ال متنـح اجلرح أي 
أمنيـة. حيـث نقـرأ:  )وفمـي واسـع كالـدروب، 
يفيـض خطـى،  فترتـوي احلـرب ( صفحـة )٧٤ )

( ثيمـة  : ) أغانـي الّصمـوت  للحـرب هنـا فـي 
وحكاية مسـتقى من سـيرة جيل، جيـل كامل، 
كتبهـا الشـاعر وجعلهـا تسـهم فـي كشـف 
شـهودها،  أحـد  فهـو  ونتائجهـا،  مقدماتهـا 
الشـاهد الـذي عـاش احتفاالتها وانكسـاراتها، 
قـّرر  لـذا  تهـدا،  ال  التـي  أرواحنـا  انكسـارات 
الشـاعر أْن يأخـذ القـارئ إلـى الزاويـة التـي نرى 
مـن خاللهـا األلـم املغـروس في شـجرة الـروح،  

قصيدتـه  فـي  الشـعرية  مجموعتـه  وختـم  
سـماواتي(   غيـر  لهـا  اسـم  ال  التـي  )أيتهـا 

(٨١( صفحـة 
بـه  يـراد  الـذي  واملتعـدد  اخملتلـف  بالطلـب 
االلتفـات إلـى املتكلـم من جهـة وااللتماس من 

جهـة أخـرى حيـث نقـرأ: 
يا ظلي الساقط على املاء

خذني إليك 
بصباي الذي تفيأ ظل احلروب .

بقصيـدة  الشـعرية  مجموعتـه  بـدأ  أْن  بعـد 
(٧ )صفحـة  )أرجوحتـي(:  
منذ خمسني قطافا أو يزيد 

أهزها مرة وصوت احلرب يهزها ثانية . 
تأخذني للغيم 

وتعيدني إلى األرض احلرام ..

الشـاعر هـو ذلـك الكائـن، الـذي ميتلـك قـدرا 
واسـعا مـن املعرفّيـات العديدة، وهو الكاشـف 
واملنتـج واحملـّرض واملعّبر عـن آراء اآلخريـن، معّبرا 
وانكسـاراتهم  وتطلعاتهـم  طموحاتهـم  عـن 
مـن  يتجـزأ  ال  جـزء  ألنـه  اخلاسـرة،  وحروبهـم 

احمليـط الذي يعيـش، وهو ال يعالج مشـكالتهم 
ولكـن  تطلعاتهـم،  يحقـق  وال  وهمومهـم، 
االنكسـارات  بتلـك  يصـَل  أْن  باسـتطاعته 
القـارئ/   / األخـر  إلـى  والتطلعـات  والهمـوم 
توعيـة  والكشـف،  التوعيـة  بغيـة   .. املتلقـي 
القـارئ فـي كشـف املسـكوت عنـه واملسـتور، 
وكشـف اخملاطـر التي تلحـق بنا، كشـف أزمات 
بشـرية تقع بفعـل فاعل وال طائل منهـا. أخيرا،  
لقـد جنـح الشـاعر )والء الّصـواف( فـي تّوظيف 
فكـرة احلـرب . وهـي املوضوع املهيمـن / واملركزي 
أْن  مـن  بالرغـم  اجملموعـة  قصائـد  أغلـب  فـي 
فكـرة الكتابـة عـن انكسـارات احلـرب وهزائمنا 

باجلديـدة. ليسـت 

في قصائد) ومض األجنحة ( للشاعر جاسم العلي 

أغاني الّصموت .. تصريح شاعر ...

تراتيل يقظة متأخرة ..

غالف الكتاب
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اضافة الحمضيات للشاي يطيل العمر
ميكن حتقيق حلــم العيش ملدة أطــول عن طريــق إضافة ثمار 
احلمضيات إلى مشــروبك الســاخن املفضل ليس فقط حملاربة 
نزالت البــرد، اذ أثبتت األبحاث احلديثــة أن الليمون له خصائص 

قوية مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات وتقوية املناعة.
كمــا يُعرف عصيــر الليمون بأنــه يعمل كمنظف مســاعد. 
ويحتوي الليمون على العديد من املواد أبرزها حامض الســتريك 
والكالسيوم واملغنيسيوم وفيتامني C والبيوفالفونويد والبكتني 
والليمونني، التي تعزز املناعة وحتارب العدوى وتزيد من طول العمر.
وكشــف خبراء الصحة أن إضافة شــريحة مــن الليمون إلى 
الشاي له العديد من الفوائد الصحية. ووجدت إحدى الدراسات 
أن احلمضيــات تزيد من قدرة اجلســم علــى امتصاص مضادات 

األكسدة في الشاي بنحو 80%.
ومن املعروف أن شــرب املاء الساخن والعســل وعصير الليمون 
يخفضان احلمى، وأشار اخلبراء إلى أنه يجب تكرارها كل ساعتني 
 C لضمان بقاء احلالة مســتقرة. وشــاي الليمون غني بفيتامني
الذي ميكن أن يعمل كمضاد لألكسدة ويحمي اخلاليا من التلف. 

تقنية جديدة لشحن الهواتف عن بعد
قررت شركة موتوروال الكشف عن تقنية جديدة لشحن الهواتف 
السلكيا عن بعد. وبالرغم من أن ميزة الشحن الالسلكي وجدت 
في الهواتف الذكية منذ بضع سنوات، كان املستخدم مضطرا 
إلبقاء الهاتف بالقرب من الشاحن ليزوده بالطاقة، إال أن موتوروال 
قــررت تطوير هذه امليزة ليصبح املســتخدم قادرا على شــحن 
هاتفه عن بعد، ما يســهل إمكانية اســتعمال اجلهاز في أثناء 

الشحن.
وتبعــا للمعلومــات التي نشــرتها موتــوروال فإن شــواحنها 
الالســلكية اجلديدة Motorola One Hyper قــادرة على إيصال 
الطاقة للهواتف على مســافات تتراوح ما بني 80 و100 ســم، 
واألهم إمكانية شــحن عدة هواتف قد يصل عددها إلى سبعة 

في وقت واحد.
 xiaomi ويأتي إعالن موتوروال عن هذه التقنيــة تزامنا مع إعالن
عن جهاز جديد أيضا، وصفته بأنه قادر على شحن مختلف أنواع 

األجهزة الذكية السلكيا ومن مسافات بعيدة.

 طفل يفاجئ امه بنشرة االخبار
أثار رد فعل مذيعة كانت تقدم النشرة اجلوية في الواليات املتحدة 
إعجاب رواد مواقع التواصــل االجتماعي، حيث فوجئت بطفلها 
في أثناء تقدميها النشرة على الهواء مباشرة، فبينما كانت تقدم 
املذيعة ليزلي لوبيز توقعات الطقس في الصباح من منزلها على 
قناة »إيه بي ســي7« األميركية، فوجئت بطفلها )اربعة أشهر( 

وهو يظهر معها في الشاشة.
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مع كل التساؤالت التي ترافقها 
للحكومة  واســعة  انتقــادات 
الذين  االعمــال  لرجــال  وايضا 
بنظرائهم  اســوة  يعملــون  ال 
مصر  الشــقيقة  الدولــة  في 
اكبر  ببنــاء  والــذي ســاهموا 
مرضــى  لعــالج  مستشــفى 
الســرطان مجانا تأتــي مبادرة 
ثمانني شــركة  مــن  جميلــة 
محلية وعربيــة وعاملية تتمثل 
بازار في  برانــد  بانطالق معرض 
مدينة الســليمانية بكردستان 
العــراق والذي سيســتمر ملدة 
جزء  وســيخصص  ايام.  عشرة 
من ريعه ملستشفى هيوا لعالج 
الســرطان. عسى ان تكون هذه 
الضــوء على  لتســليط  بداية 
معانــاة املرضى مــن حيث قلة 
املشــافي واالجهــزة اخملصصة 
االدويــة  واســعار  لعالجهــم 

