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الخارجية األميركية تدعو تركيا

ترجيح بتمرير القانون باألغلبية

المالية النيابية :إقليم كردستان ليس جادا في
تسليم النفط لقاء الحصول على التخصيص المالي
بغداد  -وعد الشمري:
أكدت اللجنة املالية في مجلس
النواب ،أمس الســبت ،أن إقليم
كردســتان غير جاد في تســوية
اخلالف علــى املوازنــة ،واتهمته
بالتنصــل عــن اتفــاق يقضي
بتســليم كامل نفطــه ونصف
اإليرادات احلدودية مقابل حصوله
على حصتــه مــن التخصيص
املالــي ،فيما حتدثت عن أســبوع
أخيــر للحوارات ،ملوحــة بتمرير
القانون باألغلبية.
وقــال عضــو اللجنــة النائــب
ثامــر احلمداني ،فــي تصريح إلى
"الصباح اجلديد" ،إن "جميع مواد
املوازنة قد اكتملت بعد استوفت
الشكلية املناســبة إلقرار قانون
رصــن يو ّفر املصلحة للشــعب
العراقي".
وأضــاف احلمدانــي ،أن "اللجنة
عقدت طيلة املــدة املاضية أكثر
مــن  150اجتماعا ً مــع وزارات أو
هيئات ومؤسســات وشــركات،
غطينا من خاللها جميع مفاصل
الدولة العراقية".
وأشــار ،إلــى أن "املــادة  11من
املشروع هي الوحيدة التي بقيت
معلقة اخلاصة بإقليم كردستان،
وكنــا نأمل بأن يجري تســويتها
خالل األيام املاضية".
وأكــد احلمدانــي ،أن "احلــوارات
أظهرت لنــا عدم جد ّيــة إقليم
كردستان في حل هذه املادة التي
تضع آلية لتســليم النفط لقاء
احلصول علــى التخصيص املالي
من املوازنة".
ويواصــل ،أن "اتفاقــا ً حصل بأن
يســلم اإلقليم كامل نفطه إلى
شركة التسويق الوطنية (سومو)

االف في مناصب عليا يديرونها بالوكالة

بغداد  -الصباح الجديد:
دعا النائب عــن حتالف عراقيون
علي البديري ،السبت ،احلكومة
ورئاسة مجلس النواب الى بيان
السند القانوني الذي يعمل فيه
آالف املــدراء العامــن والوكالء
بالوكالة في مؤسســات الدولة
بعــد ان صــوت البرملــان ضمن
تعديــل املوازنة الســابقة على
الزام احلكومة بانهاء عملهم.
وقال البديري في تصريح اطلعت
عليه الصباح اجلديد ،إن "مجلس
النواب سبق له وان صوت ضمن
تعديل قانــون املوازنة عام ٢٠١٩
على الــزام احلكومة فــي إنهاء
عمل الوكاالت في مؤسســات
الدولــة ومت التصويــت بعدهــا
على قــرار مت فيه متديــد الفترة
اجتماع للجنة املالية
مع نصف إيرادات املنافذ احلدودية
والبيانات األخرى ،لكنه تنصل عن
هذا االتفاق في وقت الحق".
ولفت احلمداني ،إلى أن "تصريحات
غير مب ّررة من املسؤولني في إقليم
كردستان طالبت بضرورة االلتزام
بالدســتور ،وهــم اول من خرقوا
مواده بالذهــاب إلى إبرام اتفاقات

نفطيــة دون العودة إلى احلكومة
االحتادية".
ويــرى ،أن "السياســات اخلاطئة
للمســؤولني في إقليم كردستان
هي مــن أوصلــت العــراق إلى
اخلالفــات املتكــررة علــى ملف
النفط واملوازنة في كل عام".
ومضى احلمداني ،إلى أن "مجلس

النواب ســيعطي مهلــة أخيرة
خالل األســبوع احلالي ننتظر من
خاللها الوصول إلى حل مع إقليم
كردســتان ،وبخالفه ســنذهب
لتمريــر املوازنــة باألغلبية كما
حصل مــع قانون متويــل العجز
املالي".
مــن جانبه ،لم يســتبعد عضو
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"الصحة والسالمة" ..قرارات احترازية
لمواجهة تزايد اإلصابات بكورونا

بغداد ـ الصباح الجديد :من الثامن عشــر من الشهر
اتخذت اللجنة العليا للصحة اجلــاري وملدة أســبوعني ،ومنع
والسالمة في اجتماعها الذي اقامة الفواحت ومجالس العزاء
عقدته امس الســبت برئاسة مــع فــرض غرامة خمســة
مصطفــى الكاظمــي رئيس ماليني للمخالفني  ،كما قررت
الوزراء ،قرارات احترازية ملواجهة إغالق املســاجد واحلسينيات
تزايــد اإلصابــات بفيــروس كافة وفتحهــا اوقات الصالة
كورونـا ،اذ قررت اللجنة فرض فقط لرفــع االذان  ،اضافة الى
حظــر للتجوال مــن الثامنة منع إقامــة حفالت االفراح في
مســا ًء للخامسة صباحا ً بدءا ً قاعات املناســبات وغلقها من

 15شباط الى اشعار اخر.
كما قــررت اللجنــة العليا ان
يكــون التعليم فــي املدارس
واملعاهــد والكليات احلكومية
واالهليــة الكترونيــا ً من يوم
 18شــباط باســتثناء املراحل
النهائية لطلبة كليات الطب،
كما قررت إغالق مراكز املساج
والتجميل ملدة أسبوعني.
واســتثنت اللجنة العليا دوائر

اللجنة شــيروان ميرزا "التوصل
إلى اتفاق بشــأن قانــون املوازنة
بني الكتــل السياســية وإقليم
كردستان".
وذكــر ميرزا ،فــي تصريــح إلى
"الصبــاح اجلديــد" ،أن "تطورات
حصلت خالل الســاعات املاضية
تعطي انطباعــات بامكانية حل

اخلالفــات حــول ملف تســليم
النفــط وكذلــك حصــة إقليم
كردستان من املوازنة".
ويواصــل ،أن "اجلميــع ال يرغــب
بتمرير املوازنة باالغلبية ،كونهم
يبحثــون عن حلــول وقانون جيد
منصف مــن دون تعميق اخلالفات
السياسية".

شركة نرويجية تشتري حصة
اكسون موبيل االميركية في بعشيقة

منها حظر التجوال الجزئي ومنع الحفالت والفواتح

الصحــة والقــوات األمنيــة
والدوائـــر اخلدميـــة ومحـال
بيـــع اخلضـــار مــن حظـــر
التجـوال.
وكانــت اكــدت وزارة الصحة
والبيئــة امس الســبت ،بانها
أعدت حزمــة من االجــراءات
الوقائية التي تساعد في قطع
سلسلة انتقال العدوى بكورونا
وتقليل نسب االصابات.
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باألسلحة الكيميائية والبيولوجية
واإلشــعاعية والنوويــة ،إنه تلقى
طلــب اتصال مــن رجــل أعمال
صيني يدعى روبــن على لينكد إن.
ولم يســتغرق إنغــرام وقتًا طويالً
حتى أدرك أنه مســتهدف من قبل

احلكومة الصينية.
وذكــر إنغــرام البالغ مــن العمر
 56عا ًمــا ،أنــه فــي البداية طلب
تقاريــر مفصلة عن املواد املفتوحة
مثل شــبكة مكافحــة اإلرهاب
والتحديات األمنيــة ،وأضاف "مع

الخارجية تتلقى دعوة رسمية للمشاركة
في "مسار استانا" الخاص بسوريا

بغداد  -الصباح الجديد:
تلقــت وزارة اخلارجيــة ،امــس
السبت ،دعوة رسمية من روسيا
للمشــاركة في مؤمتر (مســار
استانا) اخلامس عشــر واملزمع
عقــده فــي مدينة سوتشــي
الروســية ملناقشــة تطــورات
االوضاع في سوريا.
وذكــرت الوزارة فــي بيان تلقت
الصباح اجلديد نســخة منه ،أن
"نــزار اخليــراهلل الوكيل االقدم
لوزارة اخلارجية التقى الســفير
الروســي في العراق ماكسيم

ماكسيموف وجرى خالل اللقاء
تبادل وجهــات النظر مبختلف
القضايــا الدوليــة واالقليمية
التــي تهــم البلدين ،وســلم
الســفير الروسي دعوة رسمية
للعــراق للمشــاركة بصفــة
مراقب في مؤمتر "مسار استانا:
اخلامس عشــر واملزمــع عقده
في مدينة سوتشــي الروسية
للفتــرة  2021 / 2 /17-16والذي
ســيناقش تطــورات األوضــاع
األمنية والسياسية واإلنسانية
في سوريا".

الجيـش التركـي يفتـح جبهـات جديـدة
مـع العمـال الكردستانـي فـي دهـوك

السليمانية  -عباس اركوازي:
اعتبــرت شــخصيات سياســية
واكادمييــة االنزال التركي على جبل
كارة متهيــد لهجــوم اوســع على
قضاء ســنجار ومناطــق اخرى في
االقليم.
وقال املستشــار في برملان االقليم
طــارق جوهر في تصريــح للصباح
اجلديد ،ان لتركيا اطماعا توســعية
داخل العراق واقليم كردستان على
وجه التحديــد ،وان دخولها الى اي

منطقة لن ينتهي بســهولة ،وما
يحــدث االن مــن تدخــل وحتركات
عســكرية ،هــو متهيــد لعمليات
عســكرية اوســع فــي مناطــق
مختلفة لفرض امــر واقع واحتالل
جديد ملناطق اخرى من االقليم.
في غضون ذلك اعلنت مصادر امنية
مطلعة للصباح اجلديد ،اســتمرار
قتــال عنيــف لليــوم الثالث على
التوالــي بني عناصر حــزب العمال
الكردستاني ،ووحدات عسكرية قام

لتجنيد مسؤولين بريطانيين كجواسيس

اســتمرار احملادثة ،أصبحت طلبات
روبن أكثــر قلقًــا .قال إننــا نريد
احلصول علــى معلومات داخلية ال
ميكن ألي شــخص الوصول إليها
بسهولة".
ثم طلب منه الســفر إلى الصني

لفســح اجملال للحكومة ملعاجلة
هــذا امللف وارســال االســماء
الى مجلس النــواب للتصويت
عليهــم" ،مبينــا ان "ما حصل
ان املــدة انتهت واحلكومة ذهبت
وجاءت اخرى لكن القرار البرملاني
كان وما زال ســاريا ولم يلغ في
قانون آخر".
واضــاف البديــري ،ان "العاملني
بالوكالــة وقعوا كتب رســمية
وصرفت لهم رواتب ومخصصات
طيلة الفترة السابقة وألكثر من
عام وهم قانونيا من املفترض ان
يتم جتميد عملهم حلني حتويلهم
باالصالــة مــن خــال تصويت
مجلــس النواب علــى البعض
منهم وتصويــت احلكومة على
البعض اآلخر".

تمهيدا لتوسيع المساحة التي يحتلها من اراضي االقليم

المخابرات الصينية تستخدم موقعا الكترونيا

متابعة ـ الصباح الجديد:
كشــف تقريــر جمللــة "ذا تاميــز"
أن عمــاء اخملابــرات فــي الصني
يســتخدمون موقــع "لينكد إن"
حملاولة التجســس ،من خالل جتنيد
مسؤولي اجليش واألمن البريطانيني
ومقاولــي الدفاع وموظفي اخلدمة
املدنية.
وذكر التقرير أن اجلواسيس ينشئون
برامج عمــل مزيفة علــى مواقع
الشــبكات املهنية حتى يتمكنوا
من حتديد األهــداف واحلصول على
معلومات مصنفة.
وأكــدت مصــادر بريطانيــة في
"بيت هــول" أن الصينــن يغرون
العاملني احلاليني والســابقني في
احلكومة والقطــاع اخلاص ،بفرص
عمــل مربحة ،ومبالــغ كبيرة من
املال؛ ملســاعدتهم فــي الوصول
إلــى املعلومــات أو التكنولوجيا
احلساسة.
وقــال فيليــب إنغــرام ،العقيــد
الســابق واملتخصص فــي مجال
االستخبارات اإللكترونية ومعرفة

الصباح الجديد ـ وكاالت:
دعــت وزارة اخلارجيــة األميركية
امس الســبت احلكومة التركية
إلــى احترام ســيادة العراق ،على
خلفية العملية العسكرية التي
شــنها اجليش التركي في إقليم
كردستان مؤخرا.
وقالت الــوزارة في بيان مقتضب،
إنهــا مطلعــة علــى التقاريــر
اإلخباريــة اخلاصــة بالعمليات
العســكرية التركيــة التي جتري

داخــل أراضي إقليم كردســتان،
مطالبة بأن "أي أنشطة عسكرية
داخل العراق يجب أن تراعي احترام
سيادة األراضي العراقية".
وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية
يــوم األربعاء املاضــي ،عن تدمير
عشــرات األهداف حلــزب العمال
الكردســتاني ضمن إطار عملية
"مخلب النســر "-2التي نفذتها
في اليوم نفسه ،في مناطق داخل
االقليم.

نائب يطالب بالسند القانوني لبقاء

تركيا ترفض سحب قواتها من ليبيا
وترهن الحل السياسي في األخيرة بمشاركتها

تقريـر

إلى احترام سيادة العراق

لتقدمي تقريره .وقــال إنغرام" :قلت
إنني أفضل أن ألتقي في لندن لكنه
رفض" .وتأكدت شكوك إنغرام أنه
يريد منه أن يكون جاسوسا ،عندما
اقترح روبــن أن يتحولوا إلى خدمة
بريــد إلكتروني مشــفرة ال ميكن
الوصــول إليها داخل الصني إال عن
طريق أجهزة االستخبارات.
وتابع إنغــرام" :في تلــك املرحلة
كنــت متأك ًدا بنســبة  99.99في
املائــة من أنــه شــخص مرتبط
باحلكومــة الصينيــة۔ لقد كان
توظي ًفــا كالســيك ًيا .إذا كنت قد
قررت الذهاب إلى الصني ،لكانوا قد
أعادوني للحصول على أجزاء وقطع
أخرى .بعد جتنيــدي .إذا ذهبت ولم
أكن متعاون ًا ،أو لم يكونوا متأكدين
من أنني كنت في جيوبهم اخللفية،
لكانوا قد صمموا أنشــطة جلمع
املواد البتزازي".
وفي العام املاضي ،جنحت بكني في
جتنيد كيفن مالــوري ،وهو موظف
ســابق في وكالة اخملابرات املركزية
ملــدة  20عامــا ،بعــد أن اتصل به

مســؤول توظيف على لينكد إن،
وباع لهم الكثير من األسرار.
وقالت مصادر فــي "وايت هول" إن
اســتهداف البريطانيني عبر موقع
"لينكــد إن" أتــاح للجواســيس
الصينيــن إجراء أنشــطتهم في
املنزل دون خوف من أي عقوبات.
ومن املقرر أن يطلــق مركز حماية
البنية التحتيــة الوطنية (،)CPNI
وهو ذراع  ،MI5وكالة االستخبارات
واألمن احمللية في اململكة املتحدة،
حملة توعية الشــهر املقبل ،حتذر
املستخدمني من الشركات املزيفة
التــي تقتــرب منهــم ،وعمليات
التجنيد التي تتالعب بهم وباألمن
القومــي .وســوف يحــذر برنامج
" Think Before You Linkاملوظفني
احلاليني والسابقني في القطاعات
احلساسة من أن الفاعلني واجملرمني
املعادين قــد يتصرفون "بشــكل
مجهول أو مخادع عبر اإلنترنت" في
محاولة للتواصل مع األشــخاص
الذين لديهم إمكانية الوصول إلى
معلومات قيمة وحساسة.

اجليش التركــي بانزالها على جبل
كارة مبحافظة دهوك.
بدوره اشار عضو مجلس النواب عن
املكون الكردي الدكتور غالب محمد
الى ان الطائــرات التي تقصف قرى
وقصبــات االقليم وحتتــل اراضيه
تتحرك باموال النفط الكردي ،الذي
حتصل عليه من عالقاتها مع احلزب
الدميقراطي الكردستاني.
واكد محمــد للصبــاح اجلديد ،ان
مجلــس النــواب وجه عــددا من

الرســائل الى احلكومــة التركية
الحتــرام ســيادة العــراق والكف
عن اســتهداف مواطنيــه واحتالل
اراضيه ،مؤكــدا ان الدولة التركية
مســتمرة في اعتداءاتها وجتاوزها
علــى اراضــي االقليــم ،اال انه مع
االســف جند حكومة االقليم ليس
لديها اي موقف جتاه ما يحدث ،على
عكس احلكومة االحتادية التي ابدت
اســتعدادها الرســال قوات حلماية
حدود االقليم.

في يوم الشهيد العراقي..

الحكيم :ال نقبل بتجزئة العراق
الى كانتونا والتحالفات العابرة
للمكونات تنهي الفوضى السياسية

بغداد  -الصباح الجديد:
جدد زعيم تيار احلكمة الســيد
عمــار احلكيــم فــي كلمتــه
في احلفــل التأبيني الرســمي
ليــوم الشــهيد العراقي امس
السبت ،الدعوة الى "بلورة عقد
سياسي واجتماعي جديد بإزالة
التراكمات واخملاوف االجتماع ّية
وتوســيع دائــرة املشــاركة
السياس ّية.
وقال احلكيــم" :ال ميكن القبول
بتقســيم العراق إلى كانتونات،
والدولــة ليســت حكــرا ً على
أحــد" ،داعيــا ً "جميــع قــوى
االعتدال والدولــة إلى حتالفات
عابرة للمكونات وتصنع معادلة
النجاح".
ورأى احلكيــم أ ّن "االنتخابــات
املبكرة يجب أن تطمئن اجلميع،
لكننا نالحظ ضعفا ً في إجراءات
املفوضيــة العليا املســتقلة
لالنتخابات برغم دعمنا".
زعيم تيار احلكمة الوطني جدد
أيضــا ً الدعوة "إقليميــا ً ودوليا ً
إلى إبعــاد العراق عن الصراعات

وإلى اعتماد لغة احلوار ،فشعوب
املنطقة تتطلع حلكمة القادة"،
داعيا ً في ســياق آخر إلى "فتح
حوار إســامي وصريح بني إيران
وبني الدولة العرب ّية الشــقيقة
كافة وفي مقدمتها السعودية،
مبا يخدم أمن املنطقة".
واضاف" :إ َّن ساحتنا السياسي َة
بحاجة الــى تنظيم حدودٍ وأطر
واضحــ ٍة تفصل بــن الفوضى
وبــن التعــدد ،بــن التنافس
والتخاصــم ،بــن االختــاف
واخلالف  ،بني الدولــة والالدولة،
بني املسموح والالمسموح".
وتابــع" :آن األوان ان نتفق على
بناء دولــ ٍة واحدة وأمــة واحدة
ومصالح موحــدة عليا ،وهوي ٍة
وطنيــ ٍة جامعــة  ،نقــوى في
ظلها جميعا وننعم باالستقرار
واألزدهار واالحترام".
وحتتفــي البــاد ســنويا بيوم
الشــهيد في األول من شــهر
رجــب ،املصــادف لذكــرى
استشهاد الســيد محمد باقر
احلكيم ،في  1رجب عام .2003
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المركز العراقي للتنمية
االعالمية يستضيف
الفريق الركن سعد العالق

محليات

الكلية التقنية الهندسية في البصرة

اتفاقية تعاون علمي مع هيئة البحث والتطوير

الصناعي وتعزيز التعاون مع الصناعات البتروكيماوية
البصرة ـ سعدي السند:
بغداد  -الصباح الجديد:
املركز العراقي للتنمية االعالمية يســتضيف
الفريــق الركن ســعد العالق رئيــس جامعة
الدفاع للدراسات العسكرية العليا في ورشته
االمنية االولى والتي خصصها لدراسة االوضاع
االمنية املتسارعة وكيفية احلفاظ على هيبة
الدولة وحصر الســاح بيدها وحتركات داعش
االخيرة ودوافعها وسبل القضاء عليها.
وتقدم الفريق الركن العالق بورقة عمل امنية
شــاملة ودراســة مركزة عن االوضاع االمنية
وطريقة معاجلة االخطاء والســلبيات وعناصر
جناحهــا واحللــول املتاحة امنيا الســتقرارها
واضــاف احلضور الكــرام بأرائهــم وجتربتهم
االمنية وتطرقوا الى جوانب متعددة لتحركات
داعش االخيرة اهمها الوضع السياسي الهش
واخلالفــات السياســية واالســتهتار بالدولة
ومقدراتهــا والفســاد واخملــدرات والتي متثل
هاجسا خطيرا يؤرق اجملتمع
في ختام اجللســة مت تشــكيل جلنــة العداد
مخرجــات الورشــة بورقــة امنيــة لغرض
رفعها للقادة االمنيــن وللقائد العام للقوات
املسلحة والصحاب القرار السياسي واالمني
ولالختصاصات االمنية وللدراسات االمنية في
املراكز املتخصصة.

