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الصباح الجديد ـ وكاالت:   
يقــول اخلبــراء إن حاالت تفشــي 
فيروس كورونا فــي الهند قد تؤدي 
إلــى إطالة أمــد الوبــاء، من خالل 
أكثر  فيروسية  السماح لســالالت 
خطــورة بالتحول واالنتشــار، ورمبا 

التهرب من اللقاحات.
الواليات  إن  تاميــز  نيويــورك  وتقول 
املتحدة ســتبدأ في تقييد السفر 
مــن الهند في وقــت الحق من هذا 
على  املماثلة  القيود  لكن  األسبوع، 
التي فرضها  الصــن  القادمن من 
ترامب في  دونالد  الســابق  الرئيس 
األيام األولى للوبــاء أثبتت أنها غير 

فعالة.
الدكتور  عــن  الصحيفة  ونقلــت 
أشــيش جها، عميد كلية الصحة 
العامة بجامعة براون، قوله: "ميكننا 
التي  اجلوية  الرحــالت  جميع  حظر 
نريدها، ولكن حرفيا ال توجد طريقة 
إلبقاء هذه الطفرات شديدة العدوى 

خارج بلدنا".
تغير فيروس كورونا بشكل دائم مع 

انتشاره بن البشــر، مما خلق فرصا 
أن  لظهور طفــرات جديــدة ميكن 
تكون أكثــر قابلية لالنتقال أو حتى 

مميتة. 

أحدى الســالالت شــديدة العدوى، 
عانت   ،B.1.1.7 باســم  واملعروفــة 
منها بريطانيا في وقت ســابق من 
هذا العام، حتى انتقلت واســتقرت 

بالفعل في الواليات املتحدة وأوروبا.
وتشــير التقديرات األخيــرة إلى أن 
طفرة B.1.1.7  أكثر عدوى بنســبة 
60 فــي املئة، وأكثر فتكا بنســبة 

67 فــي املئة من الشــكل األصلي 
للفيروس. الســاللة األخرى املقلقة 
هــي P.1 التي تنشــر الفوضى في 

جميع أنحاء أميركا اجلنوبية.
األســبوع،  نهاية  وخــالل عطلــة 
ســجلت الهند أكثر من 400 ألف 
حالة جديدة في يوم واحد، وهو رقم 
قياســي عاملي، علــى الرغم من أن 
اخلبراء يقولــون إن األرقام احلقيقية 

أعلى بكثير مما يتم اإلبالغ عنه. 
كما تشهد بيرو والبرازيل ودول أخرى 
فــي جميع أنحاء أميــركا اجلنوبية 

موجات مدمرة.
الفيروســات غير متأكدين  وعلماء 
من سبب املوجة الثانية في الهند. 
فقد أشار البعض إلى طفرة محلية 
الباحثن  لكــن   ،B.1.617 تســمى 
البيانات  خارج الهنــد يقولــون إن 
 B.1.1.7 احملدودة تشير إلى أن ساللة

قد تكون السبب.
في كثير من أنحــاء العالم، ال يزال 
من الصعب احلصول على اللقاحات، 
الفقيرة. ففي  البلــدان  في  خاصة 

الهند، مت تطعيم أقل من 2 في املئة 
من السكان بشكل كامل، بحسب 

نيويورك تاميز. 
وقال الدكتور جهــا: "إذا أردنا وضع 
هذا الوبــاء وراء ظهورنا، فال ميكننا 
ترك الفيروس ينتشر في أجزاء أخرى 

من العالم".
وتشــير الدالئــل األوليــة إلــى أن 
اللقاحــات فعالة ضــد الطفرات، 
على الرغم من أنها أقل تأثيرا على 

بعضها.
غوندر،  ســيلن  الدكتــورة  وقالت 
طبيبــة األمــراض املعديــة وعاملة 
في  بلفيو  في مستشــفى  األوبئة 
نيويورك: "فــي الوقت احلالي، تظل 
اللقاحات فعالــة، لكن هناك اجتاه 

نحو فعالية أقل".
إنهم  اللقاحــات  صانعــو  يقــول 
مســتعدون لتطوير جرعات معززة 
من شأنها مواجهة الطفرات، لكن 
مثــل هذا التطوير لــن يفيد كثيرا 
بالفعل  التي تكافح  الفقيرة  الدول 

للحصول على اللقاحات احلالية. 

خبراء يشككون بالقدرة على ابعادها عن اختراق الحدود

ساللة كورونا الهندية.. خطر يهدد العالم
والحل بالتطعيم على مستوى دولي

بغداد - وعد الشمري:
أمس  والبيئة،  الصحــة  وزارة  أكدت 
االثنن، أن الوافدين من الهند سيتم 
إلى  أسابيع، مشيرة  لثالثة  حجرهم 
أخذ مســحتن منهــم للتأكد من 
عدهــم إصابتهم بفيــروس كورونا 
السيما الساللة اجلديدة، فيما أفادت 
بأن إقبال املواطنــن على اللقاح لم 
يصل بعد إلى املستوى املطلوب الذي 

يحقق املناعة اجملتمعية.
وقالت عضو الفريق اإلعالمي للوزارة 
ربــى فالح في حديث إلــى "الصباح 
اجلديــد"، إن "الــوزارة هيــأت كامل 

اإلجراءات بالنسبة للوافدين من دولة 
الهند، وسيتم حجرهم ملدة 14 يوماً 
في األماكن اخملصصة التابعة لدوائر 

الصحة".
وأضافت فالح، أن "املالكات الصحية 
ستتولى أخذ مسحة اولية البي سي 
أر من كل وافد للتأكد من ســالمته 

وعد إصابته".
وأشــارت، إلى أن "تسجيل أي إصابة 
مؤكدة فــي صفــوف الوافدين، فان 
املــالكات الصحية ســتتولى حجر 
املصاب ومعاجلتــه وفق البرتوكوالت 
املعتمــدة، واتخاذ كافــة اإلجراءات 

الوقائية.
وأوضحت فــالح، أن "املســحات إذا 
ظهرت ســالبة بالنســبة للوافدين 
فأنها لن تكون األخيرة، بل ســنأخذ 
أيام من  أخرى بعد ســبعة  مسحة 

احلجر للتأكد أكثر من سالمتهم".
وأوردت، أن "حجراً ثالثا ســيكون ملدة 
أســبوع بحق الوافديــن الذين يثبت 
املنــزل مع  ســالمتهم ولكــن في 
متابعة الوضع الصحي من قبل فرق 

مختصة تابعة للوزارة".
وتواصل فالح، أن "اإلجراءات الوقائية 
يجب أن يطبقها جميع املواطنن وهو 

ارتداء الكمامة والتعقيم املســتمر 
االجتماعي،  التباعــد  عــن  فضــالً 

وتعاطي اللقاح".
ورأت، أن "اإلقبال على اللقاح رغم أنه 
في تزايد مستمر لكنه دون املستوى 
املطلوب ونطمح ملزيد من املتقدمن 
للحصــول عليه في األيــام املقبلة، 

لكي نصل إلى املناعة اجملتمعية".
ومضت فالح، إلــى أن "اللقاح يعمل 
على كســر انتشــار الوبــاء وتوفير 
الفيروس  مــن  اجملتمعية  احلصانــة 
فضالً عن منع دخول سالالت جديدة، 

ومنها الساللة الهندية".

طالبت المواطنين بتلقي اللقاح لتحقيق "المناعة المجتمعية"

الصحة: الوافدون من الهند يحجرون ثالثة أسابيع للتأكد من سالمتهم

رتفاع المعامالت غير النقدية إلى 36 % 
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بغداد - الصباح الجديد:
اطــالق  النفــط  وزيــر  اعلــن   
اســتثمارات كبيــرة تصــل الى 
3 مليــار دوالر لتطويــر صناعــة 
واســتثمار الغاز في شــركة غاز 
البصرة دعمــا لالقتصاد الوطني 
، لتنفيــذ مجموعــة مشــاريع 
تستهدف  زيادة االنتاج من )1000( 
مقمق باليوم الى  ) 1400 ( مقمق 
وصوالً الــى الطاقة الكلية 2400 
مقمق من خالل تنفيذ مشــاريع 
الســتثمار وانتــاج الغــاز اجلاف 
للفترة) 2021-2025(، مشــيرا ان 
نســبة الزيادة في االنتــاج التي 

ستتحقق )40باملائة(.
 جاء هذا خــالل املؤمتر الصحفي 
إلقرار  النفط  وزارة  الذي عقدتــه 
الكبــرى  االســتثمارية  اخلطــة 

لشركة غاز البصرة .
وقال وزير النفط احسان عبداجلبار 
اســماعيل ان خطة اســتثمار 3 
مجموعة  لتنفيــذ  دوالر  مليــار 
مشــاريع لصالــح شــركة غاز 
البصرة يعد اجنازا كبيرا يســجل 

احلكومة  لدعم  االساس  بالدرجة 
، مؤكدا حرص الــوزارة واحلكومة 
على التوجــه باالقتصاد الوطني 
نحو االقتصاد املستدام ، من خالل 
اطالق االســتثمارات فــي قطاع 

الغاز والطاقة .
اخلطــط  ان  الوزيــر  واضــاف 
املســتقبلية قريبة املدى ستعزز 
التكريريــة  الصناعــات  مــن 
والصناعــات  التحويليــة  او 
البتروكيمياوية، ومشــروع نبراس 
للبتروكيمياويــات هــو احد اهم 
املشــاريع التي ســتنفذ بفضل 
توفر الغاز، واصفــاً الوضع احلالي 

لشركة غاز البصرة باملمتاز. 
لديهــا  الــوزارة  ان  الوزيــر  وأورد 
مشاريع اخرى الستثمار الغاز  في 
محافظات ذي قار  وميسان وحقل 
املنصورية ومشروع عكاز واالتفاق 
مع شــركة توتال الــذي يعد من 
، والذي   2021 اهم اتفاقات عــام 
من املؤمل ان  يدخل حيز التنفيذ 

نهاية هذه العام.
تفاصيل أوسع ص 6

ثالثة مليارات دوالر لتطوير شركة 
غاز البصرة ودعم االقتصاد 

ذي قار ـ الصباح الجديد: 
اعلن رئيس محكمة استئناف 
ذي قــار، االثنن، اطالق ســراح 
جميع املتظاهرين الســلمين 

املقبوض عليهم.
وذكــر بيان حملكمة اســتئناف 

ذي قـار انـــه "مت إطـالق سراح 
جميع املتظاهرين الســلمين 
مشــيراً  عليهم"،  املقبــوض 
املتعلقة  "القضايــا  ان  إلــى 
 1200 جتــاوزت  باملتظاهريــن 

دعوى". 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العامــة  الشــركة  أعلنــت 
لتســويق األدوية واملستلزمات 
الصحة  لوزارة  التابعة  الطبية 
والبيئة يوم امــس االثنن، عن 
وصول شحنة جديدة من لقاح 

فايزر املضاد لفيروس كورونا.
وذكــرت الشــركة العامة في 
اجلديد  الصبــاح  اطلعت  بيان 
على نســخة منــه، ان "وجبة 
جديدة من لقــاح فايزر املضاد 
وصلــت  كورونــا،  لفيــروس 

العراق ضمن جدول التســليم 
االســبوعي املتعاقد عليه مع 
إلى وصول  فايزر"، الفتا  شركة 
وجبات أخرى بشكل أسبوعي".
بيانها  فــي  الــوزارة  واضافت 
أنــه "مت توزيــع الصناديق على 
اخملصص  البــرادات  أســطول 
لنقلهــا حيــث انطلقت تلك 
البــرادات وبوقــت واحــد الى 
محافظات  في  التلقيح  نقاط 
العــراق كافة مبــا فيها اقليم 

كردستان".

وجبة جديدة من لقاح فايزر
المضاد لكورونا تصل البالد

اطالق سراح المتظاهرين السلميين 
المقبوض عليهم في ذي قار

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
اقليم  برملان  في  اعضاء  كشف 
ملياري  اهــدار  عن  كردســتان 
الستمرار  نتيجة  ســنوياً  دوالر 
املنافذ  في  والفســاد  التهريب 

احلدودية.
وقال عضو جلنة املالية واالقتصاد 
في برملــان االقليم عمر گولپی، 
والفســاد  التهريب  ان حجــم 
احلدودية  املنافذ  في  املستشري 
لالقليم بلغ ملياري دوالر، وهو ما 
ملوارد  مستمرا  استنزافا  اعتبره 
االقليم  الــذي يعاني اصالً من 

ازمة مالية خانقة.
واضــاف گولپــی فــي حديث 
جتري  ان  ينبغي  اجلديد،  للصباح 
االيرادات في  معاجلة مشــكلة 
الذي  املوازنــة  قانون  مشــروع 
تقدميه  االقليم  تنوي حكومــة 
ان  وضرورة  االقليــم،  برملان  الى 
تعود جميع الوارادات الى خزينة 

حكومة االقليم.       
حجم  ان  الــى  گولپی  واشــار 
االدارة،  والفساد وسوء  التهريب 
الذي تعاني منه املنافذ احلدودية 
ملياري  باهدار  ســنويا  يسهم 
تعــود  ان  يفتــرض  كان  دوالر، 
اإلقليم  حكومتــي  خزينة  الى 
الذي من شــأنه  االمر  والدولة، 
االزمات  يعالج جزء كبير من  ان 

االقتصادية واملالية. 
وتعتــزم حكومــة االقليم بعد 
غيــاب دام ســبع ســنوات ان 
املوازنة  قانــون  تقدم مشــروع 
البرملان  الــى  باالقليم  اخلــاص 
على  عليه  املصادقة  ملناقشــة 
غرار احلكومــة االحتادية، وهو ما 
واالقتصاد  املالية  جلنة  اوضحت 
فــي برملــان االقليم بــان على 

احلكومــة ان تــدرج مختلــف 
االيرادات واملوارد املالية النفطية 
وغير النفطية واملنافذ احلدودية 
والرســوم والكمــارك في هذا 
ان يضمن  يجــب  الذي  القانون 

عودة هذه االيرادات الى اخلزينة.
ولفت گوڵپی الى ان لديه بعض 
املعايير واملقاييس العلمية التي 
تثبت ان االيرادات املالية حلكومة 

اقليم كردستان تتجاوز الترليون 
دينــار، اي ان لديــه 12 ترليــون 
ســنوياً، وهو ما قال بانه يكفي 
لســد احتياجــات االقليم من 
املشاريع  وادامة  وخدمات  رواتب 

االستثمارية.  
كشــف  وبينما  جانبــه  مــن 
مقرر اللجنــة املالية في برملان 
االقليــم علي حمــه صالح، ان 

في  والكمارك  الرســوم  واردات 
و682  ترليــون  بلغت  االقليــم 
مليــون دينــار، اكــد ان ايرادات 
الدخال  والتنســيق  التهريــب 
احملظــورة  والبضائــع  الســلع 
واملنتهيــة الصالحية الى داخل 
اسواق االقليم بلغ ضعف املبلغ 
الذي دخل الــى خزينة حكومة 

االقليم. 

قد  االقليم  حكومــة  وكانــت 
قدمــت االســبوع املاضي اجلزء 
الثانــي، مــن حزمة اجــراءات 
اعلنتهــا لالصــالح االقتصادي 
ومحاربة الفساد املستشري في 
اإلقليم، اال ان فشــلها حلد االن 
في حتقيق الوعود التي قطعتها 
لالصالح، وحتقيق الشفافية في 
حكومة  ومفاصل  مؤسســات 

االخرى  باالحــزاب  دفع  االقليم، 
املشاركة في احلكومة الى اخالء 
يدها، واملطالبــة بحل حكومة 
انتخابات مبكرة  واجراء  االقليم 
الختيار حكومــة جديدة، تنقذ 
الواقــع االقتصادي  االقليم من 
املــزري واالزمــات املاليــة التي 
يعاني منها، في ظل تراكم ديون 

طائلة بلغت 30 مليار دوالر.  

استمرار الفساد وديمومة التهريب في منافذ 
اإلقليم الحدودية يسببان هدر ملياري دوالر سنويا

احد املنافذ احلدودية في االقليم "ارشيف"

استنزاف كبير لموارد البالد..