الباهظة.
»ســوق  مهرجــان  وينظــم 
احتاد مصدري  من  هذا  املاركات« 
ومستوردي كردستان، بالتنسيق 
ومصانع  شــركات  جملــة  مع 
متعــددة  إنتاجيــة  ومعامــل 
االختصاصات، من املواد الغذائية 
إلى الطبية واملشغوالت احلرفية 
والتحف،  واأللبســة  اليدويــة 
والكتب  القرطاسية  إلى  وصوال 
التجميل  ومــواد  والكماليــات 

وغيرها من املنتجات.
تصريح  بحسب  املعرض  يعتمد 
ومستوردي  مصدري  احتاد  رئيس 
عبد  مصطفى  شيخ  كردستان 
اجلودة  »معيــاري  على  الرحمن، 
واألســعار اخملفضة«، التي تصل 
في   35 إلى  تخفيضها  نســبة 

املئة.
وتباع الكثير من املواد املعروضة 
فــي املعــرض بأقل من ســعر 
اجلملــة، في محاولة بحســب 
واملشــاركة،  املنظمة  اجلهــات 
املواطن  كاهــل  عن  للتخفيف 
والعراقي  خــاص  بنحو  الكردي 

بنحو عام.
في  األســعار  تخفيض  ويأتــي 

ظل ارتفاع ســعر صرف الدوالر، 
صرف  تأخيــر  أزمــة  وتفاقــم 
حكومة اإلقليم رواتب املوظفني، 
التي توزع كل شــهرين ونصف 
مرة. والتي اثقلت كاهل املواطن 
خاصة في كردستان العراق الذي 
تظاهروا اكثر من مرة في مدينة 
السليمانية بسبب تأخر الرواتب 
مقابل البذخ من املسؤولني على 

حياتهم املترفة.
إقباال كبيرا من  ويشهد السوق 
الزوار، حيــث يبحث املواطن عن 
أي فرصة للخروج من البيت الى 
الهواء الطلق، ومتضية اوقات مع 
االصدقــاء او العائلة في اماكن 
ضافة الــى من  يزوره  جميلة، ا 
من اجــل التبضــع وهناك من 
حمل مســؤولية حتريك الركود 

في السوق فاختار ان يشتري كل 
مستلزمات البيت او االوالد منه. 
لكــن أكثر ما خطــف األضواء 
وطغى على ما ســواهه، املبادرة 
الالفتــة من املعرض لتخصيص 
جزء مــن ريع مبيعات الســوق 
وأرباحــه ملستشــفى هيوا )أي 
األمــل باللغــة العربية( اخلاص 
مبعاجلــة مرضى الســرطان في 

مدينــة الســليمانية، والــذي 
من  املرضى  مجانــا  يســتقبل 
من  وحتى  العراق،  مناطق  شتى 

دول مجاورة مثل سوريا.
وعرضت في أحد أركان الســوق 
مجموعة لوحات رسمها أطفال 
سيذهب  بالســرطان،  مصابون 
وصالــح  لصاحلهــم  ريعهــا 
مستشفى »هيوا« الذي يتلقون 
العــالج فيه، ما يحســب لهذا 
لالعتبارات  ارتهانه  املعرض عدم 
الربحيــة  املاديــة  واحلســابات 

والتسويقية فقط.
نسبيا،  ولو  املعرض،  يبدد  وبهذا 
االنطبــاع العام عــن مثل هذه 
األنشــطة واملعــارض، بأن جل 
اهتمامهــا في الغالــب األعم 
الترويج التجــاري والربح املادي، 
يكون  أن  ويؤكد علــى ضــرورة 
لديهــا اهتمامــات ومبــادرات 
خيرية تطرق قضايا وموضوعات 
بالدعــم  جديــرة  إنســانية 
واالحتضان واملســاعدة من قبل 

الشركات ورجال األعمال.
وثمــة ركن خــاص فــي أروقة 
املعــرض مبستشــفى األمراض 
يتم  حيــث  هذا،  الســرطانية 
خاللــه إجراء فحوصــات أولية 
إطــار حملة  فــي  يرغــب،  ملن 
للتبــرع بالــدم والبالزما ملرضى 

املستشفى.
ومن املقرر في هذا الســياق، أن 
وفد مشترك من مختلف  يقوم 
املعرض  في  املشــاركة  اجلهات 
للقاء  هيوا،  مستشــفى  بزيارة 
األطفال املرضــى وتوزيع الهدايا 
عليهم، مبا يسهم في التخفيف 
ولــو قليال عــن آالمهــم، وزرع 
البســمة واألمل على محياهم 
البريء، برغم وهن املرض ووطأته 

الثقيلة.

أطفال يتحدون المرض بالرسم والفن في السليمانية

آثار بابل »عدسة: زياد متي«لقطة

تزخر كتــب التاريخ العربي 
بالقصــص التــي ميكن ان 
تكون مبنزلــة حكمة نعتبر 
منهــا، والقصص الطريفة 
ما  ندري  ال  التــي  القصيرة 
مدى صحتهــا وهل حدثت 
بالفعــل واضافــوا اليهــا 
انها من خيال  ام  منكهات، 
الكاتــب علــى االطالق من 

ضمن هذه القصص:

االعرابي والوالي
الفم  معــوج  أعرابي  وقف 
أمــام أحــد الــوالة فألقى 
عليــه قصيدة فــي الثناء 
ملكافأة,  التماســاً  عليــه 
يعطه  لــم  الوالي  ولكــن 
شيئاً وســأله: ما بال فمك 
: لعله  الشاعر  معوجاً, فرد 
عقوبة من اهلل لكثرة الثناء 
بالباطل على بعض الناس . 

صالة االمام امام االمير
يصلي  األمــراء  أحــد  كان 
في  يطيــل  إمــام  خلــف 
القراءة, فنهــره األمير أمام 
النــاس, وقال لــه : ال تقرأ 
إال  الواحــدة  الركعــة  في 

واحــدة.  فصلى بهم آيــة 
املغرب, وبعد أن قرأ الفاحتة 
قرأ قوله تعالى ) وقالوا ربنا 
إنا أطعنا ســادتنا وكبراءنا 
فأضلونــا الســبيال(, وبعد 
أن قرأ الفاحتــة في الركعة 
الثانية قرأ قوله تعالى )ربنا 
العذاب  من  ضعفني  ءاتهم 
والعنهم لعناً كبيرا(, فقال 
لــه األمير يا هــذا: طول ما 

شــئت واقرأ ما شئت, لكن 
غير هاتني اآليتني . 

ردود الشعبي
الشــعبي  إلى  رجــل  جاء 
»عامر بن شراحيل الكوفي« 
وكان ذو دعابــة وقــال: إني 
تزوجــت امــرأة ووجدتهــا 
عرجــاء, فهل لــي أن أردها 
؟ فقــال إن كنــت تريد أن 

تسابق بها فردها !
 وســأله رجــل: إذا أردت أن 
أســتحّم فــي نهــر فهل 
القبلة  جتــاه  وجهي  أجعل 
أم عكســها؟ قال: بل باجتاه 

ثيابك حتى ال تسرق ! ـ
 وســأله حاج: هــل لي أن 
أحك جلدي وأنا محرم ؟ قال 

الشعبي: ال حرج. فقال إلى 
متى أستطيع حك جلدي ؟ 
فقال الشــعبي: حتى يبدو 

العظم . 