“النهرين االسالمي:
تطور في عمليات
المنح عام 2020

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــدد مصــرف النهرين االســامي ( مصرف
حكومي) فرع الفراهيدي في محافظة البصرة
علــى ان التطور في عمليــات املنح خالل عام
 2020جاءت نتيجة توجهات االدارة العامة.
وقالت مدير فرع الفراهيدي الســت دالل علي
ســمير في تصريح خصت به وحــدة االعالم
واالتصــال احلكومي  ،ان “ فرعنــا منح ()278
معاملة اقراض خالل عام  ،2020وما هذا التطور
في عمليات املنح أال وهو نتيجة توجهات االدارة
العامة والتي بالتالي ستؤدي الى حتقيق ارباح
كبيرة للمصرف “وان  2021سيشــهد تطورا
كبيرا في عملنا خدمة للصالح العام .
واضافت مدير فرع الفراهيــدي ان” الفرع جاد
في متابعة املتلكئني في التســديد وحســب
توجيهــات االدارة العامــة ومت التشــديدعلى
تسديد ما بذمتهم للفرع.

تابــع مكتب “الصبــاح اجلديد”في
البصرة عددا من أنشطة وفعاليات
الكليــة التقنية الهندســية في
البصــرة بالتنســيق والتعان مع
الزمالء في اعالم الكلية .
فقد بحث وفد من الشركة العامة
للصناعات البتروكيماوية التعاون
املشــترك مــع الكليــة التقنية
الهندســية البصرة بهدف ايجاد
احللول للمشــكالت التــي تواجه
العمليات اإلنتاجية في الشركة .
وقدم الوفد برئاســة مدير قســم
البحــوث املهنــدس حســن علي
جاســم في الشــركة نبــذة عن
املشــكالت اإلنتاجيــة وســبل
معاجلتهــا من خــال فريق بحثي
متخصص من الكليــة ومت االتفاق
علــى زيــارة الشــركة العامــة
للصناعات البتروكيماوية من قبل
الفريــق البحثي واالســتعداد الى
ابرام إتفاقية تعاون علمي يشــمل
محــاور مختلفــة تخــدم طلبة
الدراســات العليا واجراء األبحاث
العلمية.
يذكــر ان الكلية ابرمــت اتفاقية
تعــاون علمي مشــترك مع هيئة
البحث والتطوير الصناعي في وزارة
الصناعة واملعادن في وقت سابق .
مبادرة تثقيفية عن السالمة
الفكية وفحوصات السكر
وأجــرى طلبــة كليــات اجملموعة
الطبية في البصرة مبادرة توعوية
عــن صحــة االســنان وعالقتها
بصحة القلب وفحص السكر الى
منتســبي وطلبة الكلية التقنية
الهندســية البصــرة بالتعاون مع
االحتــاد الدولــي جلمعيــات طلبة
الطب .
وتهدف املبادرة الى نشــر التوعية
الصحية في اجملتمــع والوقاية من
امراض الضغط والسكر واألمراض
املعدية واحلفاظ على صحة الطلبة
واملنتسبني .
واكد عميد الكلية أ.د .عدنان عبد
اهلل عتيــق علــى حــرص الكلية
لتأمني سالمة املالكات التدريسية
واالدارية والطلبــة والتعاون الدائم
مع املؤسسات الصحية .
وأجرت مختبــرات الكلية التقنية
الهندســية البصرة فحوصات()11
منوذجا من ابار محطة الغدير في ام

بحث وفد من
الشركة العامة
للصناعات
البتروكيماوية
التعاون المشترك
مع الكلية التقنية
الهندسية البصرة
بهدف ايجاد الحلول
للمشكالت التي
تواجه العمليات
اإلنتاجية في
الشركة

صورة ارشيفية لتكرمي الكلية طلبتها االوائل
قصر لغرض حتديد ومعرفة مكونات
الشــوائب التي فيهــا اضافة الى
ايجاد طرق املعاجلة.
واكمــل فريــق الفحــص ألهــم
الفحوصات املتكونــة من فحص
العكارة وفحص التوصيلية وقياس
الدالــة احلامضيــة كذلك فحص
العناصر املســببة الى العسرة في
ميــاه اآلبــار كما مت فحــص منوذج
االمالح التي تنتج من اآلبار.

لبعض القادة .
واكد احملاضر علــى ان اهم أولويات
املؤسســة التعليميــة اعداد قادة
املستقبل من خالل تفعيل اجللسات
احلواريــة املبنيــة علــى التفكير
اإليجابــي واالبداعي لــزرع البذور
األولى في نفــوس طلبتنا ونعمل
على صنع قادة للمســتقبل وجيل
واع يحقــق اهداف اســتراتيجية
تسهم في بناء البلد.

ورشة عمل عن املدخل
الى القيادة
واقامت الكلية التقنية الهندسية
البصرة ورشة عمل عن املدخل الى
القيادة الى طلبــة الكلية بهدف
بناء قــدرات الطلبة املســتقبلية
بحضور عميد الكلية والتي قدمها
الدكتور حيدر اخملتار املعاون العلمي
لعميد الكلية
وتناولت الورشة املبادئ األساسية
للقيادة كذلــك طرح قصص جناح

إنشاء ساحتي التارتان متعددة
األلعاب وقاعة الرشاقة
وضمن اهتمامها بالبيئة اجلامعية
وتنوعها وباشــراف عميد الكلية
التقنية الهندسية البصرة باشرت
الشــعبة الهندســية في الكلية
بإنشاء ســاحتي التارتان التي تبلغ
مساحتهما  800متر مربع متعددة
االغــراض لألنشــطة الرياضيــة
ساحة للتنس واخرى للكرة الطائرة
والسلة .

الحجامي يستقبل وفد من كلية الفارابي الجامعة
بغداد ـ الصباح الجديد:
ناقش مدير عــام دائرة صحة بغــداد الكرخ
الدكتور جاسب لطيف علي احلجامي مبكتبه
مع وفد من كلية الفارابي اجلامعة برئاســة
رئيس قســم التمريض الدكتورة الهام امني
جدوع وعضو نقابة املهن الصحية املقر العام
مصطفى حميد فتــح اطر التعاون بني دائرة
صحة بغــداد الكرخ وكلية الفارابي اجلامعة
من خالل اقامة الــدورات العلمية والندوات
وتدريــب طلبــة الكليــة في املؤسســات
الصحية في جانب الكرخ .
ومت تكرمي املدير العام بــدرع (التميز واالبداع)
لــدوره الفعال والعمــل دون كلل او ملل في
تلقي احتياجات املواطنــن الكرام والوقوف
املباشــر الكمال تلك الطلبات اإلنســانية
و الصحيــة في ظل تفشــي وبــاء كورونا
املستجد .

تقرير

عميد الكلية اكــد بعد ان اكملنا
امللعب اخلماسي العمل جار بانشاء
ســاحات التارتان و قاعــة اللياقة
البدنية والرشاقة وجتهيزها باحدث
االجهــزة واملعــدات الرياضية ذات
املناشــىء الرصينة بخطة موازية
إلســتكمال متطلبــات الكليــة
مــن مختبرات وســاحات حاضنة
لالنشطة الرياضية والفنية بهدف
حتقيــق متطلبات ضمــان اجلودة
واالداء اجلامعــي فــي التصنيفات
الوطنية والعاملية خدمة الى كادر
وطلبة الكلية.
الكلية تكرم طلبتها االوائل
للدراستني الصباحية واملسائية
واقامــت الكليــة حفــاً لتكرمي
طلبتها االوائــل على املراحل كافة
للعــام الدراســي 2020/2019
بحضور عميد الكلية .
وقال عميــد الكلية فــي كلمته
مفتتحا ً بها حفل التكرمي شهدت

كليتنــا تطــورا ً علميــا ً ملحوظا ً
و اصبحــت تنافــس قريناتها من
الكليــات األخرى وسيشــهد هذا
العام افتتــاح عدد مــن القاعات
واخملتبرات النموذجيــة اضافة الى
العديد من املرافــق الرياضية التي
من شأنها ان تخدم طلبتنا ومشيرا ً
الى ان الكلية تعمــل على تنفيذ
خططها في تدريب وتأهيل طلبتها
ومخرجاتها مبهارات مختلفة .
وقدم عميد الكلية شكره وتقديره
الــى عائالت الطلبــة الهتمامهم
فــي أبنائهم وتقــدمي الدعم لهم
ومتابعتهــم لوصولهم الى املراكز
االولى على مراحل الكلية .
توقع اتفاقية مع هيئة البحث
والتطوير الصناعي
ومن اجل تكامل القــدرات ألواصر
التعاون املشــترك وقعــت الكلية
التقنيــة الهندســية البصــرة
اتفاقية تعاون علمي مشــترك مع

هيئــة البحث والتطويــر في وزارة
الصناعة واملعادن خالل اســتقبال
عميد الكلية الوفد الوزاري برئاسة
منعم احمد حسن مدير عام هيئة
البحث والتطوير الصناعي ومدراء
اقسام الهيئة .
وبحث الطرفان تعزيز أواصر التعاون
العلمي املشترك ألهمية االعتماد
على الطاقــات والقدرات وإمكانية
التعاون في مجاالت البحث العلمي
مبا يخدم خطــط التنمية الوطنية
وقطاع الصناعة في التخصصات
املشتركة.
واكد عميد الكلية على الســعي
في توســيع افاق التعاون العلمي
مع جميــع القطاعات مبــا يهدف
لتحسني وتطوير املناهج للدراسات
األوليــة والعليــا وترصــن نوعية
مخرجات الكلية والتوجه للبحث
التطبيقي وتشكيل الفرق البحثية
املشــتركة ملعاجلــة املشــكالت
الصناعية .

الزراعة تناقش مشروع البطاقة اإللكترونية
للمزارع لتطوير العملية الزراعية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أقامــت وزارة الزراعــة ومن خــال دائرة
التخطيــط واملتابعــة وبرعايــة الوزيــر
املهنــدس محمد كــرمي اخلفاجــي ندوة
موســعة ملناقشــة متثيل بيانات الواقع
الزراعي ومشــروع البطاقــة اإللكترونية
للمزارع واملســتثمر الزراعي بحضور مدير
عام دائــرة التخطيط واملتابعة ومدير عام
اإلرشــاد الزراعي وممثلي مديريات الزراعة
ومدراء األقسام واخملتصني في هذا الشأن.
حيــث تضمنت النــدوة محاضــرة عن
مشــروع البطاقة اإللكترونيــة للمزارع
واملســتثمر الزراعي التي ألقاها الدكتور
إياد البوالني  /دائــرة التخطيط واملتابعة

ومــا حتتويه هــذه البطاقــة واملعلومات
التي تخص املزارع وصنف العمل الزراعي
واإلنتاجي فضال ً عن كمية البذور والسماد
واخلدمــات األخرى التي تقدمهــا الدوائر
والشــعب الزراعية للمزارعني والفالحني
ومربي الثروة احليوانية.
كما ألقــى املهندس محمد جالل ثجيل /
مديرية زراعة ذي قــار محاضرة عن متثيل
بيانات الواقع الزراعي باستخدام تقنيات
اجليوماتيك احلديثة على مســتوى نطاق
عمل الشــعب الزراعيــة املنجز من قبل
مديريــة الزراعة في محافظــة ذي قار /
شعبة التربة واملياه.
وأوضحت الوزارة ان الهدف من الندوة حول

كيفية إعداد متثيل بيانات الواقع الزراعي
في محافظــة ذي قار وإعــداد املماثل له
في جميــع احملافظات  ،مضيفــة بأنه مت
خالل الندوة عرض عن متثيل البيانات التي
تعطي صــورة واضحة ودقيقة عن الواقع
الزراعي لــكل محافظة من خالل خرائط
نظامية مصحوبة بصور جوية من األقمار
الصناعيــة احلديثة مثبت عليها البيانات
باستعمال التقنيات احلديثة.
واختتمت النــدوة مبداخالت املشــاركني
فيهــا اللذيــن عبــروا عن أســئلتهم
ومالحظاتهم الفنية التي تسهم بتطوير
العمل الزراعي بشقيه النباتي واحليواني
والنهوض به من أجل زيادة اإلنتاج احمللي.

التقى ممثلي البنك ومؤسسة التمويل الدوليين

وزير التخطيط نسعى الى منح القطاع الخاص المساحة الحقيقية لقيادة وريادة التنمية
بغداد ـ الصباح الجديد:

عقد مجلس تطوير القطاع اخلاص،
اجتماعه األول بحضور ومشــاركة
ممثلي االحتادات واجلمعيات والنقابات
واملنظمــات التي متثــل القطاعات
املنضوية حتت لــواء القطاع اخلاص،
فضال عن ممثلي اجلهــات احلكومية
ذات العالقة.
وتــرأس االجتماع وزيــر التخطيط
الدكتور خالد بتال النجم،الذي قال
في كلمته االفتتاحية ،ان تشــكيل
هذا اجمللس ميثل خطوة متقدمة في
طريق متكني هذا القطــاع ،ومنحه
املســاحة احلقيقية ،التــي تؤهله،
لقيادة وريادة التنمية ،مشددا ،على
ان التشــكيلة احلالية ،متثل مرحلة
انتقالية ،من اجل العمل على اإلعداد
والتهيئة لتشــكيل اجمللس الدائم،
بعد وضع اآلليــات والنظام الداخلي
لــه ،من قبل هــذا اجمللــس املؤقت،
داعيا ممثلــي القطاع اخلاص واجلهات
احلكوميــة املعنيــة ،إلــى العمل

بوتيــرة عالية ،إلجنــاز املهام املوكلة
اليهم ،واستثمار الوقت ،الستكمال
متطلبات تشــكيل اجمللــس الدائم
خالل مدة ستة اشهر.
وأشــار الوزير إلى وجــود الكثير من
املشــكالت والتحديات التي تواجه
عمل القطاع اخلــاص ،والتي ينبغي
معاجلتهــا مــن قبل هــذا اجمللس،
موضحــا ،اننــا بحاجة إلــى اعادة
النظر فــي األنظمة والتشــريعات
املتعلقــة بالتنميــة واالقتصــاد
واالســتثمار ،والتي لم تعد تتناسب
مع هويــة االقتصــاد العراقي ،ودور
القطــاع اخلاص فيه  ،الفتــا إلى ان
املرحلة املقبلة  ،مــن عمل مجلس
تطويــر القطاع اخلاص  ،ستشــهد
تشــكيل جلان فرعية  ،تتولى إعداد
األوراق اخلاصــة بــكل قطــاع من
القطاعات التــي تعمل في القطاع
اخلــاص  ،تتضمن بيان املشــكالت
واحللول واملقترحــات التي ميكن من
خاللها حتســن مســتوى األداء في
هــذه القطاعات  ،الفتا إلــى ان دور
احلكومة عمومــا ووزارة التخطيط

وزير التخطيط
على وجــه التحديد  ،كانت حريصة
على ان تكــون جميــع القطاعات
اإلنتاجية واالقتصادية ممثلة في هذا

اجمللس  ،وســيكون دور الــوزارة ،هو
تقدمي التسهيالت والدعم املطلوب
 ،لتحقيــق ما تضمنته إســتراجتية

تطويــر القطاع اخلاص من بنود على
وفق توقيتاتهــا الزمنية ،وصوال إلى
بناء قطاع خاص حقيقي ،مشــددا

على ضرورة اشراك سيدات االعمال
العراقيات في هذا اجمللس.
وقدم ممثلو القطــاع اخلاص واجلهات
احلكوميــة خالل االجتمــاع الكثير
من املقترحات البنّاءة ،مســتعرضني
املشــكالت واملعوقات التــي تواجه
عمــل القطــاع اخلــاص ،وخلــص
االجتماع إلى تشكيل جلنة مصغرة
تتولــى إعــداد النظــام الداخلــي
للمجلــس الدائم ،فضــا عن وضع
آليات عقــد االجتماعــات الدورية،
وتقــدمي كل قطاع مــن القطاعات
ورقة تفصيليــة عن القطاع ،بهدف
وضع اخلطة العامة لتطوير القطاع
اخلاص.
وشــارك في االجتمــاع وكيل وزارة
التخطيــط الدكتــور ماهــر حماد
ومدير عام السياســات االقتصادية
واملالية ،الدكتور عــاء الدين جعفر
وممثلــون عــن هيئة املستشــارين
ووزارات التجــارة والعمل والشــؤون
االجتماعيــة واملالية والبنك املركزي
والهيئة الوطنية لالســتثمار ،فيما
شــارك عن القطاع اخلاص رؤســاء

وممثلو احتــادات املقاولني والصناعات
والغــرف التجارية ورجــال االعمال
ومجلس االعمال الوطني واجلمعيات
الفالحية ونقابات العمال واملطاحن
والفنادق واملطاعم والتأمني والسفر
والسياحة.
على صعيــد اخر بحــث الوزير مع
كل مــن ممثل البنــك الدولي رمزي
نعمان ومؤسســة التمويل الدولية
في العراق بــال صفير افاق التعاون
املشــترك بــن اجلانبــن فــي عدد
من اجملــاالت من بينهــا دعم جهود
احلكومــة العراقيــة فيمــا يتعلق
بتأمني اللقاحات ضد فيروس كورونا
ومتويل مجموعة من املشــاريع في
إطار مذكــرات التفاهم املوقعة بني
الطرفني.
كما شــهد اللقــاء الــذي حضره
مدير عام التعــاون الدولي ،في وزارة
التخطيــط ،بحث آليات الشــراكة
بني القطاعني العام واخلاص وطبيعة
الدعم الذي يقدمــه البنك الدولي
ومؤسســة التمويل الدولية لدعم
متكني القطاع اخلاص العراقي.

شؤون عربية ودولية

3

االحد  14شباط  2021العدد ()4596
)Sun. 14 Feb 2021 issue (4596

بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة فائز السراج

إدارة بايدن تستأنف
ضد قرار عدم تسليم
أسانج

تركيا ترفض سحب قواتها من ليبيا
وترهن الحل السياسي في األخيرة بمشاركتها

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استأنفت إدارة الرئيس األمريكي جو بايدن حكم
قاضية بريطانية ضد تســليم مؤســس موقع
ويكيليكس جوليان أســاجن إلى واشنطن ،حيث
يواجه أحكاما بالســجن تصل إلى  175عاما في
حال إدانته.
ويلقي االســتئناف الضوء على نيــة إدارة بايدن
محاكمــة أســاجن بتهــم تتعلق بالتجســس
والقرصنة بسبب نشــر ويكيليكس آالف الوثائق
العســكرية والدبلوماســية األمريكيــة ،منذ
العــام  .2009وكان أمــام وزارة العدل مهلة حتى
ليلة امس السبت لتقدمي اســتئناف ضد حكم
القاضية فانيسا باريتسر الصادر في  4يناير ،التي
قضت مبوجبه بأن أساجن يعاني مشكالت صحية
عقلية من شــأنها أن تزيد مــن خطر االنتحار إذا
أرســل إلى الواليات املتحدة حملاكمته ،لكنها لم
تشــكك في الدوافع القانونية لطلب التسليم
الصادر من الواليات املتحدة.