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
العراقي،  الداخليــة  وزيــر  عزا 
من  عدد  هروب  الغامني،  عثمان 
املتهمــن بقضايا  الســجناء 
اخملدرات من ســجن الهالل في 
محافظة املثنــى إلى "ضعف 
اجلانــب األمني لــدى احلرَّاس"، 
داعياً في الوقت ذاته إلى "إبعاد 
الدعاية  عن  األمنية  املؤسسة 

االنتخابية".
ووصل الغامني صباح يوم امس 
اإلثنن إلى محافظة املثنى بعد 
يوم من هروب 21 ســجيناً من 

سجن الهالل.
وقال الغامني في مؤمتر صحفي 
عقده في احملافظــة إن "مؤمتراً 
أمنياً موسعاً ضمَّ مفاصل وزارة 
الداخلية فــي أربع محافظات، 
هي البصرة وذي قار وميســان 
ــد التوصية بإعطاء  واملثنى أكَّ
األســبقية لألمــن الداخلــي 
بالدرجــة األولى للحفاظ على 

املمتلكات العامة واخلاصة".
ولفــت إلى "تطبيــق القانون 
بشــكل جيد في كل مفاصل 
وبــكل جوانبهــا  احملافظــات 

الســيما حياة املواطن بتماس 
مع قضايــا اخملــدرات واجلرائم 
"إبعاد  على  مشــدداً  األخرى"، 
عــن  األمنيــة  املؤسســة 
االنتخابات والدعاية االنتخابية 

لتبقى حيادية".
ووجه وزيــر الداخلية  بـ"تقوية 
مراكز الشرطة ورفدها بضباط 
التعامل  وضرورة  أكفاء  حتقيق 
لبناء أمن  املواطنن  احلسن مع 

مستقبلي جديد ".
من  موقوفن  هــروب  وبشــأن 
سجن الهالل، أوضح " الغامني 
أن" التحقيــق  فــي احلادثــة 
جارٍ حتى اللحظــة"، موضحاً 
أن هنــاك "ضعفاً فــي اجلانب 

األمني لدى احلرَّاس ".
ومتكنت القــوات األمنية حتى 
اآلن مــن إلقاء القبض على 11 
موقوفاً من الفارين من ســجن 
الهالل في محافظة املثنى التي 
شــهدت فرار نحو 21 سجيناً 
ممن يتاجــرون باحلبــوب اخملدرة 
قبل يومن بعد اعتدائهم على 
أحــد حراس البوابة الرئيســة 

للسجن.

وزير الداخلية من المثنى: 
الضعف األمني وراء هروب 

بعض سجناء الهالل 

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــال النائب عــن حتالف الفتح 
محمد البلــداوي امس االثنن، 
في  كثيراً  تأخــرت  احلكومة  إن 
احلصول على او شراء اللقاحات 
املصابن  أعــداد  وهذا ما فاقم 
داخل البالد، مشيرا الى ان حظر 
حال  ليس  الشــامل  التجــوال 

لهذه العقدة.
وأكــد البلــداوي فــي تصريح 

تابعتــه الصبــاح اجلديــد، إن 
كان  املصابن  أعــداد  ”تفاقــم 
بســبب تأخيــر احلكومــة في 
شــراء اللقاحات مما سبب أزمة 
صحية في البلد“، واشر ” الدور 
الضعيف الــذي قامت به وزارة 
الصحة من شراء اللقاح وعدم 
واالرشــادات  االعالنات  تكثيف 
التــي ميكــن ان تشــكل وعي 

املواطن من اخلطر “.

الظروف  ”ظــل  فــي  وأضــاف 
االقتصادي  والوضــع  الصحية 
صرف  وسعر  االســعار  وأرتفاع 
الدوالر ال يكون احلظر الشــامل 
هو احلــل بالنســبة للطبقات 

الفقيرة “.
وذكر أن ”عدم التوازن في القرارات 
والوضــع املعيشــي للمواطن 
يخلق فجوة كبيرة لدى ميزانية 
العوائــل املتعففة“،الفتــاً الى 

اهمية اعــادة النظر في ”حظر 
التجوال الشامل واتخاذ قرارات 
تساعد املواطنن وتخرجهم من 

الوضع االقتصادي الصعب “.
ان احلظر الشامل  الى”  وأشــار 
ليس احلل وامنا أرشــادات الوزارة 
اللقاح  املواطنــن الخذ  وجذب 
والتباعد االجتماعي قد يساهم 
في أيجاد الطريق الصحيح في 

ظل االزمة االقتصادية“.

أورد ان الحظر الشامل ليس حال

نائب يحمل الحكومة مسؤولية تفاقم اعداد المصابين 
بفايروس كورونا: تأخرت بشراء اللقاحات



تقرير

محليات2

البصرة ـ سعدي السند:

يعد مركز العالج االشــعاعي في 
التخصصي  الطفل  مستشفى 
في  البصـــرة  واحــدا من املراكز 
املعــدودة واملهمــة جــدا فــي 
العــراق وقد بدأ العمــل به منذ 
افتتاحه قبل ســنوات ودأب على 
الصحية  اخلدمــات  تقدمي أفضل 
حيث  مجانا  للمرضى  والعالجية 
يســتقبل املركز جميــع األعمار 

ومن جميع محافظات العراق.

تقنيات متقدمة في العالج مع 
اجلودة والنوعية املتطورة

تتســم  التي  الســطور  بهــذه 
بالعطــاء وحــب العمــل واخلير 
ونكــران الــذات بــدأ احلديث مع 
طاقم مركز العالج االشعاعي في 
مستشفى البصـرة التخصصـي 
عدد  من  يتألــف  والذي  لألطفال 
من األطبــاء االختصاص بالعالج 
ممارســن  أطباء  مع  الشــعاعي 
املركز  وهم عصــب  وفيزيائيــن 
مع معاجلن شــعاعين وممرضن 
إضافة الى االدارة وعمال اخلدمات 
والكل هنا يشتركون باجلهود التي 
تقدم مع متابعــة جدية ودقيقة 
من قبل إدارة املستشفى لعملنا 
ومتابعــة كل مايخــص اجنــاح 
العمل والنهوض به والدخول في 
كل التفاصيــل التي جتعلنا دائما 
ســباقن لتقدمي خدماتنا ملرضانا 

األعزاء.

األجهزة املتقدمة واألحدث 
عامليا

وأكد العاملون في املركز ان عمل 
املركــز يتميز عن جميــع املراكز 
في  املتقدمة  بالتقنيــات  األخرى 
اجلودة  ببروتوكول  وكذلك  العالج 
والنوعية املســتخدمة واألجهزة 
املتقدمــة واألحــدث عامليا ومن 
خالل فيزيائيي املركز يتم التعامل 
تؤكد  والذي  بروتوكول  أفضل  مع 
عليه وكالــة الطاقة الذرية ويتم 
اخلاصة  القراءات  وحفظ  تأشــير 
باملريض والبيانات في اســتمارات 
خاصة لتكون مرجعية إحصائية 
لغــرض املتابعة وغيرهــا وقريبا 
ستكون لنا خدمة  RPMاملتطورة 

وألول مرة في العراق.
وأكدوا  انه من الصور االنســانية 
املشـــرقة التي يفخر بها مركزنا 

املرات تعطــل جهاز  احــدى  في 
املعجــل اخلطــي فــي مركزنــا 
ويســتغرق اصالحــه عــدة أيام 
فتســابق طاقم املركز من أطباء 
وغيرهم  ومعاجلــن  وفيزيائيــن 
وقرروا عدم التوقف عن العمل حلن 
إصالح اجلهاز فجمعوا كل بيانات 
وشدوا  ومســتلزماتهم  املرضى 
االشــعاعي  العالج  ملركز  الرحال 
التعليمي  في مستشفى الصدر 
للعمــل كوجبة مســائية وحلن 
وبإشراف ومتابعة  العطل  إصالح 
وبالتنســيق  املستشــفى  ادارة 
الناجــح مــع ادارة مستشــفى 

الصدر التعليمي في البصرة.
ونذكــر بالفخــر أيضــا للزمالء 
العاملــن فــي مركــز العــالج 
االشــعاعي ملواصلتهــم العمل 
الدؤوب في تقــدمي خدماتهم في 
ظل جائحــة كورونا مــع علمنا 
بتوقــف مثــل هــذه املراكز عن 
اذ  الدول  العديد مــن  العمل في 

اوقفت تلك الدول خدمات العالج 
الوباء  االشعاعي بســبب ظروف 
مبستشــفى  املركز  أبطال  ولكن 
الطفــل التخصصي في البصرة 
تواصلــوا ولم يتوقفــوا وقرروا أن 
يكونوا الى جانب مرضاهم باملزيد 
من الفخر والفرح فقد رفع ابطال 
بتقدمي  شــعار:)خدماتنا  املركــز 

العالج االشعاعي لن تتوقف( .

هكذا نتعامل مع الطفولة
أبطــال املركــز قبل أيــام قاموا 
بعــالج طفلة مــن محافظة ذي 
النخامية  الغدة  بورم  قار مصابة 
بتقنيــة الـIMRTمــع التصوير و 
املطابقة مــن خالل الـCBCTو مبا 
ان هذه الطفلة حتب شــخصية 
)دورا ( فمــا كان منــا اال ان ننفذ 
شخصية  لها  ورســمنا  حتب  ما 
وأجرينــا  القنــاع  علــى   ) )دورا 
وأيضا  لها  الالزمــة  الفحوصات 
طفلة أخرى حضـرت الى مركزنا 

وهي  تعاني من ورم الدماغ وبعد 
التحدث معها عن كيفية العالج 
وضرورة وضــع القناع فــي أثناء 
العالج تعرفنا على الشــخصية 
الكارتونيــة التي حتبهــا و كانت 
شــخصيه )توم ( في كارتون توم 
وجيري وارادت رسمها على القناع 
فما كان منــا إال أن نلبي طلبها 
بكل حب وكانت ســعيدة خالل 
العــالج. وحضــرت ملركزنا أيضا 
طفلــة مريضــة حتتــاج للعالج 
رفضت  البداية  وفي  اإلشــعاعي 
العالج ولكــن بعد احلديث معها 
الشــخصيةالكارتونية  ومعرفة 
التي حتبها وهي شخصيه )ماشا( 
رسم  بشرط  العالج  على  وافقت 
شخصيتها املفضلة على القناع 
، مركزنا ينفرد بهذه اخلدمة إميانا 

منه بتقدمي األفضل لكل مريض.
وأشــاروا في حديثهــم وبفضل 
مــن اهلل وبجهود مميــزة من قبل 
الفريق العامــل في مركز العالج 

مستشــفى  فــي  االشــعاعي 
البصـرة التخصصـي لألطفال مت 
 Rapidاســتخدام وتطبيق تقنية
Arcفي معاجلة االورام السرطانية 
وهذه التقنية تستخدم ألول مرة 
في العراق ومن مميزاتها الدقة في 
ايصال اجلرعة االشــعاعية للورم 
الســليمة  لألجزاء  أكثر  وحماية 
واختصــار الوقــت وتوزيع اجلرعة 
االشــعاعية على الــورم بصورة 

أكثر دقة ومالئمة.

البرتوكوالت التي نتعامل بها 
هي نفسها في أكثر دول العالم 

تقدما
ويراجعنــا 20 - 25 مريضا يوميا 
ومــن عمــوم احملافظــات وتصل 
اجللســات عندنا احيانــا إلى 50 
جلســة في اليــوم واالنتظار في 
بعــض األحيان عندنــا يصل الى 

صفر.
احملافظات  واملراجعــون مــن كل 

يــزدادون عنــد تعطــل االجهزة 
يراجع  والكل  محافظاتهــم  في 
بكتاب رســمي وأول خطوة نقوم 
للمريض  ملــف  تنظيم  بها هي 
ويتم وضع البيانات الكاملة وكل 
احملتويات التي تخص مرضه وندرج 
رقم هاتفــن حلاجتنــا لها عند 
االتصال مبريضنا  وبعد هذا يحول 
ثم  املفــراس  الــى جهاز  املريض 
الى الفيزيائي ومن ثم يتم رســم 
خطــة لتصل له كميــة اجلرعة 
هي  وهــذه  لإلشــعاع  املطلوبة 
بها  املعمول  البرتوكــوالت  نفس 
في اكثر دول العالم تقدما وعندنا 
الســبت تدقيق وصيانة  يوم  في 
االجهزة لضمان ســالمة املريض 
وعندنا جهاز احملاكاة وحواســيب 
خاصة مــع االجهــزة الفيزيائية 
وجهاز املعجــل اخلطي مع غرفة 
اقامة ملا بعد التخدير وسر جناحنا 
هــو التعــاون بيننا ودعــم ادارة 

املستشفى لنا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد وزيــر التخطيط، الدكتور 
بإمكان  ان  النجــم  بتال  خالد 
املرأة العراقية ان تسهم بنحو 
التنموية،  العمليــة  في  كبير 
مع تنامــي دورها االقتصادي، و 
وجود عدد من سيدات االعمال 
في  الدخــول  على  القــادرات 
مختلف اجملاالت االســتثمارية، 
مؤكدا اســتعداد وسعي وزارة 
التخطيــط، الــى تقــدمي كل 
انــواع الدعم املمكنــة لزيادة 
اجلانب  فــي  املرأة  مســاهمة 

االقتصادي.
الوزير خالل لقائه رئيسة  وقال 
االعمال  ســيدات  مؤسســة 
لتمكــن املرأة هــدى العزاوي 

الذي ضم  املرافق لهــا  والوفد 
االعمال،  ســيدات  مــن  عددا 
واالكادمييات. ان بيئة االستثمار 
في العراق، مازالــت بيئة بكر، 
وحتتوي على فرص اســتثمارية 
كبيــرة جدا بامــكان القطاع 
مشــيرا  اســتثمارها،  اخلاص 
املرأة في تطوير  الى اهمية دور 
االستثمار في مختلف اجملاالت .
التخطيط ســيدات  وزير  ودعا 
االعمال العراقيات الى دراســة 
، التي  الفــرص االســتثمارية 
ميكنهــن املســاهمة فيهــا، 
مضيفا ، ان مثل هذه املشاريع 
ســتخدم الكثير من النساء ، 
سيما في املناطق االكثر فقرا، 

ومناطق النزوح.

بغداد ـ الصباح الجديد:
العالــي  التعليــم  وزارة  اكــدت 
اجلامعات  ان  العلمــي  والبحــث 
جودة  ضمــن  تســير  العراقيــة 

التعليم العاملي.
وذكــرت دائرة العالقــات واالعالم 
للــوزارة في بيان صــدر عنها  انه 
“توضيحــا ملســاحة التصــورات 
اجملزوءة التــي يرددها غير اخملتصن 
العراق  التعليم في  بشــأن جودة 
والتقومي  االشــراف  جهــاز  فــإن 
العالي  التعليم  وزارة  في  العلمي 
والبحث العلمي يؤكد أن مؤشــر 
الذي   )GCI( العاملية  التنافســية 
يصــدره منتدى دافــوس مختص 

بقياس املؤشرات االقتصادية”.
إيضــاح قدرة  “وكذلك  وتابعــت: 
الدول على توفير مستويات الرخاء 
ملواطنيهــا ويعتمــد علــى مدى 
إنتاجيــة البلدان في اســتخدام 

لتشــخيص  املتاحــة  مواردهــا 
التنافسية العاملية عبر مجموعة 
املؤسسات والسياسات والعوامل 
التــي حتــدد املســتويات احلالية 
لالزدهــار  األجــل  واملتوســطة 

االقتصادي”.
واضافــت، ان “معطيــات وبيانات 
مؤشــر دافــوس تســتند علــى 
املعلومات املستقاة من استطالع 
الرأي واملســوحات التي تقوم بها 
منظمــات غير حكوميــة وتبنى 
على اثني عشر عمودا من املعايير 
التنافســية التي هي املؤسسات 
االقتصاد  وإطــار  التحتية  والبنى 
الكلي املســتقر والصحة اجليدة 
والتعليم  االبتدائــي  والتعليــم 
العالي والتدريب وأســواق السلع 
الفعالة وأســواق العمل الفعالة 
والقدرة  املتطورة  املالية  واألسواق 
على تسخير التكنولوجيا وحجم 

الســوق احمللــي والدولــي وإنتاج 
السلع اجلديدة واالبتكار”.