احلجاج واملنقذ
يوســف  بن  احلجــاج  كان 
باخلليج  يســتحم  الثقفي 
الغرق  على  فأشرف  العربي 
فأنقــذه أحــد املســلمني 
و عندمــا حمله إلــى البر 
قــال لــه احلجــاج : أطلب 
ما تشــاء فطلبــك مجاب 
فقال الرجل: ومن أنت حتى 
جتيب لــي أي طلب؟ قال: أنا 
احلجــاج الثقفي قــال له : 
أنني سألتك  الوحيد  طلبي 
بــاهلل أن ال تخبر أحداً أنني 

من طرائف العرب
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رياضة

البصرة ـ فالح الناصر:

تسنم املدرب عادل ناصر مهمة 
تدريب فريق نــادي امليناء خلفا 
للروماني تيتا، وما ان بدأ شوطه 
مع الفريق في اجلولة السادسة 
 3 عشرة حتى متكن من كسب 
نقاط على حساب فريق الطلبة 
بهدف مــن دون رد فــي ملعب 
الفيحــاء الرياضــي باملدينــة 
الرياضية.. قبــل املباراة كان لنا 
احلديث التالي مع الكابنت عادل 
ناصــر، في بدايــة حديثه رحب 
بالوفد الكويتي الذي لعب امام 
منتخبنــا الوطنــي في ملعب 
ان حضور  وقــال  النخلة،  جذع 
مهما  مؤشــرا  يعد  الكويــت 
لتعزيــز العالقات بــن البلدين 
الصحيح،  االجتاه  ودميومتها في 
معربــا عن أملــه ان ينال ملف 
العــراق االصــداء االيجابي وان 
حتتضــن بصرة اخليــر والعطاء 
اخلليج  كأس  بطولة  منافسات 

العربي بالنسخة الـ 25.
في حن وصف مهمته بالصعبة 
مع كرة امليناء، لكنها ليســت 
الذي  التعاون  مستحيلة شرط 
يجب ان يكون بدرجة عالية بن 
اإلدارة واملالك التدريبي والالعبن 
الفريق  جمهــور  خلفهم  ومن 
املينائي الــذي يعد الالعب رقم 

.12
يقول املدرب املينائي عادل ناصر: 
املدة الســابقة التي امضيتها 
بعيــدا عــن التدريــب عندما 
تدريب  من  اســتقالتي  قدمت 
واســتمرت  اجلنوب  نفط  فريق 

ملدة سنة كاملة، تفرغت فيها 
إلى جانب  اإلدارة لوظيفتي  إلى 
االهــل واوالدي الذيــن التحقوا 
اتابعهم  ان  ويجــب  باجلامعات 
بصورة دقيقة فهذا يحتاج إلى 
تفــرغ كبير، واحلقيقــة كانت 
فترة ايجابية لقربي من اسرتي.

املتابعة فقد  اما على صعيــد 
املباريات  مــن  العديد  الحظت 

أولها غياب  وفيها نقاط عــدة 
اجلمهــور عــن املباريــات وهو 
ملحهــا لكن بســبب الظرف 
كورونــا،  وجائحــة  الصحــي 
عدة  عــروض  تلقيــت  فيمــا 
لكــن بصراحــة لم اســتطع 
مغــادرة محافظتي الرتباطاتي 

الوظيفية واالسرية.
وعن الفرق التــي نالت اعجابه 

في اجلوالت السابقة من املرحلة 
املمتاز،  الكــرة  لــدوري  االولى 
اوضح بقوله: اجلوية فريق كبير 
باعتمماده على خليط العناصر 
التي متنلك اخلبــرة، فضال على 
الشــباب واحلقيقية فــان إدارة 
اجلوية ومالكها التدريبي حسنا 
فعلوا عندما عززوا الفريق االول 
باسماء شــبابية سيكون لهم 

مستقبال كبيرا مع الصقور في 
السنوات املقبلة، كما شاهدت 
فريق نادي القاســم يلعب كرة 
جميلة جــدا، وكان فريق نفط 
البداية  الوسط منافســا منذ 
ان يكــون له موقع فــي مراكز 

املقدمة.
الشــيء الذي لفت النظر ايضا 
هو ظاهرة غيــر محببة تتمثل 

املدربــن،  واســتقالة  باقالــة 
فكالهمــا يكون فيها اخلاســر 
الوحيــد هــو املــدرب، كما ان 
هنالك مدربن حققوا النديتهم 
الكثير لكن لم يســتمروا كما 
املدرب جمال علي مع فريق نفط 

الوسط.
وبن ان التجربة اجلديدة لتدريب 
فريــق امليناء هــي الثالثة بعد 
العــام 2004، وحل فيها الفريق 
ثانيا، عندما كان مدربا مساعدا 
لعبد الكرمي جاســم »جومبي« 
واســعد عبد الرزاق، ثم املهمة 
الثانية فــي التدريب من 2008 
لغايــة 2011 ، وهي جتربة غنية 
جدا، فقد حــل الفريق رابعا بال 
العبن محترفن، كما قدم فيها 
الالعبن  من  مجموعــة  امليناء 
فيما  كانــوا  الذين  املتميزيــن 
بعــد العبن ضمــن املنتخبات 
الوطنية، في مقدمتهم »عمار 
عبد احلســن ومحمد شوكان 
وفيصل جاســم ومحمد جبار 

أرباط«.
واشــار إلى ان فريقــه املينائي 
يحتــاج إلــى تطعيــم بعض 
ان تكون فترة  الالعبن وميكــن 
فرصــة  املقبلــة  االنتقــاالت 
ترميم  نحو  اخلطــوط  لتدعيم 
ابحار  فــي  يســهم  ايجابــي 
ضفاف  إلى  والوصول  السفانة 
النجاحات في دوري الكرة املمتاز 
ان  مؤكدا  احلالــي،  للموســم 
يعمل إلى جانب املدرب املساعد 
احمد رحيم كرمي ومدرب حراس 
املرمــى قصــي جبار وســيتم 
اضافة مــدرب لياقة بدنية في 

االيام املقبلة.

التعاون يقود السفانة إلى ضفاف النجاحات 
وطني الركبي يستعد عادل ناصر مدرب كرة الميناء:

للبطولة العربية 

كربالء تضيف 
تجمع دوري اليد 

الشهر المقبل

المكتب اإلعالمي: 
الوطنــي للركبي في  انتظــم منتخبنا 
معســكر تدريبي مغلق مبحافظة كربالء 
املقدسة ملدة عشرة ايام حتضير للبطولة 
العربيــة السادســة التي ســتقام في 
االسكندرية ، تكفلت به العتبة احلسينية 
.وقال  ســلمان  بيدء  والنائبة  املقدســة 
مدرب املنتخب الوطنــي مصطفى عبد 
ان وفد وفد املنتخب توجه ظهر اول امس 
الى كربالء للدخول في معســكره الذي 
ســيكون اخر محطة حتضيرية للبطولة 
العربية .واضاف ان املنتخب اكمل جتمعه 
في بغداد باقامة تدريبات يومية صباحية 
علــى ملعــب اجلامعة املســتنصرية مت 

التركيز بها على اجلانب البدني.
واشــار الــى ان قائمــة املنتخب ضمت 
١٥ العبا هم : ســرمد عبــد وعمر طارق 
وحســن عدنان ومصطفى احمد فياض 
وانس فالح ومهند عبــد الكرمي ومحمد 
صادق احمد وعلي انـــور وحسـن منـذر 
وسالـم  قاسـم  وعلي  حامد  وحســـن 
رضـا وامين محسن وعزيز حيـدر وسيـف 

حقـي.

بغداد ـ حسام عبد الرضا*
عقد االحتاد املركــزي لكرة اليد صباح اول 
امس برئاسة محمد األعرجي رئيس االحتاد 
املركزي  لكــرة اليد اجتماعــا مع ممثلي 
األنديــة التي تأهلت للمرحلــة النهائية 
من الــدوري املمتاز لكرة اليد للموســم 
2021-2020 ) اجليش والشــرطة وكربالء 

والقاسم والسليمانية والفتوة(.
حيث مت التباحث فــي الصيغة النهائية 
النطالق املرحلة  النهائيــة للدوري وبعد 
عــدة مقترحــات مت االتفاق علــى إقامة 
املنافســات بطريقــة التجمــع وملرحلة 
واحــدة  ..حيــث ســيقام التجمــع في 
املــدة من االول  محافظة كربــالء خالل 

ولغاية اخلامس من شهر آذار. 
وكان االحتاد املركزي لكرة اليد قد قرر في 
وقت ســابق إقامة مباريات الدور النهائي 
بطريقة الذهاب واإليــاب إلى أن اعتراض 
عدد من األندية على هذا القرار بســبب 
الضائقة املالية التي تعاني منها األندية ، 
مما دعا االحتاد إلى االجتماع مبمثلي األندية 
املتاهلة ) باستثناء ممثل نادي السليمانية 
الــذي اعتذر عن احلضــور (  واتخاذ القرار 

النهائي.