متابعة ـ الصباح الجديد:

شــددت تركيا على بقــاء قواتها
العســكرية فــي ليبيــا مبوجب
مذكــرة التفاهــم املوقعــة مع
حكومة فائز الســراج في ،2019
مؤكدة أنــه «ال ميكن التوصل إلى
حل في ليبيا» من دونها .وأشارت
إلى أنها تدعــم احلكومة املؤقتة
في مهامها حتى إجراء االنتخابات
أواخر العام احلالي.
وبينمــا أكــد املتحدث باســم
الرئاســة التركية إبراهيم كالني،
أن الوجــود العســكري لبــاده
فــي ليبيا ســيظل قائمــا ً طاملا
استمرت مذكرة التفاهم املوقعة
مع حكومة الســراج ،أجرى وزير
اخلارجية التركــي مولود جاويش
أوغلو ،اتصاال ً هاتفيا ً  ،مع املبعوث
األممي اخلاص إلى ليبيا يان كوبيش.
وقالت مصادر دبلوماسية تركية،
إن جاويش أوغلو بحث مع كوبيش
مستقبل ليبيا في أعقاب انتخاب
أعضاء ملتقى احلوار السياســي
الليبــي في جنيف في خمســة
شباط احلالي برعاية األمم املتحدة،
رؤســاء الســلطة املؤقتة إلدارة
شؤون البالد حتى إجراء انتخابات
رئاســية وبرملانية فــي  24كانون
األول املقبل.
وأضــاف كالني ،فــي مقابلة مع
التلفزيــون الرســمي التركي ،أن
«الشركات التركية ستلعب أيضا ً
دورا ً نشطا ً في جهود إعادة إعمار
ليبيا» ،وأن أنقرة ســتقدم الدعم
للحكومــة املؤقتة التي انتخبت،
معتبرا ً أنه «ال ميكن ألي مفاوضات
أو مؤمترات للحل السياســي في
ليبيا أن تنجح من دون وجود تركيا
أو في حال إقصائها».
ولفــت إلــى أن «ليبيــا بلد غني
بثرواتــه الباطنيــة وســواحله

أكد المتحدث
باسم الرئاسة
التركية
إبراهيم كالين،
أن الوجود
العسكري
لبالده في ليبيا
سيظل قائم ًا
طالما استمرت
مذكرة التفاهم
الموقعة مع
حكومة السراج

وصول أول شحنات
«فايزر» إلى لبنان

قوات تركية في ليبيا

الشاســعة ،إال أن الشــعب ال
يســتفيد من هذه الثروات ،وفي
حــال إدارة هذه املصادر بشــكل
جيد ،ســيتكمن الشعب الليبي
مــن حتقيق الرفــاه خــال فترة
قصيــرة» .وقــال إن «اجلميع بات
يعلم أنه بإقصــاء تركيا ال يوجد
حديــث عن املســألة الليبية ،وال
ميكن عقد أي مؤمتــر أو إيجاد حل
من دون وجودها».
كان الرئيــس التركي رجب طيب
إردوغان ،أكــد ،الثالثاء املاضي ،أن
بالده ميكن أن تبحث سحب قواتها
التي تقول أنقرة إنها تقدم تدريبا ً

عسكريا ً للقوات املوالية حلكومة
«الوفــاق» ،إذا انســحبت القوات
األجنبيــة األخــرى أوالً .وهاجم
نظيره الفرنسي إميانويل ماكرون،
الــذي طالب بانســحاب القوات
التركية واملرتزقة الذين جلبتهم
تركيا إلى ليبيا ،قائــاً إن «هناك
مرتزقة قدموا من أنحاء مختلفة
إلى ليبيا ،لكن ماكرون ال يضايقه
فقط إال وجود تركيا».
ويتعني ،مبوجب اتفاق وقف إطالق
النــار في ليبيا الــذي توصل إليه
طرفا النزاع في  23تشــرين األول
املاضــي ،على القــوات األجنبية

واملرتزقــة مغــادرة البــاد خالل
األشــهر الثالثة التي تلت توقيع
االتفاق ،أي بحلول  23كانون الثاني
املاضــي .ولم تنســحب أي قوات
مرتزقة فــي ليبيا رغــم تخطي
املهلة املنصوص عليها.
وتدخلــت تركيــا مباشــرة في
ليبيــا مــن خالل دعــم حكومة
الوفــاق بعســكريني أتــراك،
إضافة إلــى املرتزقة الســوريني
والعتاد العســكري في مواجهة
اجليــش الوطني بقيادة املشــير
خليفة حفتر خــال هجومه من
أجل اســتعادة الســيطرة على

العاصمة .وجــدد مجلس األمن،
األســبوع املاضــي ،دعوته خلروج
املرتزقة .وشدد على ضرورة االلتزام
بوقف إطالق النــار واملضي قدما ً
في انسحاب كل القوات األجنبية
واملرتزقة من ليبيــا من دون مزيد
من التأخير .وجددت تركيا مطلع
الســنة احلالية بقــاء قواتها في
ليبيا ملدة عام ونصف العام.
وأفــاد «املرصد الســوري حلقوق
اإلنســان» بأن عملية عودة دفعة
مــن مرتزقة الفصائل الســورية
املواليــة لتركيا مــن ليبيا ،التي
كان مــن املفتــرض أن تتم خالل

األســبوع املاضي ،توقفت للمرة
الثانية خالل أســبوعني «ألسباب
مجهولة».
ونقــل املرصد عن مصادر مطلعة
أن «املقاتلني الذين حتضروا للعودة،
والبالــغ عددهــم نحــو  ،140مت
إبالغهم بإيقاف عملية عودتهم
من دون إيضاح األسباب» ،مشيرا ً
إلى أن هذه الدفعة كان من املقرر
عودتها في  25ينايــر املاضي ،ومت
إيقــاف العملية حينهــا ،لتكون
هــذه املرة الثانية خــال  15يوما ً
التــي يتم فيها إيقــاف عودتهم
بعد إبالغهم باالستعداد للعودة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
وصلت ،أمس السبت إلى لبنان الدفعة األولى من
لقــاح «فايزر» املضاد لفيروس كورونا املســتجد،
استعداد إلطالق عملية التطعيم التي تستهدف
املســتفيدين من الفئــة األولى ،وهــم األطقم
الطبية التي تتعامل مع كورونا وكبار السن.
ومن املتوقع أن تبدأ حملة التطعيم ،اليوم األحد،
في إطار مســاعي الســلطات اخملتصة الوصول
إلى نســبة  80%من املناعة اجملتمعية ،وذلك رغم
اإلقبال اخلجــول على التســجيل لتلقي اجلرعة
األولى .وأرجع نقيب األطباء في بيروت شــرف أبو
شرف سبب قلة اإلقبال إلى «نقص الوعي ،إضاف ًة
إلى الشائعات واألخبار غير العلمية املتداول بها،
مــا خلق بلبلــة وأ ّدى إلى حال ضيــاع وخوف في
صفوف املواطنني وجعلهــم مترددين في كيفية
التصــرف» ،مؤكدا في الوقت أن العدد ســيكون
كبيرا في نهاية األمر.
أما رئيــس اللجنة الوطنية للقــاح كورونا ،عبد
الرحمن البزري ،فقد ّ
أكد أن ال مشــكلة لناحية
تخزين اللقــاح ألن املبردات متوافــرة في املراكز
احملــددة ،منوها إلى ضرورة اســتخدامها خالل 5
أيام من تاريخ نقلها إلى املستشفيات ،مردفا :وال
اعتقد أنه ســيبقى لهذه الفترة في أي براد قبل
استخدامه».

العنف يتصاعد في أفغانستان..
انفجارات واشتباكات
الصباح الجديد ـ وكاالت:
سقط قتلى وجرحى بالعشرات،
امــس الســبت ،في سلســلة
تفجيــرات واشــتباكات هــزت
أفغانســتان ،مع تعثر محادثات
الســام الراميــة إلنهــاء نحو
عقدين من احلرب.
وذكر مســؤولون ،وفق ما أوردت
وكالة «رويتــرز» أن  4على األقل
من أفراد قوات األمــن األفغانية
بينهــم قائــد لقــوا حتفهم،
وأصيــب  7بجــروح خطيرة في
 3تفجيــرات في شــرقي البالد
وجنوبها ،كمــا أصيب  3مدنيني
في الشرق.
ولم تعلن أي جماعة مســلحة
مســؤوليتها علــى الفــور عن
الهجمات الثالث ،التي تأتي وسط
تصاعد العنف في أفغانســتان
مع اشــتداد حدة االشــتباكات

بني القوات احلكومية ومسلحي
حركة طالبان.
وأدت سلســلة من التفجيرات
شــبه اليومية على الطرق في
األســابيع القليلة املاضية إلى
مقتــل مســؤولني حكوميــن
وقضاة وصحفيني وناشطني.
ويأتــي العنف فــي الوقت الذي
تعثــرت محادثات الســام التي
جــرت بوســاطة أميركية بني
ممثلــن عن احلكومــة األفغانية
وطالبان في األشهر املاضية.
ويقوم فريق الرئيــس األميركي
جو بايدن مبراجعة اتفاق إرســاء
الســام الذي أبرمتــه حكومة
ســلفه دونالد ترامب مع طالبان
في فبراير  .2020ويقضي االتفاق
مبغادرة جميع القوات األميركية
والقوات املتحالفة أفغانســتان
بحلول األول من مايو املقبل.

وقال متحدث باســم الشرطة
في إقليم قندهار اجلنوبي ،امس
الســبت ،إن انفجــارا جنــم عن
عربة همفي محملة باملتفجرات
اســتهدف موقعا للشرطة ،مما
أدى إلى إصابة  7من أفرادها.
وذكــرت وزارة الدفــاع األفغانية
أن « 18إرهابيــا من طالبان قتلوا
وأصيب  9آخرون» في عملية في
منطقة أرغنداب بإقليم قندهار
امس األول اجلمعة.
وقال متحدث باسم الشرطة إن
انفجارا استهدف قائد الشرطة
في منطقة تشــابا دارا بإقليم
كونار الشرقي ،مما أدى إلى مقتل
 4مــن أفــراد الشــرطة بينهم
القائــد .وأدى انفجار قنبلة على
جانب طريق إلى إصابة  3مدنيني
في جــال آباد عاصمــة إقليم
ننكرهار الشرقي.

سجون سرية وغارات..

ضحايا الجماعات المدعومة
من تركيا في سوريا

الصباح الجديد ـ وكاالت:
يشــعر املدنيــون الســوريون
بالعجز وتخلــي اجملتمع الدولي
عنهــم إزاء الضربــات اجلويــة
والهجمــات املســتمرة التــي
تشــنها اجلماعــات املتطرفة
املدعومة من تركيا في شــمال
البالد.
بحســب صحيفة «جيروزاليم
بوست» ،فإن الســكان احملليني
في الشــمال السوري يشعرون
أن الهجمات من قبل اجلماعات
املتطرفة املدعومــة من تركيا،
تســتهدف املدنيــن بصــورة
مباشرة.
وأفادت أنباء هذا األســبوع عن
قصف علــى مناطــق قرب تل
رفعت في قريتني تســمى عني
دقنــة ومرعنــاز علــى بعد 10
كيلومترات شمال حلب ،حيث
يوجد في املنطقــة العديد من
النازحني ،مبا فــي ذلك األقليات
الكردية واليزيديــة ،الذين فروا
من عفرين ،عندما تدخلت تركيا

في شــمال ســوريا منذ يناير
.2018
وأشارت الصحيفة اإلسرائيلية
إلــى أن املتطرفــن املدعومني
مــن تركيا يقصفــون النازحني
إلرهابهــم ،بعــد أن وقعــت
تركيــا صفقة مع روســيا بعد
اســتهداف مصالــح النظام
الســوري .في عفرين ،خطفت
اجلماعات املدعومــة من تركيا
عشرات النســاء واستهدفت
األكراد واألقليــات ،حيث حتتجز
النســاء اخملطوفات في سجون
ســرية .وقالــت مفوضــة في
اللجنــة األميركيــة للحريــة
الدينيــة الدوليــة (،)USCIRF
نادين ماينــزا ،إن «آالف النازحني
األيزيديني الذين فروا من عفرين
ويقيمــون اآلن بالقرب من حلب
يتعرضون حاليــا لغارات جوية
شــنتها تركيــا .ندعو حكومة
الواليات املتحدة للضغط على
تركيا لوقف كل هذه العمليات
ضد هذا اجملتمــع الضعيف في

ســوريا والعراق» .كانت روسيا
قــد وافقت على تدخــل تركيا
في عفرين الســورية على أمل
االســتفادة وبيعهــا املزيد من
صواريــخ إس  .-400كان هدف
روســيا منــح تركيا جــزءا من
ســوريا مقابل عدم قيام أنقرة
بتعبئة الســوريني ضــد نظام
بشار األسد .وقالت الصحيفة
إن االفتقار إلى التغطية الدولية
يجعل الناس يشــعرون بأنهم
منسيون ،إذ قال هؤالء املتضررين
إن اســتهداف النازحني املدنيني
بغارات جوية يعد أمرا مروعا.
ومع وجود إدارة أميركية جديدة
في واشــنطن تركز على حقوق
اإلنسان ،خاصة بعد أن ضغطت
على السعودية إلنهاء العمليات
العســكرية الهجوميــة في
اليمن ،فمــن احملتمل أن تتعرض
أنقرة لضغوط لوقف الضربات
اجلويــة ،التــي كانــت تتمتع
باحلصانــة حتــى اآلن ،وفقــا
للصحيفة.
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ارتفاع قياسي جديد
لعملة «بيتكوين»
الرقمية
الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفع ســعر العملــة الرقميــة «بيتكوين» إلى
مستوى قياسي جديد ،وسجل  48ألفا و 481دوالرا
خالل التعامالت على منصة «بيت ستامب».
وارتفعنــت قيمة العملة املشــفرة عقب تعهد
شركة إصدار بطاقات الدفع اإللكتروني األمريكية
«ماستر كارد» ،بقبول العمالت الرقمية املشفرة
على شبكة الدفع اإللكتروني اخلاصة بها.
وقــال راج دهامودهــاران املســؤول عــن األصول
الرقمية في «ماستر كارد» ،إن الشركة ستسمح
بالتعامالت باســتخدام عمــات رقمية محددة
وجتــري اتصاالت مع البنــوك املركزية التي تعمل
على تطوير عمالت رقمية خاصة بها.
واســتفادت «بيتكوين» وهي أقدم وأشهر عملة
رقمية فــي العالم ،مــن إعالن «ماســتر كارد»
باإلضافة إلى إعالن شــركة صناعة الســيارات
الكهربائية «تســا» في وقت سابق هذا األسبوع
شــراء عمالت «بيتكوين» بقيمة  1.5مليار دوالر
واعتزامها الســماح لعمالئها باســتخدام هذه
العملة في شراء سياراتها مستقبال.
وأدى إعالن «تسال» إلى ارتفاع سعر بتكوين أيضا
مع تزايد اآلمال في أن حتذو شركات أخرى حذوها،
وهو ما من شأنه أن يساهم في اتساع نطاق قبول
العملة الرقمية املشفرة في األسواق.

 2500مقمق يوميًا
انتاج العراق من الغاز
المصاحب
بغداد  -الصباح الجديد
أعلنت وزارة النفط امس الســبت أن إنتاج الغاز
املصاحب في كانون األول املاضي بلغ  2500مقمق
باليــوم  .وقالت الوزارة في احصائية لها نشــرت
على موقعها الرســمي إن «إنتاج الغاز املصاحب
من قبل الشــركات النفطية فــي عموم العراق
لشــهر كانــون االول املاضي بلــغ  2505مقمق
باليوم” ،مبينة أن “احملروق بلغ 1302مقمق باليوم».
وأضافت أن «انتاج شركة نفط الشمال والوسط
من الغــاز املصاحب بلغ 350مقمق باليوم واحملروق
منه بلــغ  108مقمق باليوم ،في حــن بلغ انتاج
الغاز املصاحب من نفط البصرة وذي قار وميسان
 2155مقمق باليوم واحملروق  1194مقمق باليوم».
واشــارت الوزارة الــى ان «انتاج العــراق من الغاز
اجلاف بلغ  1194مقمق يومياً ،فيما بلغ إنتاج الغاز
السائل  5709أطنان يومياً».
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شركة نرويجية تشتري حصة اكسون موبيل االميركية في بعشيقة
متابعة ـ الصباح الجديد:
اشــترت شــركة النفــط والغاز
النرويجيــة دي ان او حصة عمالق
النفط االمريكي اكســون موبيل
البالغــة  32باملائة فــي ترخيص
حقل بعشــيقة في كردســتان
العراق ممــا رفع حصة دي ان او الى
 64باملائة .
ونقــل موقــع اي كــرد ديلي في
تقرير « :بانتظار موافقة حكومة
اقليم كردستان تخطط الشركة
النرويجيــة ملواصلــة برنامــج
االستكشــاف والتقييــم علــى
الترخيص مــع تتبع اإلنتاج املبكر
من اآلبار احلالية في عام.»2021
واضاف أن « الشــركة النرويجية
ســلمت  15الف برميــل من زيت
الغــاز من مرافق االنتــاج املؤقتة
واخلــاص للتصديــر مــن بئــري
بعشــيقة  2وزارتك على التوالي
 ،حيث كانت شــركة دي ان او قد
اعلنت اشــعارا باالكتشاف بعد
تدفــق النفــط مــن العديد من
املناطق اجلوراســية والترياســية
إلى الســطح في بئر استكشاف
بعشيقة  2حيث تدفقت املنطقة
املنطقــة مبعــدالت متغيرة من
الزيت اخلفيف والغاز احلامض».
وتابــع ان « تدفقــت منطقتــان
بشــكل طبيعــي مبعــدالت
متوسطها أكثر من  3000برميل
من النفط يوم ًيا من الزيت اخلفيف
لكال منهما  ،بينما بلغ متوســط
البئر الثاني أكثر من  1000برميل
يوم ًيا من الزيــت اخلفيف  ،حيث
تؤكــد التحليــات الالحقة على
عينات الســطح التي مت جمعها

سلمت الشركة
النرويجية  15الف
برميل من زيت
الغاز من مرافق
االنتاج المؤقتة
والخاص للتصدير
من بئري بعشيقة
 2وزارتك على
التوالي

محطة لتصفية الغاز في اقليم كردستان
أثناء االختبــار أن مكامن البئرين
حتتوي على زيت نفطي مشــبع
بغطاء من الغاز».
قــال الرئيس التنفيذي لشــركة
دي ان او بيجان مســافر رحماني
«من خــال زيــادة حصتنــا في
ترخيــص بعشــيقة اآلن  ،نظهر
إمياننــا بإمكانياته النهائية و بعد
استقرار أسعار النفط ومدفوعات
الصادرات في كردســتان  ،ستزيد
دي ان او اإلنفــاق علــى الفــرص
اجلديدة»

هــذا وفي نفس الوقت ســجلت
شــركة دانــة االماراتيــة للغاز
خســارة قدرهــا  376مليون دوالر
عــام  2020بســبب انخفــاض
أســعار النفط فيما قال الرئيس
التنفيذي للشركة باترك املان  ،ان
الشركة تســعى للحصول على
قرض بقيمــة  250مليــون دوالر
من احلكومة االمريكية لتوســيع
انشطة الغاز في اقليم كردستان
العراق.
ونقلــت صحيفة ذي ناشــيونال

يتعني القيام بهــا عندما يتعلق
األمر بتأمني التمويل الذي يحظى
بدعم مــن احلزبني ،وهــم يريدون
بالطبع زيادة كمية انتاج الغاز في
العراق لتقليل اعتماد العراق على
واردات الغــاز االيراني لذلك هناك
الكثير من الدعم لذلك» .بحسب
قوله .
واضاف ان « الشركة تخطط لرفع
إجمالــي اإلنتاج مــن حقلي خور
مور وجمجمال إلــى  880مليون
قدم مكعب فــي اليوم  ،بواقع 36

البريطانية في تقرير ان « مؤسسة
متويــل التنميــة ( )DFCالتــي
تسعى الشــركة للحصول على
قرض منها هي الــذراع لتمويلية
للحكومــة الفيدرالية األمريكية
التي تقدم الدعم للتنمية اخلاصة
في البلدان ذات الدخل املنخفض
واملتوسط».
وقال باتريــك املان املدير التنفيذي
للشــركة االملانية إن « إن شركة
الغاز التــي تتخذ من الشــارقة
مقرا ً لها متر بخطــوات مختلفة

ألــف برميل يوميا مــن املكثفات
هذا العام ،حيث ســتتطلب زيادة
اإلنتاج خطني ملعاجلة الغاز بطاقة
 250مليون قدم مكعب في اليوم
لكال منهما».
واشــار التقرير الــى أن « حتديات
العراق مــع تنمية املــوارد احمللية
وحــرق الغــاز اســتدعت احلاجة
إلى تأمني إعفــاءات من حكومة
الواليات املتحدة من أجل مواصلة
استيراد الغاز من طهران لتأمني
الطاقة الكهربائية».

كربالء تتصدر المحافظات العراقية بإنتاج العسل الطبيعي
حققــت مديريــة زراعــة كربالء
املركز االول على احملافظات بإنتاج
العســل الذي وصل الى أكثر من
 130طنا ،بزيــادة  80طنا مقارنة
بالعام املاضي .

وقال مدير الزراعــة املهندس رزاق
الطائــي في بيــان اطلعت عليه
« الصبــاح اجلديــد «ان «مديرية
الزراعة أخذت علــى عاتقها منذ
ســنوات دعــم النحالــن وزيادة

خاليا النحــل  ،مــا أدى الى زيادة
انتاج العســل خالل الســنوات
املنصرمــة” ،مبينا أن “انتاج العام
املاضي بلغ نحو  80طنا  ،في حني
بلغــت انتاجية املوســم احلالي

نحل يقــوم برعايتها  504نحالني
بينهم  431نحاال مجازا” ،مشيرا
الى أن “معدل انتاج اخللية الواحدة
بلغ سبعة كيلوغرامات للمناحل
اخلاصــة وثمانيــة كيلوغرامات

أكثر من  130طنا  ،لتحقق بذلك
كربالء املركز االول على احملافظات
العراقية».
وأضاف الطائي ،ان «هذه االنتاجية
جاءت من خالل وجود  18ألف خلية

للمناحل احلكومية».
وأوضــح ،أن «مديريــة الزراعــة
خصصت  100علبة من العســل
توزع مجانا على املرضى املصابني
بفيروس كورونا».

كندا توافق على أول صندوق استثماري
للبيتكوين في البورصة

الصباح الجديد ـ وكاالت
أعلنت السلطات الكندية ليلة
امس الســبت أنها ســمحت
بإطالق أول صندوق اســتثماري
للبيتكويــن فــي البورصة في
العالــم ،ما مينح املســتثمرين
فــي جتــارة التجزئــة إمكانية
أكبر للوصــول إلى هذه العملة
الرقمية املزدهرة.
ومنحــت «جلنــة األوراق املالية
في أونتاريو» التي تشــرف على
بورصــة تورونتــو موافقة على
إطالق هذا الصندوق للمؤشرات
املتداولة الذي اقترحته شــركة
«بربوس اينفستمنتس انك».
وصرح متحدث باســم اللجنة
لـ»الفرنســية» أن الصنــدوق
سيدرج في البورصة «اعتبارا من
األسبوع املقبل» حتت شعار «بي

تي سي سي».
مــن جهتهــا ،قالت الشــركة
إن «هذا الصندوق للمؤشــرات
املتداولــة ســيكون األول فــي
العالم الذي يســتثمر مباشرة
فــي عملــة البيتكويــن» التي
تســتند إلى دعم مادي «وليس
إلــى مشــتقات ،مــا يؤمــن
للمستثمرين الوصول بسهولة
وفاعليــة إلــى فئــة األصــول
الناشــئة للعمالت االلكترونية
من دون اخملاطر املرتبطة مبحافظ
رقمية».
وســتكون منصــة «جيميناي
تراســت» للعمــات الرقميــة
املشــرف الفرعي على الصندوق
الذي ســتديره الكندية «ســي
آي بــي ســي ميلــون جلوبال
سيكيوريتيز».

