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الصباح الجديد - متابعة:
قالت ثالثــة مصادر فــي أوبك+ 
البلــدان  منظمــة  إن  لرويتــرز 
)أوبــك(  للبتــرول  املصــدرة 
املعروفة  اجملموعــة  وحلفاءهــا، 
متديد  يدرســون  أوبك+،  باســم 
من  النفط  إنتــاج  تخفيضــات 
مارس/آذار إلى أبريل/نيســان بدال 
من زيادة اإلنتاج بسبب هشاشة 
االقتصاد  وتعافي  اخلام  أســواق 

العاملي.
وأضافت املصــادر أن أوبك+ تضع 
النفط ضمن  إنتاج  متديد خفض 
خيارات أخــرى في اجتماع يعقد 

االليوم.
ويجتمع كبار املنتجني داخل أوبك 
وحلفائها اليوم اخلميس للوقوف 
على أوضاع الســوق مع التركيز 
والطلب  العــرض  جانبــي  على 
في  التوازن  اســتمرار  مبا يضمن 
الســوق بعد أن جنحت اجملموعة 
بقيادة الســعودية في استعادة 
الهدوء والتوازن إلى الســوق من 
خــالل خفض املعــروض العاملي 

بنحــو %10 في وقت ســابق من 
العام املاضي

وفــي تعامــالت امــس األربعاء، 
صعدت العقود اآلجلة خلام غرب 

األمريكي  الوســيط  تكســاس 
15 ســنتا، مبا يعادل %0.25، إلى 
متعافية  للبرميــل،  دوالر   59.90

بعد تكبد خسائر لثالثة أيام.

وارتفعــت العقــود اآلجلة خلام 
 ،0.38% 24 سنتا، مبا يعادل  برنت 
إلــى 62.94 دوالر للبرميــل بعد 

تكبد خسائر ألربعة أيام.

ويقول محللون إن قوة أساسيات 
الصعــودي  واالجتــاه  الســوق 
املعــروض  ونقــص  لألســعار 
النفطي مــن بعض مصادر اخلام 
األخرى على غرار الواليات املتحدة 
رمبا يعطــي األريحية مــا يرونه 

مناسبا.
وتتســبب موجة البــرد القارس 
التي تضرب تكســاس في اتخاذ 
صعوديا  مســارا  النفط  أسعار 
خالل اآلونة األخيرة مع متاســكه 
فوق مستويات 60 دوالرا للبرميل، 
وهو أمر يــراه احملللون أيضا العبا 
رئيســا في قرار اجتمــاع أوبك+ 

املقبل.
 CNBC ويشــير تقرير لشــبكة
األميركيــة إلــى أن العاصفــة 
مظاهر  شــلت  التي  الثلجيــة 
احلياة في تكســاس تسببت في 
4 ماليــني برميل  اقتطــاع نحو 
املتحدة  الواليات  إنتاج  من  يوميا 

اليومي من اخلام.
أن موجة الطقس  ويقدر احملللون 
السيئ تسببت في محو ما بني 

إنتاج  من  برميــل  مليون   40-18
تعطل  إلــى  باإلضافة  الواليــة 
التكريرية  الســعة  خمس  نحو 

للواليات املتحدة ككل.
الســعودية  وتنتهي تخفيضات 
الطوعيــة بنحو مليــون برميل 

إضافية في هذا الشهر.
أن اســتمرار  احملللني  ويرى بعض 
أوبك+ في خفض اإلنتاج قد ميثل 
عامــال لدعم االجتــاه الصعودي 

ألسعار اخلام خالل 2021.
مؤســس  بهارتي،  ســتان  وقال 
ملوقــع   ،ForBes & MaNhattaN

ماركــت ووتش "ارتفاع أســعار 
الكبار  املنتجني  يدفع  قد  النفط 
لرفع اإلنتاج مع الســعر املرتفع 

للخام".
القرار  "ولكــن  بهارتي  وأضــاف 
األمثل هو البقاء على احلياد. خالل 
هذا الوقت لن ترغب الســعودية 
ودول اجملموعة في زعزعة السوق 
فارتفاع األسعار في الوقت احلالي 
بالتزامن مع جائحة تضرب  يأتي 

االقتصاد العاملي".

اسعار النفط تقفز بعد طرح تمديد
خفض اإلنتاج على طاولة أوبك+

 بغداد ـ الصباح الجديد: 
العليا  الوطنية  اللجنــة  قررت 
امــس  والســالمة  للصحــة 
األربعــاء، اإلبقــاء علــى اآللية 
املتبعة حاليــاً ملواجهة جائحة 

كورونا.
وقالت اللجنة في بيان حصلت 
الصبــاح اجلديد على نســخة 
منه، إنها "قررت استمرار احلظر 
الشــامل أيام اجلمعة والسبت 
واالحد، مع إبقــاء احلظر اجلزئي 

بعد الساعة الثامنة مساًء".
أنه "سيتم تقييم  إلى  وأشارت 

املوقف الوبائي والتقرير بشــأن 
احلظر االحد املقبل".

وكان اورد مصــدر رفيع في وزارة 
الصحــة والبيئــة، ان الــوزارة 
اوصت اللجنــة العليا للصحة 
التجوال  يحظر  ان  والســالمة 
الشــامل في البالد، ملدة عشرة 

أيام تبدأ من الغد.
وقال املصدر في تصرح اطلعت 
ان  اجلديــد،   الصبــاح  عليــه 
"الوزارة أوصــت اللجنة بفرض 
حظر شامل للتجوال في بغداد 
وعمــوم احملافظات وملدة 10 أيام 

والى  بدءاً من يوم غــد اجلمعة 
فجر 15 آذار اجلاري ".

الصحة  أوصت  "كمــا  وأضاف 
بتشديد اإلجراءات خالل تطبيق 
"القــرار  ان  مؤكــدا  احلظــر" 
للصحة  العليــا  اللجنة  بيــد 

والسالمة".
وزارة  باســم  املتحــدث  وكان 
البدر، كشف  الصحة، ســيف 
في وقت ســابق مــن يوم امس 
أيضــا ان "الوزارة مع تشــديد 
توصياتها  ورفعــت  االجــراءات 
بذلــك الــى اللجنــة العليــا 

جتتمع  التي  والسالمة  للصحة 
اليوم وتصدر قراراتها".

يشــار الى ان مدير عــام دائرة 
الصحة العامة في الوزارة رياض 
احللفي، في تصريح متلفز مساء 
أمــس األول الثالثــاء: "أوصينا 
بان يكون هنــاك حظر تام ملدة 
أسبوع بعد انقضاء االسبوعني 

احلاليني وبعدها يكون جزئياً". 
وكان من املفترض ان ينتهي آخر 
حظر للتجــوال فرضته اللجنة 
العليــا للصحــة والســالمة 

بنهاية اليوم األربعاء.

السليمانية - عباس اركوازي:
اقليم  فــي  االســتعدادات  جتري 
قدم وساق متهيدا  كردستان على 
الســتقبال بابــا الفاتيــكان في 
مدينة اربيل التي سيزورها ويلقي 
الرئيســي  خطابــا فــي امللعب 
اكثر من عشــرة االف  امام  فيها 

مسيحي. 
وزينت اعالم الفاتيكان وصور البابا 
االماكن التي مــن املقرر ان يزورها 
فــي محافظة اربيــل واالقضية 
واملناطق التي سيزورها في املدينة.
الدينية  لالناشــيد  فرقــة  وجتري 

تتكون من 110 شابة وشابة منذ 
قرابة ثالثة اشهر متارين في احدى 
املعونة في منطقة  ام  كنيســة 
عنكاوة باربيــل متارين يومية على 
االناشــيد التي ســتلقى ترحيبا 
الذي من  البابا فرانســيس  بزيارة 
املقــرر ان يصل يوم غــد اجلمعة 
البابا الى البالد وسيستهل زيارته 
بلقاء رئيســي الوزراء واجلمهورية 
النجاة  وزيارة كنيســية ســيدة 

للسريان الكاثوليك في بغداد.   
واعلــن القــس دنحــا عبداألحد 
لزيارة  االستعدادات  على  املشرف 

البابا فرنسيس إلى أربيل، االنتهاء 
من االستعدادات لزيارة البابا الذي 
خالل  كردســتان  إقليم  ســيزور 

زيارته إلى املنطقة والعراق.
واوضح في حديث للصباح اجلديد، 
إن زيارة البابا فرانســيس سيكون 
أول  النها  تأريخيــة  لها مدلوالت 
زيــارة في تأريخ الكنيســة، وهي 
الزيارة، حيث  برنامــج  مهمة في 
ســيقام قداس اخلتام الذي يجمع 
الناس في أماكن مفتوحة واسعة 
فــي أربيــل، وحتديداً فــي ملعب 
"فرانســو حريري"، منوهاً أن كل 

لقــاءات البابا ســتكون محدودة 
بسبب جائحة كورونا.

وبــني ان قــداس اخلتام ســيقام 
فــي امللعــب الرئيــس باربيــل، 
وأنه ســيتم اســتقبال 10 آالف 
الذي يتسع  امللعب  شــخص في 
لـــ30 ألف متفــرج، للتمكن من 
مع  االجتماعي،  التباعــد  تطبيق 
الكمامات،  ارتــداء  علــى  احلرص 
وستخصص مقاعد للقادمني من 
الفســاح  اإلقليم،  مناطق  اغلب 
اجملــال للقــاء البابا في مكـــان 

مفتوح.

مسيحيو االقليم يصفون زيارة بابا الفاتيكان بالحدث التأريخي اللجنة العليا للصحة والسالمة تقرر استمرار حظر التجوال
سيلقي خاللها خطابات ويجري لقاءات مع مسؤولي االقليمترجيحات بأن يستمر عشرة أيام

عالم الحركات الشعبية مالذ السوريين
3في معرفة اخبار وواحداث بالدهم الجملة العصبية: أجرينا عشرات العمليات 

2الناجحة ألزالة اورام الغدة النخامية بالناظور

بغداد - الصباح الجديد:
طالب النائــب األول لرئيس مجلس 
النــواب، حســن الكعبــي، امس 
األربعــاء، بوقفــة "عاجلة" جلميع 
الى ســعر  للرجوع  البرملان  اعضاء 

صرف الدوالر السابق.
جلسة  ترؤسه  خالل  الكعبي  وقال 
امس األربعاء، إن "رفع ســعر صرف 

الــدوالر اثر بشــكل ســلبي كبير 
جــدا على حياة املواطــن العراقي، 
بشــكل  االقتصادي  ولالســتقرار 

عام".
وأضــاف "ال بد مــن وقفــة جادة 
مجلس  اعضــاء  جلميع  وعاجلــة 
النيابية  املاليــة  واللجنة  النــواب 
للرجوع الى سعر الصرف السابق".

نائب رئيس مجلس النواب
يطالب بإعادة سعر صرف الدوالر 

الى سابق عهده

بغداد - الصباح الجديد:
اكد رئيــس مجلس الــوزراء القائد 
العام للقوات املســلحة، مصطفى 
الكاظمي، ان قصف قاعدة األســد 
ال ميكن تبريــره حتت اي عنــوان واي 

مسمى.
بيان أصدره مكتبه وتلقت  وجاء في 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان" " 
تنفذهــا مجاميع  هكذا هجمــات 
ليس لهــا انتماء حقيقــي للعراق، 
تســتهدف قواعد عسكرية عراقية 
ال ميكــن تبريرها حتــت اي عنوان واي 
مســمى، وانها تضــر بالتقدم الذي 
يحققــه العراق، ســواء جلهة جتاوز 
االزمــة االقتصادية، او الدور املتنامي 
للعراق في حتقيق االمن واالســتقرار 

اقليميا ودوليا". 
كما شــدد على ان" االجهزة االمنية 

التخاذ  واضحــة  توجيهات  لديهــا 
موقف حاســم من هــذه اجلماعات 
مســمياتها  اختلفــت  مهمــا 
محــاوالت  رافضــاً"  وادعاءاتهــا"، 
التشبث بانتماء غير حقيقي الحدى 
االجهزة االمنيــة العراقية، وحتركها 
بغطاء مزيف"، مبيناً ان" محاســبة 
املســيئني مــن ايــة جهــة كانت، 
سيصب في حماية ســمعة قواتنا 

االمنية البطلة". 
وشــدد الكاظمي على ان" اي طرف 
يعتقد انــه فوق الدولــة او انه قادر 
علــى فــرض اجندته علــى العراق 
وعلى مســتقبل ابنائه، فهو واهم"، 
الوطنيــة  مضيفــاً" مســؤوليتنا 
واالخالقية جتاه شــعبنا حتتم علينا 
ان ال نسمح ملنطق السالح ان يتقدم 

على منطق الدولة".

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
اجتماع  عقــد  فرنســا  طلبــت 
للتحالــف الدولــي الــذي تقوده 
الواليــات املتحــدة ضــد تنظيم 
داعش، وذلك بسبب ظهوره مجددا 

في العراق.
وقال وزير اخلارجية الفرنسي جان- 
إيــف لودريان أمام جلنة الشــؤون 
اخلارجيــة في اجلمعيــة الوطنية 
صعيد  على  "نالحظ  الفرنســية 
الوضع في العراق خصوصا، ظهور 

داعش مجددا بقوة".
وتابــع: "يدفعنا هــذا الوضع مع 
الطلب  إلى  العراقية  الســلطات 

مــن التحالف املناهــض لداعش 
الذي لم يجتمــع منذ وقت طويل 
إلى االجتماع مجددا لتعزيز سيادة 
العراق واستقراره". وأضاف لودريان 
أنه "يجب أن يجتمع هذا التحالف 

بسرعة وأظن أن ذلك سيحصل".
الســابق  األميركي  الرئيس  وكان 
دونالــد ترامــب، خفــض قبيــل 
مغادرتــه البيــت األبيــض عديد 
القــوات األميركية في العراق إلى 
2500 عسكري، بينما حتث فرنسا 
االستمرار  على  بايدن،  جو  الرئيس 
فــي إعطــاء األولويــة ملكافحة 

تنظيم داعش.

فرنسا تطلب عقد اجتماع للتحالف 
الدولي بعد ظهور داعش مجددا في العراق

الكاظمي: قصف قاعدة األسد يضر 
بتقدم البالد وال يمكن تبريره 

بغداد - وعد الشمري:
حّملت اللجنــة املالية في مجلس 
النواب، أمس األربعــاء، قادة الكتل 
الشــيعية مســؤولية تأخير مترير 
املوازنة، مشــيرة إلى أنها لم تتفق 
لغاية اآلن على مــادة بديلة للنص 
احلكومــي املتعلق بالتزامات إقليم 
كردســتان، الفتة إلى عــدم وجود 
القانون في  علــى  للتصويت  بوادر 

وقت قريب.
النائبة  اللجنــة  عضــو  وقالــت 
إلى  محاســن حمدون، في حديث 
"الصباح اجلديد"، إن "اجتماع قادة 
الكتل السياسية الذي عقد أمس 
األول رّكــز بدرجة أساســية على 
عقدة قانون املوازنة، وهي املتعلقة 
بااللتــزام املتبادلــة مــع إقليــم 

كردستان".
وتابعت حمــدون، أن "النواب الكرد 
تواجــدوا فــي االجتمــاع، وأبلغوا 
باستعدادهم  السياســية  الكتل 
للتصويت على أي مادة، سواء التي 
وردت فــي املشــروع احلكومي بأن 
يسلم اإلقليم 250 ألف برميل من 
أي صياغة أخرى  أو  يوميــاً،  نفطه 

يتم االتفاق عليها".
الكتل  "قــادة  أن  إلــى  وأشــارت، 
الشــيعية لم يتفقــوا لغاية اآلن 
املعترض  للمادة  بديلة  على صيغة 
عليها، وال نعرف أسباب التعطيل، 

وهو أمر مبهم".
ونوهــت حمدون، إلــى أن "املوازنة 
منتصف  منــذ  موادها  اكتملــت 
اللجنة  رئيس  وقام  املاضي،  الشهر 
بتســليمها  اجلبوري  هيثم  املالية 

إلى رئاسة البرملان بكتاب رسمي".
وبينــت، أن "قادة الكتل اســتلموا 
نســخاً من القانون، لكــن لم يرد 
لنا جواباً من رئاســة اجمللس لغاية 
الوقت احلالي يتعلق بتحديد موعد 

للتصويت".
وشــددت حمدون، على أن "اللجنة 
تنتظر حتديد موعد رســمي لعقد 
التصويت، وفي كل أسبوع  جلسة 
نعتقد أنه ســيكون احلاسم لكن 
يتم تأجيل ذلك إلى األســبوع الذي 

بعده".
وأكدت، أن "اإلقليم ســّلمنا خالل 

اللجنة،  فــي  القانون  مناقشــات 
بتصدير  املتعلقة  البيانــات  كامل 
النفــط، والواردات غيــر النفطية، 
بالتزامه،  أوفــى  فأنــه  وبالتالــي 
وننتظــر أن يتوافــق قــادة الكتل 
اإلقليم  الشيعية على نص حلقوق 
وما عليه لكي نضعه في املوازنة".

ومضت حمدون، أن "اللجنة الحظت 

وللمرة األولى في املناقشــات حول 
قوانــني املوازنة، جتاوبــاً من إقليم 
كردســتان واســتعداداً حلل األزمة 

املتعلقة بحقوقه".
من جانبها، ذكرت النائبة عن االحتاد 
الشيخ  ريزان  الكردستاني  الوطني 
احلكومة  بــني  "اتفاقــاً  أن  دليــر، 
االحتادية وإقليم كردستان سبق أن 

مت على آليــة للحصول على حصة 
املوازنــة وتســليم النفــط، لكن 
ضّد  الشيعية  السياسية  األحزاب 

هذا االتفاق".
وأضافت الشــيخ دلير، في تصريح 
إلى "الصباح اجلديــد"، أن "املوازنة 
ال ميكــن متريرها مــن دون الوصول 
إلى اتفاق سياســي بــني األحزاب 

والكتل".
وزادت، أن "وفداً كردياً سيصل قريباً 
من أجل الوصــول إلى اتفاق نهائي 
القانون"،  متريــر  ميكن من خاللــه 
متوقعاً أن "يتــم التوصل إلى حل 
يرضي جميع األطراف الســيما مع 
وجــود رغبة في عــدم مترير املوازنة 

باألغلبية".