* املنسق اإلعالمي الحتاد كرة اليد
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لندن ـ وكاالت:

فوزا  ليفربول  اللقب  حامل  اقتنص 
هام  وســت  علــى مضيفه  ثمينا 
يونايتــد 3-1 ضمــن اجلولة 21 من 
الــدوري اإلجنليزي. وســجل النجم 
املصــري محمد صــالح هدفن في 
الدقيقتن )57 و68(، قبل أن يضيف 
الثالث  الهدف  فينالدوم  جورجينيو 
)84(، فيما أحرز كريج داوسون هدف 

وست هام الوحيد في الدقيقة 87.
 ورفع ليفربول رصيــده بهذا الفوز 
إلــى 40 نقطــة، ليرتفــي للمركز 
وراء  واحــدة  بفــارق نقطة  الثالث 
يونايتــد، فيما  الثاني مانشســتر 
بقى رصيد وســت هــام 35 نقطة 
اخلامس.وبحسب شبكة  املركز  في 
ليفربول  فــإن  لإلحصاءات،  »أوبتا« 
4 انتصارات خارج ميدانه في  حقق 
واملصادفة  املوسم،  البرمييرليج هذا 
أنها جــاءت جميًعا على حســاب 
أندية لندنية )تشيلسي - كريستال 
بــاالس - توتنهــام - وســت هام(.. 

وأشــارت إلى أن ليفربــول بات أول 
فريق في تاريــخ البرمييرليج، يحقق 
4 انتصارات خــارج ميدانه في  أول 

املوسم على أندية لندنية.
املفضلة  الضحية  هام  وست  وبات 
لصــالح فــي البرمييرليــج وفــي 
مســيرته عموًما، بعد أن أصبحت 
شــباكه األكثر تلقًيا لألهداف من 
املصري.وبحســب  الفرعــون  قبل 
لإلحصائيات،  »ســكواكا«  شبكة 
فإن صالح ســجل في شباك وست 
هام 9 أهداف، منذ انتقاله للعب في 

البرمييرليج.
وأشــارت إلى أن صالح بات خامس 
العب أفريقي يصــل إلى حاجز 90 
هدًفا فــي البرمييرليج، بعد الرباعي 
ديدييه دروجبــا )104(، أديبايور )97(، 
ياكوبــو )95( ومانــي )91 هدًفــا(.. 
أما شــبكة »سكاي ســبورتس«، 
فقد أشــارت إلى أن صالح هو أكثر 
العبي ليفربول تســجياًل لألهداف 
في شباك وست هام على اإلطالق، 
ويليــه ســتيفن جيــرارد ومايكل 
أويــن، برصيــد 7 أهداف.كما أقرت 

شــبكة »أوبتــا« لإلحصائيات، بأن 
صالح ســجل 20 هدًفا أو أكثر في 
4 مواسم متتالية  املوســم، خالل 
أول العب  ليفربــول، ليصبــح  مع 
يحقق هــذا الرقم منــذ إيان راش، 
الذي ســجل 20 هدًفا أو أكثر خالل 
موسم واحد في 6 مواسم متتالية، 

في الفترة من 1981، وحتى 1987.
وزادت، أن صــالح طــوال 21 مباراة 
بالبرمييرليــج بدأ فيهــا في غياب 
ساديو ماني، ســاهم في 29 هدًفا، 
حيث سجل 20، وصنع 9.وأصبح في 
رصيد صالح اآلن 15 هدًفا في صدارة 
هدافي الدوري اإلجنليزي، ليتســاوى 
مع البرتغالي كريســتيانو رونالدو، 
مهاجم يوفنتوس، في ترتيب هدافي 
الدوريات اخلمس الكبرى، بعد روبرت 
ليفاندوفســكي )24 هدًفا(، وأندري 

سيلفا )16 هدًفا(.
عبر جنــم ليفربــول، محمد صالح، 
عن سعادته بقيادته فريقه وسجل 
صــالح هدفن فــي اللقــاء، ليعزز 
صدارتــه لهدافي الدوري برصيد 15 
هدفا، علما بأن جورجينيو فينالدوم 

سجل الهدف الثالث.
الدولــي املصــري، خــالل   وقــال 
»ســكاي  لشــبكة  تصريحــات 
ســبورتس«: »فوز جيد لنــا اليوم، 
خارج  التوالي  علــى  ثــان  وانتصار 

امللعب«.
وواصــل: »إنهم )وســت هام( فريق 
جيدة،  مبــاراة  وخاضــوا  صعــب، 
أمامهم..  ســجلت بعض األهداف 
يجــب أن نواصــل الفــوز، كانــت 
مســؤولية كبيرة )في غياب ساديو 
ماني وروبرتو فيرمينو عن التشكيل 
عن  صــالح  وعبــر  األساســي(«.. 
قائال: »ال  الفيديــو،  تقنية  رأيه في 
أحــب الفار، إنها تقتــل متعة كرة 
القدم فــي رأيي.. في بلــدان أخرى 
مبنحون املهاجم مسافة أكبر )عند 
احتساب التســلل(، ال أريد أن يتم 
تغرميي.. لكــن رأيي هو أنني ال أحب 
هذه التقنية«. وختــم بالقول: »إذا 
أردت التتويج بلقــب الدوري، عليك 
الفوز بــكل مباراة.. الســيتي كان 
املوسم، ثم عانينا  بداية  يعاني في 
نحن في املباريات القليلة املاضية«.

صالح يرجح كفة ليفربول على وست هام في إنجلترا
الفرعون المصري ال يحب تقنية الفيديو

صالح يعاود تالقه

بغداد ـ الصباح الحديد:
 اعلــن وزير الشــباب والرياضة، 
بتحويل  الشــروع  درجال،  عدنان 
الدولي  محيط ملعب الشــعب 
الى ســاحات خضراء فــي االيام 

القليلة املقبلة.
درجال  ان"  ملكتبــه،  بيــان  وذكر 
االحد،  اكد خالل تفقده مســاء 
مجمع ملعب الشــعب الدولي، 
ان ذلك ســيكون بالتعــاون مع 
إحدى اجلهات الراعية من القطاع 

اخلــاص بتنفيذ مــا خططنا له 
مبلعب  احمليطة  املنطقة  بتحويل 
مساحات  إلى  الدولي  الشــعب 
خضراء حتيط مبالعب التنس التي 
وصــل العمل فيها إلــى مراحل 
الى"  درجــال  متقدمة".واشــار 
إنشاء  عن  قريباً، فضالً  إفتتاحها 
مالعــب لالســكواش، ومطاعم 
والعوائل  للرياضين  وكافيتريات 
الذي ســيكون  املكان  ترتاد  التي 

ترفيهًيا ومتاًحا للجميع".

واضــاف" كمــا ســنقوم أيضاً 
األوملبي  الشعب  مسبح  بتأهيل 
بالشــكل الذي  يعيد إليه رونقه 
وجاهزيتــه للعمــل مــرة أخرى 
على أكمل وجه، مبا يليق بإســم 
الشعب  ملعب  وعراقة  وسمعة 
الصروح  أحــد  كونــه  الدولــي 
يستحق  والذي  املهمة  الرياضية 
إلــى جميع مرافقه  احلياة  إعادة 
احليويــة واملناطــق احمليطــة به 

ليكون بأبهى صورة".

بغداد ـ ظمياء العزاوي:    
احلضاري  الوجــه  العــراق  اظهر 
عندما جنح في تضييف شقيقه 
الكويتــي فــي لقــاء ودي اقيم 
مبلعب جذع النخلة في محافظة 
البصرة، واوصل  رســالة للعالم 
اجمع ان الرياضة توحد الشعوب، 
اذ اســتقبل  الوفــد الكويتــي 
التي  والهتافات  وبالورود  بحفاوة 
بالضيوف   واحملبة  الفرح  عن  تعبر 

في بلدهم الثاني العراق .
ووصــل الفريــق الكويتــي عبر 
محافظة  الــى  ســفوان  منفذ 
البصــرة الفيحاء  حلضور العرس 
الرياضي السود الرافدين للمباراة 
الوديــة بــن العراق والشــقيق 
الكويتي  الفريق  وحظي  الكويت 
باســتقبال رسمي كبير من قبل 
وزارة الشباب والرياضة  وحكومة 
البصرة واجلهــات ذات العالقة اذ 
كانت علــى درجة عاليــة بامور 
التنظيــم واالســتقبال  قبل ان 
يســتقر الوفد الكويتي في مقر 
املباراة  في  للمشــاركة  اقامته  
عراقية  انتهــت  التــي  الوديــة 

واحد  هــدف  مقابــل  بهدفــن 
لالشقاء.  