وأطلق البيتكوين في  2009ولم
تكن قيمته كبيــرة في البداية،
لكن سعره جتاوز هذا األسبوع 45
ألف دوالر مدفوعا بإعالن شركة
«تيســا» لصناعة الســيارات
الكهربائية عن اســتثمار كبير
بقيمــة  1.5مليــار دوالر في أول
عملة رقمية ،مؤكــدا أنه ينوي
قبل هذه العملة كوسيلة دفع.
وحاولــت شــركات كنديــة
وأمريكيــة من دون جــدوى في
السنوات األخيرة إطالق صناديق
مماثلة للبيتكوين.
وقــد قــدم العديــد منها في
األســابيع األخيرة عروضا أولية
إلــى هيئــة األوراق املاليــة في
أونتاريــو وجلنــة األوراق املاليــة
والبورصات في الواليات املتحدة،
لعمليات إدارج في البورصة.

أمستردام تصبح أكبر مركز لتداول
األسهم في أوروبا

الصباح الجديد ـ وكاالت
تفيــد بيانــات نشــرت ،بــأن
أمســتردام حلت محــل لندن
لتصبــح أكبــر مركــز لتداول
األســهم فــي أوروبــا ،بعد أن
انســحبت بريطانيا من السوق
املشتركة لالحتاد األوروبي.

وبلغت قيمة تداوالت البورصات
بالعاصمة الهولندية  9.2مليار
يورو ( 11.15مليار دوالر) يوميا في
ينايــر ،مقارنة مع  8.6مليار يورو
للندن ،حســب بورصة مجلس
شــيكاغو لعقود اخليارات التي
تعمل في املدينتني.

وقالــت البورصة إن متوســط
التداول ســجل  17.5مليار يورو
يوميا في لندن على مدار ،2020
وقد حلــت فرانكفــورت ثانية
بواقــع  5.9مليار يــورو وكانت
أمســتردام في املركز السادس
بواقع  2.6مليار.

االتحاد األوروبي مستعد للعمل مع إدارة
بايدن لتسوية النزاعات التجارية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أبــدى االحتــاد األوروبــي ترحيبا
بتحرك اإلدارة األميركية اجلديدة
لالمتناع عن فرض رسوم إضافية
على سلع من االحتاد في نزاع طال
أمده بشأن رسوم على الطائرات،
وقــال إنــه مســتعد للعمــل
لتسوية النزاعات التجارية.
وقال مكتــب املمثــل التجاري
األمريكي إنــه اتفق مع القطاع
الصناعــي األمريكــي على أنه
ليس من الضروري مراجعة رسوم
قائمة على الســلع األوروبية في
الوقت احلالي ،ليحجم عن القيام
بتغييــرات كانــت ممكنة خالل
مراجعة دورية.
ويأتي هذا التحــرك بعد يوم من
قول املكتــب ،إنه يتطلع للعمل

مع احللفــاء األوربيني لتســوية
معركة مســتمرة منذ  16عاما
بشأن الدعم املقدم إلى إيرباص
األوروبية ومنافستها األمريكية
بوينغ .وقال متحدث باسم االحتاد
األوروبــي :إن ”االحتاد مســتعد
للتواصل مــع اإلدارة األمريكية
اجلديدة على أساس جدول أعمال
لالحتاد األوروبي والواليات املتحدة
للتغييــر العاملــي الــذي تبناه
االحتاد في الثاني من ديســمبر/
كانــون األول .هدفنا هو التوصل
إلى حلــول للنزاعــات التجارية
املســتمرة ،ال ســيما إيربــاص/
بوينغ“.
وتوقع ائتــاف األغذية األمريكي
اإليطالي ،الــذي ميثل ما يزيد عن
صنعا ومجموعات
 450شركة و ُم ّ

جتاريــة إيطالية ،أن مينح التحرك
اجلانبــن الوقــت للعثــور على
حل ،وقــال” :إدارة بايدن ضغطت
بشكل مناسب على زر اإليقاف
املؤقت جلولة أخرى مستمرة من
الرسوم“.
ويبدي مســؤولو االحتاد األوروبي
وبريطانيــا احلرص علــى العمل
مــع إدارة الرئيس جو بايدن ،لكن
احملادثات متجمدة حلني مصادقة
مجلس الشيوخ األمريكي على
اختيار كاثرين تاي ملنصب كبيرة
مفاوضي التجارة ،وقد يستغرق
ذلك أسابيع ،في ظل عدم حتديد
جلسة لذلك الغرض بعد.
وشــدد مبعوثون عــن بريطانيا
واالحتاد األوروبي على رغبتهم في
تسوية نزاع دعم الطائرات.

اعالن

االحد  14شباط  2021العدد ()4596
(Sun 14 Feb 2021 issue (4596

7

8

األحد  14شباط  2021العدد ()4596
)Sun. 14 Feb. 2021 issue (4596

ثقافة

قراءة

قراءة في قصص حسب اهلل يحيى «أصابع األوجاع العراقية»

فصول الصراع وتحدي الفعل المستحيل
محمود خيون

أصابع األوجـاع العراقيـة للروائي الكبير
حسـب اهلل يحيـى ..قـال عنهـا إنهـا
آخـر كتـاب فـي خامتـة حياتـه األدبيـة
واليعتقـد أنـه سـيكتب سـواها....
وقـد أختـار الكاتـب مفـردة ( أصابـع )
لالشـارة الـى دالالت كثيـرة حتتويها هذه
املفـردة مبفاهيمهـا امللموسـة واملتصلة
بـكل تفاصيـل التحـوالت غيـر االراديـة
والتصرفـات اآلدميـة اليوميـة علـى
مسـتويات احليـاة العامـة واخلاصـة وما
تسـتانفه من توصيلات إراديـة كانت أم
غيـر إراديـة ..فاالصابـع هـي ديناميكية
احلركـة والفعـل واإلرادة فيهـا نقبـض
علـى زنـاد البندقيـة ونحمـل السـيف
والرايات وبها منسـك القلـم ومبجموعها
نحمـل النعـوش الـى مثواهـا األخيـر...
وفيهـا نحفـر القبـور ونفتش عن أشلاء
املوتـى املنتشـرة هنـا وهنـاك بعـد أي
عمـل إجرامـي يحصـد ارواح األبريـاء
بلحظـة عمياء...وفـي األصابـع نقطـف
الثمـار مـن اعالـي النخيـل الباسـق
ونكتب وصيتنـا األخيرة....وفيها وفيها...
فكـم كان الوصف رائعـا ودقيقا وموفقا
حين أراده( حسـب اهلل يحيـى ) أن يكون
هكـذا للتعبيـر عـن حجـم األوجـاع
التـي سـلبتنا الراحـة على مدى سـنني
عجـاف طـوال ...عشـناها نسـير علـى
جسـور املـوت....
لقـد أبـدع الكاتب فـي إختيـار ( األصابع
العراقيـة ) التـي الميكـن لغيـره أن
يتبوءهـا...الن الكتابـة فـي زمـن احلـرب
وكمـا وصفهـا أحـد الكتـاب املعاصرين
واحملدثين بأنهـا تعـد بحـق فعلا يحمل
روح التحـدي للخـراب (ففـي ظـل
األوضـاع املعيشـية التـي تتـأزم وكتـل
الـدم واجلثـث واالشلاء املتناثرة..تغـدو
القـراءة فعال مسـتحيال إال عنـد القلة..
لكـن علـى الرغـم مـن ذلك اخلـراب بدت
القـراءة فـي أغلـب الـدول العربيـة االي
تعيـش حروبـا متناثـرة أشـبه بإعـادة
إحيـاء واعمـار للخـراب العـام فـي كل
ثنايـا البالد...لكـن واحلـال هـذه تبـدو
القـراءة أيضـا محاولـة لتهدئـة الـروح
التـي تعيـش داخـل حـرب أو تراقـب
حربـا مـا وفـي القـراءة ذلـك الهاجـس
احللمـي فـي خلـق غـد أفضل مـن اآلن...
العالقـة للخيـال بهـذا االمـر علـى قدر
ماللواقعيـة صلـة بذلك...كيـف ذلـك؟
...البد مـن ان القـراءات مجتمعة تخلف
الـروح اجلديـدة حتـى وان كانـت الـروح
التـي تقـرأ تعيـش حربـا طاحنـة....)...
ونحـن نقـول بـأن مـا اراده الروائـي
والكاتـب الكبيـر حسـب اهلل يحيى في
مجموعتـه القصصيـة( أصابـع األوجاع
العراقيـة ) هـو أن يسـلط األضـواء أكثر
فأكثـر حلجـم الهـول الكبيـر الـذي
عاشـته البلاد حتت ظـل فوضـى عارمة

حتطمـت ازاءهـا ارادات ومقاديـر كبيـرة
تولـدت عنها حطامـات وتخريـب وقتل
علـى الهويـة أو بتفخيـخ النفـوس
اخلائـرة واملفرغـة مـن األحاسـيس
واإلنسـانية لتتحـول فـي حلظـة مـا
الـى كتـل بركانيـة انفجاريـة حتـرق
اكبـر املسـاحات مـن حولهـا ...وتخلف
اكداسـا مـن اجلثـث احملترقـة واملتناثـرة
االشلاء...هكذا اراد لهـا أن تكـون أو
كمـا رآهـا حسـب اهلل يحيـى فـي
اوجاعـه العراقيـة ..وهـو يصفهـا بكل
دقـة وعنايـة (..كانـت هنـاك أجـزاء
وأعضـاء ورؤوس...كان املـكان أشـبه
مبـكان الدوات السـيارات املبعثـرة التـي
يـراد العثـور على قسـم منهـا إلكمال
نقـص أو إلصلاح أو لترميـم سـيارة....
عفـوا لتكويـن إنسـان ميـت بأعضـاء
متكاملـة غيـر منقوصـة ..)..ثـم يردف
ويعـاود الوصـف( كانـت اصابعي تنتقل
مـن جثـة الـى اخرى...وكانـت رائحـة
اجلثـث ممزوجـة مبـادة حافظـة يطلـق
عليهـا إسـم( الفورمالين)...)...
بهـذه الصـورة وغيرهـا أراد الكاتـب أن
يتتبـع احلـدث بـكل مناظـره املرعبـة
واخمليفـة والتي تكون فـي وحدتها حدود
لوحـة مدمـاة ومختزلـة ومزينـة بألوان
الـدم والرمـاد واخلراب...وهـي تنـاى الـى
ابعـد مـا يكـون لهـا مـن أبعـاد تؤشـر
حجـم األلـم والتيه واحلسـرة في قلوب

يذكرنا الكاتب حسب اهلل
يحيى بالماساة التي عاشتها
اوروبا خالل الحرب العالمية
الثانية أو الحروب األهلية التي
طحنت في رحاها المئات
من الرجال والنساء واألطفال
وكان شاهدا على ذلك
ماكتبته مارغريت ميتشل
في رائعتها(ذهب مع الريح)
والتي قال عنها النقاد بأنها
أفضل رواية من بين مثيالتها
التي تحدثت عن حجم اآلالم
والمأسي التي خلفتها الحرب
األهلية األميركية والتي بقيت
في الذاكرة طويال

الناظريـن خلطوطهـا املتشـابكة والتي
أن يفك طالسـمها الكاتب حسـب اهلل
يحيـى. ..
وهنـا أراد أن يؤكـد ذلك الفعـل املمزوج
بالوجـع الكبيـر وهـو يبحـث بين
االشلاء عـن بقايـا وجه أخيـه أو نفحة
عابـرة مـن عطره الفـواح يتسـاءل( هل
ميكـن أن تتحـول العطـور التـي كان
يسـتخدمها أخـي بسـعادة الـى روائح
بـكل هـذا العفـن القاتـل؟....)،
فـي هـذا اإليحـاء وااليجـاز يصـف
الكاتـب حالته وشـعوره باأللـم الكبير
واحلسـرة علـى أخيـه وعطـره الفـواح
وكيـف امتـزج بروائـح البـارود واحلرائـق
والـدم الداكـن وهـو يصبـغ األشـياء
مـن حولـه ...ثـم ينقلنـا الكاتـب وفـي
حركـة سـريعة مفاجئـة الـى منظـر
آخـر مـن مناظـر البـؤس وحالـة اليأس
التـي ارتقتهـا مخيلتـه وعاثـت فـي
قـرارة نفسـه فيحـدث روحـه املعذبـة(
رصدنـي ابـي وانـا اتنـاول عشـائي....
وتنبهـت أمـي إلـى حالـي وأدرك اخوتي
انني فـي محنة مع اصابعي....سـالوني
عـن السـبب..لم يكـن بـي البـوح مبـا
كان....وأن جثـة اخـي ضائعـة بني مئات
اجلثـث....أو أنهـا مازالـت مفقـودة ولـم
تـرس فـي هـذا املـكان ...) ..ثـم يصـف
ذلـك الشـعور الـذي انتابـه بـكل دقـة
وخشـوع( كانـت الدمـوع عشـاءنا فـي
ذلـك املسـاء .)...
يذكرنـا الكاتـب حسـب اهلل يحيـى
باملاسـاة التـي عاشـتها اوروبـا خلال
احلـرب العامليـة الثانيـة أو احلـروب
األهليـة التـي طحنت في رحاهـا املئات
مـن الرجـال والنسـاء واألطفـال وكان
شـاهدا علـى ذلـك ماكتبتـه مارغريت
ميتشـل فـي رائعتها(ذهـب مـع الريح)
والتـي قـال عنهـا النقـاد بأنهـا أفضل
روايـة مـن بين مثيالتهـا التـي حتدثـت
عن حجـم اآلالم واملأسـي التي خلفتها
احلـرب األهليـة األميركية والتـي بقيت
فـي الذاكرة طويلا ...وكان جنـاح الرواية
بأنهـا قدمـت األبعـاد احلقيقيـة حلجم
الدمـار واملـوت الـذي تخلفـه احلـروب
األهليـة أو املنازعات والفتن بني أقطاب
غريبـة التكويـن وااليدلوجية...كذلـك
يذكرنـا بروايـة( اختطـاف) للكاتـب
اإلنكليـزي روبـرت لويـس التـي حتـدث
فيهـا عـن اخلـراب والقتـل والدمـار
وحجـم اإلنقسـامات املذهبيـة فـي
بريطانيـا والتـي تواصلـت حـول الديـن
وهويـة امللـك وغيرهـا ويعـد روبـرت
لويـس بـارع فـي خياله االدبي السـاطع
فـي رسـم معالـم األحـداث فـي تلـك
املرحلـة التـي عاشـتها اوروبـا حتـت
ظلام الـدم واملـوت وانتشـار اجلثـث
املتعفنة هناوهناك في تلك احلقبة...
وفـي قصـة( اصابـع القتـل والـدفء)
يبين لنـا الكاتـب بأنـه كان يراقـب عن
كثـب حتـركات رجل...مشـبوهة ومريبة

غالف الكتاب
أتضـح فيمـا بعـد أنـه انتحـاري بحزام
ناسـف( مـر مـن أمامـي علـى عجـل...
وشـغلني عن مالحقتـه بالنظر..حضور
عدد مـن الزبائـن الذين كان علـي تلبية
طلباتهـم ...وفجـأة سـمعت صوتـا
مدويـا وانقالبـا عارمـا وصرخـات مدوية
متأل السـوق وخضـروات وفواكـه تدهس
باالرجـل وتتبعثـر هنـا وهناك...ورائحـة
بـارود وحريـق وروائـح واصـوات طلقـات
ناريـة عشـوائية متلأ السـوق وحتيـل
زحمـة السـوق الـى زحمـة للخلاص
وانقـاذ األرواح بـأي ثمـن..)...
متكـن الكاتـب حسـب اهلل يحيـى
أن يصـور لنـا تفاصيـل ماجـرى امـام
مـرأه وبدقـة حين ركـز اهتمامـه بذلك
الرجـل الغريـب املالمـح والشـخصية
الذي اسـتطاع أن يالحقه بغـور نظراته
حتـى حـدث بعدها ذلـك الـدوي الهائل
الـذي نتج عنـه صرخات مدوية واشـياء
وأشلاء تنتشـر في أرجاء املكان..واخرى
تدهـس باالرجـل ..وقـد امتـاز حسـب
اهلل يحيى بأسـلوبه الشفاف والسلس

والواضـح الـذي يكمـن عـن قـدرة على
صناعـة البنـاء الفنـي القصصـي
املتكامل مـن دون أن يدخلنـا في دهاليز
معتمة وطالسـم يصعـب علينا فكها
أو ظالميـات فـي الكتابـة السـردية....
وهـو هنـا يذكرنـا بكتابات طه حسين
ومحمـد عبـد احلليـم عبـد اهلل
وجنيـب محفـوظ ويوسـف السـباعي
وسـهيل ادريـس وغيرهـم مـن عمالقة
األدب العربـي الذيـن اغنـوا السـاحة
األدبيـة واملكتبـة العربيـة بروائـع مـا
فتئـت شـاخصة فـي عقـول وضمائـر
الكثيـر مـن القـراء والنقـاد والباحثين
والدارسين .ومحـط فخـر ورقـي..
وفـي منظـر آخـر يصـور لنـا الكاتـب
املبـدع حسـب اهلل يحيـى ذلـك املنظر
املرعـب الذي خلفـه االنتحـاري وحزامه
الناسـف( كانـت العديـد مـن اجلثـث
مرمية علـى األرض تنـزف ..والى جانبها
ذلـك الرجل الفريب الـذي ميزته من بني
زبائـن السـوق ملقـى علـى األرض فيما
اصبعـه يضغـط علـى حـزام عريـض

مملـوء باحلشـوات وقـد بـدا ممزقـا وقـد
حتـول إلى أشلاء ...كانت مالمـح الرجل
السـمراء الصدئـة واضحـة وميـزت
بضـع طلقـات علـى رأسـه وجسـده
وهـو ينزف...وثمـة من يشـتمه ويبصق
علـى جثتـه ويدوسـها باقدامـه.)...
ولـم يكتـف الكاتـب بهـذا القـدر مـن
الوصـف بـل تعدى ذلـك ألن يسترسـل
فـي سـرده للحـادث بالتاكيـد والداللة(
كان النـاس قـد جتمعوا حـول االنتحاري
ليشـهدوا طبيعـة االحزمـة الناسـفة
ومـاذا إذا كان الشـخص الـذي كان
يريـد إحلـاق الضـرر بنفسـه واآلخريـن..
إنسـانا مياثل سـواه في شـكله وطبعه
وسـحنة بشـرته..)....
لقـد إسـتطاع الكاتـب حسـب اهلل
يحيـى فـي منحـزه ( أصابـع األوجـاع
العراقيـة ) أن يجسـد وبـادق الوصـف
والتعبيـر مـا حـدث فـي األعـوام التـي
تلـت عـام  ٢٠٠٣والـى يومنـا هـذا مـن
مـأس ودمويـة وبشـاعة املنظـر املريـب
الـذي اكتنـف مفاصـل احليـاة اليومية
الـذي خلـف املزيـد مـن اخلـراب واملـوت
علـى األرصفة والسـاحات وعنـد أعتاب
املـدن املتعبـة....
ان( أصابـع األوجـاع العراقيـة ) وكمـا
أراد لهـا الكاتـب أن تكـون خالصـة من
األوجـاع العراقيـة التي عـاش نبض كل
حلظـة منهـا ..ومـا وجـد إال أن ميتحـن
تلـك األعـوام بتجـارب جديـدة ومغرقة
باالحـزان وثقـل الزمـن الـذي عاشـه..
وتفاعلـه مـع شـخصيات ادرك طبيعة
هواجسـها ومرارتهـا الثقيلة....التـي
قـد تتحـول الـى نواح وهـذا مـا ال يريده
الكاتـب وامنـا أراد أن يعبـر مـن خاللهـا
عـن واقـع صـدىء البد مـن تغييـره وهو
أمـر يسـعى اليـه ويكافـح مـن اجله...
اقـول أن مجموعـة أصابـع األوجـاع
العراقيـة للكاتـب الكبيـر حسـب
اهلل يحيـى والتـي قـال انهـا سـتكون
خامتـة ماكتـب واليعتقـد أنه سـيكتب
سـواها ..تعـد وثيقة مهمة وحساسـة
عـن محطـات خطيرة فـي تأريـخ البالد
توقـف عندهـا الكاتـب ونشـر ظالللها
اخمليفـة واملريبـة التـي غطـت سـماء
املديتة بسـحب داكنة سـوداء شـرعت
فصول املـوت والقتـل والتخريب واالبادة
وذبـح كل أمنيـة يـراد لهـا أن تتحقـق
علـى الرغـم من انحسـار جـادة األحالم
عـن الواقع الـرديء الذي عاشـت الناس
بطولـه وعرضـه واسـتعرضت فيـه
طوابيـر من اخلونة واللصـوص وقطاعي
الطـرق....
لـذا فهـي تتصـف بأنهـا اوجاعـا
عراقيـة كتبـت بأسـلوب سـردي رصني
وواضـح وسـلس وخـال مـن الطالسـم
والغمـوض اللذيـن يتبعهمـا بعـض
الكتـاب ويعدونهـا رمزيـة الكتابـة...