المالية النيابية تحّمل قادة الكتل
الشيعية مسؤولية تأخير الموازنة

اللجنة املالية

أوردت ان اإلقليم قدم كامل البيانات عن وارداته

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
روفائيل  لويس  الكردينال  أعلن 
الكنيســة  بطريرك  ســاكو، 
الكلدانية فــي العراق والعالم 
 100 أن أكثر من  امس األربعاء، 
شخصية مســلمة ستنظم 
في الصالة التي مــن املقرر أن 
السبت  بعد غد  البابا  يقيمها 
فــي البــالد، نافيــا أي توقيع 
البابــا واملرجع  لوثيقــة بــني 
اآلن  حتى  السيستاني  السيد 
األديان  حلــوار  يهدف  واللقــاء 

والتواصل.
وقــال ســاكو خــالل مؤمتــر 
صحفي للجنة املنظمة لزيارة 
اجلديد،  الصباح  تابعتــه  البابا 
سيقيم  فرنســيس  "البابا  إن 
الصالة في كنيســة ســيدة 
العاصمــة  وســط  النجــاة، 
بغــداد". ، مضيفــا أن "البابا 
سيتوجه يوم األحد املقبل إلى 
أربيل للقاء مســؤولي اإلقليم 
وبعدها يــزور اجلانب األمين من 
املوصــل ليظهر للعالم حجم 

الدمار الذي حلق بنينوى بسبب 
اإلرهاب".

وتابع ساكو، أن "البابا سيلتقي 
العراقيني املسيحيني  من  عدداً 
واملسلمني في محافظة نينوى 
وبعدهــا يــزور ســهل نينوى 
وقرقــوش واحلمدانية من أجل 
باألمل  والتمســك  التواصــل 
والتعــاون من أجل مســتقبل 

أفضل".
ســيوجه  "البابا  أن  وأوضــح، 
العراقيني  رســالة تضامن مع 
املشترك  والعيش  األخوة  حول 
ونبــذ الكراهيــة والعنــف"، 
اخلالفات  نبذ  "ضرورة  إلى  الفتاً 
خطاب  وهذا  العبثية،  واحلروب 
للعالم كله، ونشــر قيم احملبة 

والتسامح".
واشــار الــى أن "زيــارة البابا 
العراق  لدعم املســيحيني في 
وتشــجيعهم علــى البقــاء 
باألمل  والتمســك  والتواصل 
وفتــح صفحــة جديــدة من 

التعايش والعالقات والتعاون.

البابا مصر على زيارة البالد 
وال توقيع لوثيقة عند لقائه 

بالسيد السيستاني 



محليات 2

البصرة ـ سعدي السند:

صغيرة  غــدة  النخامية  الغــدة 
قاعدة  في  وتقع  1ســم  حجمها 
اجلمجمة ومحاطة بعظام قاعدة 
اجلمجمة من جميــع اجلهات مع 
وجود فتحة صغيرة تسمى سيدة 
الغدد  باقي  تنظــم  الغدد كونها 
وتفرز  اإلنسان  في جسم  الصماء 
هرمونــات علــى معظــم الغدد 
املوجودة في اجلسم وتشكل اورام 
الغــدة النخامية نحو من 2 – 4 % 
مــن االورام داخل عظام اجلمجمة 
وهذه األورام ميكن تقســيمها الى 
او خاملة  للهرمونــات  فارزة  أورام 
ونظــرا ملوقــع الغــدة النخامية 
البصرية..  االعصــاب  من  بالقرب 
فأضافة الــى افراز أو عــدم افراز 
الهرمونات فأنهــا تؤثر ايضا على 
الــى فقدان  تــؤدي  وقد  البصــر 
البصر في بعض احلاالت لهذا تعد 
عمليات ازالة أورام الغدة النخامية 
من العمليات الدقيقة جدا وكانت 
العمليات ســابقا جترى عن طريق 
فتح اجلمجمة وفتح الورم مبا فيها 

من مضاعفات ومشكالت  .

تشكيل فريق طبي متخصص 
لعالج أألورام

وللتعرف على الــدور الكبير الذي 
يؤديه فريق قاعــدة اجلمجمة في 
البصــرة التقينا الدكتور حســن 
جراحة  استشــاري  احلمدي  هادي 
اجلملــة العصبية في دائرة صحة 
البصرة فقال ان دائرة صحة البصرة 
بالتعاون مع كليــة الطب ومركز 
اورام الغدد الصماء في مستشفى 
الفيحــاء العام وشــعبة جراحة 
مستشفى  في  العصبية  اجلملة 
التعليمي قامت بتشكيل  الصدر 
فريــق طبــي متخصــص لعالج 
ناظــور  بواســطة  أألورام  هــذه 
األنــف واجليوب األنفيــة من دون 
احلاجة الى فتــح اجلمجمة ..  ومت 
 2014 تشــكيل فريق العمل عام 
واوفد الفريق للتدريب في فرنســا 

وأملانيــا وطهران وتركيا وشــارك 
في مؤمترات وورش عمل في شتى 
الــدول وبعــد اكمــال متطلبات 
التدريب ومنح الشهادات املطلوبة 
، بــدأ العمل به عــام 2016 بأزالة 
اورام الغــدة النخامية وماحولها 
مضاعفات  دون  الناظور  بواسطة 
او مشــكالت واجرى الفريق حتى 
االن اكثر مــن 150 عملية ناجحة 
التعليمي  الصدر  مستشفى  في 
ومســتمرون بالعمــل في خدمة 
املرضــى والبد مــن التوضيح بأن 
الغــدة النخاميــة تقــع بالقرب 
مــن الشــرايني الرئيســة االمين 
وااليسر وايضا قريبة من االعصاب 

ازالة  يجعــل عملية  مما  البصرية 
الورم صعبة جدا .

كمــا ان اورام الغــدة النخاميــة 
قــد تكون نشــطة وتقــم بأفراز 
هرمونــات مثل هرمــون النمو او 
يؤثر على  الــذي  احلليــب  هرمون 
وقد  اخملتلفة  اجلســم  فعاليــات 
تكون االورام خاملة وبالتالي تؤدي 
الى نقــص في الهرمونــات وهذا 
يؤدي الى نقص في فعاليات الغدد 
االخــرى وان فريق قاعدة اجلمجمة 
الذي يقوم بأجــراء العمليات هذه 
ألزالة  الناظورية  العمليــات  وهي 
اورام الغــدة النخاميــة يتألــف 
من جــراح اختصاصــي اذن وانف 

وحنجــرة مع جــراح اختصاصي 
جراح جملة عصبية ويقوم بعمل 
مشــترك ألزالة الــورم عن طريق 
االنــف واجليوب االنفيــة وقاعدة 

اجلمجمة .

تعاون وثيق
وهناك تعاون وثيق بني مركزنا مركز 
قاعدة اجلمجمة في البصرة ومركز 
الغــدد الصماء في مستشــفى 
باحالة  املركز  يقوم  الفيحاء حيث 
الى  الذين هــم بحاجة  املرضــى 
اجراء عمليات بعد تقدمي حاالتهم 
ويقــوم فريقنا بأجــراء العمليات 
الالزمة لهــم واعادتهم الى مركز 

الفيحاء ألكمال العالج .
وفــي اخلتام عّبر الدكتور حســن 
هادي نيابة عن فريق العمل بتقدمي 
شــكر الفريــق الــذي يتألف من 
الدكتور أحمد العباسي بروفسور 
جراحــة األذن و األنــف واحلنجرة 
في جامعة البصــرة كلية الطب 
رئيس الفريق والدكتور دريد احمد 
االذن  التميمي اختصاصي جراحة 
دائــرة صحة   / واالنــف واحلنجرة 
البصرة .. ولكل من اسهم بأجناح 
هذا املشــروع خصوصــا الدكتور 
عبــاس علي منصــور مدير مركز 
الغــدد الصماء في مستشــفى 
الفيحاء الذي ساهم في تشكيل 

هذا الفريق والدكتور هاني موسى 
بدر استشاري جراحة االنف واالذن 
احلنجرة في بغــداد لدوره الفاعل 
في تثبيت اقدام الفريق وتشجيعه 
ايضا  وشــكرنا  بالعمل  للقيــام 
للدكتــور عبــاس التميمي مدير 
عام دائــرة صحة البصــرة ومدير 
التعليمي  الصــدر  مستشــفى 
لتقدميهــم كل الدعــم ألجنــاح 
املهام التي يقوم بها الفريق والبد 
من تقدمي الشــكر لعضو مجلس 
النواب الدكتــور جمال احملمداي  و 
النائب  للدكتور ضرغــام االجودي 
االداري حملافظ البصرة لدورهما في 

توفير االجهزة الطبية .

أجرينا عشرات العمليات الناجحة ألزالة
اورام الغدة النخامية بالناظور 

فريق قاعدة الجملة العصبية في البصرة للصباح الجديد:

قامت دائرة صحة 
البصرة بتشكيل 

فريق طبي متخصص 
لعالج هذه أألورام 

بواسطة ناظور األنف 
والجيوب األنفية من 
دون الحاجة الى فتح 

الجمجمة
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مراسل الصباح اجلديد مع فريق قاعدة اجلملة العصبية في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
للصناعــات  العامــة  الشــركة  أعلنـــت 
الكهربائية وااللكترونية إحدى شــركات وزارة 
الصناعة واملعادن عن استمرارها بإعادة تأهيل 
جميع مصانع ومعامل الشركة بهدف تطوير 
العمل وُمضاعفة اإلنتاج وحتسني املُنتجـات . 

وأشـــارَ مدير عام الشركة املهندس سفيـان 
فـوزي اجلبـوري إلى قيام مالكات ُشعبة البيئة 
بالعمل حســب اخلُطة املوضوعة ومبُشــاركة 
فنيني من معمل احملــركات إلعادة تأهيل وحدة 
املُعاجلة الكيمياويــة وذلك للتخلص من املياه 
الصناعية السامة التي غالباً تأتي من معمل 
احملركات من ِخالل ُمعاجلة كيميائية متُر مبراحل 
ُمتعــددة وأحواض ُمختلفة منهــا ) االختزال 
والترسيب واجللتنة والتعادل ( لتصبح اخمُللفات 
الصناعيــة الناجتة من عمليــات الطالء آمنة 
بيئياً وخالية من الســموم قبــل طرحها إلى 

وحدات الصرف الصحـي .
كما بحثـت الشركة اُطر التعاون املُشترك مع 
وزارة الكهربـــاء ِخالل زيارة مدير عام الشركة 
املهندس أحمـــد الكعبـــي إلى مقــر وزارة 
الكهرباء ولقائه وكيل وزارة الكهرباء لشــؤون 
النقــل والتوزيع نـــزار قحطـــان حيث جرى 
عرض إمكانيــات الشــركة العامة لألنظمة 
اإللكترونيــة في مجال املشــاريع الكهربائية 
بني  وقد  الســيطرة  ومنظومــات  واحملطــات 
الكعبي اِستعداد شركته لتقدمي الدعم الفني 
الكامل وتوفير اإلمكانيات في مجال التجهيز 
والتنصيب والتشغيل والصيانة ملشاريع إنتاج 
الطاقة الكهربائية ومحطات التوليد وكذلك 
في مجال النقل والتوزيع وحســب حاجة وزارة 

الكهربـاء .  

بعداد ـ الصباح الجديد:
أكـدت وكيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
الدكتــورة عبيــر اجللبي اهميــة العمل على 
تشجيع الشــباب العاطلني واملستفيدين من 
شبكة احلماية االجتماعية على اقامة مشاريع 
صغيرة مدرة للدخل لالســهام فــي احلد من 
البطالة بني الشباب والقضاء على خطر الفقر. 
وقالت اجللبي خالل لقائها وفدا من مؤسســة 
االغصان للتنمية الزراعية والبيئية ان الشباب 
ميثل الفئــة األكبر من اجملتمــع العراقي لكن 
ظــروف البلــد االقتصاديــة واالجتماعية ادت 
لتفاقم مشكلة البطالة والفقر ما دفع الكثير 
منهم للجوء الى شبكة احلماية االجتماعية ، 
مشددة على ضرورة العمل على تشجيع هذه 
الفئة وبناء قدراتها من خالل قروض لتأســيس 
مشــاريع مدرة للدخل تســهم في حتســني 

وضعهم املعيشي. 
وجرت خالل اللقاء مناقشــة عدد من املشاريع 
التي تنفذها املنظمة وخاصة في اجملال الزراعي 
بدءا من ســهل نينوى لتشمل بقية احملافظات 
، فيمــا اوضحت اجللبي ان لــدى الوزارة قاعدة 
بيانات للباحثني عــن العمل تتضمن مختلف 
االختصاصــات باالمكان االســتفادة منها في 

تأسيس مشاريع لدعم الشباب. 
كما جرت مناقشة امكانية التعاون في مجال 
دعم ومتكــني املرأة مــن خالل تشــجيع املرأة 
املعيلة ومنحها قرضاً لتنفيذ مشاريع منزلية 
متكنهــا اقتصاديا، الفتة الى ضــرورة االهتمام 
بهذا اجلانب لكون الكثير من العائالت اصبحت 

تعيلها نساء. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجرى وزير العدل القاضي ســاالر 
عبد الســتار محمد زيارة تفقدية 
الى مديرية رعايــة القاصرين في 
لإلطالع  الديــن,  صالح   محافظة 
على عمل الدائــرة وتذليل جميع 

املعوقات ان وجدت.. 
وقال اعالم الــوزارة ان هذه الزيارة 
اعمــال  املديرية  ملتابعــة  تأتــي 
القانونية  النواحــي  جميــع  من 
والتدقيقية بهدف رفع مســتوى 
اجلهد  وتقليص  املؤسســي   االداء 
والوقــت للوصــول الــى تقــدمي 

 افضل اخلدمات ، مضيفا ان الوزير 
الدائــرة وخصوصا  بعمل  اشــاد 
انهــم يتعاملون مبشــروع االمتته 
االلكترونيــة فــي مخطباتهــم 
الرســمية مما يسهم في القضاء 
وانهاء  الروتــني  عمليــات  علــى 
عمليات الفســاد واالبتزاز وكذلك 
ضمان حقــوق األيتام والتي تعمل 
هذه الدائرة بكل طاقاتها من اجل 

احلفاظ عليها.
وتابع اعالم الــوزارة أن زيارة الوزير 
حققــت  ايضا خــالل لقائه بعدد 
من املوظفــني واملواطنني للوقوف 

علــى  طلباتهــم واحتياجاتهم ، 
مبا يســاهم في تقدمي اكبر خدمة 
لهــم  وايجــاد احللول املناســبة 
التي  واملعوقات  املشــكالت  الهم 

 تواجههم خدمة للصالح العام. 
على صعيد متصل اكد الوزير على 
 ضــرورة اجناز معامــالت املواطنني 
بسالســة ودون تعقيد  متاشيا مع 
بتســهيل  اخلاص  احلكومة  نهج 
اجــراءات  معامــالت املواطنني مبا 
اخلدمات  افضــل  تقــدمي  يضمن 
لهــم  على وفق االطــر القانونية 

السليمة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت وزارة التجارة عن اســتمرار 
مالكات الشركة العامة لتجارة املواد 
الغذائية استالم وجتهيز مادة السكر 
بالرغم مــن احلظر الصحي املفروض 

بالبالد .
واشــار مدير عام الشركة” املهندس 
قاســم حمود منصور خالل تواجده 
ومواقعها  الشركة  امليداني في مقر 
لالشــراف ومتابعة اســتالم وجتهيز 
احلصة  ضمن  الســكر  مبادة  الوكالء 
التموينية الى “ جتهيز فروع  الشركة 
بالتجهيــز  فــي املوصــل مجمــع 

الكرامــة )1 ( جهز ت مادة الســكر 
بكميــة ) 337.355( طنــا ملناطــق 
احملافظــة ) حميدات ، فايدة ، تلكيف 
، القوش ، الشــيخان ، وأنه ، الشفاء، 
الرفاعي ، احلدباء ، العربي (  ، وواسط 
جهز سكر بواقع )1177( طن ملناطق 
احملافظــة )احلي ، البشــائر ، الزهراء ، 
داموك ، املثنــى ، النعمان ( والبصرة  
العمل مستمر  بتحميل وتفريغ مادة 
الســكر في اخملــازن اذ مت جتهيز مادة 
الســكر بواقع )2569( طنا والنجف 
األشــرف جهز كميــة  ) 1311( طنا 
إلى الــوكالء وفي االنبار جهز كمية ) 

1094( طنا ملناطق )الفلوجة ، اخلالدية 
( كذلك احلــال في املثنى جهز كمية 
( 1851( طنــا  وكربــالء جهز كمية 
(1304( طنــا ملناطــق  ) حي الغدير ، 
حي الضباط ،حــي العامل ، عني متر 
، حي العســكري ، احلر ، حي األسرة 
، احلبيبيــة ، حي رمضان ( وميســان 
مت جهــز كميــة )1160( طنا ملناطق 
القطاع   ، الهدى   ، )الكرامة  احملافظة 
، املثنــى ، األمل ، احليــاة ، املاجدية ، 
 ( ( والديوانية جهز كمية  العسكري 
413( طنا ملناطق  ) احلمزة ،الشامية ، 

( بالرغم من صعوبة التنقل  .

بغداد ـ الصباح الجديد:
الدكتور خالد  التخطيــط  وزير  بحث 
بتال النجم مع ممثلــي االحتاد االوروبي 
وعــدد من املنظمــات األممية ووكاالت 
التنميــة الدوليــة الواقــع التنموي 
واخلدمي واإلنساني في العراق وطبيعة 
الدعــم الذي تقدمه تلــك املنظمات 
في إطار التعاون املشــترك ومذكرات 

التفاهم املوقعة بني اجلانبني.

وشــارك فــي االجتماع ممثلــو االحتاد 
الدولية  العمــل  ومنظمة  االوروبــي 
ومنظمــة الزراعة والغــذاء والوكالة 
االملانيــة للتنمية ، فيما حضره وكيل 
وزارة التخطيــط الدكتور ماهر حماد 

ومدير عام التعاون الدولي في الوزارة.
الوزير أشــار في معرض حديثه إلى ان 
أولوياتها  حــددت  العراقية،  احلكومة 
التنمويــة فــي ضوء ورقــة االصالح 

البيضاء وخطة التنمية اخلمســية ، 
الفتا إلى أهمية تعزيز جهود احلكومة 
فــي مواجهــة جائحة كوفيــد ١٩، 
الزراعي،  بالقطــاع  النهوض  وكذلك 
في ضوء اســتراتيجية االمن الغذائي 
التــي تعمــل وزارة التخطيــط على 
إجنازها والعمل اجلاد إليجاد فرص عمل 
حقيقية مــن خالل تطويــر القطاع 

اخلاص.