وتوطــد العالقات بــن بلد وأخر 
املستديرة  الســاحرة  خالل  ومن 
قربت تلــك العالقات بن البلدين 
الشــقيقن فالروح الرياضية بن 
الفريقــن  زرعــت الثقة بينهم 
ليعيد العــراق العالقات الثنائية 
بــن البلدين من جديد بعد قرابة 
32 ســنة نحو ثالثــة عقود من 

الغياب.
اال  العراقي  الفريــق  فوز  وبالرغم 

فرحين  كانوا  الكويتي  الفريق  ان 
مبا نالــوه من حفاوة االســتقبال 
بعــد ان عبــروا عن ســعادتهم 
باالستقبال الرائع واالجواء املميزة 
الى  من قبــل جميع من حضــر 
بدءا من مديرها  الرياضية  املدينة 
لطفي اجلزائري الذي كان في قمة 
نشــاطه من خالل جميع اجلهود 
التي بذلها  والذي استنفر فريقه 
االداري والعامــل وكذلــك الفرق 
التطوعية والكادر اخلدمي للعمل 

بشكل يليق باهمية احلدث.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االولى  املرحلة  17 مــن  تبدأ اجلولة 
لدوري الكرة املمتاز بعد غد اخلميس 
الرابع من شهر شباط اجلاري بااقامة 
خمــس مباريات، ملعب الشــعب 
الدولــي يحتضن مباراتــان، االولى 
بــن الطلبة واجلوية في الســاعة 
والربع عصــرا، تعقبها في  الثالثة 
الساعة السابعة و45 دقيقة مباراة 

الشرطة والكهرباء.
راضي  احمد  الســاحر  ملعب  وفي 
بنادي الكرخ تقــام مباراة اهل الدار 
والصناعات الكهربائية في الساعة 
الواحدة ظهرا، وتقام في الســاعة 
حريري  فرانســوا  مبلعــب  ظهرا   2

مبــاراة اربيل ونفــط البصرة، وفي 
ملعب الفيحاء تقــام مباراة امليناء 
اخلامسة  الســاعة  في  والديوانية 
والنصف مســاء. وفي اليوم التالي 
تقــام 5 مباريــات، ملعــب زاخــو 
يحتضن لقاء اهل الدار والســماوة 
في الســاعة الواحــدة ظهرا، وفي 
ملعب التاجي عند الساعة 2 ظهرا 
تقام مبــاراة النفط واحلــدود، وفي 
ملعبه يستقبل أمانة بغداد ضيفه 
النجف في الســاعة الثالثة والربع 
الدولي  الشعب  وفي ملعب  عصرا، 
تقام مباراة الزوراء ونفط ميسان في 
مساء،  والنصف  اخلامسة  الساعة 
الدولي  النجــف  ملعب  ويضيــف 

مبــاراة نفط الوســط والقاســم 
في الســاعة الثامنة اال ربع مساء. 
ويحتل اجلوية صــدارة الترتيب وله 
32 نقطة، ثم فريــق الزوراء وله 31 
الشرطة  عن  االهداف  بفارق  نقطة 
ثالــث الالئحة، ثم نفط الوســط 
رابعا وله 29 نقطة، فالنجف بـ 26 
نقطة، ثم زاخــو برصيد 24 نقطة، 
امين  يقف  الهدافــن  ترتيــب  وفي 
اوال برصيد  حســن العب اجلويــة 
13 هدفــا، ثم مهند عبــد الرحيم 
مــن الزوراء وله 9 أهداف، وحســن 
إبراهيم  يونس من املينــاء ومحمد 
العب الكهرباء باملركز الثالث ولكل 

منهما 7 أهداف.

درجال يعد بمشهد آخر لمحيط ملعب الشعب

بغداد ـ الصباح الجديد:
تقيم جلنة املسابقات في الهيئة 
التطبيعيــة املؤمتر الفني اخلاص 
للفــرق املتأهلــة مــن املنطقة 
الغربية حملافظات »املوصل وصالح 
الديــن وديالــى واألنبــار«، اليوم 
الثالثاء في الساعة الثانية عشرة 
ظهرا في قاعة االجتماعات مبقر 

االحتاد في العاصمة بغداد.
املســابقات،  جلنة  عضــو  وأكَد 
جنم  الغربية،  املنطقة  مســؤول 
سيضم  »االجتماع  ان  االوســي 
ممثلــي انديــة املوصــل والفتوة 
وديالــى  والعلــم  والشــرقاط 
واخلالــص، اضافــة لفريقن من 
االنبار بعد حسم نتائج املباريات«.

وبّن االوســي: »الهدف من اقامة 
املوعد  على  االتفاق  هو  االجتماع 
ستنطلق  التي  التصفيات  وآلية 
الحقاً وتؤهل ٣ اندية للدوري العام 
للدرجة االولى املقرر انطالقه في 
اخلامس والعشرين من اذار املقبل 
مبشــاركة ٢٨ فريقاَ مــن بغداد 

ومختلف املناطق االخرى«.

اليوم المؤتمر الفني للفرق
 المتأهلة من المنطقة الغربية

وفد الكويت يشيد بتحضيرات البصرة

الجولة 17 لدوري الكرة تبدأ الخميس 

بغداد ـ الصباح الجديد:
إياد  التطبيعية،  الهيأة  رئيس  زارَ 
بنيان، وعضو التطبيعية الدكتور 
اســعد الزم، ومدير قسم تعليم 
وتطويــر املدربــن فــي اللجنة 
الدكتور وســام جنيب،  الفنيــة، 

مركز املوهبة الكروية الكائن في 
الدولي  الشــعب  ملعب  مجمع 
لالطــالع على ســير االختبارات 
النهائية لالعبن وفق االعمار من 
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للمدربن:  بنيان في حديثه  وأكَد 
ان االهتمــام بالقاعــدة واختيار 
املواهــب التــي ميكــن ان تخدم 
كرتنا مســتقبال يسهم بإنعاش 
أفضــل  لتحقيــق  التطلعــات 
اخلطوة  يعد  وعملكــم  النتائج، 

بنيان والزم يزوران مركز الموهبة الكروية

احلضور في البصرة كان مؤثرا
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قد يكون عنوان املقالة ُمستغرباً بعض 
القراء حيث انهم يواجهون مصطلحا 
جديــداً ال عهد لهم بــه من قبل وهو 

مصطلح ) الوصال الشعري(.
االحبــاب  بَــْنَ  التواصــل  أنَّ  واملــراد 
 ، بالزيــارات  يكــون  كما  واالصدقــاء 
َعْبرَ  يكــون  الهاتفيــة،  واالتصــاالت 
املتبادلة  فاالشعار  الشعرية،  القوافي 
بينهم امنا هي بريد القلوب،وهذا الطرز 
من التواصل هو أحــب الوان التواصل 
بن ذوي الفضل واالدب واحلِس املرهف .