واوضحــت، انه “فــي الوقت الذي 
العالــي  التعليــم  وزارة  متضــي 
والبحث العلمي بتحقيق أهدافها 
علــى وفــق برنامجهــا العلمي 
ووظائفهــا املتعلقــة باملعرفــة 
وتطوير رسالة اجلامعة وفلسفتها 
في إنعاش التنمية وخدمة اجملتمع 
فإنهــا جتدد في كل مناســبة أن 
ومؤسســاتنا  جامعاتنا  حركــة 
العراقية تســير ضمن  األكادميية 
العاملي  التعليــم  جــودة  إطــار 
كونهــا تنافس وتلتــزم مبحددات 
التصنيفات العاملية التي تعد أبرز 
مؤشــرات قياس اجلودة األكادميية 
على الرغــم من اختــالف وتباين 
املؤشــرات العامليــة املعتمــدة”. 
واشــارت الى ان “ جهاز اإلشــراف 
املراقبن  يدعــو  العلمي  والتقومي 

موقع  اســتقراء  الــى  واخملتصن 
اجلامعات العراقية في التصنيفات 
التي تؤشــر بكل وضوح  العاملية 
أداء  أن مؤسســاتنا متمكنة من 
مهمتهــا في التعليــم والبحث 
العلمي وخدمــة اجملتمع وتنافس 
نظيراتها في تصنيفات )times( و 
Green met-(و )SC imago(و )QS(
.”)Webometrics(و )URAP(و )rics

وبينــت: أن “أطــر املنافســة بن 
اجلامعــات فــي العالــم تعتمد 
معايير ومؤشــرات عاملية لقياس 
مســتوى كفاءة التعليم وتتصدر 
البحث  املؤشــرات جــودة  تلــك 
العلمي والنشــر في املستوعبات 
جلامعتنا  ســجلت  التي  العاملية 
ألف  الســبعن  قرابة  العراقيــة 
هوية  يحمل  منشور  علمي  بحث 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 

في العراق”.  

طاقم متخصص وأجهزة متطورة وتقنيات
عالية في معالجة االورام السرطانية مجانا

مركز العالج االشعاعي في مستشفى الطفل التخصصـي في البصرة

 يعد مركز العالج 
االشعاعي في 

مستشفى الطفل 
التخصصي في 

البصـرة  واحدا من 
المراكز المعدودة 
والمهمة جدا في 

العراق وقد دأب 
على تقديم أفضل 
الخدمات الصحية 

والعالجية للمرضى 
مجانا

جانب من التعرف على األصابة الدقيقة في اجلسم بواسطة األجهزة

كاظم العبيدي  
اســتقبل محافظ ذي قار الدكتور أحمد غني 
اخلفاجي وفًدا مســيحًيا من مطرانية البصرة 
وجنوب العراق واخلليج العربي برئاسة املطران 

فراس دردر والوفد املرافق له. 
الزائر،  الوفــد  وبحث احملافــظ اخلفاجي مــع 
تسهيل وصول املسيحية الى مدينة أور األثرية 
وبيت النبــي ابراهيم اخلليــل ) ع( ، حيث من 
املؤمل ان يصل احملافظة وفد مسيحي في زيارة 

متهيدية. 
وأكــد اخلفاجــي ســعيه لتطويــر القطاع 
الســياحي والديني في احملافظة والعمل على 

دعم جهود العاملن في هذه القطاعات.

الديوانية ـ الصباح الجديد:
زار وزيــر الزراعة، املهنــدس محمد اخلفاجي 
محافظة الديوانيــة، لالطالع عن كثب على 
واقع تســويق وإنتاج محصــول احلنطة بعد 
تزايد الكميات املسوقة خملتلف املراكز، موجهاً 

بتذليل العقبات أمام الفالحن.
حيث اســتمع اخلفاجي، ملشكالت الفالحن 
في مركز قضاء ســومر، موجها بحلها وفقا 
للضوابط والتعليمــات املعمول بها، موجها 
مبســاعدتهم وحتقيق االنســيابية املناسبة 

وحسب االسبقية.
الزراعــة على نوعيــة احلنطة  وزيــر  واطلع 
املســوقة وخلوها من الشــوائب، مثنيا على 
نقاوتهــا وصفاتها اإلنتاجية، مشــددا على 
مضي الــوزارة وعزمها االســتمرار بتحقيق 
االكتفاء الذاتي بعد حتقيق ذلك في املوســم 

املاضي دعماَ لالقتصاد الوطني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
للصناعات  العامــة  الشــركة  سوقـــت 
املطاطيــة واإلطارات إحدى شــركات وزارة 
واملعــادن كميــات جديدة من  الصناعــة 

ُمنتجات مصنع إطارات بابل التابع لهـا .
وأشـــارَ ُمدير عام الشركة املُهندس حيـدر 
ناصـــر ظاهـــر إلى جتهيز القطاع اخلاص 
مِبُنتجــات مصنع إطارات بابــل في النجف 
األشــرف من حبيبات مطاطيــة ُمختلفة 
األحجــام وبكميــة ) ١١ ( طنــا و ) ١٦٠ ( 
كغم ومطــاط الركليم ) شــيتات مطاط 
معــاد احليوية ( بكمية ) ٤ ( اطنان و ) ٤١٠ ( 
كغم والتي تدُخل في صناعة التارتان الذي 
يُســتخدم في املالعب ورياض األطفال مِلنع 
حاالت األذى وفي صناعــة واقيات وأرضيات 
الســيارات والعوازل املائية وكعوب األحذية 
الضجيج  لتقليل  اإلســفلت  وفي صناعة 
ومنع التخُسفات وأطالة ُعمر إطار السيارة.
وكذلك تُســتخدم احلبيبات املطاطية في 
صناعة مواد مطاطية أخرى يتم تصنيعها 
في الشــركة وحســب الطلب ، الفتاً إلى 
ان هــذه املُنتجات تُنتــج مِبُواصفات عاملية 
وتخضــع في جميــع مفاصــل تصنيعها 
والســيطرة  التقييس  جهــاز  لُِفحوصات 
النوعية العراقي وحتمل فترة ضمان كافيـة.
وأضـــاَف املدير العام أن الشــركة سوقت 
والديوانية  بابل  ُمنتجاتها من إطارات  أيضاً 
ُمختلفة األنواع واألحجام والتي مت تصنيعها 
بالنسبة  دنلوب  اإلنكليزية  املُواصفة  ِضمَن 
إلطارات بابــل الصالون وبيرلــي اإليطالية 
بالنســبة إلطارات ديوانيــة وبفترة ضمان 

كافية .

محافظ ذي قار يستقبل وفًدا 
مسيحًيا ويؤكد تسهيل وصول 
الوفود الدينية الى مدينة أور 

وزير الزراعة يطلع على 
سير عمليات تسويق 

الحنطة في الديوانية 

الصناعة ُتسـوق ُمنتجاتها من 
الُحبيبات المطاطية والركليم 

واإلطـارات خالل نيسـان 

عامر عبدالعزيز 

كشــفت وزارة التجــارة ان كميات 
احلنطة التي مت تســويقها لصوامع 
ومخازن الشــركة العامــة لتجارة 
احلبــوب بلغة األرقام شــارفت على 
احلنطة  مــن  مليــون طن  النصف 
بأنواعها ، موكدا استعداد الشركة 
لتسلم جميع احلنطة املسوقة من 

الفالحن واملسوقن .  
عبدالرحمــن  املهنــدس  واوضــح 
الشــركة  عام  مديــر  اجلويبــراوي 
العامــة لتجارة احلبــوب.ان مراكزنا 
التسويقية املنتشرة في محافظات 

ومــدن اجلنــوب والوســط تواصل 
و  الفالحن  اســتالم احلنطة  مــن 
متصاعدة  و  عالية  بوتيرة  املسوقن 
الليل برغم  ولســاعات متأخرة من 
التي  الصحية  والظروف  الصعوبات 

مير بها البلد إلى جانب حرارة اجلو . 
العــام ان صوامع  املديــر  واضــاف 
ومخازن الشــركة اســتقبلت أكثر 
مــن  ) 497,262 ( طنا من احلنطة ، 
موزعة حنطة درجة أولى ) 440,754 
( طنا وحنطة درجة ثانية )  55,641 
( طن حنطة درجة ثالثة ) 340 ( طن 

حنطة  .
انتشــار  العام عن  املدير  وكشــف 
معامل تنقيــة وغربلة احلنطة قرب 
املراكز التســويقية، مما ذلك أسهم 

في تســويق احلنطة الدرجة األولى 
بشــكل ملفت من خــالل متابعة 
املعدل التراكمي للكميات املسوقة 

خملازن وصوامع ومراكز التسويق .
أن  اجلويبــراوي  العــام  املديــر  وبن 
الكميــات املســوقة حســب كل 
محافظة جائت كما يلي : واســط 
جاءت اوال وبلغت الكميات املسوقة 
 ( العشــر  التســويقية  ملراكزهــا 
كميات  وتصاعدت  طنــا   )157,630
احلنطة فــي الديوانيــة التي حلت 
ثانيا بكمية بلغت  ) 106,618 ( طنا  
وذي قار جائت ثالثــا وبكمية بلغت 

)83,871 ( طنا .
وأشــار مدير عام الشــركة إلى أن 
 48,901  ( محافظة املثنى ســوقت 

( طنا ومحافظة ميســان ســوقت 
والبصرة ســوقت   35,844( طنــا   (
) 157,630( طنــا وبابــل ســوقت ) 
16,306( اطنــان وكربــالء ســوقت 
) 12,674(  طنــا والنجف ســوقت 
)10,167( طنــا وصومعــة الرصافة 

سوقت ) 9,096 ( طنا . 
واختتم مدير عام الشــركة العامة 
لتجارة احلبوب إلى أن حملة التسويق 
اجلاريــة في املدن العراقية تشــهد 
اهتمــام حكومي متميــز من خالل 
جوالت  الوزراء واحملافظن وتواصلهم 
باملوقع ومتابعة شــوون التســويق 
 ، واحتياجــات الفالحــن واملزارعن 
وهذا يعود إلى أهمية احلنطة احمللية 

في تعزيز األمن الغذائي.

كميات الحنطة المسوقة لمخازن وصوامع 
الشركة لتجارة الحبوب تشارف على النصف مليون طن

مدير عام تجارة الحبوب يؤكد االستعداد لتسلم الحنطة من الفالحين
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وزير التخطيط يبحث دور 
المرأة في تطوير االستثمار

التعليم: جامعاتنا تسير ضمن جودة التعليم العالمي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
أكد وزير اخلارجيــة األمريكي، أنتوني بلينكن، 
أن إدارة الرئيس، جو بايــدن، تهدف إلى إغالق 
اإلنســان  بانتهاكات حقوق  املعروف  املعتقل 

داخل قاعدة غوانتانامو.
 ”CBS“ وقال بلينكن، خالل مقابلــة مع قناة
نشــرت امس االول األحــد: “نعتقد أنه يجب 
أن يكون مغلقا. وهذا بال شــك ميثل هدفا لنا 

سنركز عليه خالل أشهر قريبة”.
وفتحت الواليات املتحدة املعتقل في قاعدتها 
املستأجرة منذ العام 1903 مبضيق غوانتانامو 
في أراضي كوبا شــهر يناير 2002 خالل فترة 
رئاسة الرئيس األسبق، اجلمهوري جورج بوش 
االبن، وكانــت الدفعة األولى من املعقلني في 
هذه املنشــأة تضم 20 شخصا مت احتجازهم 
في أفغانســتان إثــر اتهامهم باملشــاركة 
في العمليــات القتالية فــي صفوف حركة 
“طالبان”. ومنذ ذلك احلني احتجزت السلطات 
األمريكية مئات األشــخاص في هذا املعتقل 
جميعهم تقريبا من الدول اإلسالمية، خاصة 
السعودية وأفغانســتان واليمن، دون أن يتم 

توجيه أي اتهامات رسمية إليهم.
وفي 21 ينايــر 2009 وقع الرئيــس األمريكي 
األسبق، باراك أوباما، أمرا بإغالق املعتقل، على 
خلفية فضائح متعددة كشــفت عن ممارسة 
الواليات املتحدة عمليات التعذيب وانتهاكات 
حقوق اإلنســان بحق املعتقلني بشكل واسع 
النطاق، إال أن الكونغــرس عارض هذا اإلجراء 

لتبقى هذه املنشأة عاملة حتى اليوم.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
اعتبر وزير اخلارجيــة األميركي أنتوني بلينكن 
في مقابلة تلفزيونية بّثــت امس االول األحد 
أّن الصني باتت في الســنوات األخيرة تتصّرف 
بطريقــة “أكثر قمعيــة في الداخــل وأكثر 

عدائية في اخلارج”.
وقال بلينكن في مقابلة مع شــبكة “سي بي 
إس” ضمــن برنامج “60 دقيقــة” إّن “ما رأيناه 
خالل الســنوات األخيرة هو أّن الصني تتصّرف 
بطريقة أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدائية 

في اخلارج. هذا واقع”.
وأضــاف أّن الصني هي “الدولــة الوحيدة في 
العســكرية  القدرات  لديهــا  التــي  العالم 
حتّدي  أو  لتقويض  والدبلوماسية  واالقتصادية 
النظام القائم على قواعد نتمّسك بها بشّدة 

ومصّممون على الدفاع عنها”.
وتابع الوزيــر األميركي قائــالً “لكّنني أريد أن 
أكون واضحــاً للغاية... هدفنــا ليس احتواء 
الصني أو كبحهــا أو تقييدها، بل هو احلفاظ 
على هذا النظام القائم على قواعد تشــّكل 

الصني حتّدياً لها”.
وتأتــي هذه التصريحات بعــد أن أّكد الرئيس 
األميركــي جو بايدن فــي أول خطاب له أمام 
الكونغــرس األربعاء أّن إدارته “ال تســعى إلى 
الصراع مع الصني” ولكّنها في الوقت نفسه 
“على استعداد للدفاع عن املصالح األميركية 
في كّل اجملاالت”. وتكّررت التوّترات بني القّوتني 
العظميني في الســنوات األخيــرة. وتخوض 
القوات املسّلحة الصينية واألميركية صراعاً 
على النفوذ في منطقة آسيا واحمليط الهادئ، 
وبخاصة في بحر الصني اجلنوبي وحول جزيرة 
تايــوان. والفائت حرص بلينكــن في اذار على 
لفت النظر إلــى “اإلبادة اجلماعيــة املرتكبة 
بحّق األويغور وغالبيتهم مسلمون” في إقليم 

شينجيانغ الصيني.

إدارة بايدن: نهدف إلى 
إغالق قاعدة غوانتانامو

بلينكن: الصين تتصرف 
بطريقة “أكثر قمعية في 

الداخل وأكثر عدائية في الخارج”

الصباح الجديد ـ متابعة:

اتفق خبراء سياسيون في ليبيا 
علــى أن بيان تنظيــم اإلخوان 
اجلديــد الرامــي إلــى انتقالها 
جلمعيــة حتــت اســم “اإلحياء 
والتجديد” مببــادئ مختلفة عن 
فكر تنظيم اإلخــوان ما هو إال 
محاولة مكشوفة إلعادة ترتيب 
أوراقها لكسب ثقة الليبيني مرة 
االنشــقاقات  بعد  أخرى خاصة 
الكبيــرة التي ضربــت صفوف 

اجلماعة مؤخرا.
ليبيا  في  اإلخوان  تنظيم  وأعلن 
من خــالل بيان لــه انتقاله إلى 
جمعيــة حتــت اســم “اإلحياء 

والتجديد”.
إن  بيــان  التنظيــم في  وقــال 
“جمعيــة اإلحيــاء والتجديــد 
ســتؤدي رســالتها في اجملتمع 
الدؤوب  الليبي من خالل عملها 
في شتى مجاالت العمل العام.”