كما استعرض ممثلو اجلهات املشاركة 
التي  املشــاريع  االجتماع طبيعة  في 
مع  بالشــراكة  االوربي،  االحتاد  ميولها 
والــوكاالت، في ضوء  باقي املنظمات 
االتفاقية املالية التــي جرى توقيعها 
مع وزارة التخطيط، في العام املاضي، 
لدعــم االقتصــاد العراقــي في ظل 
حتديات جائحة كوفيد ١٩ وتعزيز فرص 
ودعم  الزراعي  القطــاع  فــي  العمل 

تطوير القطاع اخلاص.
علــى صعيد اخــر بحــث الوزير مع 
السويســرية  اخلارجية  وزارة  وكيــل 
مايــا تيســافي، والوفــد املرافق لها، 
الذي ضم ســفير سويسرا في األردن 
لوكاس جاسر، وعدد من املستشارين 
في الوزارة أوجه التعاون املشــترك بني 
البلدين الصديقني في شــتى اجملاالت 
، وفي املقدمــة منها تطوير العالقات 

الثنائيــة فــي اجلوانــب االقتصادية 
واالستثمارية والتجارية.

وأكد الوزير للوفد الضيف ان احلكومة 
العراقية تســعى لفتح افــاق تعاون 
واســعة مع البلدان الصديقة وتوفير 
افضل الظروف لتشــجيع االستثمار 
في العراق ، مشيرا إلى وجود مساعي 
مشتركة بني البلدين إلى اعادة افتتاح 
التي  السفارة السويسرية في بغداد، 

ســيكون لها دور مهم جدا في زيادة 
العالقات  وتعزيــز  التعاون  مســتوى 

املشتركة.
من جانبهــا ابدت تيســافي اهتمام 
ورغبــة احلكومــة السويســرية في 
التعاون مــع اجلانــب العراقي وتقدمي 
الدعم واملســاعدة جلهــود احلكومة 
العراقية، في حتقيق التنمية ومعاجلة 

ملف النازحني.  

“اإللكترونية” تؤهل وحدة 
الُمعالجة الكيمياوية 

بجهود ذاتية

العمل تؤكد أهمية 
تشجيع الشباب على إقامة 

مشاريع مدرة للدخل

وزير العدل يطلع على سير العمل في دائرتي 
رعاية القاصرين والتسجيل العقاري بصالح الدين 

مواقع شركة المواد الغذائية تواصل
تسلم وتجهيز مادة السكر

وزير التخطيط يبحث آليات الدعم الدولي المقدم للعراق في ظل جائحة كورونا

اعالم كهرباء بغداد 

 تفقــد مدير عام الشــركة العامة 
لتوزيــع كهربــاء بغــداد املهندس 
حسني عطا دهش الزبيدي وبحضور 
عضو مجلس النواب العراقي النائب 
امجــد العقابــي و معاون شــؤون 
التوزيــع املهنــدس فراس حســني 
كاظــم الفرطوســي ، صباح اليوم 
االثنــني املوافــق ١/٣/٢٠٢١ في مقر 
فرع توزيع كهرباء الصدر، حيث كان 
املهندس  الفرع  مدير  استقباله  في 
ســعدون النداوي وعدد من رؤســاء 

األقسام و الشعب. 
 وعقــد “الزبيــدي” ، فــور وصوله 
اجتماعاً مع املــالك املتقدم للفرع، 
الشــبكة  عمل  ســير  ملناقشــة 
الكهربائية ومشروع تاهيل الشبكة 

واكمال  الصدر  ملدينــة  الكهربائية 
املناقصة ت د٢ وتشــغيل  اعمــال 
كافة قطاعات مدينة الصدر ضمن 
بواقع  والنهوض  اجلديدة  الشــبكة 
عمل املبيعات ودور عمل اجلباة اجلدد، 
واكمال   ، اجلبايــة  وكيفية تعظيم 
قاعدة بيانات املشتركني واصنافها. 

 وقدم الســيد مدير الفــرع عرضاً 
عــن عمــل الشــبكة الكهربائية 
واالختناقــات ووضع اجلباية واحلديث 
اجلبايــة  معــدالت  عــن  اســتمر 
املتحققة، فيما شرح السادة رؤساء 
األقســام نبذة مختصــرة عن أداء 

أقسامهم في الفترة املاضية. 
 وأكــد املدير العام علــى رفع وتيرة 
عمل حمالت ازلة التجاوزات ومتابعة 
جباية مشتركي االستهالك العالي 
واملمتنعني عن التســديد وتشكيل 
جلــان متابعــة التجــاوزات، وتوفير 
الدعم الــالزم لعمل التجــاوزات و 

اجلباية ، والعناية بالقراءات احلقيقة 
في املقياس بشكل دقيق .

 كمــا اكد علــى اكمــال اخلطط 
ضمن  االختناقات  لفــك  املوضوعة 
واعداد احملطات  القناة  قاطع شــرق 
املتنقلــة املضافــة مؤخــرا والتي 
فــي فك  فاعل  تســهم بشــكل 
الكهربائي  التيــار  واتاحة  االختناق 
للمواطنــني ، مشــدداً على أهمية 
معاجلة اسباب عطب احملوالت واجناز 
االعمال بالسرعة املمكنة مع تذليل 
تعرقل  التــي  اإلشــكاليات  جميع 
افضل  اداء  نحــو  وانطــالق  العمل 
املقدمة  اخلدمة  من  عالي  ومستوى 

للمواطنني .
علــى صعيــد متصل وبنــاء على 
توزيع كهرباء  عــام  توجيهات مدير 
بغداد املهندس حســني عطا دهش 
الزبيــدي وبإشــراف مديــر توزيــع 
كهربــاء الكــرخ تبــذل مالكاتنــا 

حثيثة  جهود  والفنية  الهندســية 
إلى  املؤدية  والشــوارع  الطرق  النارة 
مدينة الكاظمية املقدســة لتأمني 
متطلبــات زيارة ذكرى استشــهاد 

اإلمام موسى بن جعفر )ع( . 
 جــاء ذلك في تصريح ملدير قســم 
اإلنارة املهندس عمــر احمد فرحان 
مؤكــدا إمتــام األعمــال املوكلــة 
انارة الكرخ بتزيني شــبكة  ملالكات 
اإلنــارة للشــوارع والطــرق مبدينة 
ومحيطها  املقدســة  الكاظميــة 
ضمن االســتعدادات اجلارية لتأمني 
متطلبــات زيارة ذكرى استشــهاد 
اإلمــام موســى بن جعفــر “عليه 
الســالم” كما مت تأمني مفارز دورية 
وثابتة وحلني انتهاء مراسيم الزيارة. 

بأن األعمال مستمرة النارة   وأضاف 
الطرق والتقاطعات الرئيسة بجانب 
الكرخ إلبراز معالم العاصمة بغداد 

احلبيبة .

تقرير

مدير عام كهرباء بغداد يتفقد مقر فرع الصدر 
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الصباح الجديد ـ متابعة:

بعد عشــر ســنوات على اندالع 
تزال  السورية عام ٢٠١١، ال  األزمة 
البالد منقســمة بشــدة بسبب 
األداء احلكومي، وانتشــار التشدد 
والعنــف، فضــالً عــن التنافس 
وبالنســبة  اإلقليمية.  القوى  بني 
للصحفيــني ومراقبــي وســائل 
اإلعــالم، فــإن هدفهــم املتمثل 
فــي حتقيق قدر أكبــر من احلريات 
اإلعالمية ال يــزال بعيد املنال في 
موقع  تقرير  بحسب  وذلك  سوريا، 

»صوت أميركا«.
قبل وبعد عام 2011

وقال إنريكو دي أجنيليس، املستشار 
 ،»Free Press Unlimited  « فــي 
وهي مجموعة مناصرة للصحافة 
مقرها هولندا: »قبــل عام 2011، 
لم تكن هناك حريات إعالمية في 
سوريا على اإلطالق كل شيء حتت 

سيطرة النظام«.
وأضــاف دي أجنيليس: »كان الناس 
أساسي  بشــكل  يســتخدمون 
وسائل اإلعالم التي يسيطر عليها 
النظام، فضالً عن وســائل اإلعالم 
اخلاصة التي ميلكها املقربون منه«.
ولفــت إلى أنه »بعد عــام 2011، 
املستقلة  اإلعالم  وسائل  انتشرت 
اخملتلفة التي ولدت بشكل رئيسي 
للمعارضة  الشعبية  احلركات  من 
وبــات هناك  للنظام،  املناهضــة 
وبتمويل  للتقرير،  ووفقــاً  تنوعا«. 
وأميركية،  أوروبيــة  منظمات  من 
بــدأ عــدد كبير مما أصبــح يعرف 
باسم وسائل اإلعالم البديلة ببث 
األخبار في ســوريا بعد عام 2011، 
ال سيما في املناطق التي تسيطر 
عليها املعارضة والقوات املناهضة 

للحكومة.
وأصبحــت ظروف هذه الوســائل 
والصحفيني  الناشــئة  اإلعالمية 
املســتقلني أكثــر خطــورة، في 

نوفمبــر ٢٠١١، بعدمــا مت القبض 
علــى املصــور املســتقل، فرزات 
جربــان، واقتالع عينيــه، ومن ثم 
ُعثر علــى جثته على جانب أحدى 
»مشوهة  طريق  وكانت  الطرقات، 

بشدة« .
ومنذ ذلك احلني، ُقتل 139 صحفيا، 
مبن فيهم املراســلة الدولية ماري 
كولفني، وهــي صحفية أميركية، 
ومعها املصور الصحفي الفرنسي 
قصفت  عندمــا  أوشــليك،  رميي 
القــوات الســورية أحــد املراكز 

اإلعالمية املؤقتة. 
الصحفيــني  احتجــاز  مت  كمــا 
فولــي،  جيمــس  األميركيــني، 
كرهائــن  ســوتلوف،  وســتيفن 

وقتلهــم على يد »داعــش«، عبر 
قطع رؤوسهم.

بلد مجزأ
ثالث  إلى  اليوم  ســوريا  وتنقسم 
الشــرقي،  الشــمال  مناطــق: 
ســوريا  قوات  عليــه  وتســيطر 
الدميقراطية املدعومة من الواليات 
املتحدة. الشمال الغربي، وتسيطر 
عليــه فــي الغالــب جماعــات 
تركيا  من  املدعومة  امليليشــيات 

وعناصر إسالمية أخرى.
 أمــا بقيــة البــالد، فتســيطر 
عليهــا قوات احلكومة الســورية 
وامليليشــيات املتحالفــة معها، 

وكثير منها مدعوم من إيران.
وبحســب مــا نقلــه املوقع عن 

الديناميكيات  خبراء، تعكس هذه 
الطريقة  والعسكرية  السياسية 
التــي يصــل بها الســوريون إلى 

األخبار.
وهنا قال حســني، أحــد العاملني 
في مجال اإلعالم في شمال شرق 
ســوريا: » فــي الســنوات األولى 
إذا حصل شــيء ما  من األحداث، 
فــي درعــا )جنوبي ســوريا( ، فإن 
الناس في عامودا )شــمالي البالد( 
ســيتابعونه، لكــن فــي الوقت 

احلالي، لم يعد هذا هو احلال«.
الناس في  وأضاف حســني: »لدى 
املشــاكل  قائمة طويلة من  درعا 
التي يجــب االهتمام بها، وكذلك 

الناس في عامودا«.

أما أحمد القــدور، الذي كان يدير 
إذاعة »ألــوان« في محافظة إدلب 
)شــمالي غرب البالد(، فأوضح أن 
»فــي منطقة مثل إدلــب، حيث 
نزحــت الغالبيــة العظمــى من 
األكثر  األخبار  السكان، ســتكون 
أهمية للناس على أســاس يومي 
تقريبا هــي األخبار عن مناطقهم 

األصلية«. 
وأشــار قدور إلى أنه بعدما عززت 
اجلماعات املسلحة سيطرتها في 
إدلب، الســيما هيئة حترير الشام، 
احملاصرة  احملافظة  ســكان  اعتمد 
إلى حد كبير على وسائل التواصل 
علــى  للحصــول  االجتماعــي 

أخبارهم.

وســائل  وجود  »عــدم  وأضــاف: 
إعالم محلية مســتقلة وضعف 
إلى وســائل  للوصول  اإلمكانيات 
اإلعالم العربية، ترك ســكان إدلب 
بال خيــار ســوى االعتمــاد على 

فيسبوك«.
وعلــق دي أجنيليــس علــى ذلك 
التي  املناطق  فــي  »حتى  بالقول: 
يســيطر عليهــا النظــام، فقد 
تغير اســتهالك وســائل اإلعالم 
بشــكل كبير خــالل الصراع في 
الشــبكات  إلى  واللجوء  البــالد، 
االجتماعيــة يعنــي الوصول إلى 
لعدم  توازناً  معلومات وأخبار أكثر 
االعتماد فقط على رواية احلكومة 

لألحداث اجلارية في البالد«.

صار بديال عن أجهزة الحكومة ووسائل المتطرفين

اعالم الحركات الشعبية مالذ السوريين
في معرفة اخبار وواحداث بالدهم  

بعد عام 2011، 
انتشرت وسائل 

اإلعالم المستقلة 
المختلفة التي 
ولدت بشكل 

رئيسي من 
الحركات الشعبية 

للمعارضة 
المناهضة للنظام، 

وبات هناك تنوعا

تصوير مبنى قصفته احلكومة ساعة انهياره

الصباح الجديد ـ متابعة:

دعت روســيا الواليــات املتحدة الى 
»عــدم اللعــب بالنار« بعــد فرض 
مســؤولني  ســبعة  على  عقوبات 
روس كبار ردا على قضية تســميم 
التي  نافالنــي  أليكســي  املعارض 

نسبت إلى الكرملني.
ونــددت وزارة اخلارجيــة الروســية 
في بيان نشــر امــس االول الثالثاء 
»بهجوم معــاد ضد روســيا« يأتي 
ضمن »سياســة أميركيــة خالية 
من املنطق واملعنــى وال تؤدي إال الى 
بالعالقات  إضافي  بشــكل  االضرار 

الثنائية« مع موسكو.
وقالــت اخلارجيــة الروســية التي 
تتهم واشــنطن باستخدام قضية 
اليكســي نافالنــي »ذريعــة« من 
أجل »التدخــل العلني في القضايا 
»العبثية  إن  لروســيا،  الداخليــة« 

تنتصر«.

أســاس  علــى  »ســنرد  وتابعــت 
أن  باملثــل« مؤكدة  مبــدأ املعاملة 
الهادفة لفرض شيء ما  »احلسابات 
على روسيا عبر العقوبات أو ضغوط 
أخرى فشلت في املاضي وستفشل 

اليوم«.
الوزارة »ســنواصل الدفاع  وأضافت 
بشكل منهجي وحازم عن مصاحلنا 
الوطنيــة وصد كل اعتــداء. نحض 
زمالءنــا على عــدم اللعــب بالنار« 
معتبــرة من جانب آخــر أن الواليات 
املتحدة »فقدت احلــق األخالقي في 

تلقني اآلخرين درسا«.
وكانــت الواليــات املتحــدة أعلنت 
الثالثاء فرض عقوبات على مسؤولني 
روس كبار. وهي أولى العقوبات ضد 
روسيا التي يعلنها الرئيس جو بايدن 
منــذ وصوله الى الســلطة في 20 
بايدن  ويعتمد  الثاني/ينايــر.  كانون 
لهجة أكثر حزما حيال الكرملني من 

سلفه اجلمهوري دونالد ترامب.
وأقــرت العقوبات التي تســتهدف 
بورتنيكوف  الكســندر  خصوصــا 

مدير جهاز األمــن الفدرالي النافذ، 
»بالتشــاور الوثيق مع شركائنا في 
االحتاد األوروبي« وتشــكل »إشــارة 
واضحة« موجهة إلى موسكو، كما 
أعلن مســؤول أميركي كبير رفض 

الكشف عن اسمه.
رئيس  أيضا  العقوبات  وتســتهدف 
ألكسندر  الروسية  الســجون  إدارة 
التحقيق  ورئيس جلنة  كالشنيكوف 
باستريكني  ألكســندر  الروســية 
واملدعــي العــام ايغور كراســنوف 
ومساعد مقرب من الرئيس فالدميير 
بوتني هو سيرغي كيريينكو. وتنص 
جتميد  علــى  خصوصا  العقوبــات 
في  املعنيــني  املســؤولني  أصــول 

الواليات املتحدة.
وفي بروكســل أقرت الدول االعضاء 
في االحتــاد االوروبي االثنني رســميا 
أربعة مسؤولني  فرض عقوبات على 
كبــار روس ضالعني فــي االجراءات 
القضائية ضد نافالني وقمع أنصاره.
صحية  بوعكــة  نافالني  وأصيــب 
خطيرة حني كان في طائرة متجهة 

من سيبيريا إلى موسكو في 20 آب 
وأدخل املستشفى في سيبيريا قبل 
نقله إلى أملانيا حيث بينت التحاليل 
أنه ُســمم مبادة نوفيتشــوك وهي 
مادة متلفة لألعصــاب مت تطويرها 
السوفياتي ألغراض  االحتاد  في عهد 

عسكرية.
ووصــل املعــارض الروســي البالغ 
44 مــن العمر األحد إلى معســكر 
اعتقال على مســافة 200 كيلومتر 
لتمضية عقوبة  إلى شرق موسكو 
بالسجن ملدة سنتني ونصف السنة 
بعــد محاكمة ندد بهــا باعتبارها 

سياسية.
وكان القضاء الروسي قرر في كانون 
مع  بالســجن  عقوبة  حتويل  الثاني 
وقف التنفيذ صدرت في حقه العام 

2014 الى سجن مع النفاذ.
وأدى اعتقاله فــي 17 كانون الثاني 
الــى تظاهرات ضخمة في روســيا 
ردت عليها السلطات بتوقيف أكثر 
من 11 ألف شــخص وفرض غرامات 

وعقوبات سجن قصيرة.