--2
التواصل باللقاء هو الصيغة املتعارفة 
وأذكر أني كتبت الى صديق عزيز أقول :

أشتاُق طلعتك احلبيبَة ُموِقَناً
أّني أرى بَِك في اللقاِء هالال

فيكوُن ذاَك اليوم عيداً ُمِبْهَجاً
والعيٌد أْن تهَب املَشوَق وِصاال 
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وال أعدو احلقيقة اذا قلت :

ان اخلطيب االديب السيد داخل السيد 
حســن – حفظه اهلل تعالى – هو من 
أبرز اخلطباء االدباء الذين يتواصلون مع 

العلماء واالدباء واالصدقاء .
وعالقتــي الشــخصية به متتــد الى 
أكثر مــن نصف قرن مــن الزمن ، من 
أيام تدريســنا فــي مدرســة العلوم 
االعلى  املرجع  أنشأها  التي  االسالمية 
االمام الراحل اية اهلل العظمى السيد 
محســن الطباطبائــي احلكيــم في 
النجف االشــرف أواخر الستينات من 
القرن املاضــي، لتؤهل طالبها للتبليغ 
طبقا ملقتضيات العصر حيث يدرسون 
علوم الدين مضافا الى العلوم احلديثة 

.
وقــد أقّر اهلل به العيــون حيث أصبح 
من كبار اخلطباء احلســينين وأَْقَدرِِهم 
مضمار  في  باملسؤولية  النهوض  على 
اخلطابة احلســينية، التي هي من أهم 
وســائل التوعية والتربيــة والتثقيف 
ما  الى  للجماهيــر، مضافا  العقائدي 
تقّدُمُه مشــكورًة مــن دروس ملهمة 
ثمينة من ســيرة اهل البيت )عليهم 
ابي االحرار  الســالم( عموماً وســيرة 
االمام احلســن عليه السالم خصوصاً 
بكل مــا انطوى عليه ملف الطف من 
وهج واشــراق وفجائع تنخلع لهولها 

القلوب –

ولقد ُوّفق الســيد داخل الى أْن يكون 
أهم مــن ترجم اخلطباء احلســينين 
وكتب عنهم ،فلقد أصدر موســوعته 
املوســومة بـ ) معجــم اخلطباء ( في 
أربعة عشــر جــزًء وهي محــل تداول 
وتقدير الباحثن وقد تتسع اجزاؤها في 
الطبعة اجلديدة،وكل ذلك ضاعف من 

حبنا له وتقديرنا جلهوده وجهاده .
--4

مما  الشواهد  بعض  بذكر  وســأكتفي 
واصلنا به َمْن ِشــْعره في هذه املقالة 
والثناء  الشــكر  له  الوجيزة، مجددين 

وخالص الدعاء .
فور اطالع الســيد داخل حفظه اهلل 
ُفرَِضعلى صفحتنا  الــذي  على احلظر 
اخلاصــة في ) face book ( أرســل لنا 

ببيتن قال فيهما :
هل ُتَجُر اآلراُء والِفْكُر
عارٌ عليهم ذلَك احلَْجُر

والشمُس ال ُتجُب أنوارُها
تبقى مناراً أيها الصدرُ
فكتبنا له في اجلواب :

في صولة الفكر وأعدائِِه
يَنهزُم املرتاُب ال الِفْكُر

ً ما احلَْجُر االّ العجُز ُمسَتْنَكرا
وََطْعُمُه لذي احلَِجى ُمرُّ

ما َجفَّ لي حبٌر وهيهاُت أْن
يخشى من املُعانِِد )الصدرُ (

و )داخٌل ( ناَصرَنا َجْهرََة
فكيَف ال يُزَْجى له الشكُر ؟

أرسل  لســماحته  اجلواب  وصل  وحن 
رباعّيًة مــّوارًة بعطراإلخاء وصدق احلب 

حلرية الفكر واالبداع واليك ما قال :
إْن يحجروا صفحَة إبداِعِه

ما َضرَّه االجحاُف واحلَْجُر
)الصدرُ ( بدرٌ في سماء العال

وكيَف يَخفى في السما البدرُ ؟
له يراُع اجملِد قيثارٌة

فيها تََغّنى النثُر والشعُر
وفارُس االعواد إْن يرتِق

فخٌر لها سيُدنا الصدرُ
وفــور وقوفــه على ما نشــره املكتب 
عن  اجلمهوريــة  لرئاســة  االعالمــي 
مقابلتنا لفخامة الرئيس كتب يقول :

 
بدراِن في قصرِ السالم تقابال

بُورْكُتما يا أيها البدراِن
هذا حسن الصدر يسمع بَرَْهماً

ُمَتَحِدثَاً بفصاحٍة وبياِن
فتفيُض مأل السمِع منه بالغة

وجواهٌر وثقافٌة ومعاني
يارب فاحفظ للعراق رَِجالَه

وأدِْم ظالَل السيِد السيستاني
وفي مقالتنــا )عتاب وجــواب( - التي 
نشــرناها على صفحتنــا اخلاصة في 
face book واملنشورة في جريدة الزمان 
في عددها الصادر بتاريخ 26 /1 /2021 
والتي تضمنت عتاباً على صمت اخوتنا 

االعزاء من أعالم االدب واخلطابة 
كنا قد صغنا العتاب ببيتن هما :

أُحّبُكْم يارجال العلم واالدِب 
والرائق الَعْذب ِمْن ِشْعر ومن َخَطِب 

لكنني حائٌر في أمر َصْمِتُكُم
َفَصْمُتُكْم عندنا ِمْن أعجِب الَعَجِب

فتحركت القرائح وخرجت عن صمتها 
.

فور وقوفــه على املقالة املذكورة كتب 
يقول :

الشعر أبلُغ إبداعاً ِمَن الُكتِب
إْن َصاَغُه )الصدرُ( مسبوكاً ِمَن الَذهِب

تَْبٌر قصيدتُه ِشْعٌر قريحُته
والبعُض تلقاه متثاالً ِمَن اخلََشِب

 
) الصدرُ ( والشعر َجْمٌر في تألقه

هو احلسُن وَمْن غيُر احلسِن أبي ؟
) له القوافي وما وشت مطارفها

تناهبت حلبات( الشعرِ واالدِب

الوصال الشعري 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

مت اإلعــالن عن تأجيل طرح 
فيلــم الســيرة الذاتيــة 
عن حياة أســطورة الروك 
إلفيس  الراحل  الــرول  أند 
من  الثالث  إلى  بريســلي، 
بعد   ،2022 حزيران/يونيــو 
عرضه  مخططــاً  كان  أن 
الثاني/ في شهر تشــرين 

نوفمبــر املقبل، بحســب 
بروس".  "وارنر  استديوهات 
وأرجعت مصادر بحســب 
موقــع "فارايتي"، ســبب 
التأجيل إلــى عدم تصوير 
التي  الكافيــة  املشــاهد 
تصويرها  املقــرر  من  كان 
في إستراليا في آذار/مارس 
يصاب  أن  قبــل  املاضــي، 
النجم العاملي توم هانكس 

الذي يقوم ببطولة العمل 
ريتــا  املمثلــة  وزوجتــه 
كورونا  بفيروس  ويلســون 
وتتوقــف عملية التصوير 
ألجل غير مسمى. ويجسد 
هانكــس فــي الفيلم دور 
الكولونيل توم باركر، مدير 
أعمال بريســلي الذي جنح 
وتقدميه  اكتشــافه  فــي 

للجمهور.

هاني  املصري  املمثــل  دعا 
إلــى وضع  الرجال  رمــزي 
من  للوقايــة  الكمامــة، 
فيــروس كورونــا. ولكــن 
هاني قــام باألمر بطريقة 
كوميديــة، إذ كتــب على 
موقــع  علــى  صفحتــه 
:"هل  اإلجتماعي  التواصل 
تعلــم أن مبجــرد دخولك 
الفائقــة  العنايــة  إلــى 
بسبب كوفيد 19 سيبقى 
هاتفــك مــع زوجتك ملدة 
14 يومــاً؟ ارتــدي كمامة 
..". وكتــب أيضــاً :"مهم 
جدا: البــس الكمامة بدل 
مــا تلبس حاجــه تانية". 