متابعة

رحلة كامل التلسماني ـ السريالي في مواجهة الواقعي
متابعة الصباح الجديد:
صـدر عـن دار الثقافـة اجلديـدة كتـاب «رحلـة
كامـل التلمسـاني -السـريالي فـي مواجهـة
الواقعـي» حملسـن البالسـي ،جـاء فـي الكتاب:
«فـي عـام  1936دخـل كامل التلمسـاني كلية
الطـب البيطـري ليرضـي عائلته ،وظـل يحاول
مـرة تلو األخـرى أن ينجح فيها لكـن بال جدوى،
بسـبب شـهوة نزعاتـه الفنيـة التمرديـة ضد

نظـام التعليـم وأسـاليب التلقين الفوقيـة
اجلامـدة ،كما أن حمـى الفن قد ضربت رأسـه
فجعلتـه ال يـرى سـوى الفـن ملاذا للتفكيك
والتمرد.
وفـي العـام  1936نفسـه ،بـدأ كامـل
التلمسـاني يكتب مقاالت ويرسـم رسـومات
مصاحبـة لقصـص كتـاب مثـل طه حسين
وغيـره فـي مجلـة مجلتـي ،التـي كان ميلكها
أحمـد الصـاوي محمـد ،وهـو أول رئيـس
حتريـر مصـري لصحيفـة مصريـة ،باإلضافـة

المتلاك أحمـد الصـاوي محمـد لـدار نشـر
بنفـس االسـم ،وهي نفـس الدار التي نشـرت
الكتـاب املنبـوذ لــ أنـور كامـل ،ذلـك الكتاب
الـذي أحـدث ضجة فـي هـذا الوقـت .وهناك،
عنـد أحمـد الصـاوي ،تعـرف أنـور كامـل بــ
كامـل التلمسـاني ،فعرفـه كامـل بــ جـورج
حنين وكان حلقـة الوصـل بينهمـا .كان هـذا
التعـارف الثالثـي بـذرة مـن بـذور تأسـيس
جماعـة الفـن واحلريـة فيمـا بعـد.
مـات امللك فـؤاد العام  1936وجـاء امللك فاروق

الشـاب الصغيـر الـذي درس فـي إجنلتـرا إلـى
احلكـم ،وأثـار موجـة مـن التفاؤل بين صفوف
الشـعب املصـري فـي البدايـة .وما بين عامي
 1937 - 1936كون كامل التلمسـاني مع راتب
صديـق وسـعد اخلـادم وكمـال امللاخ وفتحـي
البكـري وعلـي الديـب جماعـة الشـرقيني
اجلـدد ،وكان أغلـب ناشـطيها وأعضائهـا من
تالميـذ املدرسـة السـعيدية ،ووقعـوا بيـان
االستشـراق اجلديـد أو إعالن الشـرقيني اجلدد،
وكانـت اجتاهاتهـا الفنيـة واأليدلوجيـة تدعو

للحفـاظ علـى روح الثقافـة والتـراث واملوروث
الشـعبي فـي الفن التشـكيلي ،وحتويـل الفن
الشـعبي إلـى شـكل حداثي.
وفـي أول بيـان صـدر جلماعـة الشـرقيني اجلدد
بتوقيـع كامـل التلمسـاني فـي ينايـر ،1937
قـال« :إن احلساسـية الشـرقية هـي غطاؤنا»،
ولكنـه كتـب أيضا في نفـس البيـان« :إن كان
جلماعـة «الشـرقيني اجلـدد» حقـا ،فإنه يحمل
فـي طياتـه ذلـك االعتـراف الواضـح املهـذب
بأحقيـة خروجه مـع جماعته مـن ثنايا جعبة

الفنانين األجانـب ،تلـك اجلعبة التـي نتحفظ
علـى مراميهـا ،وإن كنـا ال نتجاهـل – باحلـق
واإلنصـاف – وجههـا اآلخـر اجلواني فـي حركة
التعبيـر الفنـي بصـورة مسـتقلة للغاية».

قصة قصيرة

أسباب محتملة للحب*
إسالم أبو شكير
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الغريـب
ّ
هذ ا ؟
كتبت لي:
ة
ساع
بعد
ٍ
ِ
وصلـت اآلن .شـكرا ً َ
لـك علـى هـذه
–
ُ
ّ
املهذبـة .ال .ال أعنـي الشـكر
احلركـة
حتديـداً .أعني أنّنـي ..أح ّب َ
ك ..نعـم ..هذه
العبـارة أفضـل.
هكذا ..بهذه البساطة؟!
كنـت أشـجع منّـي فـي
ّـك
ِ
والواقـع أن ِ
لـك شـيئا ً
سـأكتب
كنـت
االعتـراف.
ُ
ِ
قلـت فـي
دت.
د
تـر
ّنـي
ن
لك
مشـابهاً،
ُ
ّ
نفسـي :
– أمـ ٌر مضحـك .املاليين مـن الرجـال
والنسـاء يجـدون أنفسـهم داخـل
املصاعـد ّ
لكـن املصعـد ليـس
كل يـوم.
ّ

غرفـة نـوم ،وال حتّـى حديقـة أو صالـة
سـينما .أو مـا أشـبه ذلك مـن األماكن
خاصة..
تشـجع علـى من ّو مشـاعر
التي
ّ
ّ
ّ
ليـس هذا سـببا ً مقنعا ً
شـك
للحب .ال
ّ
أنّنـي مخطـئ..
وقـت آخـر،
أؤجـل األمـر إلـى
وقـ ّررت أن ّ
ٍ
ريثمـا يقـع حـدثٌ مـن مسـتوى الئـق.
حـدث يسـتحقّ أن نقـول إنّـه مناسـب
حـب ،مهمـا كانـت صغيـرة.
لقصـة
ّ
ّ
علي برسـالتك.
ّـك
ِ
لكن ِ
قطعت الطريق ّ
ـم اإلنـكار؟ لنكن واضحين .هنا
نعـم .لِ َ
كانـت البدايـة فعالً .أنا الـذي كان داخل
شـخص آخر
جـوارك ،هو
املصعـد إلـى
ٌ
ِ
عمـن كان خارجـه قبـل
يختلـف ك ّل ّيـا ً ّ
حلظـات .ك ّل ّيـاً .وباملطلق.
ـك .داخـل
خـارج املصعـد لـم أكـن أح ّب ِ
ـك.
املصعـد
ُ
أصبحـت أح ّب ِ
يشـبه األمـر حـادث سـير مفاجئـاً .أو
جبـل نتيجـة انزالق
قمـة
سـقوطا ً مـن ّ
ٍ
ً
فقير
رجـل
بتتويـج
ا
إعالنـ
القدمين .أو
ٍ
ٍ
ً
بسـلطات مطلقـ ٍة
ا
ملـك
بسـيط
ٍ
ٍ
جتعلـه اآلمـر الناهـي.
تخ ّيلـي كـم ترتّـب علـى هـذا احلـدث

ـرات هائلـ ٍة وعميق ٍة لم
اجلديد مـن تغ ّي ٍ
تبـدأ بنبـرة صوتـي التـي بـدت حلظتها
انزالق بني
أكثـر دسـام ًة وملعانا ً ونعومـ َة
ٍ
أوتـار حنجرتـي ،ولـم تنتـ ِه بإحساسـي
أصبحـت بلا وزن .وأنّنـي أطفـو.
بأنّنـي
ُ
أتبخـر .وأنّنـي أحلـم .وأنّنـي
وأنّنـي
ّ
كنـت أناومـك.
ُـك ّإنـا
ُ
عندمـا صافحت ِ
لهذه الدرجة.
احلـب ،وحلظـة إعالنه
بين حلظـة وقـوع
ّ
طرفـك ،سـاع ٌة تقريبـاً .سـاع ٌة
مـن
ِ
كنـت ّ
تفكريـن
مـن الصمـت .ال أدري مب َ
ِ
حاولـت التهـ ّرب
خاللهـا .مـن جهتـي
ُ
مـن مواجهـة احلقيقـة .قلـت:
وسـيتبدد.
أحتمله الليلة،
ّ
– مجـ ّرد وهمّ .
أنـا واثـقٌ مـن أنّني سـأصحو غـدا ً وكأ ّن
ك.
شـيئا ً لـم يكن .أصحـو وأنـا ال أح ّب ِ
رسالتك.
ثم جاءت
ّ
ِ
قطعـت
ّـك
ُ
ِ
لسـت غاضبـا ً بالطبـع ألن ِ
علـي ،ولـم متهليني إلـى الغد
الطريـق
ّ
كنـت أمنّـي نفسـيّ .
كل مـا فـي
كمـا
ُ
األمـر أنّنـي أتسـاءل عن السـبب.
ّ
تذكرت..
هنالك شيء قد يكون وراء هذا ك ّله.

قبـل حادثـة املصعـد
بشـهر تقريبـاً،
ٍ
االحتفـال الـذي أقامتـه الشـركة
مبناسـبة ذكـرى تأسيسـها ،كانـت
الطـاوالت ض ّيقـة.
املسـافات بين
ُ
ِ
األغبياء .مـع أ ّن املسـاحة تكفي لتوزيع
الطـاوالت بطريقـة أفضـل .لـن ينفـع
الـكالم اآلن ،ولـن يغ ّيـر شـيئاً .غباؤهم
ٌ
احتـكاك غيـر
كان وراء مـا حـدث.
مقصـود بيننـا ونحـن نحـاول أن من ّر في
ّاتاهين متعاكسينّ .
كل منّا أدار ظهره
لآلخـر وحـاول املـرور .أذكـر أ ّن مؤخّ رتينا
ّ
احتكتـا ببعضهمـا.
ال ،ال ،ال ،انسـي األمـر .ليـس هذا سـببا ً
منطق ّيـاً .كان مجـ ّرد حـادث .وأعتـذر
لوقاحتـي فـي احلديـث بهـذه اللغـة.
(املؤخّ ـرة) ليسـت مـن األلفـاظ التـي
جتـري علـى لسـاني عـادةً ،لكن هـذا ما
ً
فعلا .سـامحيني عليهـا أرجوك.
وقـع
سبب آخر.
من
بد
حسناً ،ال ّ
ٍ
يخطـر فـي ذهنـي املوقـف الـذي تلا
حادثـة احتـكاك مؤخّ رتينـا (معـذر ًة
مـ ّرة أخـرى) .فـي االحتفـال نفسـه.
ثم
انفـراط العقد الـذي كنـت ترتدينهّ .

انشـغال احلضـور بالبحـث عـن ح ّباتـه
أسـفل الطـاوالت ،وبين األقـدام ،وفـي
زوايـا الصالـةّ .
متكنـوا من جمـع ح ّباته
ّ
ك ّلهـا باسـتثناء واحـد ٍة ظلـت ناقصة.
الحظـت حجـم احلـزن الـذي كسـا
ُ
غادرت
ّـك
ِ
وجهـك سـاعتها ،إلى درجة أن ِ
ِ
االحتفـال قبـل نهايتـه.
ُـك باحل ّبـة
فـي اليـوم التالـي جئت ِ
الناقصـة .لقـد وجدت ُهـا ،لكنّنـي
أي
ُ
احتفظـت بهـا فـي جيبـي .ال أدري ّ
شـيطان وسـوس لـي بهـذه الفعلـة!
لكـن هـذا مـا حـدث.
اعتذرت
قدمتُهـا لـك حينهـا مـع وردة.
ُ
ّ
لك :
ِ
إيذاءك .مجـ ّرد مزحة.
 –.لم أكـن أقصد
ِ
لكـن يبدو أنّها كانت سـمجة
أحتـدث ..تلك
وضحكـت ..عن الضحكة
ّ
ِ
الضحكـة بالذات .هذا مـا أريد الوصول
إليـه .كانت ضحكـ ًة مختلفـة .أذكرها
منـك أ ّول مـ ّرةّ .
كل
ج ّيـداً .أسـمعها
ِ
الضحـكات السـابقة كانـت رسـم ّي ًة
ّ
أمـا هـذه فكانـت مـن
ومتحفظـةّ ،
ا لقلب .

أحتـدث عـن
ضحكتـك تلـك بوصفهـا
ّ
ِ
ً
كنـت ال أزال مص ّرا ً
سـببا ً
محتملا ،وإن
ُ
ألسـباب أكثر
احلـب يأتي عـاد ًة
علـى أ ّن
ّ
ٍ
ُ
عمقـا ً وإثـارة .لـم أسـمع من
قبـل عن
حـب تشـعله ضحكـة ،مهمـا كانـت
ٍّ
صافيـ ًة ،ومـن القلب.
بصراحـة ..لقـد
تعبت مـن التفكير .لم
ُ
أصـل إلـى نتيجـة .األفضـل أن أنسـى
املوضـوع ك ّله..
أهم.
هنالك ما هو ّ
األهم؟
تريدين أن تعرفي ما هو هذا
ّ
لك..
حسناً ،سأقول ِ
لـم تعـد تشـغلني األسـباب احملتملـة
لهـذا
احلـب .مـا يشـغلني هـو هـذا
ّ
السـؤال:
مـاذا سـأفعل بهـذا
احلـب ك ّلـه؟ كيف
ّ
يجـب أن أتصـ ّرف؟ التجربـة جديـدة
علـي .ال تشـبه مـا قبلهـا .أشـعر
ّ
ّ
باالرتبـاك واخلوف والقلق والفـرح
وأفكر
ـك.
–جـا ّداًّ -أل أح ّب ِ
* عن مجلة اجلديد
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شريط

العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة والفتاة في مجال العلوم
الصباح الجديد  -وكاالت:
احتفــل العالم يــوم امس االول
باليوم الدولــي للمرأة والفتاة في
العلوم.
يركز اليوم على حقيقة أن العلم
واملســاواة بــن اجلنســن ،أمران
حيويان لتحقيــق أهداف التنمية
املتفــق عليها دوليــاً ،مبا في ذلك
خطة التنمية املســتدامة لعام
 .2030مــن أجل حتقيــق الوصول
الكامل واملتســاوي إلــى العلوم
واملشاركة فيها للنساء والفتيات،
وحتقيــق املزيد من املســاواة بني
اجلنسني ،ومتكني النساء والفتيات
في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
والهندســة ...وكان موضوع عام
 :2021العاملات في طليعة الكفاح
ضد كوفيد .-19
تطوير وإنشاء لقاح ضد الفيروس
أظهر تفشــي وبــاء COVID-19
بوضوح ،الدور احلاســم للباحثات
في مراحــل متعددة من مكافحة
 ،COVID-19من تطويــر املعرفة
بشأن الفيروس ،إلى تطوير تقنيات
االختبار ،وأخيرا ً إنشــاء لقاح ضد
الفيروس.
فــي الوقــت نفســه ،كان لوباء
 COVID-19أيضــا ً تأثير ســلبي
كبيــر علــى العاملات ،حيــث أ ّثر
بشــكل خاص علــى أولئك في
املراحل األولى من حياتهن املهنية،
وبالتالــي ســاهم في توســيع
الفجــوة القائمة بني اجلنســن
في العلوم ،وكشــف الفوارق بني
اجلنســن في النظــام العلمي،
والتــي جتب معاجلتهــا من خالل
سياسات ومبادرات وآليات جديدة
لدعــم النســاء والفتيــات في

الصباح الجديد  -وكاالت:
ابتكر علماء من الصني والواليات
املتحدة جهازا صغيــرا رخيصا،
يحــول حرارة اجلســم إلى طاقة
كهربائيــة ،ميكــن أن يكون على
شكل خامت أو ســوار أو أي شيء
آخر يالمس جلد اإلنسان.
وتشــير مجلــة Science
 ،Advancesإلى أن قوة هذا اجلهاز
تكفي لتشغيل ساعة إلكترونية،

العلوم.
في ظــل هــذه اخللفيــة ،تناول
االحتفــال باليــوم لهــذا العام،
موضــوع «العاملات فــي طليعة
الكفاح ضد  ،»COVID-19وجمع
اخلبــرا َء العاملــن فــي اجملاالت
املتعلقة بالوباء من مختلف أنحاء
العالم.
املساواة في ميدان العلوم..

اقيم احلدث الرئيــس لعام 2021
عبــر اإلنترنت ،ومت توفيــر ترجمة
فوريــة للمناقشــات باللغتــن
اإلجنليزية والفرنسية.
وســ ُيعقد اليوم الدولي السادس
للمرأة والفتاة في جمعية العلوم
في مقر األمم املتحدة عبر اإلنترنت،
ومع الزخــم الكبيــر واالهتمام
لتسريع التقدم في حتقيق أجندة
التنميــة لعــام  2030وأهدافها

العاملية الســبعة عشــر ،وتقرر
أن يكون موضــوع احتفالية هذا
العام :املساواة في ميدان العلوم،
مبا يعود بالنفــع على اجملتمع ،مع
التركيز بشكل خاص على قيمة
اجلوانــب االجتماعيــة واألبعــاد
الثقافيــة فــي مياديــن العلوم
والتكنولوجيا واالبتــكار ،لتعزيز
برامج التنمية املستدامة.
وفي بيــان لها ،قالت األمم املتحدة:

«يعد العلم واملساواة بني اجلنسني
أمــرا ً حيويــا ً لتحقيــق األهداف
اإلمنائيــة املتفق عليهــا دولياً ،مبا
في ذلك خطة التنمية املستدامة
لعام  .2030على مدار اخلمســة
عشــر عاما ً املاضية ،بذل اجملتمع
العاملــي الكثير من اجلهود إللهام
النســاء والفتيات وإشــراكهن
في العلــوم ،ومع ذلك ،مــا تزال
النساء والفتيات مستبعدات من

ملون

الفلفل الحار للمتعافين من
كورونا
أعلن الدكتور ميخائيل لوشــيك ،أخصائي
العــاج بالنباتــات ،أن تنــاول الفلفل احلار،
يساعد اجلسم على ســرعة التعافي بعد
اإلصابة بـ «كوفيد.»-19
واشــار إلى أن معظــم الذيــن تعافوا من
«كوفيد »-19يشــكون مــن الضعف العام
والتعــب .ألن الفيــروس يهاجــم بالدرجة
األولى األعضاء الضعيفة في اجلسم ،ويترك
فيهــا عددا كبيرا من اخلاليا التالفة ،ال ميكن
إخراجها بسهولة من اجلسم .لذلك ينصح
بإضافة الفلفل احلار إلــى النظام الغذائي،
ألنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية.
ويقــول« ،ليــس بإمكان منظومــة املناعة
ســحب هذه اخلاليا فورا وحتييدها وإخراجها
مبســاعدة تيار الدم ،لذلك تســتغرق هذه
العملية مدة طويلة .ولكن عندما تنشــط
الدورة الدموية ،فإن الشــعور بالتعب يزول
بســرعة ،كما ميكن أن يساعد الفلفل احلار
الشخص الضعيف على حتسني حالته».
مشيرا إلى أن البعض ال ميكنهم تناوله متاما.
فعلى ســبيل املثال األشــخاص املعرضون
لإلصابــة بقرحــة املعدة ،ومــن يعانون من
البواسير.
وينصح الدكتور ،بتناول احلليب عند الشعور
بحرقــة وميكن مضــغ أوراق النعنــاع ،ألن
لها تأثير التبخر وتزيل بســرعة اإلحساس
باحلرقة.

املشاركة الكاملة في العلوم».
انخفــاض التحــاق الطالبــات
بالعلوم والتكنولوجيا!
في الوقــت احلاضر ،أقــل من 30
في املائة مــن الباحثني في جميع
أنحــاء العالم هم من النســاء
وفقا ً لبيانات اليونســكو «-2014
 ،»2016يختار حوالي  30في املائة
فقط من جميع الطالبات ،اجملاالت
املتعلقة بالعلــوم والتكنولوجيا
والهندســة والرياضيــات فــي
التعليم العالــي ،وعلى الصعيد
العاملي ،فــإن التحــاق الطالبات
منخفــض بشــكل خــاص في
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
« 3في املائة» ،والعلوم الطبيعية
والرياضيــات واإلحصــاء « 5في
املائــة» ،والهندســة والتصنيع
والبناء « 8في املائة».
تعمل التحيزات القدمية والقوالب
النمطية ،على توجيــه الفتيات
والنســاء بعيدا ً عــن اجملاالت ذات
الصلة بالعلوم .وأظهرت دراســة
 2015التحيز اجلنساني بال حدود،
والتي أجراها معهد جينا ديفيس،
أنه من بــن الشــخصيات التي
تظهر على الشاشــة مع وظيفة
قابلــة للتحديــد فــي مجاالت
العلوم والتكنولوجيا والهندسة
والرياضيات ،كانــت  12في املائة
فقط من النساء.
مــن خالل الهــدف التاســع من
أهداف التنمية املســتدامة ،وهو
جزء مــن األهــداف العاملية التي
وافق عليها قــادة العالم في عام
 2015مبوعــد نهائــي بحلول عام
 ،2030تعهدت البلدان في جميع
أنحاء العالم «ببنــاء بنية حتتية
مرنة ،وتعزيز التصنيع الشــامل
واملستدام ،وتعزيز االبتكار».