بعد العقوبات على مسؤولين روس 

موسكو تدعو واشنطن الى »عدم اللعب بالنار« 

تقـرير

نفالني مع انصاره في تظاهرة مبوسكو

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انفجــارا وقع  أن  الهولنديــة  الشــرطة  أعلنت 
قرب مركز فحوصات للكشــف عــن كورونا في 
»بوفنكاربسل« مبقاطعة جنوب هولندا، مضيفة 

أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
وقالت الشــرطة في بيان إن االنفجــار وقع قرب 
مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة احمللية 

في بوفنكاربسل.
وأضافت الشــرطة »لقــد حتطمــت نوافذ ولم 
باشــرت في  أنها  وأكــدت  يســقط جرحــى«، 
التحقيقات ملعرفة مالبسات احلادث، وأنه مت إغالق 

محيط موقع االنفجار.
ونشــرت أجهزة نزع األلغام في املكان لتحديد ما 
إذا كان ال يزال هناك مواد متفجرة بحسب ما أورد 

التلفزيون الرسمي »ان او اس«.
وفــي يناير املاضــي عند دخول حظــر جتول حيز 
التنفيــذ ضمــن إجــراءات مكافحــة انتشــار 
كوفيــد19-، مت إحراق مركز فحوصات الكشــف 
عن الوباء في قريــة أورك في مقاطعة فليفوالند 

اجملاورة.
على مدى عدة أيام، شهدت هولندا أعمال شغب 
كانت األسوأ التي حتصل في البالد منذ عدة عقود.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
طلبت فرنسا عقد اجتماع للتحالف الدولي الذي 
تقوده الواليات املتحدة ضد تنظيم »داعش«، وذلك 

بسبب »ظهوره مجددا« في العراق.
وقال وزيــر اخلارجية الفرنســي جان-إيف لودريان 
أمام جلنة الشؤون اخلارجية في اجلمعية الوطنية 
الفرنسية »نالحظ على صعيد الوضع في العراق 

خصوصا، ظهور داعش مجددا بقوة«.
وأضاف »يدفعنا هذا الوضع مع السلطات العراقية 
إلى الطلب من التحالــف املناهض لداعش الذي 
لم يجتمع منذ وقــت طويل إلى االجتماع مجددا 

لتعزيز سيادة العراق واستقراره«.
وتابع لودريان أنه »يجــب أن يجتمع هذا التحالف 

بسرعة وأظن أن ذلك سيحصل«.
وكان الرئيــس األمريكي الســابق دونالد ترامب، 
خفض قبيل مغادرته البيت األبيض عديد القوات 
األمريكية في العراق إلى 2500 عســكري، بينما 
حتث فرنســا الرئيس جو بايدن، على االستمرار في 

إعطاء األولوية ملكافحة تنظيم »داعش«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قدم سفير إســرائيل لدى األمم املتحدة غلعاد أردن 
رسالة احتجاج إلى مجلس األمن الدولي وسكرتير 
األمم املتحدة يتهم فيها إيران بالوقوف وراء قصف 

سفينة الشحن اإلسرائيلية في خليج عمان.
وطالــب أردن الدول األعضاء فــي اجمللس بالتنديد 
إيران بســبب هــذا االعتداء، مؤكدا أن إســرائيل 
»ستدافع عن مواطنيها وسيادتها بكل الوسائل 

والطاقات املتوفرة لديها«.
وفي وقت سابق أمس حذرت احلكومة اإليرانية من 
أنها »ترصد التحركات اإلسرائيلية املشبوهة ولن 
تسمح إلسرائيل بارتكاب أي حماقة ضد مصاحلها 
القومية«، مضيفة أن االتهام اإلسرائيلي لطهران 
بتفجير الســفينة اإلســرائيلية يعود إلى »قلق 
)رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامــني( نتنياهو من 
إحيــاء االتفاق النــووي وعودة الدبلوماســية مع 

إيران«.

انفجار قرب مركز 
فحوصات للكشف عن 

كورونا في هولندا

فرنسا تطلب عقد 
اجتماع للتحالف 

الدولي ضد »داعش«

إسرائيل تقدم رسالة 
احتجاج إلى مجلس 

األمن الدولي ضد إيران

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزيــر اخلارجية اإلســرائيلي أن 
تل أبيــب توصلت إلى اتفاق من وراء 
الكواليس مع واشنطن، يقضي بأال 
تفاجئ أي من الدولتني األخرى فيما 
يتعلق مبفاوضات العودة إلى االتفاق 

النووي مع إيران.
»يديعــوت  صحيفــة  وأفــادت 
أحرونوت«، بأن الوزير غابي أشكنازي، 
قال خالل اجتماع عقده مع سفراء 
إســرائيل في آسيا، إن العالقات مع 

إدارة الرئيــس األمريكــي جو بايدن 
جيدة، مضيفــا أنه يناقش املوضوع 
أنتوني  اإليراني مع نظيره األمريكي 

بلينكن.
وأضاف أشــكنازي أنــه »إذا اعتقد 
األمريكيني ســيهرولون  أن  ما  أحد 
بسرعة للتوصل إلى اتفاق مع إيران، 
فإن هذا لــم يحدث حتى اآلن، وآمل 
أال يحــدث«، الفتا إلــى أن »الهيئة 
رئيس  برئاسة  املصغرة  اإلسرائيلية 
الوزراء بنيامــني نتنياهو ووزير األمن 

اخلارجية وقادة  ووزيــر  بيني غانتس 
جهاز األمن اتخذت قرارا بالدخول مع 
ملناقشة  حوار  في  األمريكية  اإلدارة 
وكيفيــة  اإلســرائيلية  املصالــح 
التوصــل إلــى اتفاق ممتــاز يحمي 
واإلقليمية،  اإلســرائيلية  املصالح 

ومينع إيران أن تكون نووية«.
اإلسرائيلية  »السياســة  أن  وأكد   
هي اســتنفاد هذا احلوار، والتحدث 
مع األمريكيــني كحلفاء ومن خالل 

حوار مهني داخلي«.

وردا على سؤال السفير اإلسرائيلي 
في الهنــد رون مالكا حــول تزايد 
التهديــدات األمنيــة للســفارات 
اإلســرائيلية وخاصــة بعــد وقوع 
انفجار أمام الســفارة اإلسرائيلية 
29 يناير املاضي،  في نيودلهي فــي 
قــال أشــكنازي إن »اخلطــر كبير 
وحقيقي. ال شــك أن هنــاك رغبة 
بأهداف  الضــرر  إحلاق  فــي  إيرانية 
أن  علينا جميعا  ولذلك  إسرائيلية، 

نكون يقظني«.

وفي شأن توقيع املزيد من اتفاقيات 
السالم مع إسرائيل، قال أشكنازي: 
»لــن أتفاجــأ إذا توســعت دائــرة 
 ،2021 التطبيع خالل عام  اتفاقيات 

وسيكون هذا حتدي لنا«.
الفلســطينية  االنتخابات  عن  أما 
القريبــة، فقد قال أشــكنازي إنها 
»تبدو هذه املرة كخطوة أكثر جدية 
من احملــاوالت الســابقة، معتبرا أن 
االنتخابــات تخدم أجنــدة الرئيس 
عبــاس،  محمــود  الفلســطيني 

مضيفا أن حركــة »حماس« تعقد 
مؤمترا في مصر، التي وصفها بأنها 
»راعية هــذه اخلطــوة«، وأنه جتري 
محــاوالت في مصــر للتوصل إلى 
لكني  خالفات  »وتوجــد  تفاهمات. 
أقدر أنهم ســيصلون إلى انتخابات 
اجمللس التشــريعي في شهر مايو«. 
وحســب الصحيفة فإن أشكنازي 
قال إنه قلق من تزايد قوة »حماس« 
في قطاع غزة، وأن إســرائيل تتابع 

األحداث.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
استدعت وزارة اخلارجية األملانية 
برلني  فــي  املغربية  الســفيرة 
زهــور العلوي، بعد قــرار الرباط 
التواصل  تعليــق كل أشــكال 
املغرب  في  األملانية  السفارة  مع 
وهيئــات ومنظمــات التعــاون 

التابعة لها.
وقال موقع DW عربية األملاني إن 

استدعاء السفيرة املغربية أمس 
االول الثالثــاء إلى لقاء في برلني 
جــاء »إلجراء مناقشــة عاجلة 

وشرح ملا جرى«.
األملانيــة  اخلارجيــة  وأضافــت 
أنهــا حريصــة على اســتمرار 
العالقــات مع املغــرب، واصفة 
إياها بـ »الطيبة«، مشيرة إلى أن 
»احلكومة األملانية ال ترى أي سبب 

الدبلوماســية  يعرقل العالقات 
املغرب«. ويظهر من  الطيبة مع 
خالل هذا التصريــح أن برلني ال 
تريد أي تصعيد دبلوماســي مع 
الربــاط وتفضل حــل اخلالفات 

بطرق ودية.
وذكــر موقــع »هســبريس« أن 
أملانيا  فــي  املغربية  الســفيرة 
حلت قبل أيام بالعاصمة الرباط، 

في إطار التشاور رمبا حول القرار 
الذي اتخذته اخلارجية املغربية.

ونقلت »هســبريس« عن مصدر 
دبلوماسي أن املغرب ينتظر قيام 
أملانيــا مبراجعــة مواقفها حول 
قضايا خالفية عدة، لكن الرباط 
لم توضح بشكل واضح طبيعة 
»سوء التفاهمات العميقة« بني 

املغرب وأملانيا.

وكان مصدر مــن وزارة اخلارجية 
املغربية أكد أن »القرار املتخذ جاء 
إثر تراكم عدد من القضايا التي 
تبني عدم وجود احترام للمملكة 
املغربية ومؤسســاتها«. وكانت 
البداية مــن إقصاء برلني للرباط 
في املؤمتــر الــذي نظمته حول 

ليبيا في يناير عام 2020.
وأضاف املصــدر أن موقف أملانيا 

الرئيس  الرســمي املنتقد لقرار 
ترامب  دونالد  السابق  األمريكي 
القاضــي باالعتــراف مبغربيــة 
يكن  »لم  الغربيــة،  الصحــراء 
في املســتوى املطلوب«، مشيرا 
اعتبرت  األملانية  اخلارجية  أن  إلى 
لسيادة  الداعم  واشــنطن  قرار 
املغرب علــى الصحراء »يخالف 

الشرعية الدولية«.

تفاهمات »وراء الكواليس« بين اسرائيل وواشنطن بشأن إيران

الخارجية األلمانية تستدعي السفيرة المغربية ببرلين
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
نزلت أســعار الذهب امس األربعــاء ، لتهبط 
للجلســة السادســة في سبع جلســات، إذ 
ظــل املعدن األصفر الذي ال يــدر عائدا يتعرض 
لضغــوط جــراء توقعات بــأن عوائــد اخلزانة 
األميركية ســترتفع بفضل املزيد من التحفيز 

االقتصادي.
 0.3% الفورية  وتراجع الذهب فــي املعامــات 
إلــى 1732.51 دوالر لألونصة بحلول الســاعة 
06:45 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض ألدنى 
مســتوياته منذ 15 يونيو حزيران عند 1706.70 
دوالر أمس االول الثاثاء. ونزلت العقود األميركية 

اآلجلة للذهب 0.3 باملئة إلى 1728.90 دوالر.
ويتابع املســتثمرون عن كثب تقدم مشــروع 
قانون حتفيز أمريكــي بقيمة 1.9 تريليون دوالر، 
الشــيوخ بشــأن  قبيل نقاش يجريه مجلس 

التشريع هذا األسبوع.
واســتقرت عوائد ســندات اخلزانة األميركية 
القياســية قرب مســتويات %1.4 على الرغم 
من انخفاضها عن أعلى مستوي في عام الذي 

بلغته األسبوع املاضي.
وبينمــا يُعتبــر الذهــب حتوطا فــي مواجهة 
التضخم، فإن ارتفاع العوائد في اآلونة األخيرة 
هــدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيــد تكلفة الفرصة 
الضائعة حليازة املعدن األصفر الذي ال يدر عائدا.

وما زال مســؤولي الفدرالي األميركي يقولون 
إنهــم ســيبقون علــى خططهم لتيســير 
السياســة النقدية كما هي في مواجهة فورة 
محتملة للتضخــم هذا الربيع فــي اقتصاد 
يتلقى الدعم من اللقاحــات املضادة لفيروس 

كورونا وإنفاق حكومي.

أسعار الذهب تتعرض 
لضغوط بفعل ارتفاع 

عوائد الخزانة األميركية

اقتصاد6

بغداد - الصباح الجديد: 

رجح وزير املالية العراقي علي عاوي 
ضريبة  النــواب  مجلــس  يضع  أن 
الدخــل على جميــع الرواتب، الفتا 
إلى أن ديون العراق اخلارجية تبلغ 60 

مليار دوالر.
وقال عاوي، فــي مقابلة مع وكالة 
األنبــاء العراقيــة نشــرت امــس 
األربعاء إنــه »لغايــة اآلن ال نعرف 
الشــكل النهائي للموازنة العامة 
لعــام 2021، التي لــم تعرض على 

التصويت حتى اآلن«.
وأكد أنه »بالنســبة لسعر النفط، 
املوازنة،  احلكومــة  قدمت  فعندما 
كان ســعر برميل النفط 42 دوالرا، 
تغير اآلن حيث وصــل إلى 45 دوالرا 
ونهائي«،  السعر معقول جدا  وهذا 
مضيفا أن »املؤشــرات تدل على أن 
نسبيا  محافظا  ســيكون  السعر 
فاإليرادات احلقيقية ستكون أكثر«.

وأكــد عــاوي: »نتوقــع أن يضــع 
على  الدخل  ضريبة  النواب  مجلس 
الرواتــب وجميع اخملصصات  جميع 
ونحن ليــس لدينا أشــكال فهذه 

طريقة أخرى، وسوف يؤدي ذلك إلى 
تخفيــض اإليــرادات املتوقعة لكن 
في ظل الظروف التــي منر بها هذا 
التغييــر معقول يعنــي في ضمن 

احلدود املعقولية«.
وبخصوص مسودة املوازنة، ذكر وزير 
املالية أن »اللجنة املالية لم تعطينا 
مســودة املوازنة بل افكارا، وبعض 
املقترحــات والنقــاط التي يحدث 
عليها النقاش«، موضحا أن »املوازنة 
املوجودة اآلن أمــام مجلس النواب، 
كتعديات  كحكومــة،  قدمناهــا 
سوف تتم بأخذ وجهة نظر موقف 
جلنة املالية وأيضا املواقف اإلضافية 

التي قدمناها نحن كوزارة مالية«.
قدمتها  »املوازنــة  أن  عــاوي  وبني 
احلكومــة وهي اآلن أمــام مجلس 
النــواب، وكان لــدى اللجنة املالية 
هــذه  لكــن  التعديــات  بعــض 
التعديــات يجب أن تعــرض على 
التصويت  يتم  النواب ككل حتــى 
عليها«، مشــيرا إلــى أن »ما وصل 
إلينا مسودة تعديات وليس موازنة 
وناقشــناها مــع اللجنــة املالية 

بشكل ودي في أجواء جيدة«.
وتابــع عــاوي أن »العــراق ملتزم 

اخلارجيــة  الديــون  بتســديد 
بالتوقيتــات«، موضحا أن »العراق 
ليــس مديونا كثيــرا، مثل بعض 

األطــراف، بل أن الديــون اخلارجية 
االقتصاد  حجــم  إلــى  مقارنــة 

معقولة«.

اخلارجية  »الديــون  أن  وأكد عاوي 
تبلــغ 60 مليــار دوالر موزعة على 
مشيرا  ترتيبها«،  وطريقة  السنني 

الى أن »ديون العراق أكثرها سابقة 
وإلى مؤسســات  إلى حكومــات 
أو  إلى شــركات  دولية، وليســت 
مؤسسات جتارية، فكلفتها نسبيا 
جيــدة وفتــرات الســداد طويلة 

نسبيا«.
 وأشــار إلى أن »املديونية اخلارجية 
مرتبطة مبشــاريع أكثرها، وهناك 
فقط مديونيــة من صندوق النقد 
املوازنة  لغرض مســاعدة ودعــم 
ولكــن هذه ســددت«، موضحا أن 
»العــراق ليس بحاجــة إلى دعم 
مالــي نقــدي رمبا فتــرات معينة 
نحتاج إلى دعم نقدي إلى املوازنة، 
دولية  أطراف  أن تســاعد  فيمكن 
العراق في إجناز مشــروع إصاحي 
ولكن بصورة عامة العراق يقترض 
اخلارج لغرض متويل املشــاريع  من 
والتي إذا كانت ناجحة فتسدد من 

خال إيرادها«.
ولفت إلــى أن »الديــون الداخلية 
معظمها بيد مؤسسات حكومية 
كمصارف وبنــك مركزي فممكن 
أن  إلى  إعــادة جدولته«، مشــيرا 
70 تريليون  الداخلية تبلغ  »الديون 

دينار ويتم تسديدها«.

كشف أن ديون العراق الخارجية تبلغ 60 مليار دوالر

وزير المالية يرجح أن يضع مجلس النواب 
ضريبة الدخل على جميع الرواتب
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 الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ظل الضعف يعتــري الدوالر الذي 
يُعد ماذا آمنــا بوجه عالم اليوم 
إذ واصلــت عوائد اخلزانة تراجعها، 
مما أعــاد بعض الهدوء لألســواق 
العاملية وأوقد شــرارة الطلب من 
جديد على األصول العالية اخملاطر 

بحسب "رويترز".
العالية اخملاطر  العمات  ومتسكت 
ومــن بينها الــدوالر األســترالي 
والكرونــة النرويجية باملكاســب 
الكبيرة التــي حققتها على مدى 
يومــني. كما قوض تراجــع عوائد 
السندات األمريكية بعض جاذبية 
الدوالر بني العمــات املناظرة ذات 
العوائــد املنخفضــة فيما ارتفع 
الني والفرنك السويسري عن أدنى 
مستوى في عدة أشهر أثناء الليل.