الناس  يضحك  الذي  هاني 
الكوميديــة،  بأعمالــه 
اســتغل ما يبــرع به من 
على  الضوء  تسليط  أجل 
في  الكمامة  وضع  ضرورة 
يجب  التي  االجراءات  إطار 
اتباعها للوقاية من فيروس 

كورونا

األسترالية  املمثلة  اشارت 
ريبيــل ويلســون الــى أن 
معاملتهم  غيــروا  الناس 
لها بسبب فقدانها وزنها، 
يكون  عندما  "عادًة  قائلة: 
ينظر  ال  الشخص سميًنا، 
اآلن  مرتــن.  اليه  النــاس 
عندما أتسّوق يأتون الرجال 
إلي لكي يساعدوني بحمل 
األكيــاس". علــى صعيد 
ويلسون  ريبيل  تدثت  آخر 
اختطافها  عــن  مؤخــرا 
من جماعة مســلحة في 
أفريقيــا لليلة كاملة قبل 
سنوات، وكشفت تفاصيل 
ما حدث معها، وقالت في 
 Straight Talking برنامج 
انهــا كانت مســافرة مع 

الى  النساء  من  مجموعة 
مت  عندما  موزمبيــق،  ريف 
توقيف الســيارة التي كن 
من  اختطافهن  ومت  فيهــا 
رجال مسلحن: "كنا  قبل 
في شــاحنة مواشي وجاء 
هؤالء الرجال في شــاحنة 
أخرى ومعهــم الكثير من 
إلى جانبنا  البنادق. توقفوا 

مع بنادقهم الكبيرة.

توم هانكس

ريبيل ويلسون

هاني رمزي

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
عرفــت شــركة Wuling الصينيــة في الســنوات األخيرة 
بســياراتها ذات املواصفــات املميــزة والتي تطرح بأســعار 
منافســة، لكنها قررت هذا العام دخول املنافسة في عالم 

مركبات البيك آب.
وتبعا للتســريبات فإن Wuling تســتعد إلطالق سيارة بيك 
آب كبيرة ســتحمل اسم Journey، وســتكون بعدة نسخ 
ومبواصفــات متنوعة لتلبــي أذواق واحتياجــات كل االعمار 

واالذواق.
وتتميز الســيارات بهياكل بطول خمســة أمتار وعشــرة 
ســنتيمترات تقريبا، عرضها 164 سم، وارتفاعها 181 سم، 
واملســافة بن محوري العجالت فيها 316 ســم، كما زودت 
املركبات مبمتصــات صدمات مميزة، وإطــارات مصنوعة من 
البالســتيك الفايبر املقوى تيط باألبواب وحجرات العجالت 

حلمايتها من الصدمات وعوامل الرطوبة.
وجهزت املركبات بعجالت مبقاس 17 و18 إنشا، وبقمرة مزودة 
بصفــن من املقاعد التي تتســع خلمســة ركاب، وبأنظمة 

مولتيميديا متطورة تدار عبر شاشات تعمل باللمس.
ومن املفترض أن تطــرح Journey اجلديدة مبحــركات بنزين 
بســعة 1.5 ليتر تولد عزما يعادل 99 حصانا، وبعلب سرعة 
ميكانيكية أو أوتوماتيكية بخمس سرعات، وبأسعار قد تبدأ 

من 12 ألف دوالر تقريبا.

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدر فيلم اإلثارة واجلرمية اجلديد "األشياء الصغيرة" )ذا ليتل 
ثينغز( للممثل دنزل واشنطن صدارة إيرادات السينما مسجال 
4.8 مليــون دوالر بعــد عرضه على 2171 شاشــة في أنحاء 

أميركا الشمالية.
وتدور أحداث الفيلــم الذي أخرجه جون لي هانكوك بشــأن 

سفاح يحاول شرطيان اإلمساك به.
وجاء فيلم الرســوم املتحركة "عائلة كــرود: عهد جديد" )ذا 
كرودز: أنيو إيدج( في املركز الثاني مســجال 1.84 ميلون دوالر 

في األسبوع العاشر من عرضه.
وتراجع اجلزء الثاني من فيلم "املرأة اخلارقة 1984" )وندر وومان 
1984( إلى املركز الثالث بعد أن بلغت إيراداته 1.3 مليون دوالر. 
وبلغت إيراداته اإلجمالية 39.2 مليون دوالر بعد ســتة أسابيع 

من عرضه في 1864 دار عرض.
واحتل فيلم احلركة اجلديد "الرامي" )ذا ماركســمان( للممثل 

ليام نيسون املركز الرابع بإيرادات بلغت 1.25 مليون دوالر.
وجمع فيلم اإلثارة "صائد الوحوش" )مونستر هانتر( 740 ألف 

دوالر محتال املركز اخلامس.

"ذا ليتل ثينغز" يتصدر 
إيرادات السينما األميركية

الصين تزيح الستار عن سيارة 
بيك آب مميزة بأسعار منافسة

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
يزخر العــراق باملواهب التي تبحث عن 
فســحة إلظهار ما عندها، ومن ضمن 
هؤالء الشــباب الذين شقوا طريقهم 
بصعوبة للوصول الى مبتغاهم امللحن 

الشاب حمزة جعفر.
الطفولة.  منذ  باملوسيقى  شغفه  بدأ 
لم يكن يخاف الظلمة عندما ينقطع 
التيار الكهربائي، بل كان يجدها فرصة 
الن يقــف قبالة حائــط غرفته وينظر 
الى خياله عليه، ويبدأ بتقليد حركات 

مايسترو وهو يقود االوركسترا.
يقول حمزة: "عندما كبرت قليال خفت 
احالمي  ونســيت  للموســيقى  حبي 
امام الظروف الصعبــة التي مرت بها 
عائلتــي واحلرب الطائفيــة التي نالت 
من العراقين مــا نالت، فقضيت فترة 
مراهقتي ما بن العمل لكســب قوت 
العيش ولم ابال بنوع او طبيعة العمل 
اذ كان همــي عائلتــي بالدرجة االولى 
وكنت يوميا عنــد خروجي الى العمل 
اتوقــع ان يكــون اخر يوم فــي حياتي 
بسبب اخلوف من املفخخات والقلق من 

اآلت".
اعجب حمزة جعفر بالفنانن امللحنن 
واملطربــن ريــاض الســنباطي وفريد 
امللحن  بالفنان  تأثــر  ومحليا  االطرش، 
واملطــرب طالب القره غولي. يحلم بأن 
تكــون احلانه ضمــن تفاصيل قصص 

العاشقن. 
لم يســعفه احلظ إلكمال دراسته وال 
حتى لدراســة املوسيقى، لكن املوهبة 
التــي حباه اهلل بهــا كانت تبحث عن 
فرصة ليكــون لها مكان فــي حياته 
فبدأ عام 2012 يكتب الشــعر بنفسه 

ويلحنه.

الى َمن ِمن الفنانني قدمت احلانك؟
- "في البداية كنــت احلن لصديق لي 
وهو مغن هاو اســمه خضير ابو الياس 
ميلك خامة صوت جميلــة، وكنت مع 
كل اغنية اتعرف اكثــر على تفاصيل 
املوسيقى، واعرف أي الزوايا اركز عليها. 
ايضا قدمــت احلانا الى املطربن عصام 

كرم وعباس الربيعي وحســن ســتار، 
اضافة الى بعــض االحلان الغان وطنية 
اغان ســجلت  وهناك  بأدائهــا،  قمت 

فيديو كليب وعرضت على يوتيوب".

هــل اســتثمرت مواقــع التواصــل 
االجتماعي للتواصل مع الفنانني؟

- "نعم مؤخرا تواصلت مع الفنانة نوال 
خان وتدثت معها بشــأن حلن ألغنية 
باللغــة الفصحى للشــاعر الصوفي 
حســن بن منصور احلالج، واخترت حلنا 
يتماشى مع حالة التصوف الشعرية".

هل تعلمت كتابة النوتة املوسيقية؟
- "حلــد االن احلن عن طريق تســجيل 
اللحــن بالهاتف فــأدون كل نغمة اما 
عن طريــق عزفها او ترديدهــا، اضافة 
الــى بعــض البرامج فــي الكمبيوتر 
التي ميكن مــن خاللها القيام بعملية 

التوزيع املوســيقي من خالل النغمات 
لكل اآلالت املوســيقية املوجودة على 
املوســيقار  بأن  ومــع علمي  البرامج. 
الكبير بليــغ حمدي لــم يكن يكتب 
النوتــة في بداية تلحينــه، لكني اجد 
ان التكنلوجيــا احلالية قــد تؤثر على 
موضوع اهمية كتابة النوتة، الن هناك 
وسائل عدة لتدوينها غير الكتابة، لكن 
ان شــعرت ان هناك ضــرورة لتعلمها 
مســتقبال فمؤكــد لن اتــردد حلظة 

لتعلمها".