تعويض اخلسائر
وقــال احمللل السياســي الليبي 
تنظيم  بيان  إن  العبيدي  محمد 
إال محاولة  هــو  مــا  اإلخــوان 
سياسية لتعويض اخلسائر التي 
دوره في  بانحصار  تلقاها مؤخرا 

العملية السياسية.
وأضــاف العبيــدي أن التنظيم 
تلقى مؤخرا ضربات عدة بعضها 
آخر  داخله، حيث كانت  كان من 
تلــك الضربات تقــدمي عدد من 
اســتقاالت  ليبيا  في  أعضائها 
جماعية وإعالنهم إغالق مكتب 
اجلماعة مبنطقة الزاوية اعتراًضا 

على ما تتعرض له البالد.
وتابع العبيدي أن اجلماعة فقدت 
ليبيا، واصطدمت  سلطتها في 
االســتقاالت  مــن  بالعديــد 
متــرد  وحــاالت  واالنشــقاقات 
متعددة، أشهرها انسحاب خالد 
املشــرى من اجلماعة مطلع عام 

.2019
وأشــار إلى أن انسحاب املشري 
كانت هــزة كبيرة داخــل أروقة 
اجلماعة وجاءت بعدها تهديدات 
في مصراته  اإلخوان  عناصر  من 
اعتراضــا  أيًضــا  باالنســحاب 
اجلماعة،  قــادة  سياســة  على 
التــي وصفت من قبــل الكثير 

باجلنونية.
وأوضــح أن ما فعلــه التنظيم 
وما ورد في البيــان كان متوقعا 
وخاصــة وأن املدةاألخيرة عقدت 
اجلماعة اجتماعــات على أعلى 
مستوى شارك فيها قيادها من 

الدولي بتركيا  تنظيم اإلخــوان 
خســائر  لتعويض  محاولة  في 
للظهور  والتخطيــط  اجلماعة 

بشكل يتقبله الليبيني.
وأوضح أن الشــكل اجلديد الذي 
سيظهر به اإلخوان لن يفيدهم 
خاصــة أن هذه املنــاورة أتبعها 
التنظيــم فــي أكثر مــن دولة 
في  التجربة فشــلها  وأثبتــت 

النهاية.
في  االنشقاقات  أن  إلى  وأشــار 
اجلماعة دفعت كثير من التيارات 
معهم  املتضامنة  السياســية 

للعزوف عن تأييدهم.
محمد  السياســي  احمللــل  أما 
الليبيني  إن  قــال  الالفي  جبريل 
اعتادوا على مثــل هذه املناورات 
الفاشــلة من جماعة أســاس 
فكرها متطرف مشــيرا إلى أن 
هذا الفكر لم يســتطيع إقناع 

أحد مبنهجيته وعقيدته.
وأضاف الالفــي أن هذه اجلماعة 
بعــد أن ثبتــت فشــلها فــي 
مــن خالل  للســلطة  الوصول 
صناديق االقتــراع واآلن حتاول أن 

تسوق نفسها على أنها الوكيل 
الوحيــد للدعــوة اإلســالمية 
وهــي الوحيدة التي تتحكم في 
الدعــوة اإلســالمية كنوع من 
الضغط علــى الليبيني بأن من 
يقع فــي خطأ  يخالفهــم قد 

مخالفة الشرع.
وتابع الالفي أن هذا البيان يحاول 
أن يسوق بشــكل مضلل ومزور 
أن  بأنهم تعرضوا لتشــويه، إال 
احلقيقة عكس ذلك متاما فالكل 
شــاهد تصريحات مباشرة من 
عناصر تنظيــم اإلخوان اعترفوا 
لنمو  داعمــني  كانــوا  بأنهــم 
جماعات متطرفة في ليبيا، كما 
تعج  التلفزيونية  قنواتهــم  أن 
اإلخوان  لقيــادات  بتصريحــات 
تثنــي علــى مجالــس إرهابية 
الشــريعة  أنصار  مع  متحالفة 

وأنصار القاعدة.
أن تنظيم  إلــى  الالفي  وأشــار 
اإلخوان يــده ملوثــة بالدم في 
ليبيا فكل التنظيمات اإلرهابية، 
التي قاتلت الشعب الليبي كان 
باعتراف  لهــا  حليف  اإلخــوان 

أننا لم جند تصريح  قادته، حيث 
تنظيم  أعمــال  يديــن  واحــد 

القاعدة وأنصار الشريعة.
البيان يعكس  أن  الالفي  وأوضح 
قدرة هذا التنظيم املتطرف على 
املراوغة وكيف أن آلته اإلعالمية 
تعمل لتجميــل صورته، ولكنه 
لــم يكن واعيــا بأن الشــعب 
اكتشف كل  البســيط  الليبي 
هذه األالعيب ولــم يكرر خطأه 

بانتخابه مرة أخرى.
وقال الباحث السياسي إبراهيم 
إن جماعــة اإلخوان  الفيتــوري 
عندما أعلنت عن نفســها في 
ليبيا عام 2011 كانت تدعي أنها 
ســتمارس عمال دعويا وإرشاديا 
األســاس  في  وأن هدفها  فقط 
نشــر الدين وقيم اإلســالم في 
محاولة منهم لكســب قطاع 
كبيــر من الشــعب الليبي في 

صفهم.
أن جماعــة اإلخــوان  وأضــاف 
فعليا لــم تعمل وفق ما أعلنته 
مــن مبادئ وكانــت متارس عمال 
وخالفــت  واضحــا  سياســيا 

القوانــني واللوائح ورأينا أعضاء 
من هذه اجلماعة يتولون مناصب 
في الدولــة ورأينا أحزاب موالية 

لهذه اجلماعة.
جماعة منبوذة

وتابــع أن تنظيــم اإلخــوان مر 
مبراحل عديدة فــي ليبيا هيمن 
فيهــا في أوقــات علــى القرار 
أعضائها  واحتــل  السياســي 
الدولــة  وقادتهــا مؤسســات 
ولكننــا وصلنا إلى هــذا اليوم 
الذي صارت فيه اجلماعة منبوذة 
أن  الليبي، حيث  الشــعب  عند 
الليبيني تيقنوا بأن وضع جماعة 
اإلخــوان غير مرحــب بيه ألنها 
جتاوزت األعراف والعقد املبرم بني 
الكيانات السياســية والليبيني 

بعد أن أغرقتهم في الفوضى.
وأشــار إلى أن جماعــة اإلخوان 
وصلــت إلــى حائط ســد بعد 
أن فقــدت القاعدة الشــعبية 
والتمثيــل السياســي داخــل 
احلكومة اجلديدة، ولهذا فإنه من 
في عملية  يدخلوا  أن  الطبيعي 
أخرى.  بأســماء  متوضــع  إعادة 

واستشــهد الباحث السياسي 
ضربت  التي  االنشقاقات  بحالة 
“حتى  قائــال:  مؤخــرا  اجلماعة 
انســحبت  اجلماعــة  قيــادات 
وخرجت من التنظيم حيث أنها 
مناورة مكشــوفة منهم إلعادة 
طرح نفســهم بشــكل جديد 

بعيد عن اجلماعة”.
وفقد تنظيم اإلخــوان اإلرهابي 
أي تواجــد شــعبي لــه فــي 
من  بالعديد  واصطــدم  ليبيــا 
واالنشــقاقات  االســتقاالت 
وحــاالت مترد متعددة أشــهرها 
انســحاب خالــد املشــري من 
2019 وغلق  اجلماعة مطلع عام 
مدينة  فــي  التنظيم  مكتــب 

الزاوية.
وتعتبــر تلك الضربــة من أقوى 
الضربات التي واجهت التنظيم 
والتي تشــهد صراعا  ليبيا  في 
كبيرا لتمثل تلك اخلطوة اعتراًفا 
اإلخوان ألكبر معاقلها  بخسارة 
انهيارها عقب  وبداية  ليبيا،  في 
ألدنى  ووصولها  شعبيتها  تدنى 

مستوياتها.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيــس وزراء قطر األســبق 
الشــيخ حمــد بن جاســم، إن 
استمرار الوضع احلالي في لبنان 
يجعــل احليــاة في هــذا البلد 
“مســتحيلة”، فيما دعا الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس إلى 

نقل السلطة بشكل سلمي.
وفــي سلســلة تغريــدات عبر 

“تويتــر”، قال بن جاســم: “كي 
يخرج لبنان العزيــز على قلوبنا 
من أزمته الراهنة فإنه ال يحتاج 
إلــى وســاطات من اخلــارج، بل 
يحتــاج أن يجلــس كل الفرقاء 
على الطاولة، لبحث مســتقبل 
هذا البلــد اجلميــل والذي كان 
دخل الفرد فيه في الستينات من 
الدول العشر األوائل في العالم”.

وأضــاف: “ال أريــد أن أخوض في 
بلبنان  التــي زجــت  األســباب 
في هــذه األزمة ألنهــا معروفة 
للجميــع. ولكــن ومــع فقدان 
أغلب اللبنانيني وخاصة الطبقة 
الوسطى منهم كل مدخراتهم 
باإلضافة إلى تدهور سعر الليرة 
اللبنانيــة فــإن اســتمرار هذا 
الوضع يجعل احلياة مستحيلة”.

واعتبر أن “ساســة لبنان وزعماء 
ملكان  اليوم  بحاجــة  طوائفهم 
يجمعهم ويسهل عليهم احلوار 
يتوصلون  لعلهــم  بينهم  فيما 
تخرجهم  توافقية  صيغــة  إلى 

من هذا النهج املدمر”.
الرئيس  قــرار  علــى  وتعليقــا 
عباس  الفلســطيني محمــود 
تأجيــل إجراء االنتخابــات التي 

كانت مقررة الشهر احلالي، حلني 
ضمان إجرائها في القدس، اعتبر 
أن هذا القرار “أعاد الفلسطينيني 

إلى نقطة الصفر”.
وتابع أنه “ومع أن األســباب التي 
حملــت الرئيس الفلســطيني 
محمــود عبــاس علــى تأجيل 
ما  فإن  لنا  واضحــة  االنتخابات 
أريد أن أقوله هــو أنه من واجب 

الرئيس في ظل الظروف الراهنة 
وفي هذه املرحلة مــن العمر أن 
ينقل الســلطة بشكل سلمي 

ودميقراطي”.
واعتبــر أن “املرحلــة القادمــة 
إلى قيادة شابة تستطيع  حتتاج 
الفلسطيني  أن تقود الشــعب 
إلى بــر األمان فــي كل اجملاالت 

واملباحثات”.

إخوان ليبيا و تغيير الجلد “

اإلحياء والتجديد مناورة فاشلة لجماعة منبوذة

بعض اآلراء 
عد بيان تنظيم 

اإلخوان، محاولة 
سياسية لتعويض 

الخسائر التي 
تلقاها مؤخرا 

بانحصار دوره في 
العملية السياسية

جانب من العاصمى الليبية طرابلس

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

لوزير  التســريبات الصوتيــة  تزال  ال 
اخلارجية اإليراني، محمد جواد ظريف، 
التــي حتــدث خاللها عــن دور احلرس 
الثوري اإليراني في السياسة اخلارجية 
لبــالده، تثير الكثير مــن اجلدل داخل 

طهران بعد أسبوع من نشرها. 
فمع اســتمرار اجلدل، تبدى شرخ بني 
صانعي السياســة اإليرانية، بحسب 
“احلرة”،  خبراء حتــدث معهم موقــع 
ما دعا املرشــد األعلى في إيران، علي 
خامنئي، ليخرج األحد، عن صمته إزاء 
التسريبات، واصفا بعض ما ورد على 
لسان ظريف بأنه ميثل “خطأ كبيرا”. 

ونشرت وســائل إعالم، األحد املاضي، 
تســجيال دام ثالث ســاعات، يتحدث 
فيه ظريف عن تدخل اجلنرال قاســم 
ســليماني الذي قتــل بضربة جوية 
املاضي، في  العام  أميركية في بغداد 
السياسة اخلارجية لبالده، ما أثار جدال 

على مدى األيام املاضية في طهران.
جدل كبير في طهران

ويرى اخلبير في الشــؤون اإليرانية في 
مركز األهرام للدراســات السياسية 
أن  راشد،  ســامح  واالســتراتيجية، 
ألنه  واسعا،  أحدثت جدال  التسريبات 
من غير املعتــاد أن يظهر رأي مخالف 

في إيران للسياسة املعلنة.
ويوضح في تصريحات ملوقع “احلرة” أن 
“إيران تتعامل في سياستها اخلارجية 
وكأنها رجل واحد ومؤسســة واحدة 

داخلي  اختالف  هناك  واحد.  وشخص 
وقائــم بالفعــل ولكن عنــد تنفيذ 
ومباشــرة السياسة اخلارجية هو رأي 
واحد ميارس وينفذ، ولذا عندما اتضح 
أن هناك بالفعل رأيــاً آخراً .. أثار هذه 

الضجة”. 
التســريبات “جاء  أن خــروج  وأضاف 
في توقيت حــرج تواجهه إيران حاليا، 
سواء االنتخابات التي ذكر فيها اسم 
ظريف كمرشــح في إطار إشــاعات 
فيينا  وأيضا محادثات  الترشــيحات، 
حول االتفــاق النووي مــا زاد املوقف 

حرجا”. 
واألكادميي  اإليراني  السياســي  احمللل 
كــرمي  كونيتيكــت،  جامعــة  فــي 
كازارونيــان، يقول ملوقــع “احلرة”: “رمبا 
كان الشــيء األكثر إثــارة لالهتمام 
الذي خرج من التسريبات هو اعتراف 
واضــح من ظريف بأنــه كان يحصل 
أوامر  وتوجيهات وحتى  إرشادات  على 
واضح  واعتراف  من قاسم سليماني، 
آخر هو أن وزارة اخلارجية لديها هيكل 
أي  استخباراتي عســكري. فبعكس 
العالم لديها  وزارة خارجية أخرى في 
اخلارجية  وزارة  فإن  هيكل سياســي، 
مــة لدعم االعتداءات  اإليرانية ُمصمَّ
في  اإليرانية  للحكومة  العســكرية 

العالم”. 
وجاء نشــر التســجيل قبل أقل من 
شــهرين على االنتخابات الرئاســية 
وفي ظل مباحثات مع القوى الدولية 
برنامج  االتفــاق حول  الكبرى إلحياء 
طهران النووي الــذي كان ظريف أبرز 

مهندسيه.
ولقيت التصريحات املسّربة انتقادات 
حادة من احملافظني املعارضني حلكومة 

الرئيس املعتدل، حسن روحاني.
ويقول ظريف، وفق مقتطفات أوردتها 
األميركية  تاميــز”  “نيويورك  صحيفة 
إنها حصلت على نسخة  التي قالت 
من التســجيل، إن “فــي اجلمهورية 
اإلٍسالمية امليدان العسكري هو الذي 
بالدبلوماسية  ضحيُت  لقد   ، يحكم 
من أجــل امليدان العســكري، بدل أن 

يخدم امليدان الدبلوماسية”.