والســندات كانــت فــي مركــز 
عاصفــة ضربت األســواق املالية 
في األســابيع األخيرة عقب قفزة 
بقيادة  العاملية  العوائد  في  كبيرة 
في حتد  األمريكية  اخلزانة  سندات 
إلصرار مســؤولي البنوك املركزية 

على التحلــي بالصبر في تطبيع 
الوقت  فــي  النقدية  السياســة 
االقتصادات  فيــه  تتعافى  الــذي 
األســهم  وتراجعت  اجلائحة.  من 
مســتويات  قــرب  من  العامليــة 
قياســية مرتفعة وتقلبت أسعار 

السلع األولية.
ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشــر 
الدوالر الــذي يتتبــع أداء العملة 
األمريكية مقابل ســلة من ست 
في  رئيســية  مناظــرة  عمــات 
التعامــات املبكرة في اجللســة 
اآلســيوية اليوم بعد أن انخفض 
عن أعلى مســتوى في شهر أثناء 

الليل.
وارتفــع الدوالر األســترالي قليا 
ليعزز  أمريكي  دوالر   0.7820 إلــى 
مكاســب بنحــو 0.7 فــي املائة 
حققهــا علــى مــدى اليومــني 
أظهرت  بيانــات  بعد  الســابقني 
أن االقتصاد األســترالي منا بوتيرة 
أســرع بكثير من املتوقع في الربع 
األخير من العام املاضي. واستقرت 
عند  التداوالت  في  تقريبا  الكرونة 

8.4684 للــدوالر بعد أن تقدمت 1 
فــي املائة في كل من اجللســتني 
الفائتتــني. ولم يطــرأ تغير يُذكر 
تقريبا على اليــورو عند 1.20880 
دوالر بعــد أن ارتفع ما يزيد عن 0.3 
باملئة في اجللســة السابقة حني 
انتعش من أدنى مستوى في قرابة 

شهر دون 1.20 دوالر.
وأضاف الدوالر 0.2 فــي املائة إلى 
106.875 ين وهــو عملة ماذ آمن 
أخرى، ليتماســك بعــد أن تراجع 
عــن قمة عنــد 107 ينــات أثناء 
يسجله  لم  مســتوى  وهو  الليل 
العملة  وزادت  أغســطس.  منــذ 
إلى  املائــة  0.1 فــي  األمريكيــة 
0.91530 فرنــك بعــد أن صعدت 
إلــى املســتوى املرتفــع البالــغ 
األولى منذ نوفمبر.  0.9193 للمرة 
وفي العمات املشــفرة متاسكت 
بتكوين قــرب 49 ألف دوالر تقريبا 
بعد تراجــع حاد عقــب أن بلغت 
املستوى القياســي املرتفع البالغ 
58 ألفــا  و354.14 دوالر فــي 21 

فبراير.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
عبر املهندس أمــني الناصر، رئيس 
أرامكو الســعودية وكبير إدارييها 
تفاؤلية  التنفيذيــني، عن نظــرة 
بشــأن أحوال ســوق النفط على 
املدى القريــب، إذ قال: إن »الطلب 
يشــهد ارتفاعا قويــا من الصني 
وشــرق آســيا، في حني وصل إلى 
مســتويات ما قبــل اجلائحة في 
الهند، ورغم األثر الذي طال الغرب 
توزيع  أن  إال  املتحــدة،  والواليــات 
اللقاحــات حاليا هــو ما يدفعني 

للتفاؤل«.
جــاء ذلك خــال نقــاش تضمن 
االجتاهــات االقتصاديــة واجتاهات 
قطاع النفط والغــاز، إضافة إلى 
التحول في قطــاع الطاقة خال 
جلســة نظمــت افتراضيا ضمن 
جدول أعمال مؤمتر أســبوع سيرا 
للطاقة بعنوان »التخطيط لعصر 

التعافي«.
النقاش مايكل  وشارك في حلقة 
ويــرث، كبير اإلداريــني التنفيذيني 
في شركة شيفرون، وأدارها دانييل 
يرجني، نائب رئيس شركة آي. إتش. 

إس. ماركت.
فيــروس كورونا  أثر جائحة  وحول 
الناصر، »واجهتنا  أرامكو، قال  في 
أكبــر أزمة خال قرن مــن الزمن، 
لكن قطــاع أعمالنــا اعتاد على 
الظــروف الصعبة بفضل تركيزنا 
على املرونة التــي منحتنا القدرة 
على التكيف مبــا يكفل التجاوب 

السريع«.
أن »جائحة فيروس كورونا  وأضاف 
قاســية  حقائق  عــن  كشــفت 
للعالــم، فقــد كان هنــاك تأثير 
كبيــر فــي الشــركات الصغيرة 
واملتوســطة، وامتد ذلــك التأثير 
القلق  يبعث  مــا  التوظيف،  على 

علــى املدى الطويل حيــال ارتفاع 
نسبة البطالة«.

في قطاع  التحول  وبشأن مسألة 
الطاقــة، أشــار الناصــر إلى أن 
واالجتماعية  البيئيــة  القضايــا 
واحلوكمة كانت وال تزال تشــكل 
مــن  بــه«  يســتهان  ال  »جــزءا 

استراتيجية أرامكو السعودية.
وتابع الناصر، »أنشــئت شــبكة 
لنا في  التابعــة  الرئيســة  الغاز 
ســبعينيات القــرن املاضي. ومن 
خــال احلد مــن حرق الغــاز، فإن 
الشــبكة وحدهــا تســهم في 
التخلص مــن 100 مليون طن من 
ثاني أكسيد الكربون في كل عام 

منذ إنشائها«.
ســلط  مســتقبلية،  وبنظــرة 
الناصــر الضوء علــى اإلمكانات 
الســتخدامات  واحملتملة  الكبيرة 

الهيدروجني.

الدوالر يعتريه الضعف 
مع تعافي معنويات المخاطرة

رئيس أرامكو: طلب مرتفع على النفط 
في الصين وشرق آسيا 
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دراسة
في نصوص الشاعر عبد األمير خليل مراد 

الكائن التخييلي والبعد الداللي
نالحـظ  الوسـيلة  وبهـذه  التركيـب، 
املفـردة  بـن  يحـدث  الـذي  التطابـق  أن 
واجلملـة، تطابقـا إجباريـا، أي أن اجلملـة 
الشـعرية حتتاج إلى هذا التطابق، والذي 
يحـدث أن اإلشـارة التي يعينها الشـاعر 
هـي خيـر دليـل السـتقطاب الـدالالت، 
فهـي تـدل علـى شـيء معن، والشـيء 
أو  لديـه،  املسـميات  املعـن يكـون مـن 
ناحيـة  مـن  أمـا  املتعلقـات،  مـن  رمبـا 
املسـميات  فتكـون  التخييلـي  الكائـن 
أوفـر وأعمـق، وذلك بسـبب ألن الشـاعر 
اليحتـاج إلى مؤثرات خارجيـة للمفردات 
الشـعرية التـي تتقبـل التركيـب) كمـا 
قـال ابن سـينا ( فـي اجلملة الشـعرية..

( 1 )
حن ال أملك إال أن أقذفَك 

بهذا القلِب
الـذي تدوسـه حوافـُر العنقـاء مـن كّل 

نْب جا
حتى يقفزَ من صدري 

كالقطط املسعورة
دعني أصرُخ

“ أصرخ باسمَك “
من أعماقي املسكونة بالضجرْ

 –  11 ص   – احتمـاالت  قصيـدة:  مـن 
املتلمـس صحيفـة 

النـّص  فـي  املعنـى  يتطـور  عندمـا 
غايـة،  إلـى  يوصلنـا  احلديـث،  الشـعري 
مـع  عالقتـه  نعنيهـا  التـي  والغايـة 
اتصـاالت  فللفهـم   الفهـم،  مشـكلة 

وعالقـات تتواجـد داخـل النـّص، ولكـن 
بتلـك  النصيـة  املفاهيـم  النحصـر 
الكلمـات التـي وظفهـا الشـاعر فقط، 
فهنـاك بعـض األبعـاد، وقـد تكـون مـن 
النـّص اجملـاور  يرتديهـا  املؤجلـة  األبعـاد 
فـي حالـة التفكيـك، لذلك فـإن الفعل 
الدائـر  اجلـزء  يشـكل  والـذي  املتحقـق 
فـي القـول الشـعري، يظهـر بـن أجزاء 
الـكالم، ويشـكل اجلـزء املفهـوم أيضـا 
النـّص  فـي  الشـاعر  تفاعـالت  أحـد 
الـذي  الشـعري  فاملشـهد  اللغـوي، 
رسـمه الشـاعر عبد األمير مراد يشـكل 
أي النسـتطيع علـى  الـكّل؛  اجلـزء مـن 
قطع النصـوص املرسـومة. فاالرتباطات 
االتصاليـة مـن خـالل املفاهيم شـكلت 
لـذة الشـاعر فـي االنتمـاء إليهـا، لذلك 
عندمـا يطـرق بابـا مـن أبـواب املعانـي، 
تقـول  لديـه،  املفضـل  الغـذاء  تشـكل 
يسـعى  اإلنسـان  إّن   (( اللـذة،  نظريـة 
يسـعى  كان  وإذا  اللـذة،  حتصيـل  إلـى 
إلـى شـيء مـا، إذن، البـّد أن هذا الشـيء 
لذيـذ. – ص 22 – النظريـات القائمة على 
مبدأ اللـذة – إدوارد ج. مـوراي- ترجمة: د. 
أحمـد عبـد العزيز سـالمة – مراجعة: د. 

محمـد عثمـان جناتـي((.
بهـذا   + أقذفـكَ  أن  إال  أملـك  ال  حـن 
القلـِب + الـذي تدوسـه حوافـُر العنقـاء 
مـن كّل جانـْب + حتـى يقفزَ مـن صدري 
+ دعنـي أصـرُخ  + كالقطـط املسـعورة 
أعماقـي  مـن   +  “ باسـمَك  أصـرخ   “  +

بالضجـرْ املسـكونة 
يشـكل الفعل اإلجنـازي العالمـة الدائرة 
فـي املقطـع الشـعري، والـذي يشـكل 
أحـد املشـاهد الشـعرية، ومـن خاللـه 
نقيـس القياسـات التأويليـة واملفاهيـم 
الشـاعر،  قصديـة  إلـى  تقودنـا  التـي 
املقطـع  فـي  فعلـن  منلـك  أننـا  ومبـا 
املرسـوم، فمهمـة الفهم سـتكون أوفر 
للمتلقـي، بـن اإليجـاب والقبـول، وبـن 
الرفـض والوضعية، فنسـتطيع أن نقول 
أننـا أمـام الواضـع مبفاهيمـه الوضعية 
والعالقـات التـي أسسـها بـن األفعـال 
أخذنـا  لـو  املعنـى،  اسـتحضار  وبـن 
الفعـل أملـك والفعـل أقـذف، فسـوف 
نالحـظ أّن الفعلـن مـن أفعـال الـكالم 
اللذيـن وظفهمـا الشـاعر فـي النـّص، 
فالفعـل قذف، يشـكل داللة مـن أفعال 
ومضارعـه  القويـة،  االنتقاليـة  احلركـة 
يقـذف، ليس املوضوع يكمـن هنا، فقط، 
فاملوضـوع هـو التحـول الـذي نالحظـه 
مـن املعنـى إلـى املوضـوع ليشـكل لنـا 
صيغـة شـعرية، وهـي نتيجـة نهائيـة 
ملوضـوع الفهـم الـذي ننـوي تبيانـه من 
خـالل حركـة اجلمـل االمتداديـة والتـي 
والـذي   ( متواصلـة  مفاهيـم  أعطـت 
يسـاعدنا علـى ذلك هـو حركـة األفعال 
ونوعيتهـا املكانيـة في املنظـور الداللي 

 .(
إن التداخـل الـذي يحـدث بـن املفهـوم 
والتأويـل يقودنـا إلى جتليـات اجلملة عبر 
منطوقهـا القولـي، ومن خاللهـا تظهر 
قصديـة الشـاعر، ولكـن اجلملـة التـي 
نالحظهـا في املقطـع غيـر متوقفة، بل 

امتداديـة؛ لذلك تشـكل اللغـة العامل 
األساسـي باحتضان املشـهد الشـعري 
األميـر  عبـد  العراقـي  الشـاعر  لـدى 
مـراد، ومـن خاللهـا نسـتطيع الوصـول 
مـن  كان  الـذي  الذاتـي  التصـور  إلـى 
املعينـات فـي تغذية النـّص الشـعري .. 
)) إّن صفائـح الفينومينولوجيـا والتأويل 
واالحتـكاك.  التداخـل  عـن  تنفـك  لـم 
هاتـن  بـن  املشـتركة  فاألرضيـة 
اللغـة ليسـت كأداة  الفلسـفتن هـي 
كتجليـات  وإمنـا  وألسـنية  منطقيـة 
أو  فاملعنـى  دالليـة.  وفتوحـات  وجوديـة 
الوجـود ينفتـح فـي أفـق اللغـة مثلمـا 
السـماء.  أفـق  فـي  النهـار  ينبجـس 
واملعنـى.  النـّص  كينونـة  هـي  فاللغـة 
– ص 93 – اإلزاحـة واالحتمـال – محمـد 

.)) الزيـن  شـوقي 
وأجير عيوني من صورتَك الوهمية

واتركني أصّفق وسط احلارة...
                        كّل مساْء

وأخّضب سحنتك الوردية باحلّناِء 
وأسفُك عند قدميَك الوردَ 

ألبارَك فيَك جنوني
أنا... أنَت

وأنَت... أنا ...؟
وكالنا مأخوذ بحلٍم لم ينتِه...

                      بعُد...!

 –  11 ص   – احتمـاالت  قصيـدة:  مـن 
املتلمـس صحيفـة 

اخليـال ومـن خـالل التخيـل أيضـا، تولد 
الصـور  تلـك  احلّيـة،  الشـعرية  الصـور 
فـي  حلظتهـا  وليـدة  تتشـكل  التـي 
بعـض األحيـان ) إذا اعتبرنـا أن اللحظـة 
فـي  أيضـا  فعاليتهـا  لهـا  الشـعرية 
املنظـور الشـعري( وهـذا مايحـدث فـي 
أغلـب النصـوص عندمـا تكـون الـذات 
العاملـة أو احلقيقية قد جتـاوزت حالتها 
عـن  تفتـش  وراحـت  اليوميـة  العاديـة 
أو صـور  حقـول اسـتعارية وتشـبيهية 
فـي  اجلديـد  التصويـر  لتبيـان  مجـردة 
النـّص الشـعري، فالقـوة التـي تنتمـي 
ملكيـة،  تخييليـة  قـوة  الـذات،  إليهـا 
التصويـري  بالتكويـن  اخملتصـة  وهـي 

احليالـي.
وأجيـر عيونـي مـن صورتـَك الوهميـة + 
واتركنـي أصّفـق وسـط احلـارة... +  كّل 
الورديـة  سـحنتك  وأخّضـب   + مسـاْء 

باحلّنـاِء + وأسـفُك عنـد قدميـَك الـوردَ + 
ألبـارَك فيَك جنونـي + أنا... أنـَت + وأنَت... 
أنـا ...؟ + وكالنـا مأخوذ بحلٍم لـم ينتِه...

نالحـظ  املتواصلـة  اجلملـة  خـالل  مـن 
أّنـه ليـس هناك مايثيـر الذات املباشـرة، 
لذلـك ومـن خـالل التحليل مـن مفهوم 
الـذات االنفرادية، يتم االهتمام بالنسـق 
الـذات،  عـن  ينـزاح  الـذي  التشـفيري 
األعمـال  مـن  الـذات  عمـل  فيصبـح 
فـي  مانالحظـه  وهـذا  املباشـرة،  غيـر 
والبنيـان  النسـق،  تشـكيل  فاعليـة 
الـذي ميـّر علينـا في املشـهد الشـعري، 
هـي طبيعـة العالقـات املتواجـدة؛ وهي 
عالقـات مـن خـالل العناصـر املتواجـدة 

فـي النـّص لغـرض البنـاء، فمثـال : 
وأجيـر عيونـي مـن صورتـَك الوهميـة.. 
ثالثـة  مـع  البـاث  عالقـة  تتبـن  هنـا 

كائنـات.. 
كائـن األنـا : باعتبـار أن األنـا التـي توازي 
املشـهد الشـعري، هـي األنـا الشـاعرة، 
فالتحـول الذاتـي تبـن، بأن الشـاعر قد 
جتـاوز الذات واهتـم مببدأ كائـن األنا، وقد 
تبينـت مـن خـالل طبيعة األنسـاق التي 
ومضامينهـا  الشـعرية  اجلمـل  رافقـت 

التـي حملـت املعاني.. 
كائـن اآلخـر : حيـث أن التوجيـه املُعـن 
الـذي التزمتـه اجلملـة، هـي توجيه نحو 
الغائـب، فظهـر الغائـب كمعنى مؤجل 
غيـر ظاهـري ) املعنـى املؤجـل، يكون من 
خصوصيـة املتلقـي لكشـف مبـا يـدور 
فـي املنظور النصـي، وعادة يكـون النّص 
اجملـاور يهتـم بهـذه املعانـي (، فمعظـم 
مـع  تواصلـت  التـي  الشـعرية  اجلمـل 
البنـاء النصـي، حتدثـت من خـالل القول 

الشـعري نحـو اآلخـر الغائب..
كائـن اإلثـارة : من خـالل حركـة املتخيل 
بعـض  ميسـك  أن  الشـاعر  اسـتطاع 
املعانـي، والتـي أدت مفعولهـا من خالل 
فعـل اإلثـارة، والـذي زار كل جملـة مـن 
الوقـت  نفـس  وفـي  الشـعرية،  اجلمـل 
الذاتيـة قـد ظهـرت  التصـورات  كانـت 
إلـى جانـب الكائـن التخييلـي كمهمة 
البـد منهـا لالبتعـاد عـن املباشـرة فـي 
بنـاء النّص الشـعري. فالصيغة النصية 
اجلماليـة  البنيـة  هـي  تواصلـت،  التـي 
مـن خـالل جمالية اللغـة التـي وظفها 

البـاث لتبرقـع املعانـي املمتـدة..
( 2 )

خذني هذه املّرة
 ألضرم النار في جسدي الناحل

وال أهـمّ بشـيء لـم ينلـه أبـو الطيـب 
املتنبـي 

فليس عندي إال بقايا جمجمٍة سوداَء 
وعظام اليكسوها اللحم 

ولكنني رغم أفولي 
أحلم بالقمر الذي لن يُضيء شرفتنا

 الليلة 
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املتلمـس صحيفـة 

عالء حمد 

الشـعرية  مجموعتـه  بدايـة  فـي 
الشـاعر  يكتـب  املتلمـس(  )صحيفـة 
العراقـي عبـد األمير خليـل مـراد تعريفاً 
موجـزاً باملتلمـس، واملتلمس هـو جرير بن 
عبداملسـيح بـن عبـداهلل بـن دوفـن بـن 

اجلاهليـة.. شـعراء  مـن   .. حـرب 
   إن عالقـة الكتابـة التلقائيـة بالكائـن 
الكتابيـة  السـلطة  عالقـة  التخييلـي، 
تعتـزم  النفسـية  اآلليـة  تكـون  عندمـا 
التعبيـر، إن كان ذلـك عـن طريـق النـّص 
املكتـوب،  النـّص  طريـق  عـن  أو  املقـروء 
ففـي احلالتن يتحـرك الكائـن التخييلي 
فـي اخللـق الشـعري؛ وخصوصـا عندمـا 
تكون العالقـات بن احملسوسـات، عالقات 
لينـة لهـا جاذبيتها فـي البعـد الكتابي، 
ومن خـالل هذا املنظور، يسـعى الشـاعر 
إلـى فقـدان ذاتـه العاديـة ليدخـل إلـى 
ذات حقيقيـة اختـارت عاملهـا املالئـم في 

البعـد الكتابـي. 
بواسـطة  الشـعري  النـّص  يتحـول 
الذهنـي  الواقـع  مـن  املصغـرة  الصـور 
اجملـرد إلـى مظهـر مـن مظاهـر اإليحـاء 
الذهنـي  الواقـع  أن  حيـث  امللمـوس، 
املقـروء  النـّص  علـى  يحـوي  اخليالـي، 
مـن خـالل اخللـق النّصـي، بينمـا الواقـع 
النـّص  بنيـة  علـى  فيحـوي  املكتـوب 
الكبـرى ) الصـورة الكبـرى ( والتـي تكون 
تقيمهـا  التـي  والعالقـات  النسـق  مـن 
الصـور املصغـرة، وال يفوتنـا بهـذه احلالة 
الترميـم والتشـييد، ) لـم نقـل الهـدم 
والبنـاء، باعتبـار النـّص قـد بنـي ويحتاج 
مباهيتـه  والنظـر  أخـرى  عالقـات  إلـى 