هل هنــاك خطة معينة كــي تأخذ 
موقعــك وحقك مــن الشــهرة بني 

اجلمهور؟
- "موضوع الشــهرة السريعة ميكن ان 
من  بكلمات  اغنيــة  بطريقتن،  يكون 
غير معنى واحلان مثلما ذكر املوسيقار 
محمد عبد الوهاب يسمعها اجلمهور 

بأقدامه وليس اذنيه، او السير بالطريق 
الصعب، بأن تختار جمل حلنية ناضجة، 
وشــعر رصن، وهنا ســأكون بحاجة 
الى االتفاق مع فرقة موســيقية وهذا 
يحتــاج الــى رأس مال كبيــر، وانا في 
بداية شــوطي الفني، لكن مؤكد في 
املستقبل القريب ان شاء اهلل سيكون 

هذا اول مشاريعي".
الدولــة واخص بهذا  ان  وتابع: "اجــد 
وزارة الثقافة مــن ضمن واجباتها جتاه 
الثقافــة الفنية االهتمــام بالطاقات 
استوديوهات  وتوفير  الشابة،  واملواهب 

انتاج وتسجيل وايضا دعم مادي".

هل هناك احلان جديدة تعمل عليها؟
- "نعم لدي البــوم كامل جاري العمل 
عليه إلكماله قريبا ان شاء اهلل للفنان 
عصــام كرم اضافة الــى احلان عدة ما 

زلت ابحث عن اصوات جديدة لها".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنــت متاحــف الفاتيــكان افتتاح 
ابوابها امــس االثنن بعد إغالق دام 88 
يوما بســبب قيود فيروس كورونا، في 
العاملية  أطول مدة إغالق منذ احلــرب 

الثانية.
وأوضحت املتاحف، في بيان نشر على 
موقعها اإللكتروني، أن املوقع املشهور 

عامليا، مبا في ذلك كنيسة سيستينا، 
انه يجب حجز التذاكر مسبقا لزيارات 

محددة زمنيا.
املتاحف مدة  القائمون علــى  واغتنم 
اإلغــالق املفــروض فــي إطــار تدابير 
احلكومــة اإليطاليــة لوقف انتشــار 
مرض "كوفيد19-" الناجم عن فيروس 
كورونا املستجد، لتنفيذ أعمال صيانة 

وجتديد.
وشــملت هذه األعمال نفــض الغبار 
بعناية عن اللوحات اجلدارية التي تعود 
إلى القرن اخلامس عشــر في كنيسة 
سيســتينا، التــي جتذب عادة ســتة 

مالين زائر سنويا.
تأتي هذه األخبار وسط تخفيف إيطاليا 
القيــود املفروضــة لتطويق انتشــار 

الفيروس، باستثناء خمس مناطق، في 
اخملاطر،  منخفضة  "الصفــراء"  الفئة 
إعادة فتــح احلانات  الــذي يتيح  األمر 
واملطاعــم خــالل النهار، إلــى جانب 
إعادة فتح  أيضــا  املقرر  املتاحف. ومن 
موقع الكولوســيوم واملنتدى الروماني 
على الرغم من أنهما سيظالن مغلقن 

في عطلة نهاية األسبوع.

بعد اطول اغالق منذ الحرب العالمية الثانية متحف 

الملحن الشاب حمزة جعفر: اتمنى ان تهتم 
وزارة الثقافة بالمواهب والطاقات الشابة

الصباح الجديد - وكاالت:
النجمــة نيللي كــرمي لقائمة  انضمــت 
النجمات اللواتي احترفــن تقدمي البرامج، 
وانتهــت بالفعــل مــن تصوير املوســم 
األول مــن برنامج جديد بعنــوان "هيتايا" 
التي  املدفعجية  بفرقــة  فيه  اســتعانت 
تعاونت معها في موســم رمضان املاضي 
بأغنية "مليونير" شارة مسلسلها األخير" 

بـ 100 وش".
يحمل البرنامج اســم" هيتايا" الذي يُعد 
التعريب املشــتق من الكلمــة اإلجنليزية 
"Hits"، ومت االســتقرار على هذا االســم 
بوصفه مصطلح دارج في الوسط الفني، 
ويطلق على األعمال أو البرامج التي تلقى 

استحسانًا لدى اجلمهور والنقاد مًعا. 
كما يتماشــى عدد حلقات البرنامج التي 
تأتي عبــر اربع حلقات للموســم الواحد 
مع طبيعة جمهــور تلك املنصات، على أن 
ال تزيد مدة احللقة الواحدة على خمســة 
دقائق في ظاهرة فريدة من نوعها في تاريخ 

البرامج الغنائية.
يذكــر أن نيللــي كــرمي ردت مؤخــرا على 
ثالث شــائعات تخــص مصيــر أعمالها 
املقبلــة، وبخاصة اجلــزء الثانــي من "بـ 
100 وش" واجلزء الثالــث من فيلم "الفيل 
األزرق" وفيلــم "الفــارس"، وحقيقة الغاء 
مسلسلها في موسم رمضان 2021 كما 

نالت  التي  الفنيــة  األعمــال  تدثت عن 
اهتمامها مؤخرا، وكشفت عن أكثر شيء 

يرعبها.
وأكــدت أن احلديــث عــن جزء ثــان من 
مسلسل 100 وش غير صحيح، وقالت: 
ســيكون هناك عمل سينمائي وليس 
مسلســل ولدى عمــل درامي جديد 
أقــوم بالتحضير إليــه للعرض في 
رمضــان املقبل وليــس كما أطلق 

عليه البعض اسم "وضع طيران".
جزء  عن  احلديــث  أمــا  وأضافت: 
ثالث من فيلم الفيل األزرق فكان 
مجرد اقتراح شفهي وفي الوقت 
احلاضر ال يــدور اي حديث بهذا 
بتصوير  الشأن الننا مشغولن 

اعمال اخرى.
وأوضحت الفنانة نيللي كرمي، 
الذي  الفــارس  فيلم  مصير 
البطولــة  يشــاركها  كان 
العزيز واخملرج  فيه كرمي عبد 
قائلــة:  ســامي  محمــد 
ان هذا  حســب معرفتــي 
توقف منذ سنتن  املشروع 
وحاليا أقــوم بتصوير فيلم 
"العميل صفــر" مع اخملرج 

أكرم  وبطولــة  محمــد ســامي 
حسني".   

نيللي كريم تخوض تجربة تقديم 
البرامج مع فرقة " المدفعجية "

الصباح الجديد - وكاالت:
قرر مغني الراب والهيب هوب األميركي 
ســاميير وودز، الذي يشــتهر باسم ليل 
أوزي فيرت زرع ماسة في جبهته بقيمة 

24 مليون دوالر.    
وكشــف املغني األميركي الشهير عن 
رغبته هــذه في "تويتر"، فيما كان أفيد 
في وقت سابق بأنه اشترى ماسة وردية 
عيــار 10 قيراط. وكان ليــل أوزي فيرت 

اعترف بأنه بدأ في ادخار املال خصيصا 
لشراء املاسة منذ عام 2017، بعد أن رأى 

ألول مرة ماسة حقيقية بهذا اللون.
وكشــف املغني األميركــي أنها أغلى 
من جميع ممتلكاتــه، مبا في ذلك منزله 
وســيارته، ومن بينها واحــدة من طراز 

بوغاتي.
وسيتولى عملية زرع املاسة على جبن 
املغني، صائغ اجملوهرات الشــهير أليوت 

إليانت الذي يعمل مع املشاهير.
مواقــع  رواد  بعــض  وعلــق 
التواصل علــى االمر بانه ترف 
مبالغ بــه خاصة مع الظروف 
التي  الصعبــة  االقتصاديــة 

مير بهــا العالم، ووجــد اخرون 
ان اعالن اوزي اســتفزاز لكل من 

يعاني البطالة او العوز بعد فيروس 
كورونا وحتى قبله.

مغني راب يقرر زراعة ماسة 
في جبهته بقيمة خيالية
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