وفاة الفنان على حميدة
توفي الفنان املصري علــي حميدة صاحب
أغنية لوالكي عن  55عامــا ،بعد صراع مع
املرض.
يذكر أن الفنان علي حميدة قد أشــار خالل
حديثــه بأحد البرامــج التلفزيونية إلى أنه
يعاني من حصوة في املرارة أدت إلى انسداد
وحــدوث مضاعفات صحية فــي القولون،
وإمكانياته املادية ال تســمح باســتكمال
عالجه.
وكانــت وزارة الصحة املصرية وجهت بعالج
الفنــان علي حميدة ،بعد مناشــدته بأحد
البرامج التلفزيونية للتدخل لعالجه لعدم
قدرته املادية.
وانتقد عــادل عطية ابن شــقيقة حميدة
نقابة املوســيقيني ووجه اللوم بسبب تركه
من دون عالج.
وقال« :ألوم نقابة املهن املوسيقية على عدم
االهتمــام والتجاهل التام ألحــد أعضائها
الذين أثروا احلياة الفنية خاصة أنه يعاني من
ضائقة مالية وليس هناك من يقف بجواره
او يساعده».

حرارة الجسم لشحن األجهزة اإللكترونية
أو جهــاز مراقبة اللياقة البدنية.
واجلهاز اجلديد مرن وميكنه إصالح
أي تلف فيــه ذاتيا ،وال يحتاج إلى
شحن من الشبكة الكهربائية.
وهو عبــارة عن مولــد كهربائي
حراري ،يســتعمل حرارة جسماإلنســان ليكون مبنزلــة بطارية
بيولوجية.
ويقول جيان ليانغ شــياو (Xiao
 ، )Jianliangرئيس فريق البحث،

«نحتاج إلــى شــحن البطارية
بني فتــرة وأخرى وفــي النهاية
نســتبدلها بأخرى جديــدة .أما
املولــد الكهربائي-احلــراري الذي
ابتكرنــاه فيمكن حملــه دائما.
ونريد في املســتقبل جعله قادرا
على تشغيل األجهزة اإللكترونية
التي ميكن ارتداؤها ،من دون احلاجة
إلى شحن بطاريتها».
وميكن للجهاز اجلديد توليد حوالي

فولت واحــد مــن الطاقة لكل
سنتمتر مربع من مساحة اجللد.
ووفقا حلسابات الباحثني ،ميكن أن
يولد جهاز على شكل سوار ،في
يد شخص يجري حوالي  5فولت
طاقة كهربائية .وهــذا أعلى مما
تولده غالبية بطاريات الساعات.
املادة األساســية في بنية اجلهاز،
مادة بوليمــن املرنة ،مثبتة فيها
شــرائح كهروحراريــة رقيقــة

األفــام املدرجة أدناه يعدهــا العديد من النقادفي
عدة مصادر ،بأنها من بني أسوأ األفالم على اإلطالق.
ومن أمثلــة هذه املصــادر ميتاكريتيــك ،وقائمة
روجر إيبرت ألســوء األفالم ،ودليــل ليونارد مالتني
الســينمائي ،وموقع الطماطة الفاسدة ،ومسرح
العلــوم الغامضة  ،3000وجوائــز التوتة الذهبية
(«راتزي»).
اخلطة  9من الفضاء اخلارجي ()1959
اخلطــة  9من الفضاء اخلارجي اعتبر «أســوأ فيلم
على اإلطالق» .وم ّثل هــذا الفيلم آخر ظهور لبيال
لوغوســي .وكان إد وود صور مجموعة صغيرة من
اللقطات للوغوســي قبــل موتــه .ومت تكرار هذه
اللقطات داخل الفيلم .وبعد موت لوغوسي ،أدخل
وود بديال له هو توم ميســن ،وكان معالج زوجة وود
في ذلك الوقت ،وكان يلعب الدور وهو يغطي وجهه،
برغم االختالفات اجلسمانية العديدة بينهما .أشار
عدة نقاد إلى املؤثرات الرخيصة واحلوار السخيف.
وحش يوكا فالتس ()1961
وحــش يوكا فالتــس (باإلجنليزيــةThe Beast of :
)Yucca Flats ،إنتاج كوملان فرانســيس ومت تصويره
من دون صوت وأضيفت عليه الرواية ،ويدور الفيلم
بشأن عالم سوفيتي فار (تور جونسون) يتعرض إلى
اإلشــعاع النووي ويتحول إلى وحــش .يبدأ الفيلم
مبشــهد بقوم فيه شــخص بقتل امرأة ،ولم تكن
للمشهد عالقة له ببقية الفيلم وال يالئم وقائعه
وأحداثــه .وصفه ليونــارد مالتني بأنه أحد أســوأ
األفالم علــى اإلطالق .عرض على برنامج مســرح

لقطة

بابا نويل يهزم املريخيني ()1964
بابا نويل يهزم املريخيني ،فيلم كريسماس ومغامرة
وخيال علمي ،إنتاج نيكوالس وبســتر .في الفيلم
يشــاهد أطفــال املريخ بابــا نويل من شاشــات
تلفزيــون األرض ،فيقرر أهل املريخ خطفه بابا نويل
إلســعادهم .انتقد الفيلم بسبب غرابته ومؤثراته
السيئة .عرض الفيلم في مسرح العلوم الغامضة
 3000وأدرج في عدة قوائم عن أســوء األفالم على
اإلطالق .وظهرت بــه املمثلة بيا زادورا عندما كانت

طفلة.
الرعب الزاحف ()1964
الرعب الزاحــف فيلم خيال علمــي ورعب أنتجه
واخرجه وحرره فيك سافاج (حتت اسم مستعار هو
أ ج نيلســن ،لكنه بقي باسمه احلقيقي كممثل).
ويدور الفيلم بشــأن فضائي يشــبه البزاق يهبط
على األرض ويرعب بلدة أميركية .اســتعملت في
الفيلم مؤثرات منزلية الصنع ويظهر أن «الوحش»
مكون من سجادة مت لفها على عدة ممثلني ،وتظهر
أحذيتهم من حني آلخر .وحصل على تقدير  0%في
موقع الطماطم الفاسدة عن ثالث تقييمات.
مانوس :أيادي القدر ()1966
مانوس :أيادي القدر فيلم رعب من إخراج هال وارن،
وهــو بائع بوليصــات تأمني من إل باســو ،وأصبح
تضل عائلة الطريق
الحقا بائع ســماد .في الفيلم ّ
لتجد نفســها في منــزل طائفة وثنيــة .الفيلم
مليء باألخطاء التقنية ومشــكالت االستمرارية
واملشاهد غير املفسرة .مت التصوير بكاميرا صامتة
وال تسجل ســوى  32ثانية فقط .مشهد البداية
تظهر فيه ســيارة العائلة فقط ويســتمر لتسع
دقائق ،وكان وارن يريد وضع أسماء الطاقم واملمثلني
لكنه لم ينجح بهذا .ظل الفيلم منســيا وضائعا
حتى عثر عليه مســرح العلــوم الغامضة ،3000
حصل الفيلــم على درجة  0%في موقع الطماطم
الفاســدة ،ويذكر أن وارن بنفسه اعترف الحقا بأن
فيلمه كان األسوأ ،واقترح بأن يعيد عملية دبلجته
جلعله فيلما كوميديا.

أفقي

عمودي

 – 1األســم الثاني لشــاعر
عربي معاصر
 – 2ممثلة مصرية – مسرحية
لفيروز
 – 3وضع خلسة – نسبة إلى
لغة سامية
–4وقعةلنبليون– متشابهان
 – 5متشــابهة – فاكهــة
صيفية
 – 6نصف أريج – مركز قضاء
 – 7جمع سلك – خمرة
 – 8يخفيه – سقي
 – 9مدينة في شمال الهند .

 – 1دولة أسيوية
 – 2مدينة أميركية
 – 3هــرب – مثل – جدها في
والد
 – 4يســجن – عاصمــة
أفريقية
 – 5زعيم نازي – بحر
 – 6جدها في أيوبي – جنيعها
 – 7خاط الثوب – لدى
 – 8ينظرون – أشاهد
 – 9كلمتــان  :أحد األنبياء +
رتبة عسكرية .

حظك اليوم

الحريق:

115 104

األنواء الجوية:

7788927

المستشفيات واألماكن الطبية
النعمــان
الكاظمية
اليرموك

4222074
5222111
5429120

العلوية
الكرخ للوالدة
ابن البلدي

1
2
3
4
5
6
7
8
9

9 8 7 6 5 4 3 2 1
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الجوزاء

مهنيا :تشعر بالق ّوة على مواجهة الظروف
الطارئة وتتمتّع بإرادة قو ّية حيوية عظيمة
تؤهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــ ّوق
ّ
عاطفياً :باإلمكان حماية اســتقرار العالقة
واملستجدات.
شرط التعاطي مع الظروف
ّ

مهنياً :يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك
ّ
متكالً علــى اآلخرين في بعــض الواجبات
واملســؤوليات عاطفياً :تشعر بالغبطة في
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك
وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنياً :تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين
ّ
وتنفــذ رغباتك ،أو تتلقى ما يســعدك من
معلومات وأخبار عاطفياً :ال حتاسب احلبيب
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن
أفضل في املدة األخيرة.

السرطان

األسد

الميزان

مهنياً :توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها،
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكنّك
تتخطى املرحلة ّ
بأقل ضرر ممكن عاطفياً :كن
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما
تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً :قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون
تشغلك عن املشاريع اجلديدة ،أو رمبا تصطدم
بأحد الزمالء ،مــا يولد جوا ً قامتــا ً عاطفياً:
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع
الشريك كما هي العادة.

مهنياً :تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة
وجدارة عاطفيــاً :بعض االنفعاالت واملواقف
الســلب ّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير
احلساسيات بينك وبني الشريك.

العذراء

العقرب

القوس

مهنيــاً :لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً:
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشنّج
النه يزيد الطني ب ّله.

مهنيــاً :يو ّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة
ولقاءات وتغييرا ً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة
فتقدم بال خوف عاطفياً :عالقتك العاطفية
تكون مميزة ،السفر مع الشريك مشروعكما
املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنيــاً :تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط
بصداقات مهمة ،محبة الزمــاء تزداد يوما ً
بعد يوم ،والفضل طريقــة معاجلتك األمور
بصدق وشفافية عاطفياً :تعرف جيدا ً كيف
تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

الدلو

الجدي

الحوت

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

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

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

بوابة عشتار «عدسة :زياد متي»

دوائر خدمية

هواتف تهمك

إيغاه ()1962
إيغاه (باإلجنليزيــة)Eegah : ،من بطولة ريتشــارد
كيــل الذي يــؤدي دور رجل كهف قــدمي يظهر في
كاليفورنيا احلديثة ويقع بحب فتاة مراهقة .ازدادت
شــهرة الفيلم بعد عرضه مبهرجان األفالم املع ّلبة
ومســرح العلوم الغامضة  ،3000حيث ذكر فريق
مســرح العلوم الغامضة أن مشهد احلالقة ،كان
أحد أكثر ما رأوه قرفــا .كما أدرجه مايكل ميدفيد
بني أسوأ  50فيلما على اإلطالق.
الرعب في حفلة الشاطئ ()1964
الرعــب في حفلــة الشــاطئ إخراج ديــل تيني،
ويدور بشــأن وحوش البحر التــي تهاجم الفتيات
في حفالت الشــاطئ .وقال عنــه الكاتب توماس
ليســانتي أنه «أســوء من أي فيلــم عن حفالت
الشاطئ صور في الستينات» .وأدرجه مايكل سوتر
في كتابه عن أسوء األفالم على اإلطالق.

الطبيعي ،ولكن حتتاج لتشغيلها
إلى مصدر طاقة خارجي.
واجلهــاز اجلديــد و»اجللــد
اإللكترونــي» مقــاوم للمؤثرات
اخلارجية ،ويرمم نفســه ذاتيا ،كما
النســيج البيولوجــي .فمثال إذا
حصل متزق في مولد كهروحراري
على شكل سوار ،يكفي توصيل
الطرفني مع بعضهما والضغط
عليهما بقوة.

كلمات متقاطعة

اسوأ االفالم السينمائية
العلوم الغامضــة  ،3000حيث قال فريق البرنامج
أنه أسوأ فيلم رآه حتى تلك اللحظة.

متصلــة فيما بينها بواســطة
اســاك معدنية ســائلة .وعند
إضافة وحدات مولدة ،إلى اجلهاز،
تزداد إنتاجيته.
ووفقــا للباحثني ،فان املشــروع،
ليس أول محاولة لتوحيد اإلنسان
واإللكترونيات ،فقد سبق أن أجروا
جتارب علــى «اجللد االلكتروني» -
معــدات مرنة ميكن ارتداؤها تبدو
وتتصرف متاما كما جلد اإلنسان
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للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
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الميركاتو الشتوي يشهد انتعاشا بتعاقدات مع محليين ومحترفين

المرحلة االولى لدوري الكرة تختتم اليوم
والديوانية يستعيد ذاكرة الفوز

بغداد ـ الصباح الجديد:
تســتكمل اليوم االحــد مباريات
اجلولة االخيرة مــن املرحلة االولى
لدوري الكرة املمتاز بلقاء الشرطة
والصناعات الكهربائية في ملعب
الشــعب الدولي في الســاعة 2
ظهرا تعقبها في الساعة الثامنة
اال ربــع مســاء مبــاراة الطلبــة
والكهربــا ،ويلعب نفط الوســط
وامليناء فــي ملعب النجف الدولي
في الســاعة الرابعة والربع عصرا،
ويتواجه أمانة بغــداد والكرخ في
ملعب األول في الســاعة  2ظهرا،
ويلتقــي النفط ونفط البصرة في
ملعب التاجي في الساعة  2ظهرا.
واســفرت مباريات أمــس عن فوز
الديوانيــة علــى ضيفــه فريــق
السماوة بهدف االرجنتيني احملترف
ماكسي رولون في الدقيقة  ،86اذ
استعاد الديوانية ذاكرة الفوز التي
تعود ليــوم  28كانون االول املاضي
عندمــا فاز علــى نفــط البصرة
بهدف.
واختتم الفريــق مبارياته باملرحلة
االولى جامعا  23نقطة ،من الفوز
في  4مباريــات والتعــادل في 11
مباراة وخســر  4مباريات ،مسجال
 11هدفا واســتقبلت شباكه 23
كرة ،وهو بالترتيب التاسع مؤقتا.
وفي ملعــب الكفل ،انتهت مباراة
القاسم والنجف بالتعادل اإليجابي
 1ـ  ،1هــدف القاســم أتى بنيران
صديقة عن طريــق العب النجف
مصطفى مؤيد فــي الدقيقة ،36
وتعادل طاهر حميد في الدقيقة 58
من ركلة حرة مباشرة ..وبالنتيجة
ذاتها انتهت مباراة نفط ميســان
وزاخو في ملعب ميســان االوملبي،
سجل الهل الدار احمد سعيد في
الدقيقة  24من ركلة جزاء ،وتعادل
من ركلة جــزاء ايضا لزاخو محمد
جواد في الدقيقة .39
وفي سياق تعاقدات األندية ،قررت

جانب من مباراة أمس بني النجف ومضيفه القاسم
إدارة نادي اربيل ،تسمية لؤي صالح
مدربا لفريقها املشارك في الدوري
املمتاز لكرة القدم.وقال ربني رمزي
املنســق االعالمي للنادي إن اإلدارة
ســمت لؤي صالح مدربــا ً للفريق
ود.طه قادر ،اسامة علي مساعدين
للمدرب.وكانــت االدارة قد وافقت
مؤخرا على استقاله مدرب الفريق
الكرواتــي رادان كاســانني ومدرب
اللياقة البدنية دوجي باكوفيج من
منصبيهما ،كما قررت إقالة مدرب
احلراس املرمى الفريق كاوه ابراهيم
من منصبه.
في حني ،اعلنت ادارة نادي الديوانية،
أمــس ،تعاقدها مع العب املنتخب
الوطني الســابق ســيف سلمان
لتمثيل فريقهــا الكروي للمرحلة

الثانيــة مــن دوري الكــرة املمتاز
.وقال عضــو إدارة النادي حيدر عبد
احلســن إن االدارة تســعى حلسم
االنتقاالت الشتوية ،سيما وانه لم
يتبقى لغلق االنتقاالت سوى مدة
بسيطة .وأضاف أن سيف سلمان
سيكون إضافة جيدة للفريق كونه
يعد من بني ابرز العبي خط الوسط
محلياً ،مشــيرا ً إلــى أن الديوانية
ســيظهر فــي املرحلــة املقبلة
بشــكل مغاير وسيعزز مركزه في
ترتيب فرق الدوري املمتاز .
ووصل إحسان حداد ،العب منتخب
األردن ،إلى العراق ،متهي ًدا لاللتحاق
بالتدريبــات اجلماعية لفريق القوة
اجلوية.وأشــار احلســاب الرسمي
لنــادي القــوة اجلوية عبــر “فيس

اللجنة العليا الدارة مراكز الموهبة
تناقش امورها التنظيمية والتنسيقية
إعالم شؤون االقاليم واحملافظات:
متابعــة لعملهــا وجهودها في
االرتقــاء بواقــع عمل مشــروع
املوهبــة الرياضيــة الرائد الذي
ترعــاه وزارة الشــباب والرياضة،
عقــدت اللجنــة العليــا الدارة
مراكــز رعاية املوهبــة الرياضية
في العراق  ،برئاســة مستشــار
الوزارة لشــؤون الرياضة د .حسن
علي كرمي وعضويــة املدير العام
لدائرة شؤون االقاليم واحملافظات
طالب جابر مسلم  ،و املدير العام
لدائرة التربية الرياضية والنشاط
املدرسي والكشفي بوزارة التربية
محمد ابراهيم عبودي.
عقدت اجتماعا تنظيميا جديدا
ضــم مديــري املراكــز الوطنية
لرعاية املوهبة الرياضية في بغداد
 ،ناقش االجتماع عددا من اجلوانب
التنظيمية واملالية والتنسيقية
لعمل املراكز مع اجلهات الساندة
فــي االحتــادات الرياضيــة ووزارة
التربيــة  ،فضال عن طرح العديد
من الــرؤى الضروريــة لدميومة

اجتماع اللجنة العليا الدارة مراكز املوهبة الرياضية
عمل املركــز فنيــا واداريا ومنها
استقاللية عمل املراكز  ،والشروع
 كمرحلة اولى  -بترصني البنيةالتأسيسة ملراكز االلعاب انطالقا
فــي بغداد و توســعة املشــروع
افقيا نحــو احملافظات  ،ومبعدل ٣
مراكــز فرعية لاللعــاب الفردية
و ٤للجماعيــة  ،وضــرورة اعداد
تقريــر دوري شــامل ملســتويات
الالعبني فيها مستند على نتائج
االختبــارات البدنيــة واملهاريــة
الدورية التــي جترى في املراكز من

قبــل جلان مختصــة  ،كما بحث
االجتماع مســالة تفرغ عدد من
املدربني من املعلمني واملدرســن
 ،عضــو اللجنة العليــا عبودي
مــن جانبه ابدى اســتعداد وزارة
التربية و دائرة النشــاط الرياضي
املدرســي والكشــفي الكامل
خملتلــف اوجه التعاون املشــترك
مع مراكز املوهبة الرياضية واقعا
ومســتقبال  ،لتكامــل عمليــة
تنشئة جيل الشــباب الرياضي
العرافي الواعد بني الوزارتني .