 .) التأسيسـية 
بـن  أو  واملدلـول  الـدال  بـن  العالقـة  إن 
فـي  احملتكـرة  والصـورة  اخليالـي  البعـد 
الـذات العاملـة، شـكلت هـذه االجتاهات 
البعـد اللغـوي والـذي يكـون لـه األوليـة 
وكيفيـة التوظيـف واالنتماء إلـى اللغة، 
إن كانـت فـي االشـتغاالت الداللية أو في 
والتـي تتجمـع  التصويريـة  االشـتغاالت 
بهمـا األبعـاد الرمزيـة، ومنيـل إلـى هـذه 
العالقـة باعتبـار أن الرمـز اخليالـي جـزء 
مـن حركـة الكائـن التخييلي فـي النّص 
الشـعري، حيـث إنـه املؤسـس األول حتى 
للفعـل اخليالـي الـذي ينتمـي لـه النّص، 
فاملاهيـة األولـى هـي الكائـن التخييلـي 
العاملـة  الـذات  فـي  حركتـه  ومـدى 
ومؤثراته املباشـرة للنقـل األولي لتحويل 
النّص الشـعري ورسـم الروح الفلسفية 

املتعـددة..  باجتاهاتـه 
الشـاعر العراقـي عبـد األميـر مـراد ومن 
صحيفـة  الشـعرية  مجموعتـه  خـالل 
متعـددة،  كائنـات  إلـى  مييـل  املتلمـس، 
ولكـن الـذي يوقفنـا بالدرجـة األولـى هو 
الـذات  التخييلـي وعالقتـه مـع  الكائـن 
مـع  بالتوافـق  تعمـل  التـي  احلقيقيـة 
اختيـار عاملهـا األرحـب الـذي ال يخلو من 

حولهـا.. العائمـة  املعانـي 
منيـل إلى إعـادة تعيـن الداللة مـن خالل 
تقبلـت  التـي  املفـردة  ومـكان  اجلملـة 

يتحول النصّ الشعري 
بواسطة الصور المصغرة من 

الواقع الذهني المجرد إلى 
مظهر من مظاهر اإليحاء 
الملموس، حيث أن الواقع 

الذهني الخيالي، يحوي على 
النصّ المقروء من خالل الخلق 
النصّي، بينما الواقع المكتوب 
فيحوي على بنية النصّ الكبرى 
) الصورة الكبرى ( والتي تكون 

من النسق والعالقات التي 
تقيمها الصور المصغرة، وال 
يفوتنا بهذه الحالة الترميم 

والتشييد، ) لم نقل الهدم 
والبناء، باعتبار النصّ قد 

بني ويحتاج إلى عالقات أخرى 
والنظر بماهيته التأسيسية(

قراءة

نص

منتهى عمران

ال  القصـة مجـرد حكايـة  تكـون  لكـي ال 
للقـارئ  الفطـري  الفضـول  تُشـبع  أكثـر 
علـى القـاص أن مينحهـا معنـى وعضي أي 
عبـرة أو إيحاءات حسـية تسـتثير املشـاعر 
اخلـوف  ورمبـا  واملتعـة  اجلمـال  باسـتنطاق 
والرعب أو مبنحها بعدا فلسـفيا يسـتقرئه 
ذو نباهـة وخيـال، وكلمـا متكـن القاص من 
كل ذلـك ميكننـا أن نقول عنـه مبدعا. وهذا 
القـاص جنـاح  فـي مجموعـة  وجدتـه  مـا 
عـام  الصـادرة   ) واجلسـد  النـاي  اجلبيلـي) 
٢٠١٩ عـن منشـورات احتـاد األدبـاء والكّتاب 
فـي البصـرة دار كيـوان للنشـر بواقـع ٦٥ 

صفحـة و ١٩ قصـة. 
لقـد كان القـاص اجلبيلي قصديـا متعمدا 

ملـا  متامـا  واعيـا  قصصـه  كتابـة  فـي 
يريـد منهـا. اجتمعـت كل  يكتـب ومـاذا 
القصـص علـى ثيمـة واحدة هي اإلنسـان 
ومظلوميتـه واظنه تعمـد أن يكون عنوان 
اجملموعـة الناي واجلسـد املأخـوذ عن عنوان 
القصـة  احـدى قصـص اجملموعـة فهـذه 
خالصـة كل القصـص فهي جتسـد املعنى 

الفلسـفي حليـاة اإلنسـان املظلـوم. 
تـدور القصة عـن كتلة سـواد جامدة على 
جسـر ال يعـرف سـرها املـارة حتـى يبـدأ 
صبـي بالعـزف على النـاي اغنية شـعبية 
وكشـفت  عباءتهـا  سـقطت   ( مألوفـة 
بالتجاعيـد.  متغضـن  عجـوز  وجـه  عـن 
ابتسـمت ابتسـامة عريضـة بفـم ادرد ثم 
نهضـت وهي تطـرق بقدميهـا على األرض 
علـى إيقاع نغمـات النـاي.( ص٥٦ . أما عن 
وفلسـفيا  نفسـيا  إثـارة  القصـص  أكثـر 

فهـي قصة العقـرب التي امتـأت بالرعب 
بسـبب هذا اخمللـوق املميـت والذي شـارك 
سـجينا زنزانتـه وعلـى السـجن أن يكون 
املفارقـة  تلـك  العقـرب  علـى  حارسـا 
القـاص  فيهـا  وضـع  التـي  العظيمـة 
بطـل قصتـه وجعلـه يعيـش فـي صـراع 
احملافظـة علـى حياتـه وحياة العقـرب في 
ذات الوقـت. لطاملـا كانـت حيـاة اإلنسـان 
لتنتهـي  الظاملـة  املفارقـة  وقـع  حتـت 
مأسـاوية فـي كل األحـوال. فهـا هـو فـي 
القـاص  اشـتغال  رغـم  الصعـود  قصـة 
علـى التخيـل واحللـم فهـو يفـكك صورة 
اجلسـد املصلـوب فـي السـماء مبسـامير 
مـن النجوم فيصعد اجلسـد الى السـماء 
وتهوي املسـامير الى السـطح ليسـتفيق 
احلالـم علـى صـوت املطـر يضـرب بقـوة 
على سـقف الغرفة الطينيـة. ص ٤٧ إنها 

صياغة فلسـفية فـي العالقة اإلنسـانية 
بـن اإلميان والفقـر. الفقر الـذي يقود بطل 
قصـة املعطف املثقف في البـالد الثلجية 
أن يقـرأ قصـة  بـاردة قارسـة  وفـي ليلـة 
معطـف غوغـول فيحـس بالـدفء وينـام.

ص٥٣ 
ال تخلـو القصـص من الفانتازيا املأسـاوية 
املقطوعـة  األذان  مجموعـة  هـي  فهـا 
حـوار  فـي  النفايـات  حاويـة  فـي  جتتمـع 
عـن أصحابهـا في إشـارة إلـى أيـام احلرب 
تقطـع  كانـت  حيـث  اإليرانيـة  العراقيـة 
أذن اجلنـدي الهـارب مـن احلـرب فـي قصـة 
قصـة  فـي  وكذلـك   ٦٣ ص  )النفايـات( 

.٥١ ص  حتتـرق(  )جورنيـكا 
كما أن القـاص اجلبيلي اسـتثمر الهاجس 
السـينمائي فـي تصويـر قصتـه ) احلّناية( 
ص٤٥ لينقـل لنـا مشـهدين بـن ضفتـي 

الـذي  الراعـي  انتقـل مـن مشـهد  نهيـر 
النفايـات  مـن  ليـأكل  قطيعـه  يقـود 
ومشـهد ريفـي لفتـاة تخبـز فـي تنورهـا 
الطينـي علـى وقـع انغـام الناي. وقـد برع 
اجلبيلـي فـي صياغـة املشـهدين بشـكل 

مؤثـر وبخامتـة تصويريـة بارعـة.
قصصـه  فـي  اجلبيلـي  أيضـا  اسـتثمر 
العديـد مـن الشـخصيات املعروفـة مثـل 
والولـي)  جبـرا  ابراهيـم  وجبـرا  بيكاسـو 
احلسـن ( واحلـالج ولـوركا ليشـكل منهـا 

بليغـة.  وإشـارات  دالئـل  قصصـا حتمـل 
بـن  وحملـت  القصـص  تنوعـت  لقـد 
طياتهـا املتعـة والسـرد الهادئ والسـلس 
في شـكلها واحلركة واإلثـارة في اعماقها.

الوصـف  فـي  زيـادات  بـدون  محكمـة 
واحلكـي واالبتعـاد عـن الترهـل واإلطالـة 
فكانـت مجموعة مميـزة تسـتحق القراءة.

قاسم عباس بالش

 الشـعر اجلديـد أو املغايـر ال يبنـى علـى 
أسـس غيـر مخطط لهـا؛ ألنـه حالة من 
حاالت الذات التي تسـتجيب النفعاالتها، 
مبعنـى آخر إن الشـعر يتمحـور في حريته 
فـي  الشـاعر  قناعـات  تفرضهـا  التـي 
صراعـه مـع األشـياء وفهمها فالشـاعر 
يـرى األشـياء مـن زوايا قـد ال تتـاح لغيره 

، فهـو يسـكبها بوصفهـا مـادة أوليـة 
فـي مخيلتـه؛ ليبـدع لنـا نصـا مغايـرا 
ميكـن أن نطلـق عليه)الشـبيه اخملتلـف( 
. والنـص الشـعري املغايـر هـو موقف أو 
رؤيـة أو رؤيـا تشـكلت في ذهن الشـاعر 
ذهنيـة  لعمليـات  ومخيلتـه وخضعـت 
النـص  فجـر  يبـزغ  أن  قبـل  معقـدة 
بصورتـه النهائيـة  .... مقطـع من نص... 
أعـرف انـه ابتعـادك مـا يسـبب كل هذا 
املـاء املالح فـي العينـن حتى إنـي وبعد 

كل هـذه اخلبرة في احلزن لم أعد اسـمي 
انسـيابك متمنعة عن االنسـكاب دمعا 
.. والشـعر ليـس كائنا هامشـيا خارجيا 
يهـز حواسـنا فـي حلظـة عابـرة، فهـو 
متعـددة  مجسـات  علـى  حتتـوي  بنيـه 
تشـير بشـكل أو بآخـر إلـى وجـود فكرة 
مـا أو مجموعـة أفـكار متتـزج؛ لتصـوغ 
.....مقطـع  املثمـر  سـؤالها  ذلـك  بعـد 
مـن نـص... مـاداس بـكل هـذه األفـراس 
التـي فـي حظائـره كل هـذه الطرقـات 

املعبـأة باألخطـار ويقتـص منـي حينما 
تصـل رسـائله التي يعبئ بهـا قمصاني 
ومفضوحـة  مفضوضـة  األكمـام  حـد 
بـن يـدي مريديـه ، مـن خـالل السـؤال 
باسـتطاعتنا أن نفرض شـيئا مـن احلوار 
لتتالقـح الفكرة بالسـؤال تبعا ملقومات 
يـروم  التـي  للحلـول  سـعيا  اإلجابـة 
إليهـا منتـج مـا وهنا ميكـن أن نقـول أن 
الشـعر هـو معرفـة بدئيـة تظهـر بعـد 
تصادمهـا مـع احلـواس بوصفهـا خامـة 

تتبـع وعيا تلقائيـا بوجودهـا احلتمي من 
نحلـل  نسـتطيع  االعتقـاد  هـذا  خـالل 
نصـا شـعريا للشـاعر عمـار املسـعودي 
فـي كتـاب فقـه النشـوة كونـه يحتوي 
علـى مجموعـه من اجملسـات الراسـخة 
أو القـارة التـي متكن القارئ مـن التماس 
وفضاءاتهـا  الدالليـة  محموالتهـا 
لـم  نـص...  مـن  مقطـع   .... اجلماليـة  
قسـيما  أحوالـك  مـن  حـال  بـأي  تكـن 
جيـدا لنهـار مبجاميـع هذا السـواد الذي 

يتطشـر عـن جانبيـك مثل نهـر يفيض. 
وهـذا يقودنـا للقول بأن الشـاعر لم يدع 
نصـه ينفلـت أو ينـزاح إلـى قـاع الترهل 
أو الزيـادات الفائضـة، إنه يفعل بشـكل 
الشـعرية  الصـورة  مكونـات  مسـتمر 
مبدياتهـا اخملتلفـة؛ لتعلـن عـن شـكلها 
نصـه  بخيـوط  ممسـك  ،فهـو  التـام 
الدالليـة، وتشـكيالته الفنيـة اجلماليـة 
مبـا ينسـجم مـع رؤيـا الشـاعر املبثوثـة 

النص. مفاصـل  فـي 

قراءة في »الناي والجسد » لـ نجاح الجبيلي 
اإلثارة والمعنى في السرد 

الرؤيا الشاعرة في فقه النشوة

غالف الكتاب
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متابعة ـ الصباح الجديد:
أعــرب العراقــي حكيم شــاكر، 
املدير الفني للسويق، عن سعادته 
لقيــادة الفريق إلــى نهائي كأس 
الســلطان بفــوزه علــى ضيفه 
االحتــاد، في إيــاب الــدور نصف 
الصبحي  النهائي.وقــاد عصــام 
فريقه السويق للتأهل إلى نهائي 
فوزه على  بعد  الســلطان،  كأس 
ضيفــه االحتــاد، بنتيجــة )0-2(، 
مســاء اول أمس، مبجمع الرستاق 

الرياضي.
وعوض الســويق خســارته ذهابا 
كأس  نهائي  ليبلغ   ،)2-1( بنتيجة 
الســلطان، ويواجــه ظفــار يوم 
مشــهد  تكرار  في  املقبل،  األحد 
نهائي عام 2017.وقال شــاكر في 

تصريحــات خاصة لـ«كــووورة«، 
الذهاب  اســتفاد من نظــام  إنه 
الذي  الهدف  واإلياب في استغالل 
أحرزه في ملعب االحتاد، ليحســم 
مواجهة اإليــاب ملصلحته )0-2(.. 
وأضــاف مدرب الســويق: »جنحنا 
في توظيف الالعبني حيث منحنا 
الثقــة لبعض الالعبــني وقدموا 
التي  والتبديــالت  مميز،  مســتوى 
أجريناهــا ســاهمت فــي الفوز 
النهائيــة«. للمبــاراة  والتأهــل 
وعن النهائي، قال شــاكر: »مباراة 
صعبة وظفار فريق بطوالت سبق 
وأن تعادلنا قبل أيــام في الدوري، 
ولدينــا الوقت الكافي لدراســة 
التكتيك  ووضــع  لعبهم  طريقة 

املناسب للنهائي«.

رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

تبدأ اليوم مباريات اجلولة الثانية 
الكــرة  دوري  والعشــرين مــن 
ثــالث مواجهات،  باقامة  املمتاز 
ففــي ملعب الشــعب الدولي 
تقام مبــاراة الزوراء والطلبة في 
الســاعة الرابعة عصــرا، وفي 
الســاعة الواحــدة و45 دقيقة 
جترى مباراةبني الكرخ والديوانية 
احمد  الســاحر  ملعــب  فــي 
راضــي، ويلتقي نفط ميســان 
ونفط الوســط في ملعب االول 
والربع  السادســة  الساعة  في 
مساء.. وتستكمل غدا مباريات 
اجلولــة باجراء ســبعة لقاءات، 
املتصــدر اجلويــة يحــل ضيفا 
في  الكهربائية  الصناعات  على 
الســاعة  في  الصناعة،  ملعب 
وفي  ظهرا،  دقيقة  و45  الواحدة 
ملعب الشعب تقام في الساعة 
الرابعة عصرا مباراة الشــرطة 
وزاخــو، فــي حني جتــرى مباراة 
النجــف والســماوة في ملعب 

السادسة  الســاعة  عند  االول 
والربع مســاء، في حني تقام في 
الســاعة 2 ظهرا مباريات اربيل 
فرانسوا  ملعب  في  والقاســم 
يضيــف  والكهربــاء  حريــري، 
التاجي،  ملعــب  فــي  املينــاء 
ونفط البصرة يلتقي احلدود في 
ملعب الفيحــاء، وامانة بغدادي 

يستقبل النفط.
ويقف اجلوية في صدارة الترتيب 
برصيد 27 نقطة، ثم الزوراء وله 
40 نقطة، فالشــرطة والنجف 
ولكل منهما 37 نقطة، لن االول 
ويأتي  يتفوق بفــارق االهــداف، 
وله  الوسط  فريق نفط  خامسا 
32 نقطة. من جانب اخر، سمت 
الكرة،  الحتاد  التطبيعية  الهيأة 
املباشرة  املغتربني من أجل  جلنة 
بالعمل وفقا للخطة املرسومة 
الهادفة إلــى احتضان الالعبني 
األفضــل  وانتقــاء  املغتربــني، 
منهم لضمهــم إلى املنتخبات 
الوطنية.وتألفت اللجنة من إياد 
بنيان رئيسا، وعلي شهيم نائبا 
للرئيــس، وعضويــة علي عبود 

النعيمي وزيد شاكر.

بغداد ـ فالح الناصر:
اجلنســية  نــادي  فريق  حصــد 
الرياضي خمســة أوســمة في 
مشاركته ضمن بطولة االحداث 
باملصارعة التي اقيمت في قاعة 
املركز التدريبي لالحتاد املركزي في 
الدولي  الشــعب  مجمع ملعب 
مبشاركة نحو 13 فريقا من بغداد 
االحتاد  متابعة  وسط  واحملافظات 
ووســائل اإلعــالم واجلمهور من 

محبي اللعبة.
الرياضي،  اجلنســية  نادي  وفريق 
بقيادة املدرب قاســم حنون حل 
رابعا في الترتيب العام ملنافسات 
فئة الرومانية، بعد فرق احلشــد 
الشــعبي الــذي تــوج بالكأس 
ثم  الكاظمية  نــادي  ووصيفــه 

كانت  اذ  الكركوكلــي،  الثــورة 
املنافســة بني فرق املقدمة على 
واإلثارة  الندية  درجة عالية مــن 
وصــوال إلــى الفوز باكثــر عدد 
من االوســمة لضمــان التفوق 
للبطولة  النهائــي  الترتيب  في 
نقطة مهمة  اقامتها  تعد  التي 
لدعمه  املصارعة، ســيما  الحتاد 
ميكن  التي  الواعــدة  الفئة  هذه 
تعد اساســا لالعبــي املصارعة 

املتفوقني فوق بسط اللعبة.
على صعيد النتائج الفردية التي 
حتققــت لفريق نادي اجلنســية، 
حصل حيدر عباس بوزن 38 كغم 
على الوســام الذهبي، وســيف 
توج  75 كغــم  لــوزن  محمــد 
بالوســام الفضي، اما الوســام 

البرونزي فــكان من نصيب ثالثة 
لوزن  احمد  »حيــدر  هم  العبني، 
41 كغم ومرتضى حســني بوزن 
57 كغم وفاضــل علي لوزن 85 

كغم«.
النجاح الذي حققه العبي النادي 
املتوجــني باألوســمة املتقدمة، 
اســهم في ترشــيهحم ضمن 
مجموع العبي البطولة اصحاب 
منتخب  لتمثيل  االولــى  املراكز 
العراق لالســتحقاقات اخلارجية 
املقبلة، اذ اكــد مدرب الفريق ان 
ســيضاعفون  االبطال  الالعبني 
متميزين  ليكونــوا  تدريباتهــم 
في التصفيات التي ســيتم في 
ضوئهــا اختيار االمثــل لتمثيل 
املنتخــب الوطني لفئة االحداث 

اخلارجية  للمشــاركات  حتضيرا 
املقبلة.