“شرخ على أعلى املستويات”
وتــرى الناشــطة اإليرانيــة، راماش 
ســيبراد، في حديث صحفي أن هناك 
أعلى  علــى  عميقــة  “انقســامات 
مســتويات النظام في طهــران” مما 
يشــير إلى مدى ضعــف النظام إلى 

نقطة الالعودة.
علــى عكس ذلــك، ال يرى راشــد أن 
التســريبات تعكــس شــرخا كبيرا 
بني املؤسســات اإليرانية إلنه في كل 
األنظمة هناك تباين في اآلراء ووجهات 
نظر مختلفــة، وإن كان من املعتاد أن 

في  السياسية  للمؤسســات  يكون 
إيران، مثل وزارة اخلارجية أو الرئاســة، 

عادة آراء أكثر اعتداال وأكثر مرونة”. 
وتابــع: “فمثــال الرئيــس الســابق، 
أحمدي جنــاد، كان من أكثر محافظي 
إيــران ومع ذلــك آراؤه لم تكن بنفس 
حدة املؤسسات الســيادية واألمنية 
واالســتخبارات  الثوري  احلــرس  مثل 
ومؤسسة املرشــد”.  لكن زاده يشير 
إلى أن اعتــذار ظريف خلامنئي يظهر 
أن االقتتــال الداخلي بــني الفصائل 
مقابــل  بـ”املعتدلــني”  يتعلــق  ال 

“املتطرفــني”، مشــيرا إلــى أن “هذا 
الواقع أزال الوهم فــي الغرب بوجود 
النظام، حيث  داخــل  فصيل معتدل 
كان ظريف مجرد موظف ال أكثر ينفذ 

فقط توجيهات قاسم سليماني”. 
وكان ظريف طلــب امس االول األحد، 
وأيضا في منشــور على انســتغرام، 
“الســماح” مــن عائلة ســليماني، 
بعدما ســبق له في األيــام املاضية 
الوثيقة  العالقــة  التشــديد علــى 
والتعــاون بينهما. وشــدد املرشــد 
األعلى، صاحــب الكلمة الفصل في 
أن  على  االســتراتيجية،  السياسات 
وزارة اخلارجية ال تتولى مبفردها حتديد 
السياســة اخلارجية للبــالد. وأوضح 
مكان  كل  في  اخلارجية  “السياســة 
وزارة  من  األعلى  املؤسســات  حتددها 
اخلارجية. املســؤولون البارزون هم من 
بالطبع  اخلارجية،  السياسة  يحددون 
وزارة اخلارجيــة تشــارك أيضا”. وأكد 
أن الوزارة “هي املنفذة”، مضيفا “ثمة 
اجمللــس األعلى لألمــن القومي. كل 
املســؤولني موجودين )فيه(. القرارات 
تتخذ وعلى وزارة اخلارجية أن تنفذها 
وتدفع بها من خالل وسائلها اخلاصة”.
ويقول راشد إن “املرشد أراد أن يوضح 
صالحيات كل مؤسسة، وأن على كل 
فرد أن يلزم حدوده، كما أن بيانه رسالة 

للخارج بأن القرار سيظل موحدا”. 
ويــرى كازارونيــان أن خــروج هــذه 
التســريبات للعلن ســتضر بشكل 
كبير النظام اإليراني، وسوف تزيد من 
اللوم والصراع على الســلطة  لعبة 

داخل الفصائل اخملتلفة في إيران. 
ويتفق معه زاده أن “تســريبات ظريف 
ســتضعف هذا النظام بالكامل، وال 
يفيد املرشد األعلى، وال احلرس الثوري 
اإليرانــي، وال وزارة اخلارجية. مرة أخرى 
رأى الشعب اإليراني والعالم من خالل 
اعترافات ظريف أن هذا النظام يعمل 
على اإلرهاب وإشاعة احلروب والكذب 

واخلداع”.
ويرى راشد أن ظهور التسريبات بهذا 
الشــكل “بالتأكيد ستؤثر وستجعل 
العالقــة بــني وزارة اخلارجية واحلرس 
وأكثر  أكثر حساسية  اإليراني  الثوري 
حذرا في املســتقبل، وما يؤكد ذلك 
خــروج بيان عن مؤسســة املرشــد 

للتعليق على األمر”. 
ويؤكد أن األمر لن ينعكس فقط على 
العالقة بني اخلارجيــة واحلرس الثوري 
فقط، وإمنا بني املؤسسات السياسية 

والسيادية. 
أكثر  “األمور ســتصبح  أن  ويوضــح 
مبعنى  املؤسســات  بني  حساســية 
املواضيع  وخاصــة  القضايــا،  تناول 
اخلارجية املهمة بالنســبة إليران، في 
هذا التوقيت احلرج ســيصبح موضع 
نقاشــات مطولة بشــكل شــديد 
الدقة بني املؤسسات وبعضها، وأكثر 
حذرا، مبعنى أن أي لقاءات ومناقشات 
ومباحثــات ومواقف للتــداول أو في 
عمليــة صنع القرار بني املؤسســات 
وبعضها ســتراعي األبعــاد األمنية 
وســتأخذ فــي اعتبارهــا احتماالت 

االختراق والتسريب”. 

تسريبات ظريف تحدث شرخا كبيرا بين السياسيين االيرانيين

ظريف..األزمة االيرانية اجلديدة

حمد بن جاسم: الوضع الحالي في لبنان يجعل الحياة فيه مستحيلة
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصرف الرافدين امــس االثنني عن توزيع 
رواتب املتقاعدين املدني والعسكري لشهر أيار 

اجلاري.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان، إنه »مت 
املدني والعسكري عن  املتقاعدين  رواتب  صرف 
طريق أدوات الدفــع االلكتروني«. ، مضيفا أنه 
تسلم  والعسكري  املدني  املتقاعدين  »بإمكان 

رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه«. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفعت أســعار صرف الدوالر امس االثنني، 
في البورصة الرئيســة واالسواق احمللية في 

العاصمة بغداد بشكل طفيف.
في  واحلارثية  الكفــاح  بورصتي  وســجلت 
بغداد 148.100 دينار عراقي مقابل 100 دوالر 
أمريكي، بعدما سجلت امس خالل افتتاحها 

147950 دينارا عراقيا.
اما اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة 
بأالسواق احمللية في بغداد فقد سجل سعر 
البيع فيهــا 148500 دينار عراقي، بينما بلغ 
اسعر الشــراء 147500 دينار لكل 100 دوالر 

امريكي. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــفت وزارة اخلارجية عن ســعي عراقي 
والتكامــل  املشــتركة  الســوق  لتعزيــز 

االقتصادي في املنطقة.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف 
في تصريح لوكالة أالنباء العراقية )واع(، إن 
»العراق ليس وســيطا لكن مبدأ سياسته 
اخلارجيــة يعمل على خلق فرص احلوار على 
مستوى املنطقة تعزيزا لألمن واالستقرار«.

وأضاف الصحاف، أن »السياســة العراقية 
تنتهــج توازنا بني جميــع أالطراف حيث إن 
ملفات املنطقة متداخلة والوضع اإلقليمي 
يتطلــب مســاعي حثيثة لربط جســور 
املصالح واالتفاق على قواعد مشتركة في 
أالمن واالستقرار واالخذ بالفرص املشتركة 
وهنالــك إدراك بالتحديــات والتــي تتصل 

باإلرهاب والوباء وتأثيره على االقتصاد«.
وبني متحــدث اخلارجيــة أن »العراق يعمل 
على دعم املبادرات اجلماعية على مســتوى 
املنطقة وتعزيز السوق املشتركة والتكامل 

االقتصادي«.
وأشــار الــى أن »اخلارجية ترى فــي احلوار 
والتنسيق بني جميع االطراف سبيلني لنزع 
فتيل االزمات والتوجه نحو مسارات تنتهي 
نحو املزيد من متتــني العالقات وأالواصر بني 

شعوب املنطقة«.
وتابع أن »املبادرة الفاعلــة تعمل االن على 
عودة العراق إلى نسق التفاعالت اإلقليمية 
حيــث إنه يحظــى مبقبولية لــدى جميع 

أالطراف«.

الرافدين يعلن توزيع 
رواتب المتقاعدين 

لشهر أيار

ارتفاع جديد باسعار 
الدوالر في السوق 

المحلية 

الخارجية: البالد تسعى 
لتعزيز التكامل 

االقتصادي بالمنطقة

الصباح الجديد ـ متابعة:

اطــالق  النفــط  وزيــر  اعلــن  
الى  تصل  كبيــرة  اســتثمارات 
3 مليــار دوالر لتطويــر صناعة 
الغاز في شركة غاز  واســتثمار 
الوطني  لالقتصاد  دعما  البصرة 
، لتنفيــذ مجموعــة مشــاريع 
تســتهدف  زيــادة االنتــاج من 
(1000( مقمــق باليــوم الــى  ) 
1400 ( مقمق وصوالً الى الطاقة 
2400 مقمــق من خالل  الكلية 
وانتاج  الستثمار  مشاريع  تنفيذ 
الغاز اجلاف للفترة) 2021-2025(، 
مشيرا ان نسبة الزيادة في االنتاج 
التي ســتتحقق )40باملائة( ، جاء 
الذي  الصحفي  املؤمتر  ذلك خالل 
القراراخلطة  النفط  وزارة  عقدته 
االستثمارية الكبرى لشركة غاز 

البصرة .
النفــط احســان  وزيــر  وقــال 
عبداجلبــار اســماعيل ان خطة 
اســتثمار 3 مليــار دوالر لتنفيذ 
لصالــح  مشــاريع  مجموعــة 
شــركة غاز البصرة يعــد اجنازا 
كبيرا يســجل بالدرجة االساس 
، مؤكدا حرص  لدعم احلكومــة 
الــوزارة واحلكومة علــى التوجه 
باالقتصاد الوطني نحو االقتصاد 
، مــن خــالل اطالق  املســتدام 
الغاز  االســتثمارات في قطــاع 
والطاقة . واضاف السيد الوزير ان 
املدى  قريبة  املستقبلية  اخلطط 
ستعزز من  الصناعات التكريرية 
او التحويليــة والصناعات البترو 
كيمياويــة ، ومشــروع نبــراس 
اهم  احد  هو  للبتروكيمياويــات 
املشــاريع التي ســتنفذ بفضل 
توفر  الغاز ، واصفاً الوضع احلالي 
باملمتاز،  البصــرة  غاز  لشــركة 
نأمل من شــركائنا بــذل جهود 
استثنائية ووضع االستراتيجيات 
التــي تــؤدي الى  تطويــر وزيادة 
الطاقــات املســتثمرة . واشــار 
الســيد الوزير ان الــوزارة لديها 
مشــاريع اخرى الســتثمار الغاز  
في محافظات ذي قار  وميســان 
عكاز  ومشروع  املنصورية  وحقل 
الذي  توتال  واالتفاق مع شــركة 

يعد مــن اهم اتفاقات عام 2021 
، والذي من املؤمل ان  يدخل حيز 
التنفيذ نهاية هــذه العام. وقال 
الغاز حامد  الوزارة لشؤون  وكيل 
املســتهدفة  اخلطة  ان  يونــس 
في اســتثمار الغــاز  هي خطة 
خمسية الستثمار 3 مليارات دوال 
ر ملدة خمسة ســنوات ، مشيرا 
هو   الرئيســي  املشــروع  ان  الى 
بصرة ) NGL( مبرحلتني  للوصول 
1400مقمــق لدعم  انتــاج  الى 
الوطنية   اجلــاف  الغاز  شــبكة 
وايضا املساهمة في زيادة كميات 
الغاز الســائل املنتج. وقال مدير 
عام شــركة غاز اجلنــوب حمزة 
املستمر  وبالدعم  انه  عبدالباقي 
واالســناد من السيد وزير النفط 
االقتصادية  االوضاع  من  وبالرغم 
والصحيــة  مت توفير الســيولة 

املالية الالزمــة والبالغة 3 مليار 
دوالر على مدى السنوات اخلمسة 
القادمة لتنفيذ خطط ومشاريع 
رفع معدالت االنتاج في شــركة 
غاز البصرة للوصــول الى 1400 
مقمــق باليوم من خــالل تنفيذ 
الذي   )NGL( البصــرة  مشــروع 
سينفذ على مرحلتني تنتهي في 
عام 2025 كل مرحلة بطاقة 200 
مقمق باليوم  . واشار عبدالباقي 
ان الزيــادة في معــدالت االنتاج 
ســترفد محطات توليد الطاقة 
الكهربائيــة وزيــادة انتاجهــا ، 
انتاج  كما ســتزيد من معدالت 
الغاز الســائل لتصل الى 7 االف 
طن يوميا وزيــادة معدالت انتاج 

املكثفات 30 الف برميل باليوم.
وقال مدير شركة شل في العراق 
واالمارات علي اجلنابي وصلنا الى 

املرحلــة مهمة من انتــاج الغاز 
وسنجني  البصرة  شركةغاز  في 
ثمارها خالل الســنتني او الثالثة 
القادمة ، مشــير الى ان  قطاع 
الغاز هــو روح االقتصاد العراقي  
النه يدخل في قطــاع الكهرباء 
عن شــكره   وعبر   ، والصناعــة 
للدعم الذي يقدمه السيد الوزير 
والوزارة لدميومة العمل واالنتاج . 
وقدم وكيل مدير عام شركة غاز 
البصرة مرفأ كاظم اســتعراض 
عــن نطاق عمل الشــركة الذي 
يضم  17  كابسة غاز و4 محطات 
معاجلة غاز طبيعي ، ومرفأ واحدا 
لتصديرا ملكثفات والغاز السائل 
و مجمعــا خلزن الغاز ، مشــيرا 
الى ان الشــركة تقوم باستثمار 
ومعاجلة 900 مليون قدم مكعب 
التــي توفر3.5   ، قياســي يومياً 

كيكا واط تنتــج من الغاز اجلاف 
3 مليون  املعالج لتزويد أكثر من 
منزل بالكهرباء ، فضال عن تامني 
%80 مــن غــاز الطبــخ للعراق 
وان العــراق اصبح بلــدا مصدرا 
ملــادة الغاز الســائل بعد ان كان 
مســتوردا للمــادة . واضاف الى 
2021تســتهدف  عمل  ان خطة 
إضافــة كابســات غــاز بهدف 
اضافية من  غــاز  جتميع كميات 
أالولى،  التراخيص  جوالت  حقول 
البصرة  مشــروع  واســتكمال 
ملعاجلــة الغاز الطبيعــي والذي 
ســيزيد من الطاقــة االنتاجية 
لشركة غاز البصرة من 1000 إلى 
1400 مليون قدم مكعب قياسي 
التصدير  كميــات  وزيادة  باليوم، 
من مــادة )LPG( من 30 الف طن 
إلى 70 الف طن بالشهر الواحد.

باسم  الرســمي  املتحدث  وقال 
الــوزارة عاصــم جهــاد ان وزارة 
النفــط قطعــت اشــواطا في 
للغاز  االمثل  االســتثمار  مجال 
النفطية  للعمليــات  املصاحب 
،وباشرت بتنفيذ مشاريع لتطوير 
ولديها  الغــازي  املنصورية  حقل 
مباحثات لتطويــر حقل عكاس 
 ، االنبار  فــي محافظــة  الغازي 
وان ما مت اقــراره اليوم  بخصوص 
اخلطــة االســتثمارية الكبــرى 
لشــركة غاز البصرة يعد اضافة 
كبيرة في قطاع اســتثمار الغاز 

في العراق  .
وحضــر املؤمتــر الســادة وكالء 
ومستشــار الــوزارة وممثلني عن 
اليابان وبريطانيا  ســفارة دولتي 
وعدد من املدراء العامني وعدد من 

وسائل االعالم .

وزير النفط يعلن اقرار الخطة االستثمارية
لشركة غاز البصرة بكلفة 3 مليار دوالر 

تهدف الى تحقيق زيادة بنسبة 40 بالمائة من الطاقة االنتاجية

قال وزير النفط 
احسان عبدالجبار 

اسماعيل ان 
خطة استثمار 3 

مليار دوالر لتنفيذ 
مجموعة مشاريع 
لصالح شركة غاز 
البصرة يعد انجازا 

كبيرا يسجل 
بالدرجة االساس 

لدعم الحكومة

جانب من املؤمتر الصحفي

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراقية  املصارف  رابطة  أعلنت 
اخلاصة، امس االثنني، أن املصارف 
آالف مشــروع  أقرضت تســعة 
مبادرة  ضمن  ومتوســط  صغير 

البنك املركزي العراقي للتمويل.
وأوضــح املستشــار االقتصادي 
واملصرفي لرابطة املصارف سمير 
لوكالة  حديــث  فــي  النصيري 
“املصارف  أن  العراقيــة  أالنبــاء 
اخلاصة استطاعت أن تقرض نحو 
9000 مشروع صغير ومتوسط”، 
زراعية  أن “هذه املشــاريع  مبيناً 
وخدميــة  وجتاريــة  وصناعيــة 

واسكانية”.
وأضــاف، أن “اجمالــي اقــراض 
املشــاريع جتــاوز 443 مليار دينار 
عبــر 42 مصرفاً خاصــاً ، فضال 
دينار  اقراض مليار  عن تخصيص 
لكل مشــروع كبير يسهم في 
التنميــة”، الفتــاً الــى أن “هذه 
املبادرة كان لهــا تأثير فاعل في 
تنشــيط الــدورة االقتصاديــة، 
وايجــاد فــرص عمل للشــباب 
واخلريجني”. وأكد النصيري، انه “مت 
تشغيل نحو 17000 عاطل ضمن 
مبــادرة البنك املركــزي العراقي 
لها  خصــص  والتي  للتمويــل، 

ستة ترليونات دينار، موزعة بواقع 
ترليون واحــد للمصارف اخلاصة 
للمصارف  ترليونات  وخمســة   ،
احلكوميــة املتخصصة”، منوها 
بأن “البنــك املركزي اطلق مبادرة 
جديدة إلقراض املوظفني املوطنة 
رواتبهم مبلغ 15 مليون دينار من 
وبعمولة   فوائد  ودومنا  دون كفيل 
4 % ثابتــة ملرة واحدة فقط، كما 
اصدر تعليمات جديدة بتخفيض 
جميــع فوائد قروض االســكان 
واملشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
املتناقصة  الفوائــد  وبأســلوب 

لغرض دعم هذه املشاريع”.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعــت أســعار الذهــب، امس 
االثنني، إذ تدعم اإلقبال على املعدن 
بفضل تراجع عوائد سندات اخلزانة 
أالميركيــة ومخاوف بشــأن تزايد 
حــاالت اإلصابة بكوفيــد19- في 

بعض البلدان.
وربح الذهب في املعامالت الفورية 
دوالر   1773.90 ليســجل   0.3%
لألونصــة. وكان حجم التداول في 
في  آسيا منخفضا بسبب عطلة 
كل من الصــني واليابان. وارتفعت 
عقود الذهب أالمريكية اآلجلة 0.4 

باملئة إلى 1773.90 دوالر لألونصة.