تقرير

بوك” ،إلى أن حداد حظي باستقبال
الســفير األردنــي فــي العــراق.
كان حــداد ،اســتأذن اجلهاز الفني
للمنتخب األردني ملغادرة املعسكر
في دبي بهدف إمتام إجراءات انتقاله
للقوة اجلوية.وتعتبر هذه التجربة
األولى حلداد في العراق ،حيث يأمل
الالعب في تقــدمي اإلضافة الفنية
املطلوبــة لفريقــه اجلديد.ويعد
حداد من الالعبــن املميزين حيث
يستطيع اللعب في أكثر من مركز
(ظهير أمين ،وارتــكاز ،وجناح أمين)،
ولعــب ألكثر من فريــق في األردن
أبرزها الرمثا والوحدات والفيصلي.
وعزز فريق نادي أمانة بغداد صفوفه
بالتعاقد مع املهاجــم عبد القادر
طــارق ،إضافة إلى حــارس املرمى

احمــد ثمــن قادمان مــن فريق
الطلبة.
واعلنت ادارة نادي نفط ميسان ،عن
تعاقدها مع العب افريقي لتمثيل
فريقها الكروي في املرحلة الثانية
من الدوري املمتاز.وقال رئيس النادي
يحيــى زغيــر ،ان االدارة تعاقــدت
مع املهاجم املالــي بوبكر تراوري،
لتمثيل الفريق في املرحلة الثانية
من الــدوري املمتاز.وبني ان الالعب
املالي ســيصل الى العــراق قريبا
ويلتحــق بصفــوف الفريق خالل
االيــام القليلة املقبلة بعد االتفاق
معــه علــى كل اجلوانــب املالية
واالدارية.
من جانبه ،أعلن نــادي الصناعات
الكهربائية عــن تعاقده مع ثالثة

العبــن محترفــن خــال فتــرة
االنتقاالت الشــتوية .وقال مدرب
كرة الصناعات الكهربائية عباس
عبيــدأن اإلدارة أنهــت التعاقــد
مــع ثالثــة العبــن محترفني من
األرجنتني وموريتانيــا ومالي خالل
فترة االنتقاالت الشتوية ومت حسم
الصفقــات الثــاث باإلضافة إلى
التحاق الســيراليوني شيا فوفونا
العب نفط الوسط السابق.
وبــن أن الالعبــن الثالثــة الذين
مت التعاقــد معهــم هــم صانع
أاللعــاب االرجنتينــي جوســتو
أوغستو والعب الوسط املوريتاني
ابراهيم شــيبناني واملدافع املالي
مامادو نداي.وأشــار إلــى أن اإلدارة
تســعى إلكمال تأشيرات الدخول
اللتحاقهــم بالفريــق ،الفتــا أن
املوريتانــي إبراهيم شــيباني من
املؤمل أن يصل إلى العاصمة بغداد
خالل اليومني املقبلني بعد إصدارة
تأشيرة الدخول اخلاصة به.
وتعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي نفط
الوســط مع العب الزوراء الشاب
مصطفى حســن لتمثيل الفريق
كثاني صفقاتــه بفترة االنتقاالت
الشــتوية.وقال مدير الفريق نبيل
عباس إن مصطفى حسن هو ثاني
صفقات النادي الشــتوية بعد أن
مت التعاقد مع الالعب وليد ســالم
قادما من زاخو.وبــن“ :الالعب بدأ
في خــوض تدريبــات الفريق قبل
أيام حتت إشراف املدرب عبد الغني
شــهد ونأمــل أن يكــون إضافة
جيدة للخــط األمامي لفريق نفط
الوســط في قادم املباريات”.وأشار
إلى أن هنــاك مفاوضات جارية مع
عدد مــن الالعبني مــن أجل إنهاء
تلــك الصفقات وضمهــا للفريق
بشكل رســمي ،السيما وأن نفط
الوسط يسعى الستعادة موقعه
في الئحة الترتيــب .يذكر أن مدة
االنتقاالت الشــتوية بدأت مطلع
الشــهر اجلاري وتنتهي في الثامن
والعشرين منه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمع ممثلو االحتــادات األوملبية
العراقيــة ،فــي نــادي العلوية،
لتحديد خارطــة طريق للخروج
من األزمة احلالية ،وحتديد أعضاء
اللجنة الثالثية ،وموعد انتخابات
املكتــب التنفيــذي للجنــة
األوملبية.
ومت االتفاق على تســمية اللجنة
املؤلفــة مــن :الدكتــور أكرم

كل مرحلة عمرية لها خصائصها ومســتلزماتها
ومتطلباتهــا وفي هــذا املوضوع ســأتناول زهور
املستقبل مرحلة البراعم مرحلة التخطيط مرحلة
التنظيم مرحلة البناء ،حيث أن أول أهدافها تطوير
أداء الالعــب ،أما الدوري واملنافســة فهي للمتعة
واالستمتاع بكرة القدم في البدء يتطلب التعليم
مبنهجية منظمة حيث الســهل ثــم الصعب ثم
األكثر صعوبة ونهتم باألمور الشــخصية لالعب
ونؤكد مبدأ الوضوح والشــرح الواضح واستخدام
وســائل توضيحية مســاعدة كالفديــو وتطبيق
احلركــة وشــرحها بالتفصيل كيف تبــدأ وكيف
تنتهي وعلى املدرب أن ينبه الالعب عن الســلبيات
في احلركة ويشجعه على إيجابياتها ويحفزه على
األداء الصحيح وما يحقق من نتائج إيجابية ويثمن
محاوالته الناجحة ويشرح له أسباب النجاح وملاذا
هذه احلركة وملاذا لم يختر غيرها ويشــجع الالعبني
على روح اجملازفة وعدم التخوف من احلركات الصعبة
ويؤكــد على التوافق احلركي مــن أجل جناح املهارة
أثناء التدريب وخــال املباريات وعندما تؤدى احلركة
بتوافق حركي جيد كمدرب تشعر بأنك أجنزت عمالً
طيباً.
اســمح لالعبــن أن يتدربوا على ســجيتهم ثم
علمهم الهدف من التدريب وحسن األداء وجنبهم
األخطــاء وابتعد عن التدريبات القوية وذات شــدة
عالية ألنها تؤدي إلى زيادة دقات القلب مما ينعكس
سلبا ً على تدفق الدم للعضالت والصفات البدنية
والفنية يكتســبها الالعب من خالل اللعب ،ابعد
الالعبــن عن اجلري حول امللعب ألنه اضاعة للوقت،
األلعــاب الصغيرة داخــل املربعــات تنمي صفات
عديدة فنيــة وبدنية علمهم القوانني اخلاصة بكرة
القدم ألن القانــون يوجه اللعبة وأكد روح اجلماعة
وأهميــة التفاعل اجلماعي وجتنب لــوم الفريق في
حالة اخلسارة وعلمهم تطبيق التوجيهات ،احسب
نفســك دائما ً جزء من الفريق اجعل الالعب يتقبل
احلقائق الفوز والتعادل واخلسارة.
همسه ذهبية  :قد ينفع األدب واألحداث في الصغر
 ،وليس ينفع عند املشــيبه االدب  /إن الغصون وإذا
قومتها اعتدلت  ،واليلني إذا قومته اخلشب .
* مدرب عراقي محترف

مفكرة اليوم

الدوري اإلنجليزي

لجنة ثالثية لحل أزمة اللجنة األولمبية
نعيم عطوان ،والدكتور قاســم
اخلاقاني ،والدكتــور آزاد محمد
أمني ،إلدارة امللف األوملبي ،ملدة ال
تزيد عن  50يوما ،وذلك للتحضير
النتخابــات املكتــب التنفيذي
للجنــة األوملبيــة .وصــوت 16
احتادا أوملبيا على أســماء أعضاء
اللجنة الثالثية ،من بني  25احتادا
أوملبيا حضروا االجتماع ،وبالتالي
متت تســمية اللجنة واملصادقة

منهجية التدريب

عليهــا ،وستباشــر عملهــا
اعتبارا من امس.وتقــرر أن تقام
االنتخابات ،في نيســان املقبل،
لتشكيل مكتب تنفيذي يسير
أمــور اللجنة األوملبية ،بشــكل
رســمي .يشــار إلى أن محكمة
التحكيــم الرياضــي ،أبطلــت
االنتخابات التــي أقيمت في 14
تشــرين الثاني املاضي ،بســبب
اخلروقات القانونية.

وست بروميتش ـ مان يونايتد
ارسنال ـ ليدز يونايتد

5:00
مساء
ً
مساء
7:30
ً

الدوري اإلسباني

فالنسيا ـ ريال مدريد

مساء
6:15
ً

إنتر ميالن ـ التسيو

مساء
10:45
ً

الدوري اإليطالي

الشرطة يختا ُر البصرة أرضا الستضافة مجموعته اآلسيوية
متابعة ـ الصباح الجديد:
اختارت الهيئــة االدارية لنادي
الشــرطة املدينــة الرياضية
في البصرة أرضا الســتضافة
مجموعتهــا اآلســيوية التي
تضمهــا الــى جانــب اندية
الدحيــل القطــري واالهلــي
السعودي واالستقالل االيراني.
وقا َل امني سر النادي ،عالء بحر

العلــوم في بيــان إن “الهيئة
التطبيعيــة ارســلت امللف
اخلاص باالستضافة الى االحتاد
اآلسيوي لدراسته واتخاذ القرار
َ
بشــأنه.وأضاف بحر
املناسب
العلوم ان “امللف تضمن اختيار
مالعب املدينــة الرياضية في
البصرة أرضا ملباريات اجملموعة،
فضال على االمور اللوجستية

من فنادق ومســتلزمات اخرى
تسهم في إجناح االستضافة”.
هذا وحصل الشرطة  ،رسميا
على بطاقة اســتغناء محمد
داود مهاجــم النفط ،مســاء
اخلميس ،وانتقــل مبوجبه إلى
الشرطة ضمن فترة االنتقاالت
الشــتوية.وقال جمعة الثامر،
املنســق اإلعالمي للنفط ،في

تصريحــات خاصــة “مت منح
الالعب االســتغناء بشــكل
رسمي بعد مرحلة طويلة من
املفاوضات”.
وزاد“ :صفقة داود تضمنت مبلغ
 200مليــون دينــار ،باإلضافة
إلــى انتقال حســام جاد اهلل،
ووفقــا لهذا االســتغناء بات
محمد داود متاح لتمثيل فريق

الشرطة”.وأشــار إلى أن إدارة
النفط تتمنى التوفيق لالعب
محمــد داود وإدارة الشــرطة،
بعــد أن انتهــت املفاوضــات
بطريقة سلســة بني اإلدارتني.
وشــهدت صفقة محمد داود
شــهدت تعقيدات كبيرة قبل
أن حتــل بتدخل من وزير النفط
إحسان عبد اجلبار.

محققًا سداسية تاريخية

ً
بطال لكأس العالم لألندية
بايرن ميونيخ يتوج
الدوحة ـ وكاالت:
ت ّوج بايرن ميونيخ األملاني بلقب كأس
العالــم لألنديــة  FIFAقطــر 2020
عقب فوزه في النهائي على تيغريس
املكســيكي 1-صفــر على اســتاد
املدينة التعليمية.
وســجل املدافع الفرنســي بنجامان
بافار هدف املباراة الوحيد في الدقيقة
 .59وبات الفريق البافــاري ثاني فريق
بعد برشــلونة اإلســباني عام 2009
يحقق إجنــاز التتويج بســتة ألقاب،
دوري أبطــال أوروبــا ،كأس الســوبر
األوروبيــة ،الدوري والكأس والســوبر
احمللي باإلضافة إلى مونديال األندية.
ومنــذ تتويــج بايــرن فــي 2013
بالـ”موندياليتــو” ،ســيطرت األندية
األوروبية على اللقــب ،خصوصا ً ريال
مدريد اإلســباني املتوج فــي 2014
و 2016و 2017و 2018باإلضافــة إلى
مواطنه برشــلونة ( )2015وليفربول
االنكليزي (.)2019فــي املقابل ،صنع
تيغريس املفاجــأة بإقصائه بامليراس

البرازيلــي بطــل أميــركا اجلنوبية
1صفــر ،ليصبــح أول فريــق مــنكونكاكاف يبلغ النهائي.
ونــال األهلي املصري ،بطــل إفريقيا،
املركــز الثالث بفوزه علــى بامليراس
 3-2بركالت الترجيح (الوقت األصلي
صفر-صفر).
أحرز جنم بايــرن ميونيــخ ،البولندي
روبرت ليفاندوفســكي ،جائزة أفضل
العب فــي كأس العالم لألندية FIFA
قطــر  ..2020وتنضاف هــذه اجلائزة
لسلســلة التتويجات التي حققها
البولندي إذ فاز ليفاندوفسكي بجائزة
أفضل العب لعــام  ،2020خالل حفل
جوائز “األفضل” الــذي نظمه االحتاد
الدولي لكرة القدم.
كما سبق لليفاندوفســكي أن ت ّوج
في األول مــن تشــرين األول املاضي
بجائــزة أفضل العب فــي أوروبا من
ّ
وحل
قبــل االحتاد القــاري (يويفــا).
الفرنسي أندريه بيير جينياك مهاجم
تيغريس املكسيكي في املركز الثاني
بيد أنّــه أنهــى املســابقة العاملية
كأفضل هداف برصيــد  3أهداف.أما

بايرن ميونيخ بطال لكأس العالم لألندية

املركز الثالــث فقد آل لنجم العمالق
البافاري يوزوا كيميش .وســيحصل
النادي األهلي املصري على  2.5مليون
دوالر ،بعد تتويجه بامليدالية البرونزية
في كأس العالم لألندية لكرة القدم
التي اختتمت في قطر  ..وســيحصل
بايرن ميونــخ األملاني املتــوج بلقب
بطل مونديال األنديــة على  5ماليني
دوالر ،فيمــا اكتفى فريــق تيغريس
أونال املكســيكي الــذي حل وصيفا
بـ 4ماليني دوالر.وسينال فريق بامليراس
البرازيلي الذي جاء فــي املركز الرابع
مليونــي دوالر .جاءت الئحــة اجلوائز
املالية لبطولــة كأس العالم لألندية
 2020حســبما أعلن االحتــاد الدولي
لكرة القــدم “الفيفا” علــى النحو
التالي :بطــل كأس العالم لألندية (5
ماليــن دوالر) - ..وصيــف بطل كأس
العالم لألندية ( 4ماليني دوالر).صاحب
املركز الثالث ( 2.5مليون دوالر).صاحب
املركز الرابع ( 2مليــون دوالر).صاحب
املركــز اخلامــس ( 1.5مليــون دوالر).
صاحب املركز السادس (مليون دوالر).
يذكر أن قطر اســتضافت النسخة

الـ 17من مونديــال األندية والتي توج
بلقبها البايرن بطل أوروبا ،بتغلبه في
النهائي على تيغريــس بطل أمريكا
الشــمالية والوســطى والكاريبــي
(الكونكاكاف) بهدف من دون مقابل.
وحرص الرئيس املصــري عبد الفتاح
السيســي ،على تهنئة األهلي بإجناز
احلصول على امليداليــة البرونزية في
مونديال األندية.وقال السيســي عبر
حسابه الرسمي على موقع التواصل
تويتــر “خالص التهنئــة لفريق كرة
القــدم للنادي األهلــي ،على فوزهم
باملركــز الثالــث فــي كأس العالم
لألندية ،وأداءهم املشرف”.
وأضــاف “كما أؤكد على أن الدولة لن
تدخر جهــ ًدا في دعم ورعاية الرياضة
والشــباب املصري في كافة األلعاب
اجلماعية منها والفردية متمن ًيا دوام
التقــدم والنجاح للرياضــة املصرية
علــى كافــة األصعدة”.واســتطاع
األهلــي ،التغلــب علــى بامليــراس
البرازيلي بــركالت الترجيح ،ليخطف
برونزية مونديــال األندية ،ليكرر إجنازه
السابق عام .2006

صحيفة يومية سياسية مستقلة
رئيس التحرير

اسمــاعيــل زايــر
ALJADEED

أميركي يورث حيوانه

الصباح الجديد  -وكاالت:

ميتسوبيشي تطلق الجيل
الرابع من "أوتالندر"

ديما قندلفت

احالم يوسف
نــدرك جميعا ان احلــب ال يحتاج الى
يوم لالحتفال به لتعزيــزه بني الناس،
لكن فــي بلد مثل العراق نحتاج يوميا
الى مناسبة تشــيع جو احملبة والفرح
بــن النــاس الذين ارهقتهــم احلروب
والصراعات السياســية واالخبار التي
تزيدهم توترا ما بني سياسة واقتصاد
وقتل وفساد وووو.
في بالدنا حتول عيد العشــاق الى عيد
حب ،مبفهومه املطلــق ،حب بني افراد
العائلة وبني االصدقاء ايضا ،لذلك ومع
التغييرات السلبية التي شقت الصف
العراقي في مرحلة ما وما زالت القلة
حتملها ورمبا تود تعزيزهــا اكثر العادة
البلد الى اســوأ مرحلــة مر بها ،نحن
نحتاج الى االحتفال بعيد احلب لنعده
فرصة ننســى بها كل خالف واختالف
وتظل البالد معشوقنا االكبر.
وجهنا ســؤاال الى بعض االشــخاص
بشــأن احتفالهم بعيد احلب ،وكانت
اولهم ميسرة اسالم التي ذكرت" :عيد
احلب احد االعياد اجلديــدة في العراق،
كنا نسمع عن الفالنتاين فقط ،لكن
لم يفكــر احد منا بــان يحتفل به او
حتى يبحث عن تاريخه واصل االحتفال
به ،لكننا اليوم نبحــث عن اي فرصة
ننسى بها السياسة الفاسدة واالخبار
التــي ال حتمل لنا ســوى الهم والغم،
هــذا العيد فرصــة لنتبــادل الهدايا
مــع احبابنا ونذكرهــم مبحبتنا لهم
وحرصنا على اسعادهم بأي طريقة".
سالم صابر يعتبر ان االعياد كلها فقدت
اصلهــا وغايتها اذ قال" :فيما ســبق
وعندما كانت الناس مرتاحة نســبيا،
كان العيــد بالنســبة اليهــم يعني

فاجأت املمثلة الســورية
دميــا قندلفــت بظهورها
بإطاللة خارجة عن املألوف،
إذ نشــرت فــي صفحتها
اخلاصــة علــى موقــع
التواصل اإلجتماعي صورة
عمدت فيهــا إلى الظهور
ببدلة كالســيكية بيضاء
اللــون ،وحتتهــا قميصــا ً
أبيض ،كما عمدت إلى رفع
شعرها بتســريحة فريدة
والفتة ،إلى جانب وضعها
ملاكياج قوي بألوان داكنة.
والقــت الصــورة إعجاب
عــدد متابعيهــا الذيــن
عبــروا عن إســتغرابهم
وإعجابهــم فــي الوقت
نفســه بإطاللتهــا التي

الكثير التواصل واحللويات "الكليجة"
وملة نساء البيت لعجنها وخبزها ،ومن
ثم التواصل مع اجليران واالقارب ،اليوم
صار العيد يعني مكاملة او منشور على
الفيس بوك ،تغيرت الكثير من العادات
ليس بســبب التكنلوجيا حســب بل
بســبب التغيير الذي طــال املودة بني
االهل واالقارب ،لذلك صرنا نبحث عن
مناســبات جديدة اخرى عسى ان تبث
داخلنا طاقة ايجابية وان نشعر ان في
احلياة ما زال ما يستحق العيش ومنها
عيد احلب الذي اجده فرصة ليس فقط

إلشــاعة احملبة بني النــاس بل فرصة
للمترددين من االعتراف بحبهم لفتاة
احالمهــم كي تكون مناســبة جيدة
ومشجعة لهم".
ومع كل اجلــدل الذي اثــاره االحتفال
بعيد احلب في الســنني املاضية فلم
يثن هذا اصحاب احملال التجارية عن ان
ينشــروا القلوب والدببة احلمراء فيها
لتصبح بعض الشوارع وكأنها شجرة
عمالقــة من الورود والدببــة والقلوب
احلمر ما يضفي جو الســعادة والفرح
بداخلنا.

وبحســب عالء اجلنابي مدرب التنمية
البشــرية ،فــان اللون االحمــر ارتبط
بعيــد احلب الن هناك نوعــا من املاس
لونه احمــر ،وهذا يدل على مدى قيمة
احلب ،واضاف ان الورود احلمر من أفضل
الهدايا في هذا اليوم.
ويقــال ايضا ً إ ّن احلــب يأتي من القلب
والقلــب لونه احمر ،لذلــك فالعالقة
وطيدة بني عيد احلــب واللون االحمر،
اضافــة الى ان اللــون االحمر في هذا
اليوم دليل على تدفق املشاعر ،وهو لون
الشجن واملشاعر اجلياشة.

الصباح الجديد  -وكاالت:

وأصبحت الســنة الصينية اجلديدة
جزءا ال يتجزأ من ثقافة نيو ســاوث
ويلز ،حيث سيقام أكثر من  80حدثا
في مدينة ســيدني عاصمة الوالية
في املدة من  12إلى  21فبراير ،مبا في
ذلك حفالت موســيقية مفتوحة،
وورش عمل لرقصة األســد ،وعروض
الشوارع املتجولة واملعارض ،واجلوالت
ووالئم املطاعم الفاخرة.
وقالت عمدة مدينة سيدني كلوفر
مــور إن "االحتفاالت التــي أقيمت
كانــوا حريصــن فيها علــى إتباع
إجراءات األمان احملددة ضد كوفيد-19
وتعد فرصة جلــذب الناس مرة أخرى
إلى املدينــة ودعم األعمال التجارية
احمللية التي تأثرت بالوباء".

اكتســت أشــرعة دار أوبرا سيدني
الشهيرة باللون األحمر ،إيذانا ببداية
العام القمري الصيني اجلديد ،الذي
يحتفــل به على نطاق واســع لدى
اجملتمعات الصينية واآلســيوية في
أستراليا.
ونقلت وكالة "شــينخوا" الصينية
الرسمية احلدث ،وحتدث وزير التعددية
الثقافية في والية نيو ســاوث ويلز
جيف لي ،الــذي رحب بعــام الثور
اجلديد قائال" :يقــال إن الثور يتمتع
بالثبات والقــوة واملوثوقية ،وميكننا
جميعا االستفادة من هذه الصفات
بينما نعمل على البقاء آمنني خالل
هذه األوقات غير املسبوقة".