مدرب الفريق، قاسم حنون، اشاد 
بدعــم الرئيس الفخــري اللواء 
مديرعام  الكعبــي  جندي  رياض 
األحوال املدنية واجلوازات واإلقامة، 
وايضا دعم رئيس الهيئة اإلدارية 
للنادي بقيادة العميد حميد علي 
النجاحات  حتقيق  في  ســلطان 
املتابعة  لفريق املصارعة وكذلك 
سامر  الفريق  ملشــرف  امليدانية 
عبــد اهلل، وجهــود الالعبني في 
النزاالت التي قدمــوا فيها ارفع 
منصات  ليعتلــوا  املســتويات، 
التتويج بجــدارة، وهذا يعد ديدن 
ان  دأبت  التــي  اإلدارية  الهيئــة 
تقــدم الدعم بجميع اشــكاله 

الرياضية في  النــادي  إلى فــرق 
شــتى األلعاب مــن أجل حتقيق 

النجاحات.
واشار إلى ان النجاح يثبت جدارة 
العبــي فريق اجلنســية برياضة 
املصارعة، وهــو دليل على مدى 
جتــاوب الالعبني مــع املدرب في 
املشاركة  ثم  التدريبية  الوحدات 
الرســمية لتأتي منسجمة مع 
الوقوف  فــي  الفريق  تطلعــات 
واحلصول  املقدمــة  أندية  ضمن 
التفــوق لالعبني  أوســمة  على 
امامهم  سيكون  الذين  االحداث 
اختبار جديــد وهو تأكيد املقدرة 
العــراق ضمن بطولة  في متثيل 
املدة  التي ســتقام في  االحداث 
ضمن  اختيارهم  بعــد  الالحقة 

املتفوقني  الالعبــني  مجموعــة 
واصحاب املراكز االولى باشــراف 

احتاد املصارعة املركزي.
ميلك خبرات  الذي  واوضح حنون، 
طويلــة فــي ممارســة رياضــة 
املصارعــة العبا ثــم ولج عالم 
التدريــب، ان البطولــة كانــت 
االحداث  لالعبني  مهمة  محطة 
بســاط  على  يتنافســوا  بــان 
املصارعة وان يؤكــدوا جدارتهم 
بشكل رســمي، مبينا ان جهود 
املالكات التدريبية كانت واضحة 
في بــروز العديد من الالعبني في 
هــذه الفئة مبؤهالتهــم الفنية 
وطموحهم  وتنافســهم  اجليدة 
املشــروع فــي كســب النقاط 

والتتويج باألوسمة.

التطبيعية تسمي لجنة المغتربين

قاسم حنون مدرب مصارعة نادي الجنسية: 

اليوم.. ثالث مواجهات في بدء الجولة 22 لدوري الكرة 

فريق األحداث قدموا امكانات فنية متميزة في بطولة األندية 

الجوية والزوراء 
صراع الصدارة 

سيكون ملعب الشــعب الدولي  يوم 
الثالثاء املقبل مســرحا ملباراة قمة بني 
القــوة اجلوية و غرميه التقليدي  الزوراء  
فــي اجلولــة الثالثة والعشــرين  من 
منافســات دوري كرة القــد،  ويتصدر 
الصقــور بانتهــاء اجلولــة 21 ترتيب 
البطولة بفارق 7 نقطــة عن مطارده 
الزوراء الــذي فض شــراكة الوصافة 
مؤخــرا مع القيثارة بهــدف عالء عبد 

الزهرة في الوقت القاتل من املباراة.
ويدخل الفريقان املباراة مبعنويات عالية 
اال انها في هذه املرة  ال تقبل القسمة 
على اثنني الن هناك  صراعا كبيرا على 
الصدارة التي يبذل الزوراء في سبيلها  
الغالي والنفيس من أجل الوصول  الى 
القمة واعادة نغمة انتصاراته مجددا، 
فإن اجلوية يســعى إلى ان ال يفرط في 
النارية   املواجهة  بهــذه  واحدة  نقطه 
وذلك لتعزيــز موقعة والثبات اكثر في 

مركز الصدارة.
 وسيكون على املدرب راضي شنيشل 
اإلسراع بتحصني دفاعته وسد الثغرات 
والعمل  الهجومــي  األداء  وتعضيــد 
الفرص وعدم اضاعتها   على استغالل 
ألنهمــا الســبيل الوحيــد لتحقيق 

النجاح .
واالثارة  بالندية  املباراة ستتسم  لكون 
واالستفادة من اخطاء املاضي وتالفيها  
ال ســيما التــي وقع فــي مطبها مع 
الذي لعب  التاجي  النفط على ملعب 
بشــكل هجومي جميل وأداء شــيق 
ان يشكل ضغطا  استطاع من خالله 
كبيرا على مرمى النوارس الذي استعاد 
رافقت  وتراجعات  تعثرات  بعد  عافيته 
انطالقتــه في بداية املوســم  كادات 

تطيح بامال وتطلعات النوارس .
وهذا ما يفرض عليه اإلســراع باتخاذ 
اإلجــراءات التي من شــأنها أن تتيح 
له التفوق على القــوة اجلوية املتخم 
طاقته  بكامــل  والعمــل  بالنجــوم 
األمثل فوق  األداء  في ســبيل تقــدمي 
املســتطيل االخصر، الن االخير  فرض 
نفسه رقما صعبا  في معادلة الدوري 
نظرا  اجلميــع  باحترام  يحضــى  كما 
لتاريخه واسمه كذلك ايضا بالنسبة 
لفريــق بعمــر ومنجزات الــزوراء االن 
بتقــدمي كل  ما لديه في هــذا اللقاء 
املهمة واحلساس جدا لتفادي اخلسارة 
والبقاء على مقربة من مركز الصدارة.

لقطة من مباريات دوري الكرة املمتاز

عمار عبد الواحد 
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مدريد ـ وكاالت:
بدأ ريال مدريد، حتضيراته للديربي 
املرتقب، األحد املقبل، على ملعب 
الغرمي  أمام  ميتروبوليتانــو،  واندا 
أتلتيكو  الليجا  ومتصــدر  اللدود 
مدريد.وتلقى مــدرب امليرجني، زين 
الدين زيــدان، أنبــاء طيبة بعودة 
املدافــع البرازيلــي ميليتــاو إلى 
اجملموعــة، مــع احتماليــة حلاق 

املهاجم كرمي بنزميا باللقاء.
مــع  اخمليــب  التعــادل  وبعــد 
ريــال مدريد  أن  إال  سوســييداد، 
ســيخوض الديربي رافًعا شــعار 
ال بديل عن الفــوز، إذا كان يرغب 
في اإلبقاء علــى آماله قائمة في 
املنافســة على الدوري اإلسباني.. 
وشــارك الالعبــون الذيــن بدأوا 
كأساســيني خالل مباراة األمس، 
في مران خفيف كما جرت العادة، 
باقــي الالعبني،  في حــني أكمل 
تدريبات  شــمل  متكامال  مرانــا 
الكرة  البدنية وعلى  اللياقة  لرفع 

واملراوغة ومباراة مصغرة.
ولم يظهــر ميليتاو مــع الفريق 
 30 أمــام ليفانتي في  منذ طرده 
لكنه  املاضــي،  ثان  يناير/كانــون 
حضر مران اليوم، أمــا بنزميا أحد 
أهــم أوراق الفريق، فقد يكون أبرز 
مفاجــآت الديربي بعــد أن ظهر 

بصورة طيبة.
سيرجيو  اإلســباني  املدافع  وبث 
فيديو  مدريد،  ريــال  قائد  راموس، 
ســعيدا جلماهيــر ريــال مدريد، 
يظهــر من خاللــه وهــو ميارس 
تدريبــات الكــرة فــي فاليدباس 
امليرجني(، ونشــر  تدريبات  )معقل 
رامــوس الفيديــو عبر حســابه 

»انســتجرام«،  الرســمي علــى 
وكتب عليه: »لشم العشب وملس 
وبحسب  نقية«.  ســعادة  الكرة، 
اإلسباني،  »الشيرجنويتو«  برنامج 
فقد شــهد مران امس مشاركة 
تتعافى  التي  اجملموعة  راموس مع 
من اإلصابة، وذلــك ألول مرة بعد 
امتثاله للشفاء من إصابة الركبة 

التــي خضع على أثرهــا جلراحة، 
وأصبح قريًبا مــن العودة خليارات 

زيدان في املباريات املقبلة.
وأضــاف البرنامج، أن راموس دخل 
فــي املرحلة األخيرة مــن عملية 
بعد  الركبة  إصابــة  التعافي من 
نحو 5 أســابيع، أي قبل 3 أسابيع 

من املدة احملددة لتعافيه.

البرنامج إلــى احتمالية  وأشــار 
مبــاراة  في  رامــوس  مشــاركة 
أتلتيكو  أمــام  املقبلة  الديربــي 
مدريــد، لكن األمــر متوقف على 
مــدى تعافيه مــن اإلصابة خالل 
األيام األربعة املقبلة التي تســبق 
املبــاراة، ولكنه قد يكــون متاحا 
في مواجهة الــرد أمام أتاالنتا في 
دوري األبطال. من جانب اخر، حقق 
البرازيلــي فينيســيوس جونيور، 
العــب ريال مدريد، رقًمــا تاريخًيا 
خالل مباراة ريال سوسيداد، بعدما 
دخل بديــاًل في الشــوط الثاني. 
وانتهت مباراة ريال مدريد، ونظيره 
ريــال سوســيداد، علــى ملعب 
ألفريــدو دي ســتيفانو، بالتعادل 
بهدف لكل منهما ضمن مباريات 
اجلولــة 25 للــدوري اإلســباني. 
فإن  »ماركا«  صحيفة  وبحســب 
فينيســيوس وصــل ملباراته رقم 
100 بقميــص ريال مدريد، ليكون 
رابع أصغــر العب في تاريخ النادي 
يصــل إلى هذا اإلجنــاز، بعمر )20 
عاًما و7 أشهر و17 يوًما(، وجنح مع 
وصوله إلى هــذا الرقم من إنقاذ 
فريق الريال من اخلسارة على أرضه 
بتسجيل  سوســيداد،  ريال  أمام 
التعــادل قبــل دقيقة من  هدف 

نهاية املباراة.

مدريد ـ وكاالت:
الدرجتني  أندية  مداخيل  سجلت 
بقيمة  تراجعــاً  والثانية  األولــى 
2,013 مليــار يورو في موســمي 
بسبب  و2021-2020   2020-2019
فيــروس كورونــا بحســب أرقام 
نشــرتها الثالثاء رابطــة الدوري 

اإلسباني لكرة القدم.
وقال رئيس الرابطة خافيير تيباس 
عقــب إعالنه عــن احلصيلة بعد 
إغالق ســوق االنتقاالت الشتوية 
فــي نهايــة كانــون الثاني/يناير 
املاضي: »على الرغم من انخفاض 
أن  إال  اإليرادات، وهو مبلــغ هائل، 
األندية، وخاصــة األندية الكبيرة، 

جنحت في املقاومة«.
 ،2020-2019 بالنســبة ملوســم 
الذي أعدته شــركة  التقرير  أكد 
ووترهاوس  »برايس  املالي  التدقيق 
ســجلت  األنديــة  أن  كوبــرز«، 
4,8 مليارات يورو،  مداخيل بقيمة 
أي 366 مليونــا أقــل من القيمة 
التي كانــت متوقعة وهي 5,167 
املوســم  مليارات.وبخصــوص 
ر التقريــر أن العجز  احلالــي، قــدَّ
سيصل إلى 1,647 مليار يورو من 
أصــل 5,269 مليارات متوقعة، أي 
بانخفــاض قدره %31 بالنســبة 

للدرجتني األولى والثانية.
وتابــع أن أنديــة الدرجتني األولى 

والثانيــة عانت خالل املوســمني 
املاضيني من انخفاض في اإليرادات 
 ،19% 2,013 مليار يــورو، أي  قدره 
مقارنــًة بالرقــم املتوقــع البالغ 
إلى أن  يورو، مشيراً  10,436 مليار 
األنديــة واجهت هــذا العجز من 
خالل تخفيــض التكاليف مبقدار 
984 مليــون يورو في املوســمني 
املاضيني.وأشــار إلى أنــه نتيجة 
لهذا التخفيــض في اإلنفاق، بلغ 
صافــي تأثير الوبــاء 1,030 مليار 
يورو خــالل املوســمني االخيرين، 
وهو ما امتصتــه األندية باألرباح 
املســجلة في املواسم السابقة.

وقال املدير العام للرابطة خوسيه 

غيرا »ســيتم تدارك هــذا الدين 
إلى  الثالث  الســنوات  مدى  على 
اخلمــس املقبلــة، وبالتالــي فإن 
تأثير كوفيد19- سيتم مواجهته 
مبعــدل يتــراوح بــني 150 و250 
مليون يورو في املوســم الواحد«.

أنه »في  تيبــاس  من جهته، أكد 
في  أخرى هناك مشاكل  بطوالت 
دفع الرواتب، في إيطاليا وفرنســا 
والــدوري اإلنكليزي املمتاز، طلبت 
أنديــة عدة مســاعدة حكومية، 
فيما نحن لم نطلب ذلك«، مشيراً 
إلى أنه يعتقد أن األندية حتتاج إلى 
»موسمني« للعودة إلى مداخيلها 

السابقة قبل الوباء. 

خسائر األندية اإلسبانية 
زيدان يستعيد أسلحته المعطلة قبل الديربيبلغت أكثر من ملياري يورو

فينيسيوس يحقق رقمًا تاريخيًا مع ريال مدريد

جانب من مباراة ريال مدريد وسوسييداد

11:15 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

ليفربول ـ تشيلسي

بارما ـ إنتر ميالن

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإليطالي

إعالم الشباب والرياضة:
ورياضة  جرت في مديرية شــباب 
ميســان أنتخابات إحتاد أكادمييات 
محافظة ميسان من قبل اللجنة 
املشــكلة بحضور الهيئة العامة 
املكونة من )15( أكادميية من اصل 
)16(.. وقال مدير قســم االنشطة 
البدنية  التربية  دائرة  والبرامج في 
والرياضة  الشباب  بوزارة  والرياضة 
الدكتــور جنــم عبد مطشــر ان 
اقيمــت فــي قاعة  االنتخابــات 
الشهيد سعد يونس مبقر املديرية، 
ومت خاللها شــرح آلية االنتخابات 
لألكادمييات،  الداخلــي  والنظــام 
وأسفرت األنتخابات عن فوز احمد 
وهيثم  الرئيــس،  مبنصــب  نعيم 
الرئيس، وعلي  نائب  نعيم مبنصب 
سعيد ألمانة السر وفاز بالعضوية 
كال من أسعد عبد احلسن ووسام 

كاظم. 

واضاف عبد مطشــر أنه في ختام 
املؤمتــر مت تأدية القســم الرياضي 
مــن الفائزين، مبينا أن مشــروع 
قبل  من  أعــد  الذي  األكادمييــات 
الوزارة ومت طرحه ومناقشــته مع 
القدم  لكرة  التطبيعيــة  الهيئة 
املرجوة،  النتائــج  يحقق  ســوف 
وســبق للوزارة ان أشــرفت على 
فعاليات املؤمتــر الفني ألكادمييات 

محافظة ميسان بكرة القدم.
األكادمييــات  أغلــب  أن  وأوضــح 
ملفاتها  قدمــت  التي  الكرويــة 
إجازات  ملنــِح  املقومــات  متتلــك 
التأسيس وذلك المتالكها املالعب 
التدريبية  واملــالكات  النظاميــة 
والطبيــة التــي حتمل شــهادات 

تخصصية.
وفي ســياق متصل، أشرفت وزارة 
الشــباب والرياضة على انتخابات 
أكادمييات نينوى بكرة القدم وتوزيع 

لالكادمييات  التأسيسية  االجازات 
فــي احملافظــة والتي اســتوفت 
التي  جميع الضوابط والتعليمات 
الوزارة، بحضور جلنة من  وضعتها 
الوزارة برئاســة الدكتور جنم عبد 
األنشطة  مطشــر مدير قســم 
البدنية  التربية  دائرة  والبرامج في 
أحمد،  ثائــر  وعضوية  والرياضــة 
فضاًل عــن مدير شــباب ورياضة 
نينــوى منهل محمــد وعدد من 
املسؤولني، واقيم في قاعة منتدى 

شباب ورياضة احلدباء.
وقال الدكتور جنم عبد مطشر: أن 
األنتخابات اسفرت عن فوز محمد 
فتحــي مبنصــب الرئيــس وحازم 
للرئيس  اول  نائب  سلطان مبنصب 
وفائز عزيز نائبا ثانيا وانتخب عمار 
ممدوح امينا للســر وصباح حسن 
وعد  بالعضوية  وفــاز  ماليا  امينا 

عبد اهلل وزياد غامن.

حكيم شاكر يقود السويق إنتخابات اكاديميتي ميسان ونينوى 
إلى نهائي كأس السلطان

لقطة من الدوري اإلسباني

اخلميس 4 اذار 2021 العدد )4610(

Thu. 4 Mar. 2021 issue )4610(



معلومات خاصة  أكــدت 
أن التقارير التي انتشــرت 
املصري  املمثل  نقل  بشأن 
فهمي  حســن  القديــر 
االمراض  مستشفى  الى 
القاهرة  فــي  العقليــة 
مفبركة متامــاً، الن ليس 
من املنطقي أن يذكر تقرير 
االكتئاب  أن  شائع  مصور 
ادى الى جنون املمثل خوفاً 
املوت، كما حصل مع  من 
املمثلــن عــزت العاليلي 
وعلي  شــعبان  يوسف  و 
املعلومات  وقالت  حميدة. 
أن هــذه التقارير تبث من 
التواصل  مواقــع  خــالل 

االجتماعــي ويوتيوب من 
خــارج مصــر وأن الهدف 
النجوم  البلبلة حول  إثارة 
اســتغالل  و  املصريــن 
اســمائهم للفوز بنسبة 
و  مرتفعــة  مشــاهدة 
االربــاح  بالتالــي جنــي 

املالية.