وقالــت مارجريت يــاجن احملللة لدى 
ديلي إف.إكس “ال يزال وضع اجلائحة 
قلق  مصــدر  والهند  اليابــان  في 
رئيسي بني املشاركني في عمليات 
السوق، وبالتالي يؤدي هذا إلى زيادة 
الطلب على أصول املالذ اآلمن مثل 
الذهب”، مضيفــة أن تراجع عوائد 
أالميركية قدم  اخلزانــة  ســندات 

مزيدا من الدعم.
اخلزانة  وهبطــت عوائد ســندات 
 10 ٔالجل  القياســية  أالميركيــة 
ســنوات، بعــد أن بلغــت أعلــى 
تقريبا  أســبوعني  في  مستوياتها 
عوائد  وتقلــل  املاضي،  أالســبوع 

املنخفضة من تكلفة  الســندات 
الفرصة البديلة حليازة الذهب الذي 

ال يدر عائدا.
و حّوم مؤشــر الــدوالر قرب أعلى 
مستوى له في نحو أسبوعني الذي 
سجله في وقت سابق اليوم مقابل 

منافسيه.
وبالنســبة للمعــادن النفيســة 
أالخرى، ارتفــع البالديوم %0.6 إلى 
2953.19 دوالر لألونصــة بعــد أن 
ســجل أعلى مســتوى لــه على 
اإلطالق عند 3007.73 دوالر لألونصة 
يوم اجلمعة بسبب مخاوف تتعلق 

باالمدادات

تقرير

الصباح الجديد ـ متابعة:

القطاع  تطويــر  برنامــج  ســعى 
املالي منــذ انطالقته في عام 2018 
بني  والتكامل  الترابــط  إلى حتقيق 
باختالف  املالي  القطــاع  منظومة 
وســائلها وأدواتهــا لتحقيــق منو 
مستمر في إطار استقرار مالي جيد 
ومتني، مع توظيــف أدوات مبتكرة 

في تطوير وإدارة اخلدمات.
ويعــد البرنامــج أحــد البرامــج 
التنفيذيــة التــي أطلقها مجلس 
الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة 
لتحقيق مستهدفات رؤية اململكة 
2030، ليكون قطاعا متنوعا وفاعال 
الوطني  االقتصــاد  تنميــة  لدعم 
وتنويع مصــادر الدخل فيه، وحتفيز 
من  واالســتثمار،  والتمويل  االدخار 
خــالل تطوير وتعميق مؤسســات 
القطاع املالي وتطوير السوق املالية 
الســعودية لتكوين ســوق مالية 

متقدمة.
وعلــى الرغــم من العمــر الزمني 
القصيــر للبرنامــج إال أنــه متكن 

من حتقيق كثير مــن اإلجنازات على 
املالي ككل حيث  القطاع  مستوى 
املعامــالت غير  ارتفعــت نســبة 
النقدية إلى 36 فــي املائة في عام 
البرنامج  2019، متخطيــا هــدف 

املقدر بـ28 في املائة لعام 2020.
جهوده  ضمن  البرنامج  سعى  كما 
القيمة  بتخفيض  االدخــار  لتعزيز 
االسمية للصكوك املدرجة الصادرة 
عن حكومــة اململكة، وذلك نتيجة 
لتغيير القيمة االسمية من مليون 
ريــال إلى ألــف ريال للصــك دون 
تغييــر في حجم اإلصــدار، بهدف 
الراغبني في االســتثمار من  متكني 
الشراء فيها واســتخدامها ٔالدوات 
استثمار وادخار. كما مت إطالق سوق 
املشتقات املالية، وميثل هذا اإلطالق 
خطوة مهمة في مســاعي تطوير 
وتزويد  الســعودية،  املالية  السوق 
املســتثمرين مبجموعــة متكاملة 

ومتنوعة من املنتجات واخلدمات.
وقادت أعمال شركاء البرنامج “وزارة 
املاليــة، البنك املركزي الســعودي 
“ساما”، هيئة السوق املالية، وهيئة 
واملتوســطة”  الصغيرة  املنشــآت 

إلى تقدم ترتيــب اململكة في أكثر 
من 13 من مؤشــرات التنافســية 
املالية،  بالســوق  املتعلقة  العاملية 
خاصــة بعد التغيــرات التي طرأت 
عليــه، ومــن أهمها زيــادة انفتاح 
“تداول”  الســعودية  املالية  السوق 
العاملية،  املؤشرات  إلى  بانضمامها 
حيث مت إدراج “تداول” مبؤشــرات: “إم 
إس سي آي”، و”ستاندرد آند بورز داو 
جونز”، و”فوتســي راسل”، التي أدت 
إلــى جلب تدفقــات مالية أجنبية 
تصــل إلى 76 مليار ريــال وبالتالي 
توســيع قاعــدة املســتثمرين في 
املالية وحتسني مستويات  الســوق 

السيولة فيها.
زيادة حجم  البرنامج في  وأســهم 
التداول في ســوق الديــن الثانوية 
احمللية فــي تــداوالت قيمتها أكثر 
من 70 مليار ريال ســعودي في عام 
ريال  2020، مقارنة بعشرة مليارات 
ســعودي في عام 2019، أو بنسبة 
أكثر من 600 في املائة على أساس 

سنوي.
وحققت اململكــة تقدما كبيرا في 
مؤشر حماية أالقلية للمستثمرين 

إلــى املرتبة الســابعة عامليا، كما 
فــي  العضويــة  علــى  حصلــت 
مجموعــة العمل املالــي “فاتف”، 
حيث أصبحــت عضوا كامال ضمن 
37 دولة في العالــم وهي أول دولة 
أالمر  العضوية،  عربية حتقق هــذه 
الــذي يعــزز تعامــل اململكة مع 
حيث  الدولية،  املالية  املؤسســات 
دول  أكثر  واحدة مــن  اململكة  تعد 
العالــم تطورا من حيــث أالنظمة 
املالية وتنفيذ تشــريعات وإجراءات 
ومتويل  أالمــوال  غســل  مكافحة 
اإلرهاب في املؤسســات احلكومية 

والقطاعات ذات الصلة.
املدفوعات  شــركات  عــدد  ووصل 
املالية املصرح  التقنيــة  في قطاع 
لهــا إلــى 13 شــركة، إضافة إلى 
32 شــركة صرح لها فــي البيئة 
التجريبية، كما مت التصريح لتجربة 
التقنية املالية لســبع شركات في 
مجــال أعمــال أالوراق املالية. وفي 
إطار ســعي البرنامج للوصول إلى 
مجتمــع غير نقــدي، مت الترخيص 
لـ11 شركة تقنية مالية جديدة في 

مجال املدفوعات اإللكترونية.

في إطار استقرار مالي جيد ومتين

ارتفاع المعامالت غير النقدية إلى 36 % متخطية هدف “تطوير القطاع المالي

النصيري : المصارف الخاصة تمول  9000 
مشروع صغير ومتوسط بمبلغ 443 مليار دينار 

الذهب يصعد مع ارتفاع الطلب
 بفعل زيادة إصابات كورونا
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دراسةأوس حسن 

نصوص

المتن الحكائي ومبناه الفني في)وجعخانه(

قصائد

علوان السلمان  

 القصـة القصيـرة: هـي فـن احلـذف، 
واخليـال املمـزوج بالواقع...شـكل مـن 
العصـر  مبجـاراة  احلداثـة  اشـكال 
وتطوراتـه ومتغيراتـه احلضاريـة. انها 
زمكانيـة  فـي  ينمـو  ابداعـي  حيـز 
كامنـة فـي عمـق احلـدث، ومغامـرة 
الواقـع  اسـرار  الكتشـاف  فكريـة 
التـي  احليـاة  و)معاجلـة  بتشـكيالته 
تبقـى سـرا(على حـد تعبيـر فرانـك 

اوكونـور.
 وبتأمـل العالم السـردي للمجموعة 
القصصية)وجعخانـة( التي نسـجت 
حسـن  القـاص  انامـل  عواملهـا 
الورشـة  دار  واسـهمت  البعقوبـي.. 
الثقافيـة للطباعـة والنشـر والتوزيع 
وانتشـارها/2021..كونها  نشـرها  في 
نصوصا خاضعـة للتحبيك السـردي 
احلـدث  علـى  التركيـز  خـالل  مـن 
الزمكانيـة  املؤثـرات  مـع  والتعاطـي 
احملددة بنسـقية االفعال والشخوص..
مـع ابتعـاد عـن الوصفية املشـهدية 
التصويـر  واعتمـاد  االسـتطرادية 
واجملـازي  االسـتعاري  التشـخيصي، 
املؤنسـن للجمـادات خللـق نـص موح 
املسـتهلك)املتلقي(  لذاكـرة  محـرك 
لتحقيـق املتعـة اجلماليـة واملنفعـة 
االيقونـة  مـن  الفكرية...ابتـداء 
العنوانيـة والعتبـة املركزيـة املكثفة 
عبـر  املوجـزة  والداللـة  الصـورة 
املتعانقن)وجعخانـة(=  فونيميهـا 

االلـم. خانه=مـكان   + وجـع 
)كمن يسـقط فـي املاء وهـو ال يجيد 
السـباحة وجدت في اجلريـدة القدمية 
التـي احملها طـوق جناة مزيـف ..كي 
اشـغل نفسـي بقراءتهـا وامنع عني 
الـذي بـدأ  الغـرق فـي هـذا االحـراج 
يشـد خناقـه مـن حولي جـراء جتاهل 
الراهـب لي..بعـد كل العنـاء واجلهـد 
الـذي بذلته مـن اجـل العثـور عليه..
اليـه.. املقربـن  واقـرب  اهلـه  بينمـا 

عنـه  سـألتهم  حـن  منـي  سـخروا 
معلنـا رغبتـي بايجاده مهمـا كلفني 
ان  هـو  آملنـي  مـا  اكثـر  االمر..ولعـل 
اعـود الـى مدينتـي خالـي الوفـاض..

السـاخرة حتيـط  ونظـرات االصدقـاء 
بـي وتـذل كبريائـي وهـي تقـول بغير 
كلمات)ألـم نقـل لـك انـه قـد جـن 
ولـن حتصـد من لقائـه نتيجـة تذكر..
فكأنـك تقرأ فـي كتاب بغير سـطور( 

ص12... /ص11ـ 
الداللـي.. بعمقـه  يتميـز  فالنـص    
الرامـزة  ولغتـه  البنائـي  ومتاسـكه 
ذات الطابـع االيحائـي ليكشـف عـن 
جتربـة مكتنـزة بفكرتهـا االنسـانية 
بثنائياتهـا  املكتظـة  والواقعيـة 
)و)حضور/غياب(  املتضادة )وجود/عـدم 
سـردي  بتنـاوب  موضـوع(..   / و)ذات 
بـن الـراوي العليـم الـذي ينتقـل من 
لغـة السـرد الذاتـي الـى لغـة احلـوار 
السـرد  علـى  اضفـى  املوضوعي..ممـا 
بتوظيـف  واجلـذب..  التأثيـر  سـمة 
تقنيـة الوصـف املركز التي اسـهمت 
فـي ابطاء سـرعة السـرد..اضافة الى 
ومحملـة  مشـحونة  لغـة  توظيـف 
واالجتماعيـة  الفكريـة  بالـدالالت 
وعبـارات موجـزة، مبنيـة  واملعرفيـة، 
كالتقابـل   اسـلوبية..  تقنيـات  علـى 
والتكـرار لتحقيـق اجلماليـات الفنية 
اللحظـة  تكثيـف  مـع  والفكريـة، 
النـص  لوحـدة  املؤطـرة  الشـعورية 

املوضوعيـة..
عـاود  ان  بعـد  قليـال  بنظـره  )اشـاح 
اجللـوس مسـندا ظهـره بالكامل الى 
الـى  رأسـه  ودفـع  الكرسـي  مسـند 
الـوراء قليـال كمـا لـو انه يبحـث عن 
الفكـرة فـي سـقف الغرافـة أو رمبـا 
هـو اسـتطاع ان يزيـل ذلك السـقف 
مبخيلتـه ليطـل مـن عل علـى عوالم 
مـن املاضـي القريـب يسـتقي منهـا 
اللحظـة  تلـك  فـي  قصته..فكـرت 
سيسـردها  التـي  القصـة  تلـك  ان 
ان كانـت مناسـبة فسـأدخل بعـض 
ليفيـد  السـيناريو  علـى  املالحظـات 
تلـك  ويصـور  الفلـم  مخـرج  منهـا 
بـاك.. الفـالش  بطريقـة  اللقطـة 

بطـل  فيظهـر  حديـث  وبأسـلوب 
السـقف  ذلـك  يزيـل  وهـو  القصـة 
مبخيلتـه ثـم يرتفع عاليـا ليطل على 
مـا حـدث فـي السـابق بعـن الطائر 
وفـي الوقـت ذاته يكون بطـل القصة 
احـد املتواجديـن علـى ارض الواقـع..

كنـت في سـبيلي للتواصـل اكثر مع 
اخيلتـي تلـك. لكنـه عـاود احلديـث، 
تلـك  تـرك  الـى  فوجدتنـي مضطـرا 
دور  التخـاذ  ثانيـة  والعـودة  االخيلـة 

ص63 ـ  /ص62  املصغـي..(  
  فالقـاص يقـدم امنوذجـه االنسـاني 
باعتمـاد اجلمـل املكثفـة التـي تصور 
بدالالته..مكتـظ  متسـعا  عاملـا 
رؤيـة محـددة مبنطـق  مبشـاعره..عبر 

جمالـي مـن خـالل املشـهد واالرتقاء 
بـه بتوظيـف تقانات فنية واسـلوبية 
واالسـترجاع  االسـتباق  كتقانـة 
رؤيتـن  يعتمـد  وهـو  والتذكـر. 
سـرديتن: اولهما الرؤيـة االجتماعية 
ومـا اصـاب اجملتمـع مـن تهجيـر وبالء 
طائفـي. وثانيهمـا: الرؤية االنسـانية 
بلغـة متيـل الـى االيقاعيـة املتتابعة، 
الداللـة.  بشـحنات مكتنـزة  املعبـأة 

اضافـة الـى تخطـي املنتـج )القاص(
والكشـف  االنفعـاالت  وصـف  الـى 
عـن املسـكوت عنـه عبـر السـيميو 
لوجيـا )علـم العالمات او االشـارات او 
الـدوال اللغويـة او الرمزيـة( لتغطية 
بوسـاطة  للحـدث  املؤطـرة  اجلوانـب 
اختـزال العبارة والتعامل مع االشـارة 

اجلماليـة..
)فـي حلظـة مـا.. اتسـع األفـق أمامه 
املمشـوقة  بقامتهـا  هـي  وأطلـت 
ناظريـه  أمـام  اخلمـري  وبوجههـا 
تعـرض  سـينمائية  صـورة  وكأنهـا 
بألـوان  أمامـه علـى شاشـة كبيـرة 
براقة..بدقـة عالية..ومهمـا اتسـعت 
خطواتـه املنطلقـة الى االمـام كانت 
تلـك الشاشـة تبتعـد عنـه مبسـافة 
مناسـبة كي تظـل فـي ذات الوضوح 
فيراهـا  عينيـه  نصـب  واحلضـور 
حاضـرة امامه  ومتجددة باسـتمرار..(  

ص77 ـ  /ص76 
  فالنص يتسـم باخلصوبـة والتركيب 
العضويـة  والوحـدة  املوضوعـي 
وااللفـاظ املوحيـة مـع اقتصـاد فـي 
اللغة، وطغيان التشـخيص وانسـنة 
الطبيعـة، مـع اختـزال علـى صعيـد 
الفكـرة التـي تعلـن عن تركيـز ذهني 
وجماليـة  رمـزي  وبعـد  ذاتـي  وحـوار 

الشـفيفة. اللغـة 
  وبذلـك قـدم القـاص نصـا يتسـم 
تكالـب  ابـراز  علـى  تؤكـد  بحبكـة 
النظـام االجتماعـي املنافي للطبيعة 
علـى  الـذات  هيمنـة  وقوانينها..مـع 
باملعانـاة  املوشـى  السـردي  اخلطـاب 
ومحاولـة االفـالت من سـلطة الواقع 
وحضـور  فعلـي  تتابـع  مـع  املـأزوم 
مكثـف للذاكرة النابضـة ملواجهته..
وهـو يتسـم بصيغـة مألوفـة علـى 
مسـتوين: اولهمـا املـن احلكائي في 
مادتـه االولية)حدث واقعـي( وثانيهما 
فنيـة  صيغـة  فـي  احلكائـي  املبنـى 
وجمالية..فضـال عـن توظيـف ضمير 
عـن  يكشـف  الـذي  املتكلم)االنـا(  
الـراوي  بضميـر  يحكـي  السـارد  ان 

العليـم.