في ذكرى ميالد االمام الباقر (ع)
-1في االول من رجب سنة  57هـ َّ
أطل االمام
الباقر (ع) بدرا ً في ســماء االمامة ،وتألألت
انــواره الســاطعة كوكبا ً خامســا ً من
كواكب العترة الطاهرة ،الذين ازدادت بهم
يم
دنيا الرسالة ،كما ّ
جسدوا مبساراتهم ِق َ
االسالم العظيم ب ِ ُك ّل ما انطوت عليه من
ِ
سمات وعظمات ...
-2ولد االمام الباقر (ع) في املدينة املنورة ،و ُق ّدر
له أ ْن يشــهد منذ مطلع حياته الفواجع
والرزايا التي ح ّلت بأهل البيت (ع)  ،وأكبرها
على االطالق مأســاة عاشوراء ،تلك الرزية
الكبــرى التي ال متاثلهــا رزية ،واصطبغت
بلون قــامت ٍ حيث توالت احملن في ظل
حياتُه ٍ
النطام األموي الغاشم ،الذي ح ّول االسالم
الــى ُملْ ٍك عضوض ،يحكــم فيه املارقون
بأهوائهم،بعيدا ً عــن كل املوازين والقيم
االســامية وكانت قصورهــم وموائدهم
تغص بــكل ما حرمــه اهلل مــن فجور،
كما ســ ّلطوا ُعتا َة الوالة على املســلمني
يسومونهم سوء العذاب .
-3لقد آلــت اليه االمامــة بعد وفــاة أبيه
االمام زين العابدين (عليه السالم) ونهض
بأعبائهــا ،في َج ّو مشــحون باالضطهاد
السياســي لالحــرار واحلرائر مــن جانب،
وباألفكار والنزعاتالشــاذة من جانب آخر،
يتصــدى ِلُقارعة ِّ
كللوان
فــكان عليه أ ْن
ّ
ذلك االنحراف .
وهكذا كان .
وجــاء فــي االخبــار أ َّن النبــي (ص) أخبر
الصحابــي اجلليــل جابــر بــن عبد اهلل
االنصــاري – وهــو ثُمالــة الصحابة – انه
ســيرى رجالً ِم ْن ُولْ ِد ِه هو ْ
أش َب ُه الناس به،
وَا َ َمرَ ُه (ص) أن ْ ُيب ّلغه السالم .
فكان جابر بن عبد اهلل كثيرا ما يهتف في
اروقة املسجد النبوي الشريف:
يا باقر علم آل بيت محمد
يح ْت لــه فرص ُة املثــول بني ي َ َد ْي
وحني أُت ِ َ
االمام الباقر (ع) بادَر َ الى التشــرف بتقبيل
يد ْي االمام وإبالغه السالم الصادر ِم ْن َج ّد ِه
الرسول (ص).
واليك بعض ما قيل فيه :
قال ابن اجلوزي في التذكرة :
رأيت العلماء عند أ َ َحــ ٍد أصغرَ علما ً
( مــا ُ
منهم في مجلس ابي جعفر الباقر (ع) )
وقال النوري في مرآة اجلنان :

حسين الصدر

Husseinalsadr2011@yahoo.com

( محمــد بن علي بن احلســن القرشــي
الهاشمي املعروف بالباقر ،
العلم أي َ
شــقَّه
ســمي بذلك النــه بَقَر
ّ
َ
َفعرَ َف أصلَ ُه وخفاياه ) ...
وقال ابن العماد احلنبلي في الشذرات
ســ َع
( قيــل له الباقر  :ألنه بَقَر
العلم وت ّو َ
َ
فيه و َعرَف أ َ ْصلَه )
وقال عند محمــود بن عبد الفتاح احلنفي
في كتاب جوهرة الكالم –
( هو َم ْن أ َ ْظهَ رَ ِمــ ْن ُمخ ّبآت كنوز املعارف
وحقائق األحكام واحلكمة واللطائف ما ال
يخفى على َ
منطمس البصيرة ،
ومن ثم قيل :
هو باقر العلم وجامعه ورافعه  ،صفا قلبه
ُ
 ،وزكا عمله وعلمه  ،وطهرت نفسه
وشرف
خلقُه  ،وعمرت أوقاته بطاعة موالة)
لقد نهض االمام الباقر (ع) بأعباء الزعامة
العلميــة بعــد أبيه،واســتطاع أ ْن يُقيم
دعائم جامع ٍة إســامي ٍة كبرى في املدينة
املنــورة ،اتســعت ألكثر مــن أربعة آالف
منتسب من شتى ارجاء الوطن االسالمي
الكبير
ومن هنا قال فيه الشاعر :
لم القرآن
اذا َطلَ َب
ُ
الناس ِع َ
كانت قريش عليه ِعياال
وإ ْن َ
النبي
بنت
قيل أي َن اب ُن ِ
ِّ
نلت بذاك ُفروعا ً ِطواال
َ
جنو ٌم تهلل للمدجلني
جبا ٌل ت ّورث علما ً جباال
ويكفينا هنا االشــارة الى أ َّن تالمذة االمام
الباقر (ع) كانوا مــن أعظم وأبرز الفقهاء
أعي
من أمثــال ابان بن تغلــب  ،وزُرارة بن ْ

وصفوهــا بـــالـ " اجلدية
والكالســيكية" .يذكر أن
آخر أعمال دميــا قندلفت
كان مسلســل "الهيبة"
بجزئــه الرابع ،والذي حمل
عنــوان "الهيبة الــرد" ،إذ
شاركت فيه بدور البطولة
إلى جانب املمثل السوري
تيم حســن واملمثلة منى
واصف وعدد من املمثلني.

مروان خوري

إضاءة أوبرا سيدني باألحمر احتفاال بـ"عام الثور"

الصباح الجديد  -وكاالت:

أعلنت شركة ميتسوبيشي اليابانية بدء إنتاج اجليل الرابع
من سلســلة "أوتالندر" كروس أوفر فــي مصنعها مبدينة
أوكازاكي.
وســيرفع الســتار عن الطراز اجلديد فــي  16فبراير اجلاري
بالواليات املتحدة األميركية ،حيث سيجري إرسال الدفعة
األولى من السيارات.
املنصة املبتكرة التي ســتبنى عليها "أوتالندر"
ومت تطوير
ّ
اجلديــدة بواســطة شــركات "رينو" و"ميتسوبيشــي"
و"نيسان".
ويحتوي الطــراز اجلديد على محرك بنزين ســعة  2.5لتر
بقدرة  184حصانا وعلبة تغيير الســرعات ،وســوف يكون
الدفع أماميا ً أو رباعياً .وستكون هناك نسخة "مختلطة"
من هذا الطراز في بعض البلدان.
ومــن املزمع أن تبدأ مبيعات "أوتالندر" في الواليات املتحدة
وكندا وبورتوريكو ،وبعد مرور بعض الوقت ،سيطرح اجليل
الرابع من الكروس أوفر في أسواق البلدان األخرى ،وبالنسبة
لروســيا ،فمن املتوقع أن يبدأ إنتاج هذا الطراز في مصنع
ميتسوبيشي مبدينة "كالوغا" الروسية.

أخبــارهــــــــــم

عيد الحب فرصة إلشاعة المحبة بيننا

االليف خمسة ماليين دوالر
ترك رجل األعمال بيل دوريس من والية تينيســي األميركية
الذي توفي عن  84عاما ،خمسة ماليني دوالر من ثروته لكلبته
"لولو" البالغة ثماني سنوات.
ووفقا ملوقع  ،WTVFفقد كان بيل يسافر كثيرا ،وأراد أن يعتني
أحد بـ"لولو" شــخصيا في أثناء غيابه الدائم ،لذا وضع لها
مراقبة تدعى بيرتون ،والتي قالت بعد معرفة وصية بيل" :ال
أعرف حقا ماذا أقول ..لكن كل الذي أستطيع قوله إنه أحبها
كثيرا وكانت صديقته الوفية".
وحتدد الوصية أن مبلغ اخلمســة ماليني دوالر سيجري صرفه
لصندوق رعاية "لولو".
ومؤخــرا قام الكثير من الناس بترك أجزاء كبيرة من ثرواتهم
حليواناتهم األليفــة ،حيث تركت  Leona Helmsleyصاحبة
سلسلة من الفنادق بعد وفاتها عام  2007أكثر من  12مليون
دوالر لكالبها .كما تركت ســيدة األعمــال Muriel Siebert
لكالبها  100ألف دوالر ،وتركت لورين باكال املمثلة الشهيرة
عشرة آالف دوالر لرعاية كلبها .حيث يعتبر هؤالء حيواناتهم
االليفة جزء من عائالتهم .وكانت ردود االفعال دائما متباينة
بني مؤيد لقرارهم حماية حليواناتهم من بعدهم وبني رافض
لهذه االمور الباذخة حيث يجد ان في عائالتهم البد من وجود
احد يحتاج هذه االموال اكثر من الكالب.
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ومحمد بن مسلم الثقفي ...
ا ّن محمد بن مســلم الثقفي وحده سأل
االمــام الباقر عن ثالثني ألــف حديث فما
بالك باالعالم االخرين ؟
االمام الباقر يقطع حجة اخلوارج
جــاء نافع بن عبد اهلل األزرق ملناظرة االمام
الباقــر (ع) ّ
فذكره االمام (ع) بقول رســول
اهلل (ص) المير املؤمنني يوم حنني
" العطــن الراي َة غــدا ً رجــاً يحب َ
اهلل
َّ
ُ ُ
اللهورسولُه " وقال له :
ورسولَ ُه ويحبه ُ
أح َّب عل ّيا ً يوم
أخبرني عن اهلل ســبحانه َ
أح ّبــه وهو يعلم انه يقتل اهل النهروان أو
انه ال يعلم ؟
فسكت االزرق ولم يعرف مباذا يجيب ،
فان قال :
بأ َّن اهلل ال يعلم فقد نسب اليه اجلهل ،
وإ َّن قال :
بأنه يعلــم ،فاذا لم يكونوا مســتحقني
علي بن ابي طالب قد ارتكب
للقتل يكون ُّ
خطــا كبيرا وظلمــا فاحشــا بقتلهم،
فكيف أح ّب ُه اهلل وهو ظالم لعباده ؟
واهلل ال يحب الظاملني اجملرمني ؟
فخرج االزرق مهزوما ً مخذوال ً
شذرات
سئل (ع) عن معنى قوله تعالى
خلقت
( يا ابليس ما منعك ان تســجد ملا
ُ
بيدي )
سورة ص 75/
فقال (ع) :
اليد في كالم العرب القوة والعظمة
قال سبحانه
( والسماء بنيناها بأي ٍد ) اي بقّ و ٍة .
ويقال لفالن :
عندي أيادٍ كثيرة  ،أ ْي فواضل واحسان  ،وله
عندي ي َ ٌدبيضاء  :اي نعمة.
اقول :
ا ّن اليد ميعناها املادي تســتلزم التجسيم،
الــرب العظيم ،فجاء
وهذا ما ينّــز ُه عنه
ُّ
حــواب االمام باهــرا ً واضحــا  ،قطع دابر
األوهام بأجلى بيان،
وســئل (عليه الســام) عن معنى قوله
تعالى  ( :من يحلل عليه غضبي فقد هوى)
طه 81/
ما ذلك الغضب ؟
فقال عليه السالم :
الغضب هو العقاب ،
من زعم ا ّن اهلل عز وجل زال من شــيء الى

شيء فقد وصفه بصفة اخمللوقني
ا ّن اهلل ال يستفز ُه شي ٌء وال يغيره شيء
وجاءه محمد بــن املنكدر –صاحب النزعة
الصوفية – ورآه متك ِئا ً على غالمني له في
ساعة حارة في بعض نواحي املدينة فقال
له :
" شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة
على مثل هذه احلالة في طلب الدنيا ،
واهلل ألعظ َّن ُه  ،يقول :
فدنوت منه وســ ّلمت عليه  ،وقد تص َب َب
ُ
َعرَ َقا ً
فقلت :
ُ
َ
أصلحك اهلل  ،شــيخ من أشــياخ قريش
في هذه الساعة على ِم ْث ِل هذه احلالة في
طلب الدنِيا ،لو جاءك املوت وانت على هذه
ِ
احلالة !!
قال :
فخ ّلى َع ِن الغالمني يديْه ثم تساند وقال :
املوت وأنا على هذه احلال ،
لو جاءنــي واهلل ُ
جاءني وأنا في طاعة ِم ْن طاعات اهلل أكف
بها نفسي عنك وعن الناس ،
كنت أخاف املــوت لو جاءني وانا على
وامنا ُ
معصي ٍة ِمنْمعاصي اهلل
فقلت :
اعظ َك ف َو ْ
أردت أ ْن َ
عظ ِتنَي "
يرحمك اهلل ُ
لقــد كان ابــن املتكدر مســكونا بحب
التقشف  ،وخ ّيل له أنّه يستطيع أ ْن يُحرج
االمام الباقر (ع) بســؤاله  ،ولكنه انصرف
مخذوال مهزوما
واملهم :
شــدد على احلذر من
ان االمــام الباقر (ع)
ّ
معاصي اهلل .
وهنا يكمن الدرس البليغ .
وال يدري الواحد بنا متى ســيغمض
املوت
ُ
عين ْي ِه فكيف يُقبل على معاصي اهلل دون
وَ َج ٍل من ربه ،مع انّه قد يُدعي للرحيل وهو
متلبس باملعاصي ،فكيف تنجو من نيرانه
؟
ٌ
التمسك بأهداب الفضيلة،
الى
ة
دعو
انها
ِ
والعمل الصالح،وال ُب ْعد عن مســتنقعات
العصيــان والتمرد علــى اهلل ،وكفى بها
وص ّي ًة عظيمة جامعة خلير الدنيا واآلخرة .
وسالم على االمام الباقر (ع) ي َ َو َم ُولِ َد  ،ويو َم
َهض بأعباء االمامة والزعامة الرشــيدة
ن َ
الصاحلة َف ّبثَ علومــه و ْه َدي َ ُهومأل الدنيا
مبواعظه البليغة ودروسه الثمينة .
ورزقنا اهلل وإ ّي ُ
منهاجه،
اكم الســيرَ على
ِ
والثبات على واليته
وآخ ُر دعوانا أ ْن احلم ُد هلل رب العاملني .

يســتعد الفنان اللبناني
ّ
مروان خوري إلطالق أغنيته
املنفــردة اجلديــدة بعنوان
"مهــا على قلبــي " في
األيــام القليلــة املقبلة،
وشــ ّوق خــوري متابعيه
بفيديو نشره عبر صفحته
الرســمية علــى موقــع
التواصل اإلجتماعي ،ظهر
فيه أمــام حبيبتــه التي
تهــم بالرحيــل ،واكتفى
ّ
بنشــر صوته يقول "مهالً
على قلبي" مــن دون ذكر
املزيد من التفاصيل .وع ّبر
املتابعون عن حماســهم
لســماع األغنية اجلديدة.
يشــار الى أن الفنان مروان
خوري طرح ســابقا ً أغنية

بعنــوان "مــش مرتاحة"
من كلماتــه وأحلانه وتولى
عمر صباغ مهمة التوزيع
املوســيقي واملكســاج،
وداني خوري املاســترينغ.
وكانــت اخــر اطالله له
علــى اجلمهور مــن خالل
مشــاركته الغنــاء مــع
ســيف نبيــل بأغنية بني
العصر واملغرب.

زينة
إحتفلت املمثلــة املصرية
زينة بعيــد ميالدهــا ،مع
مجموعة مــن صديقاتها
املقربــات وشــقيقاتها،
ونشــرت عبــر صفحتها
اخلاصــة علــى موقــع
التواصل اإلجتماعي ،صورا ً
مــن اإلحتفــال وع ّلقــت:
"اعشــقكم يــا فتيات".
وتلقّ ــت زينــة العديد من
التهاني من ِقبل متابعيها،
الذيــن متنوا لها الســعادة
والنجــاح الدائمني .اضافة
الــى عــدد مــن الفنانني
والفنانــات الذين جتمعهم
بهــا عالقات طيبــة الذين

نشــروا تهانيهــم علــى
صفحاتهــم اخلاصــة في
السوشــيال ميديــا .كما
نشــرت زينــة مقاطــع
فيديــو تع ّبــر فيهــا عن
فرحتها بهدية تلقّ تها من
صديقتها املق ّربة مبناسبة
عيد ميالدها.

"سبوتيفاي" تمنح موظفيها

ميزة العمل "من أي مكان في العالم"
الصباح الجديد  -وكاالت:

أعلــن تطبيــق األغانــي العاملي
"ســبوتيفاي" ،توفيــره ميــزة
ملوظفيــه ،مــع انتشــار جائحة
فيروس "كورونا" املســتجد حول
العالم.
وقالــت الشــركة في بيــان إنه
بخالف أنها تســمح لهم بالعمل
من املنزل ،فإنهــا وفرت لهم خيار
العمــل فــي أي مــكان بالعالم
يرغبون فيه.
وأطلقــت "ســبوتيفاي" علــى
املبــادرة اجلديدة "العمــل من أي
مــكان" ،التي تصفها الشــركة
بأنهــا "طريقة جديدة تســمح

للموظفني بالعمــل من أي مكان
يبذلون فيــه قصارى جهدهم في
التفكير واإلبداع" ،حســبما جاء
في مدونة لها اليوم.
وأكدت الشــركة في مدونتها أنه
"من خالل هــذه العقلية املوزعة
أوال مننــح املوظفــن الفرصــة
الختيار وضع العمل ،ســواء كانوا
يفضلون العمل غالبا من املنزل أو
في املكتــب ،إضافة إلى موقعهم
اجلغرافي" .وذكرت "ســبوتيفاي"
أنه ســيتم بــدء العمــل بامليزة
اجلديدة في فصل الصيف املقبل.
وتابعت أنه بالنسبة لقرار املوظف
بشأن عدد مرات عمله من املكتب،

فإنه سيتحدد على وفق اتفاقه مع
مديره املباشر وفريق عمله.
وفيمــا يتعلق بحريــة العمل في
"ســبوتيفاي" فــي أي مكان في
العالــم ،تقــول الشــركة إنها
ستســمح للموظفــن بتحديد
مواقعهم "مع فرض بعض القيود
ملعاجلة صعوبات املنطقة الزمنية،
وقوانني الكيانــات اإلقليمية في
اإلصــدار األولي لهــذا البرنامج".
كما أوضحت أنه "إذا اختار موظف
ما موقعا ليس بالقرب من مكتب
"ســبوتيفاي" ،فســوف تدعمه
بعضوية مساحة عمل مشتركة
إذا أراد العمل من مكتب".

أنغام تزور مستشفى أطفال

مرضى القلوب لتدعم مستشفاهم
الصباح الجديد  -وكاالت:

حرصت الفنانــة أنغام ،على زيارة
مستشفى "الناس" املتخصصة
في عــاج األطفال مــن مرضى
القلب مجانا ،وقامت باللعب مع
األطفال وإعطاء الهدايا لهم ،كما
خضعت جللســة تصويــر برفقة
أطباء وإدارة املستشفى ،لتوجيه
رسالة إلى جمهورها بضرورة دعم
هذا الصرح الطبي.
وشاكرت أنغام جمهورها عددًا من
الصور خالل الزيارة ،عبر حسابها
الشخصي على موقع انستغرام
وعلقــت عليها" :ســعدت اليوم
بزيارة مستشفى الناس لألطفال،
وتشرفت بلقاء السيدة العظيمة
د .أنيسه حسونه ،وتشرفت بلقاء
طاقم األطبــاء وطاقم التمريض
القائمني علــى رعايــة أطفالنا
مرضى القلب ،ولن أخفي انبهاري
مبا شــهدت مــن مســتوى غير

اعتيادي مــن التجهيزات احملافظة
على أدق التفاصيل خلدمة الطفل
املريض  100%مجان ًا".
يذكــر أن أنغام ،بــدأت التحضير
لطرح عدد مــن األعمال الغنائية
اجلديدة بعــد جناح ألبومها األخير

باللهجــة اخلليجيــة "مــزح"،
وكانت قدمت على مسرح مدرج
خورفــكان ،مجموعــة من اغاني
االلبوم بصحبة املايســترو هاني
فرحات .وصرحت في اخر لقاء لها
على احدى الفضائيــات العربية:
"فوجئــت بأنــه ليس مســرحا
اعتياديا ،مليء بالطاقة ويشعرك
بالفخــر والعظمــة ألنــه مبني
بأعلى مســتوى فني حيث تشعر
انك في مكان تاريخــي له قيمة
كبيرة .انا ســعيدة وفخورة ألني
اول فنانة تقف على هذا املسرح".
وســبق أن نشــرت أنغام مقطع
فيديــو من بروفــات حفلها على
املســرح وعلقــت عليــه عبــر
حســابها مبوقع إنستغرام قائلة:
فخــر وســعادة ان افتتح معكم
صــرح ثقافي فني يشــرف الفن
والفنانني فــي الوطــن العربي..
مدرج خورفكان".