علم احد املواقع االخبارية 
الفنية أن الفنان السوري 
عليه  وقــع  ينــال طاهر 
شــارة  ليغني  االختيــار 
مسلســل "حارة القبة" 
أســامة  كتبــه  الــذي 
كوكــش وتخرجه رشــا 
شربتجي، علماً أن الشارة 
من احلان سعد احلسيني. 
وسبق لطاهر بعدما غنى 
مسلسالت  شارة  سابقاً 
احلارة"  "باب  منها  كثيرة 
الصاحليــة"  و"ليالــي 
و"كوم احلجر" و"كثير من 
احلب كثير مــن العنف" 
و"اخلوالي".  و"الفوارس" 
يشــار إلى أن العمل من 
بطولة املمثلن السورين 

عبــاس النوري وســالفة 
صبيح  وفــادي  معمــار 
ونادين  القيــش  وخالــد 
ومحمد  بيــك  حتســن 
حداقي وشــكران مرجتى 
وعبد املنعم عمايري وأمين 
قنوع  ومحمد  بهنســي 
ونادين خوري وعبد الهادي 
بشــور  وغادة  الصبــاغ 

وآخرون.

خاصة  معلومــات  نفت 
من مصــادر موثوقة الى 
احــد املواقــع الفنية أن 
الســورية  الفنانة  تكون 
القديــرة ميــادة احلناوي 
الزهامير،  مبــرض  مصابة 
وأفــادت املصــادر أن هذا 
فــي خانة  اخلبــر يصب 
التي طاردت  الشــائعات 
االخيرة  املدة  في  احلناوي 
وبعضها أعلن وفاتها، أما 
الى  فأشار  اآلخر  البعض 
إصابتها بفيروس كورونا. 
بحســب  احلناوي  ميادة 
جيدة  بصحة  املعلومات 
الفنانن  وكمــا جميــع 
الوقاية  تلتزم  جيلها  من 
في ظل تفشــي فيروس 

كورونا.
العديد  مؤخــراً  وطالت 
مــن الفنانن شــائعات 
واملــرض، ومــن  الوفــاة 
الســوري  املمثل  بينهم 
دريد حلام واملمثل اللبناني 
ومطلقوها  ســليم،  أبو 
األذى  إلحلــاق  يهدفــون 
بقامات فنيــة لها تاريخ 

في العطاء الفني.

حسين فهمي

ميادة الحناوي

ينال طاهر

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
اضطر عمالق التجارة اإللكترونية "أمازون" إلى تغيير 
الشــعار اجلديد لتطبيق الهاتــف الذكي اخلاص به، 
بعد أن قال الزبائن إن النســخة األولى ذكرتهم بوجه 

الزعيم األملاني النازي أدولف هتلر.
وكانت الشــركة تخلت عن شعارها القدمي، وابتكرت 
شعارا جديدا على هيئة صندوق "أمازون" مع قطعة 

من الشريط األزرق بحافة خشنة في األعلى.
لكن الشريط مع الســهم املميز ألمازون، بدا لبعض 
املتسوقن شــبيها بوجه هتلر، وتسبب فيما يشبه 
حملة منظمــة على مواقع التواصــل االجتماعي، 

وفقا لوسائل إعالم أميركية.
واستجابت الشركة بالفعل لتعليقات 

عمالئها وغيرت شكل الشريط 
األزرق بحيث أصبح مستقيما 
ومطويا من جانــب، بدال من 

احلواف اخلشنة.
ولم تعلن الشركة صراحة أنها 

غيرت الشــعار بســبب ما 
بينه وبن  الشبه  أثير عن 

هتلــر، لكنهــا أكدت 
أنها استبدلته "بناء 

مالحظات  علــى 
العمالء".

الصباح الجديد - وكاالت:
قال رئيس إحــدى مجموعات اجلرمية املنظمة فــي اليابان إن 
"األعمال التجاريــة" التي يقوم بها تعرضــت لضربة كبيرة 

بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على األرباح.
وتشــتهر اجملموعة املعروفة باســم "ياكوزا"، بجني األموال 
من خالل وســائل غير قانونية مثل املقامــرة وتهريب اخملدرات 
واإلشراف أيضا على األعمال التجارية املشروعة عبر تشغيل 
أكشاك الطعام خالل املهرجانات واألحداث، والتي مت إلغاؤها أو 

تقليص حجمها إلى حد كبير بسبب اجلائحة.
وقــال رئيس "ياكوزا" الذي لم يذكر اســمه لصحيفة "ديلي 
شينشــو" إن احلفــاظ على الدخل فــي أثناء الوبــاء أصبح 
"مســتحيال"، مشــيرا إلى "أننا في العادة جنني أرباحا كبيرة 
من األشــخاص الذين يزورون األضرحة في نهاية العام والعام 
اجلديــد. لكن هــذا العام بســبب كوفيــد19-، أصبح األمر 

مستحيال".
وأضاف: "باملقارنة مع الســنوات السابقة، فإن أرباحنا ليست 
سوى ثلث ما نحققه في العادة"، مشيرا إلى أن "عدد أكشاك 
الطعام التي نشــغلها قد تقلص بسبب اإلجراءات احلكومية 
ملكافحة الوبــاء، إضافة إلى تضاؤل أعداد احلشــود التي تزور 

األضرحة".

زعيم عصابة إجرامية يشتكي: 
كورونا أثر سلبا على أرباحنا

"أمازون" تغّير شعارها 
الجديد بسبب هتلر

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
ال ينتهــي اجلــدل عند الناس بشــأن 
الصداقة بن الرجل واملرأة وما اذا كانت 
حقيقية ام وسيلة لدخول عالم اآلخر، 
فكلمــا نســيه بعض تذكــره بعض 
آخر، وهنا  مجموعة من رجال ونســاء 
البالد واجلارة سوريا يحيون جدال قدميا-

جديدا....
محمــد صباحــي: "عالقــة الصداقة 
بن اجلنســن في العــراق تعتمد على 
العقل من  والوعي، وحترر  الثقافة  عمق 
الغرائز، فان كان كذلك مؤكد ستنشأ 
صداقة بن الطرفن، من يستغل عالقة 
غالبا  نيتــه  تكون  للتقــرب  الصداقة 
غير ســليمة وبالتالي لن تكون عالقته 

متوازنة".
بابان: "طبعا هناك صداقة  نيان  وتقول 
بن اجلنسن ولدي اصدقاء كثر كل منا 
لديه حياته اخلاصة وانشأ عائلته، لكن 
يوما  افرق  ظلت عالقتنا مستمرة، ولم 
بتعاملي مع اصدقائي ســواء نساء ام 

رجال.
اثير جاجو يجد ان الصداقة بن اجلنسن 
عالقة جميلة وبناّءة لكال الشــخصن 
عندما تكون عالقة مبنية على احترام 
خصوصيات اآلخر. وقال: "برأيي متى ما 
تقبل الشــاب ان يكــون ألخته او ابنته 
صديق فســيكون صديقا حقيقيا ألنه 
يفهم ويقدر هذه العالقة. خاصة ونحن 
في مجتمــع الكل يتقبــل من الرجل 
ما ال يتقبلــه من املرأة، بل انه يشــاد 
بالرجــل في بعض وجترم املــرأة عليها. 
انا لدي صديقات وبيننــا احترام عالي، 
لكن املشــكلة اننا ال نضمن من االخر 
ان يكون مثلنا وهنا املشكلة والعقبة".

اما اشــرف احلديثي فذكر ان: "املفروض 
بالصداقة عالقة مقدسة بن اجلنسن 
اذا كانت ضمن حدود املنطق، الن طبيعة 
التربية والبيئــة اجملتمعية التي نعيش 
فيها ستخلق بداخل الرجل الذي ميتلك 
صداقة من امرأة بانه يرتكب جرمية، وقد 
تؤثر هذه النظرة بداخل الرجل فيتزعزع 

اميانه مبثل هذه العالقة". 
تختلــف العالقــات باختــالف اجملتمع 
والتربية والشــخصية. مــا ذكره وليد 
الذي اضاف: "كانت لدي صداقات  عزيز 
رائعة مع ســيدات مبنية على االحترام 

واألخوة سواء في العراق ام في الغربة".
وسام صابر: "طبعا الصداقة شيء رائع 
وكل إنســان يحتاج الى صديق بحياته 
ميكن اكثر من حاجته حلبيب او أخ. لكن 
املشــكلة ان الصداقة احلقيقية حتى 
بن النــوع الواحد نادرا ما تنجح وتكون 
بعيدة عــن األنانيــة واملصالح فكيف 

بالصداقة بن النوعن؟"
وتقول اميان صاحــب: "اؤمن بالصداقة 
بن املرأة والرجل شرط ان يكون الطرفان 
مســتوعبن مفهوم ومعنى الصداقة، 
وتعتمد على شــخصية املــرأة فاملرأة 
صاحبة الشخصية القوية تعرف كيف 
تروض الرجــل حتى من كانــت غايته 

ونيته غير ســليمة، وجتبــره ان يحترم 
الي  بالنســبة  الصداقة معها.  عالقة 
لدي اصدقــاء اعزهم والعائلة تعرفهم 

ايضا".
من سوريا ســعاد عيزوقي: "الصداقة 
بن النوعن أســمى من احلــب وأعلى 
درجة.. لدي أصدقــاء اعتز بصداقتهم 

رائعن".
ومن ســوريا ايضا يجد منذر شام انه: 
"اذا حتــرر العقل مــن اي موضوع فيه 
تعصــب او حتــزب لفكرة. فــأي عالقة 
قائمة علــى الصدق والنصح واالحترام 
واحلرص ستكون ناجحة ويصفى القلب 

بها ويتحرر العقل معها".

وجتد نورس ربيع ان: "اي صداقة ســواء 
بن النوع نفســه ام بن رجــل وامرأة 
تنطلق من الباب نفسه، احملبة اخلالصة 
واالبتعــاد عــن احلقد والغيــرة وجتنب 
اخليانة. لكننا في مجتمع لألسف حتى 
العالقات البريئــة والصادقة بن الرجل 
واملرأة تكون باخلفــاء خوفا من االنتقاد، 
فحتــى لو كان للمــرأة صديق وزوجها 
يعرفه او اخوتها فســينتقل النقد الى 

الزوج او االخ ألنه تقبل األمر".
ويقول "عابر ســبيل": "بنحو عام في 
مجتمعاتنا املأزومة تقترب الصداقة بن 
النوعن من احلب، فالوجد  كما يقولون 

يبنيه التكرار والتواصل املستمر".

الصباح الجديد - وكاالت:
الياباني  املليارديــر  بــدأ 
مايــزاوا،  يوســاكو 
بحــث  عمليــة 
أفراد  ثمانيــة  عــن 
إليــه  لالنضمــام 
عندمــا يصبــح أول 
رحلــة  فــي  مســافر 
تابعة  القمــر،  خاصة حول 

التي  إكس"  "ســبيس  لشــركة 
ميلكها إيلون ماسك.

وكان مايزاوا يخطــط في البداية 
التــي  للرحلــة  فنانــن  دعــوة 
ستستغرق أســبوعا، واملقررة عام 

.2023
وقال امللياردير الياباني إن املشــروع 
للمزيد  الفرصة  املعدل "سيعطي 
مــن األشــخاص حــول العالــم 

لالنضمام لهــذه الرحلة. إذا كنت 
ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان".

من  األولى  املرحلــة  وستســتمر 
14 مارس  عمليــة التقدمي حتــى 

اجلاري.
وسيتكفل مايزاوا، بجميع تكاليف 
بواســطة  ســجري  التي  الرحلة 
قابلــة إلعــادة  إطــالق  مركبــة 
اجلديد  للجيل  تنتمي  االستعمال، 

مــن مركبــات "ســبيس إكس"، 
ويطلق عليها اسم "ستارشيب".

وانفجــر امنوذجان أوليــان حديثان 
لتلك املركبة في أثناء االختبار، ما 
يؤكد على اخملاطــر التي يواجهها 
مايزاوا )45 عامــا( ومرافقوه الذين 
مواجهة  أيضا  عليهم  ســيتعن 
عناء الســفر إلى الفضاء في أول 

رحلة خاصة خارج مدار األرض.

ملياردير يبحث عن مرافقين في رحلته "إلى القمر"

جدل ال ينتهي في حقيقة الصداقة بين الرجل والمرأة

الصباح الجديد - وكاالت:
خسرت النجمة دنيا سمير غامن 
مشاركة جنم الكوميديا إسالم 
إبراهيم، في بطولة مسلسلها 
اجلديد "املدينــة" املقرر عرضه 
 ،2021 مبوســم دراما رمضــان 
بعدما تعذر عليه حالقة شاربه 
مميزة لشــخصيته في  ألنه عالمــة 

مسلسل آخر سيعرض باملوسم نفسه 
مع النجم يحيى الفخراني.

وكان إســالم إبراهيم من أوائل النجوم 
الذين تعاقدوا على بطولة املسلســل، 
ولكنه أعلن اعتذاره باألمس، مؤكدا أنه 
أزمات"، وقال:  التصوير "مــن دون  غادر 
لألســف لن اســتطيع ان اكون ضمن 
فريق مسلســل املدينة بسبب طبيعة 

شخصيتي في مسلسل اخر اشارك به 
" جنيب زاهى زركش" برغم انه لم يتبق 
لي اال عشــرة مشــاهد، لكن قدر اهلل 

وماشاء فعل".
يذكر أن دنيا ستقدم املسلسل في 15 
حلقــة فقط، ضمن سياســة جديدة 
تتبعها شــركات اإلنتاج في موســم 
دراما رمضان 2021 لضمان عدم تعرض 

الفرصة  ملنح  وايضا  للملل،  املشــاهد 
ألكبــر عدد مــن النجوم للمشــاركة 
الدرامي "األكثر  بأعمالهم في املوسم 

مشاهدة" على مدار العام.
ويتولى كتابة املسلســل الفنان عمرو 
وهبــة بالتعــاون مع املطــرب واملنتج 
هشــام جمال، الذي ســيتولى مهمة 
إخراج املسلسل ايضا في جتربته االولى 

إضافة إلى ان العمل من إنتاجه، ويتردد 
أنه سيشــارك في بطولتــه بعد جناح 
جتربته األولى في مسلســل "في بيتنا 

روبوت".
ويشارك في بطولته بجانب دنيا سمير 
غامن كل من عمرو وهبة وشيماء سيف 
وأوتاكا ودالل عبد العزيز، وعدد كبير من 

ضيوف الشرف.

دنيا سمير غانم تخسر أبرز أسلحتها الكوميدية في رمضان 

الصباح الجديد - وكاالت:
مواقــع  عبــر  انتشــرت 
اإلنترنت  وصفحــات 
عــدة فيديوهات 
ت  ا ر ختبــا ال
ة  ر ســيا
 F a b i a
اجلديدة 
لتــي  ا
تها  ر طو
ا  د سكو
ن  لتكــو
بــن  مــن 
املركبات  أبــرز 
يــة  د قتصا ال ا
لفئــة  اخملصصــة 

الشباب.
وبالرغم من أن الســيارة ظهرت 
فــي الفيديوهــات بتمويــه يغطي 
هيكلهــا اخلارجــي، إال أن االختالفات بدت 
واضحة عليها وخصوصــا من حيث تصميم 
ناحيــة تصميم  ومن  األماميــة،  الواجهــة 
الســقف الذي حصل على فتحــة بانورامية 

كبيرة.
ومن حيث احلجم أصبحت الســيارة اجلديدة 
أكبر من مناذج Fabia الســابقة، إذ ازداد طول 
هيكلها اخلارجي ليصبح اربعة أمتار وعشرة 
ســنتيمترات، وصار عرض الهيكل أيضا 178 
ســم، واملســافة بن محوري العجالت 256 

سم، كما ازدادت سعة صندوق األمتعة اخللفي 
قليــال، فيما قّل ارتفاع الهيــكل مبقدار 7 ملم 

تقريبا.
وبنيت هذه املركبة على منصات Fabia املعدلة 
عــن املنصات التــي مت اختبارها في ســيارات 
 Seat Ibizaو  Audi A1و  Volkswagen Polo

احلديثة.
وســتطرح Fabia بأمنوذجن مجهزين بخزانات 
وقــود بســعة 40 و50 ليتــرا، فضــال عن أن 
محركاتهمــا االقتصادية اجلديــدة لها القدرة 
على تقنن اســتهالك الوقــود مبعدل 0.2 ليتر 
 Fabia لكل 100 كلم مقارنة مبحركات سيارات

السابقة.

 الصباح الجديد - وكاالت:
تعد السبورة والطباشير من أقدم الوسائل 
التعليمية التي ما تزال مســتعملة على 
نطاق واســع في الفصول الدراسية حول 
العالــم، لكنها أصبحت غيــر قادرة على 
تلبيــة احتياجات الطالب واملدرســن في 

الوقت احلالي.
وبرغم استبدال السبورة التقليدية بأنواع 
أخرى ميكن استعمالها بسهولة مع أقالم 
خاصة بدل الطباشــير، إال أن كالهما لم 
يعد اخليار األمثل للطالب واملدرســن على 

السواء.
ومع تطور وســائل التعليــم اإللكترونية، 
بدأت بعض الدول تطور وســائل تعليمية 

والطباشير نفسها،  السبورة  تتبنى فكرة 
لكنهــا تعتمد علــى التقنيــات احلديثة 

والذكاء الصناعي.
وبدأت الصن تطوير ســبورة جديدة، كما 
تقول شبكة تلفزيون الصن الدولية، التي 
أشــارت إلى أن "الذكاء الصناعي بدأ يحل 
الفصول  في  والطباشــير  السبورة  محل 

الدراسية".
ونشــرت الشــبكة مقطع فيديــو يرصد 
الرقمية  السبورة  استعمال  جوانب  بعض 
في تعليــم الطالب، مشــيرة إلــى أنها 
تستعمل تقنيات ســهلة، وتتميز باملرونة 
الكبيرة التي توفر للمــدرس جميع أدوات 
التعليم ســواء في العلوم املوسيقى أو أي 

مواد تعليمية أخرى.

سكودا تكشف سيارتها 
االقتصادية الجديدة

الذكاء الصناعي محل السبورة 
والطباشير بالمدارس الصينية
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