 
ميلينا عيسى 

1
بلَغني،

أّني نهضُت إلى السماِء
قبل أْن يبتلَعني سرُّ االعتراْف

وفرارُ األبطاِل من النهاياِت.
لـذا كّل موائـد الغـراِم اآلتيـْة لـن تكفـي 

لتعطيـِل فخاِخـه.
وعليِه..

يُحـرُِّم عليِك اشـتهاَء احلصـرم في حضرِة 
األسرى،

ويالُت احلروِب واحلبِّ تولُج في النساِء
مثل احلريِق.

 
2

إّنه الفراُق عن رجٍل واحٍد؛

عن امللوِك جميًعا،
يشـبُه احلَبيبـاِت اّلالتـي نُِسـيت الفـأُس 

جزاًفـا
في طواحينهّن،

ـي السـنابَل قبـل جمـِع لوثاتِهـا من  تُدمِّ
كلِّ املرايـا

وتغفُر شرَّ املصّلَن خارج حدودِ اهلل.
فلتنامي سيرين،

ال بّحارٌة مترُّ بشاطِئِك بعَد هذا الصباْح.
 

3
قد عادوا،

يقرعوَن بابي
ويحاصروَن سريري بأقنعِة التُّقاِة،

متناسَن أّن فجرَ أنوثتي فاٍن.
سـالٌم علـى اجلـوِع حـن يفتـُك بطواحِن 

لقّديسن، ا
صلبـاَن  ال  حـن  الدراويـِش  علـى  ،سـالٌم  رجيمـٍة.سـالٌم علـيَّ وغضـُب األربـاِب ينـاُل مّنـي تثقلُهـم بذنـوٍب 

جائزة

بينمـا احتفـل كثـر بأسـماء الذيـن 
نالـوا جائـزة الشـيخ زايـد، باعتبـار 
يعـن  ماديـاً  مبلغـاً  تؤمـن  أنهـا 
للكتابـة  التفـرغ  علـى  الكّتـاب 
مـن  اخلبـر  جـاء  و«البحبوحـة«، 
أملانيـا، إذ أعلـن الفيلسـوف وعالـم 
يورغـن  البـارز  األملانـي  االجتمـاع 
هابرمـاس، تراجعـه عن قرار تسـلم 
جائزة الشـيخ زايد للكتاب، بسـبب 
»النظام السياسـي القائـم هناك« 
فـي أبـو ظبـي بحسـب مـا نقلـت 
وقـال  بـرس«.  »أسوشـيتد  وكالـة 
مـن  البالـغ  اخملضـرم  الفلسـفي 
العمـر 91 عامـا فـي بيـان سـلمه 
 ،Spiegel Online ناشـره إلى موقـع
عـن  أعربـت  أن  »سـبق  األحـد: 
اسـتعدادي لتسـلم جائزة الشـيخ 
زايـد للكتاب هـذا العام، وهـذا كان 
قـرارا خاطئـا سـأصلحه«. وأوضـح 
فـي  يكتشـف  لـم  أنـه  هابرمـاس 
البدايـة عـن »الصلـة الوثيقـة بـن 
املؤسسـة التـي تـوزع هـذه اجلوائـز 
السياسـي  والنظـام  أبوظبـي  فـي 
القائـم هنـاك«، وذلـك بعدمـا أعلن 
موقـع جائـزة الشـيخ زايـد للكتاب 
كـ«شـخصية  هابرمـاس  اختيـار 
تقديـرا  الثقافيـة«،  العـام 
لـ«مسـيرته الفكريـة احلافلـة التي 

متتـد ألكثـر مـن نصـف قـرن«. 
ونقلـت بعـض املصـادر أن هابرماس 

أعـاد النظر في قبول جائزة الشـيخ 
زايـد، وذلـك بعـد أن نشـرت مجلـة 
دير شـبيغل األملانية انتقـاداً لقبوله 
ثانـي أجنبـي شـهير  اجلائـزة. وهـو 
يرفـض اجلوائـز مـن انظمـة عربيـة، 
اإلسـباني  الكاتـب  رفـض  بعدمـا 
معمـر  جائـزة  غويتيسـولو  خـوان 

القذافـي قبـل سـنوات.
اجلائـزة  هابرمـاس  رفـض  وسـيثير 
اجلـدل  مـن  الكثيـر  اإلماراتيـة 
الكتـاب  بـن  خصوصـاً  والنقـاش، 
العـرب أنفسـهم، الذيـن بـات جـزء 
منهـم يعيـش هـوس التقـدمي على 
وهنـاك  ماديـاً...  الدسـمة  اجلوائـز 
العشـرات من الكتاب العـرب تلقوا 
جوائز مـن االمارات وال زالـوا يكتبون 

دوالر«.  البتـرو  »ثقافـة  ضـد 
وليسـت املـرة األولـى التـي تتلقـى 
جائـزة الشـيخ زايد صدمة سـلبية، 
فسـبق أن ُمنحـت إلـى كاتـب تبن 
أن كتابـه مقرصـن بشـكل فاضـح 
مـن كتـاب ألحـد اعضـاء جلنتهـا... 
وهي في موسـمها األخيـر تعرضت 
فـي  االخطـاء  بسـبب  النتقـادات 
أسـماء  حـول  الصحافـي،  بيانهـا 
املقابـل  فـي  املترجمـن...  بعـض 
أثنـى كثـر علـى منحهـا للكاتبـة 
املصريـة اميان مرسـال، ودار »اجلديد« 
اللبنانيـة التـي اغتيـل مؤسسـها 

لقمـان سـليم قبـل أشـهر.
قـد  شـبيغل  ديـر  مجلـة  وكانـت 

نشـرت مقـاال انتقـدت فيـه قبـول 
هابرمـاس صاحـب »نظريـة الفعـل 
التواصلـي« والـذي تعـدت مؤلفاته 
الشـيخ  جائـزة  كتابـا-  اخلمسـن 
زايـد للكتـاب، وقالت اجمللـة األملانية 
إن قبـول واحـد من أهم الفالسـفة 
األملـان جلائـزة دولـة تشـتهر بالقمع 
وتنعـدم فيهـا احليـاة الدميقراطيـة 
لهـو مؤشـر يثيـر اإلحبـاط. وقالـت 
اجمللـة األملانيـة مخاطبـة هابرمـاس 

)ترجمـت جريـدة القـدس العربـي  
سـتكون  مـاذا  مقالهـا(:  مضمـون 
ردود الفعـل إذا قبـل ممثل بارز للحياة 
الفكريـة األملانيـة جائزة حتـت رعاية 
آيـة اهلل خامنئـي أو الرئيـس بوتن؟ 
وأضافـت اجمللة: الـزوار الغربيون عادة 
بالـكاد يالحظـون ذلك فـي اإلمارات، 
هـم يتعجبون من التفـوق املعماري، 
الرائعـة،  بالثقافـة  ويعجبـون 
ويلتقون مبحاوريـن متعلمن تعليماً 
دعايـة  أن هـذه مجـرد  بيـد  عاليـاً، 
وأن الكلمـات اجلميلـة التـي تقـال 
يخـص  مـا  فـي  أفعـال  تتبعهـا  ال 
وسـيادة  والدميقراطيـة  التسـامح 

القانـون. 
يتطـرق  »بهـذا  اجمللـة  وأوضحـت 
احلاسـم  السـؤال  إلـى  هابرمـاس 
الـذي طرحتـه “جائـزة الشـيخ زايد 
هـل  مـن؟  يخـدم  مـن  للكتـاب«: 
ميكـن أن يتحـول هابرماس إلـى أداة 
دعايـة إماراتيـة، يتـم تدريبهـا على 

إخفـاء وحشـية نظـام احلكـم وراء 
سـتار دخان مـن املفردات السـامية 

الثقافـي؟ والتألـق 
وبعد قراءة هابرمـاس للمقال، كتب 
لديـر شـبيغل معلنـا رفضـه قبول 
اجلائـزة ومعرباً عن سـوء تقديره في 
مـا يخـص البعـد السياسـي الذي 
كان  »لقـد  وقـال  اإلمـارات،  أرادتـه 
قـراري خاطئـا، وأنـا أصححـه اآلن«، 
ونشـرت اجمللة األملانية مقـاال جديدا 
أشـادت  اإللكترونـي  عبـر موقعهـا 
بقـرار الفيلسـوف األملانـي معتبـرة 

أنـه تغليـب للعقـل وللمنطق.
أهـم  مـن  هابرمـاس  ويعتبـر 
الفالسـفة املعاصرين على مستوى 
العالـم، وقـدم مسـاهمات نوعيـة 
الفلسـفة،  حقـل  فـي  وعميقـة 
مـن  العديـد  أثـرى  نحـو  علـى 
التخصصـات، كدراسـات التواصـل 
األخالقيـة،  والنظريـة  والثقافـة، 
األدبيـة،  والنظريـة  واللغويـات، 
والدراسـات  السياسـية،  والعلـوم 
الدينيـة، والالهوت، وعلـم االجتماع.

اخلطـاب  رائـد  هابرمـاس  ويعـد 
والسياسـي،  الفلسـفي  النقـدي 
سـتانفورد  دائـرة  وصفتـه  وقـد 
أكثـر  مـن  واحـد  بانـه  الفلسـفية 

العالـم. فـي  تأثيـراً  الفالسـفة 

*عن املدن

الفيلسوف يورغن هابرماس يرفض جائزة الشيخ زايد*

ال يسـتطيع الشـاعر الفـكاك مـن حساسـيته 
املفرطـة جتاه األشـياء واملوجودات مـن حوله، وما 
يتفتـح أمـام عينيـه مـن مـآس وأحـزان كبيـرة. 
يقـذف الشـاعر إلـى هذا الوجـود متأرجحـاً  بن 
العظمـة التـي متيـزه عـن سـائر البشـر  وبـن 
النقـص الكبيـر الـذي مينعـه مـن االندمـاج في 
القطيـع، ويبقـى فـي فلـك هـذه الدوامـة التي 

تبقيـه علـى قيـد الشـعر والتأمل. 
إن محنـة االغتـراب واالنفصـال عـن الواقع، التي 
وليـدة  ليسـت  مسـيرته،  فـي  الشـاعر  ترافـق 
صدمـات حلظويـة انفعاليـة في مرحلـة معينة، 
بـل هـي أشـبه ببكتيريـا إلهيـة منت وتشـعبت 
في روح الشـاعر الطفـل، ورغباتـه النزقة، لتبلغ 
ذروتهـا بعـد سـنن الصبـا واملراهقـة. الصفعة 
املؤملـة التـي يتلقاهـا الشـاعر في بدايـة حياته، 
الشـاعر  جسـد  علـى  واضحـة  آثارهـا  تبقـى 
رمـوز  فـي  وأخـرى  فتـرة  بـن  وتظهـر  ولغتـه، 
وأقنعـة، ثـم تتحايـل فـي مـا بعـد بطرائقهـا 
احلقيقـي.  رعبهـا  لتخفـي  واملاكـرة  اخلادعـة 
تنفـك العقـدة اإلبداعيـة عنـد الفنـان أو املبدع 
مرئيـة،  وال  متشـابكة  عقـد  إلـى  لتتناسـل 
وتعمـل الصدمـات والفقدانـات املتكـررة علـى 
جـداً  صافيـة  بطريقـة  األحاسـيس  تكثيـف 
السـمع  حاسـتا  تتخلـص  فعندمـا  وعميقـة، 
والبصـر مـن شـوائب العالـم اخلارجـي، يتحـرر 
الشـاعر مـن حمولـة كريهـة جتثم علـى صدره، 
جميـع  وتبـدأ  الالمرئـي،  سـتار  لـه  فينفتـح 
األشـياء مـن حولـه تنبـض بالشـعر، ليصبـح 
صانعـاً للـرؤى، ومتحكمـاً فـي دفـة اخمليلة وهي 
تبحـر بعيـداً وراء عاملنا املادي احملسـوس، أو تنهل 
مـن الصـور والرمـوز اخملتبئة فـي بئـر الالوعي. ال 
يسـتطيع الشـاعر اللجوء إلى األغلبيـة، ويقدم 
مجموعـة مـن االشـتراطات والتنـازالت لثقافة 
القطيع؛ ليشـعر بالدفء واألمـان املرجوين، كأن 
يعمل بشـكل مسـتمر، أو يسـتقر مادياً وعائليا 
أو يتبنـى مذهباً سياسـياً وأيديولوجيـاً يؤمن به 

حياته. طيلـة 
 ألن هـذه األشـياء ستشـعل في داخلـه جحيم 
الصـراع بـن مثاليتـه ومترده من جهة، وسـذاجة 
بقدميـه مـن جهـة  يركلـه  الـذي كان  الواقـع 
أخـرى، وهـذا فـي أغلـب األحيـان دفـع الكثيـر 
ألجـواء  إضافـة  االنتحـار،  إلـى  الشـعراء  مـن 
الكآبـة واإلخفاقـات املتتالية التـي تبقى مالزمة 
اآلخريـن.  مـع  وعالقاتـه  يومياتـه  فـي  الشـاعر 
مـع شـعوره التـام بالعجـز والقهر فـي مجتمع 
جاهـل يـرزح مسـتمتعاً حتـت سـلطة القمـع 

والكبـت.
فقـد  املؤدجلـة،  والعوملـة  اآللـة  عصـر  فـي   
التـي كانـت  الرمـوز  العالـم مركزيته،وانهـارت 
عـدد  وازداد  مقدسـة،  بهالـة  الشـاعر  حتيـط 
علـى  األوراق  واختلطـت  باملاليـن  الشـعراء 
القـارئ، حتـى صـار الشـعر منبـوذا ومهجـوراً 
حتـى مـن الشـعراء أنفسـهم، الذيـن أتعبهـم 
هـذا االحتـراق  الـذي تداهمهـم فيـه الشـعرية 
بـروح غامضـة وتسـتولي عليهـم، فاجتهـوا إلى 
أجناس أخـرى، بعدما اقتنعـوا أن ال فائدة مرجوة 
فائـدة  وال  بـال مخلـص عظيـم،  الكتابـة،  مـن 
مـن الصـراخ الـذي يبتلـع الهاوية والصـدى، فال 
أثـر يبقـى بعدهـم سـوى رماد تـذروه الريـاح، وال 
شـيء حقيقـي سـوى العدم. أمـا اآلخـرون فقد 
اقتنعـوا بالصمت الـذي يوجبه فعـل الكينونة، 
وصـارت الكتابـة بالنسـبة لهـم مبثابـة طقوس 
تطهيريـة مـن األلم ومن ثقـل احليـاة وأوجاعها.
الشـاعر احلقيقـي هـو ذلـك الصامـت اخملتبـئ 

الكواليـس.  خلـف 
 ذلـك الـذي يـردم هاويـة العتمـة بقطـرة ضوء، 
ثـم يكتـب قصائده كمـراٍث ونبوءات بعـد موته، 
وفي أسـوأ األحـوال يقدمهـا كعربون ثقـة بينه 
وبـن اهلل. الشـاعر احلقيقـي يـدرك فـي ظلمـة 
األزمنـة  بـن  مسـافر  جحيـم   أنـه  أعماقـه 
الزمـان  الغريبـة،أو رمبـا كان خطـأ كبيـرا  فـي 

اخلطـأ واملـكان اخلطـأ.

محنة الشاعر  في زمن 
االنحطاط 
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سمير خليل

علــى غيــر العادة، متيز موســم 
العام عن  هــذا  العراقية  الدراما 
سابقيه، مبسلســات كثيرة لم 
نعهد عددها منذ مواسم بعيدة، 
وباكثــر من 16 عمــل درامي بني 
واعمال  الطويلــة  املوضوعــات 

السكيجات )السيت كوم(.
 تنوعــت موضوعاتهــا وتفاوتت 
انها وجدت  املهــم  جودتها لكن 

الطريق لذائقة املشاهد.
 لــم يتوقــف التميز عنــد عدد 
االعمال فقط، بل كانت مشاركة 
الشباب الواســعة السمة االبرز 
النســوية  املشــاركة  واخــذت 

االعمال احليز االكبر.
 وضمــن متابعاتنا ملــا قدم هذا 
املوسم خال ايام الشهر الفضيل 
نتناول عددا من املمثات الشابات 
االعمال  هذه  في  ومشــاركاتهن 
وتسجيل انطباعاتهن عما عرض 

هذا املوسم.
املعتصم  بيداء  الشــابة  الفنانة 
بدأت من خال االعانات وشاركت 
بفيلم قصير دخلت بعده معترك 
التلفزيونيــة،  البرامــج  تقــدمي 
في  الكبيرة  االنعطافة  وحصلت 
الفنية عندما جسدت  مسيرتها 
دورا بطوليا في املوســم املاضي 
بني  الســنني(  مبسلســل)احام 
جنــوم كبار في الدرامــا العراقية 
وحصلت بعــد ادائها املتميزعلى 
جائــزة الهــال الذهبي كافضل 
ممثلة شابة، وشاركت هذا املوسم 
اخراج  مــن  تلفزيونية  بســهرة 
الفنــان فارس طعمــة التميمي 
وحتضر لعمل جديــد لم تفصح 
عن فحواه، تقــول : »اتابع العمل 
الذي اشــارك به وهو مسلســل 
)طيبة( وبعض االســكيجات من 
اضافة  وطن(  )كمامــات  حلقات 
حللقات من )حامض حلو(. اعمال 
الدراما هذا املوسم مختلفة عن 
يبعث  امر  السابقة وهو  املواسم 
على الفرح، هذا املوســم افضل 
بكثير بسبب ان االعمال سلطت 
الشــباب،  امكانات  على  الضوء 
الدراما  ان صورة  اآلخر  والســبب 
العراقيــة بــدأت تتغيــر وتخلع 
رداء القدمي الــذي كنا نعاني منه، 
القــدمي تاريخ واســاس ونحن ال 
ميكننا نكــران ذلك، لكننا نحتاج 
اعمال  ان  واعتقد  دائما،  التجديد 

املوســم احلالي اشــتغلت على 
واخراج  كصــورة  املوضــوع  هذا 

وموضوعات مختلفة«.
نعمل بصورة  »بدأنــا  وتضيف:   \
اصح كي نســتطيع ان نقول اننا 
ننافس الدراما العربية واخلليجية 
عندما نتعب اكثــر ونبذل جهدا 
اكبر، انا هنا احتدث عن فريق كامل 
من اصغر عامل في املسلسل الى 
اكبر مشــارك فيه كي نستطيع 

ان نقدم اعماال تليق باملشاهد«.
وعن مشاركتها هذا العام جتيب« 
شــاركت في مسلسل )حامض 
حلو( مبســاحة بسيطة، خمسة 
فــي  بطولــة  ودور  ســكيجات، 
مسلســل )طيبة ( بشــخصية 

مركبة:.
سهير صاح التي تضم اجندتها 
متميــزة  مشــاركة  الفنيــة 
والعمل في  )الفندق(  مبسلســل 
اكثرمــن ٢٥ فلم قصيــر وفيلم 
ملشــاركتها  اضافة  طويل  روائي 
في مسلســل )فايروس( الذي اثار 
جــدال كبيرا تســجل انطباعها 
عن اعمال املوسم احلالي فتقول: 
احلالي  »اعمالنــا خال رمضــان 
في تقــدم ملحوظ، هــي اعمال 
االخراجية  الناحيــة  من  جميلة 
والتمثيل واملونتاج اضافة لدخول 
الوجوه اجلديــدة التي احتضنتها 
الدراما هذا املوسم، واالجمل من 

ان اغلبهم مــن االكادمييني، واثار 
اعجابي مسلسل )ام بديلة(«. 

وتتابع: »لــي دوران رئيســان في 
مسلســلي )طيبــة( و)الهروب(، 
)الهروب(  مسلســل  فــي  امثل 
شخصية سمر الطالبة اجلامعية 
التــي تدخــل وســط عصابات 
داعــش بســبب اهلهــا وتواجه 
صعوبات كثيرة فــي الداخل، اما 
في مسلســل )طيبة( فاؤدي دور 
خريجــة جامعية حتلم ان يصبح 
اخيها  مبســاعدة  مشروع  لديها 
االكبر الذي تكفل بتربيتها وتقع 
في حب شقيق زوجة اخيها وفي 
تتعرض  شخصيتي  فان  العملني 

لظلم كبير«.
فتقول:  البحرانــي  ســارة  امــا 
هــذه الســنة كانت لــي جتربة 
لطيفة في مسلســل )قسطرة( 
الكوميدي الســاخر والذي ناقش 
وتقصير  الشعب  ومعاناة  قضايا 
احلكومــات املتعاقبــة والثغرات 
امتنى  املاضية،  الســنني  مر  على 
ان تكون شــخصية الدكتورة دميا 
التي جســدتها في هــذا العمل 
على قدر حســن ظن اجلمهور بي 
للنهايات  وانا متحمســة  كإداء، 
بعد انتهاء  العرض واراء اجلمهور«.
وتضيــف: »شــاهدنا انتعاشــا 
للدراما هذه الســنة، ابارك بكل 
حب لكل اجلهود اجلبارة التي بذلت 

وسعت الجل تكامل االعمال من 
جميع عناصرها كممثلني وفنيني 
وكتــاب ومخرجــني، وكان هناك 
دور كبير لوجود الشــباب كوجوه 
اضافة  الشاشــة  علــى  جديدة 
كعناصر  اسهموا  شباب  خملرجني 
متكاملــة فــي اجنــاح االعمال 
احلاليــة، وامتنى ان يكــون العام 
املقبــل بداية لتســويق اعمالنا 
عربيا، وكــي ال ابخس جهد احد 
من هذه االعمال فجميعها نالت 
استحساني لوجود رسائل هادفة 
نحن  العراقي،  واجملتمع  للجمهور 
نســعى دومــا للتطــور املهني 
وتقدمي  االعمال  فــي  واملوضوعي 
الذي  بالشــكل  الفــن  رســالة 
يضاهي االعمال العربية ومن اهلل 

التوفيق«.
يذكر ان سارة البحراني  كانت لها 
جتربة املوسم املاضي كممثلة في 

مسلسل )احام السنني(.
الشابة  الوجوه  من  اســاور عزت 
التي ســجلت حضــورا الفتا في 
الدراما العراقية جتسد دورا بطوليا 
في مسلسل )طيبة( تتحدث عن 
»اجسد  باملسلسل:  شخصيتها 
شخصية سارة البنت الودودة الي 
لتكون  )طيبة(  البطلة  تســاعد 
في اجمل صــورة، هي الصديقة 
احلقيقية الي تســاند صديقتها 
وتســاعدها مــن دون مقابل وانا 

على ثقة ان املشــاهد ســيحب 
شخصيتي في املسلسل«.

وعــن اعمــال املوســم احلالــي 
يعرض  عما  »انطباعــي  تضيف: 
حاليــا جيد جــدا، احلمــد اهلل 
خريجني  من  شــابة  وجوه  هناك 
احتلت  الفنون  وكليــات  معاهد 
مســاحة ملحوظة فــي اعمال 
املوســم الرمضاني، وفي االخراج 
وابداعات  بامكانات  صدمنا  ايضا 
كانوا  الذيــن  الشــباب  اخملرجني 
اتيحت  التــي  الفرص  مبســتوى 
لهم، كل التوفيق جلميع االعمال 
وان شــاء اهلل تنتــج املنافســة 
اعمــاال جميلــة، ومــن االعمال 
التي شــدت اعجابي هــي )بنج 
اعمالي  اما  حمراء(،  و)بقعة  عام( 
مشاركات  لدي  فكانت  السابقة 
في مسلســات )احام السنني( 

و)والية بطيخ( و)فايروس(«. 
وابدت رضاب احمد التي اقتحمت 
الدراما بعــد براعتها على  عالم 
تعده  الــذي  املســرح  خشــبة 
عشقها االزلي، سعادتها حلصيلة 
املوسم احلالي واضافت: »سعيدة 
جدا بهذه االعمال واحب ان اطلق 
عليها اســم ) احملفل الشــبابي 
مليئة  االعمال  فهذه  الرمضاني( 
واالساليب  الشــبابية  بالطاقات 
الرائعة في تنفيذ االعمال الفنية، 
نعم كانت هذه االعمال مبستوى 

الطموح وبالتأكيد فنحن نطمح 
املوسم جعلنا  هذا  لكن  للكثير، 
نحتار ملن نصفق ومن نشــاهد!! 
وجعلونــا نتمتــع بــكل اصناف 
مسلسات  كانت  سواء  االعمال 

او برامج«.
 وتتابع: »شــاركت في مسلسل 
)بنــج عــام( مبوســمه الثانــي، 
درامية  قصــص  علــى  ويحتوي 
ابطال  يوم نشاهد  متنوعة فكل 
قصة  لنــا  يعرضون  املسلســل 
ومعاناة ومعاجلة للواقع العراقي، 
شاركت في العديد من القصص 
وكل شــخصية كانت مختلفة 
بهذا  عن االخرى، استمتعت جداً 

التنوع في الشخصيات«. 
مسلســل )فايروس( كان خطوة 

رضاب االولى في عالم الدراما.
الدرامية هذا  االعمال  وشــهدت 
الوجوه  املوســم عددا كبيرا من 
النسائية الشــابة اللواتي احتفن 
وابداعهن  هذه االعمال مبواهبهن 
مثل:هند نزار وشروق احلسن ورغد 
ونبأ  خاتون ورشا رعد ومروى كرم 
حســن وشــهد اخلطاب وميادة 
محمد وزهــراء غندور ولئاء حازم 
وكاترين هاشم  الهاشــمي  وآية 
وريهام البياتي وهبة البياتي ومينا 
وايارعزيز  علــي  وزمن  نورالديــن 
خيون وكادي وشــاهندة وبيسان 

الشواك وغيرهن.

دماء شابة تضخ حياة في شريان الدراما المحلية
احتضار »رئة األرض«

توصــل باحثون في مجلة »ناتشــور كليمات تشــانغ« 
إلى أن غابــات األمازون األكبر في العالــم لم تعد قادرة 
على مســاعدة الكوكب في عملية امتصاص انبعاثات 

الكربون.
وكشــف تقرير للمجلة أنه، وعلى مــدار العقد املاضي، 
أصبحت غابات األمازون تطلق غاز ثاني أكسيد الكربون 
بشكل أكبر مما تستطيع امتصاصه بنسبة عشرين في 

املئة.
ووفقــا للتقديرات فإنه من عــام 2010 وحتى عام 2019، 
أطلقت غابات األمازون فــي البرازيل 6.16 مليار طن من 
ثاني أكســيد الكربون، بينما استطاعت تخفيض 9.13 

مليار طن فقط من حجم االنبعاثات.
كما كشــفت الدراســة أيضا أن عمليات إزالة الغابات 
سواء من خال احلرائق أو عمليات قطع األشجار، ارتفعت 
بنحــو اربعة أضعاف فــي عام 2019 مقارنــة بالعامني 
السابقني، لتزيد من حوالي مليون هكتار إلى 3.9 مليون 

هكتار، أي مبساحة تعادل حجم دولة هولندا.
وأرجعت الدراســة ارتفاع نســبة االنبعاثات إلى تدهور 
حالة الغابــات التي تؤدي بدورها حلــدوث انبعاثات أكثر 

بثاثة أضعاف من الغابات املدمرة بالكامل.

Vivo هاتف متطّور مبيزات فريدة من
كشف شركة Vivo عن مجموعتها األحدث من الهواتف 

الذكية والتي ضمت هاتفا مميزا بتقنيات فريدة.
ومن أبرز األجهزة التي جاءت في مجموعة Vivo  اجلديدة 
هاتــف V21e الذي حصل على برمجيات تســاعد على 
اســتعمال الشاشــة إلظهار اللقطات من الكاميرتني 

األمامية واخللفية في وقت واحد.
كما يتمتــع الهاتــف بقــدرات تصوير ممتــازة بفضل 
كاميرته األساســية الثاثية العدســة والتي أتت بدقة 
)64+8+2( ميغابيكســل، والكاميــرا األمامية التي أتت 
بدقة 44 ميغابيكسل وتتعامل مع تقنيات HDR وتصور 

.4K فيديوهات بدقة
وميكن لهذا اجلهاز التعامل بســرعة كبيــرة مع بيانات 
شــبكات اإلنترنت وتشــغيل أحــدث ألعــاب الفيديو 
 Qualcomm Snapdragon اإللكترونية بفضل معالــج

720G املطور بتقنية 8 نانومتر.

سر العمر الطويل لليابانيني
أفــادت أحــدث البيانــات أن متوســط العمــر املتوقع 
لألشــخاص في اليابان يبلغ 84  عاما، وقــد ُولدت أكبر 
معمرة في الباد وتدعى كاني تاناكا عام 1903 وهي تبلغ 
اآلن 118 عاما، بحسب ما نشره موقعmir24« » الروسي.

وأكد اخلبراء أن اليابانيني ليســوا من املهتمني مبمارسة 
الرياضة، بل إن نظام التغذية اخلاص بهم يساعدهم في 

حتقيق مثل هذه النتائج بالعيش طويا.
وتشــمل املأكوالت اليابانية أطباق اللحوم واألســماك 
واخلضروات واألرز، األمر الذي يوفــر لهم جميع العناصر 

الغذائية الضرورية.
ويتمثل العامل الثاني بعادة مضغ الطعام لفترة زمنية 
طويلــة، وبتلك الطريقة يتجنــب اليابانيون اإلفراط في 
تناول الطعام، وبالتالي جتنب الســمنة وتراكم الدهون 

الزائدة.

ملونشريط

سارة البحراني سهير صالح رضاب احمد اساور عزت بيداء املعتصم

زقورة اورلقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

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

تتمنى او تتوقع.

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

النه يزيد الطني بّله.

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

أفضل في املدة األخيرة.

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

احلساسيات بينك وبني الشريك.

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

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

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

مفاجأة حلوة تخص عاقتكما.

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

واملصاحلة، من خال لقاءات رومانسية.

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

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

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

الشريك كما هي العادة.

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

املفضل لتجديد شهر العسل.

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

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
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لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

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

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

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 
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رتبة عسكرية .
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العاقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

 
طائر أمازون الواجهة زرقاء

األمازون ذو الواجهة الزرقاء حيوان أليف موطنه 
أميــركا اجلنوبيــة، تقلد الطيور هــذه الصوت 
البشــري فقط، ومن املثير لاهتمام أنه ميكنهم 
التحدث لساعات إذا مت تدريبهم جيًدا، األمازون ذو 
الواجهــة الزرقاء معروف عنهم أيًضا بأغنيتهم 

احللوة.

ببغاء التاج األخضر
توجد ببغاوات األمازون املرحــة والعاطفية ذات 
التاج األصفــر في الغابات املطيــرة في أميركا 
اجلنوبيــة والشــمالية، وهــم أحــد املتحدثني 
املمتازين لعائلة ببغاوات األمازون. وتعتمد القدرة 
على التحــدث على عوامل مختلفة مثل البيئة 

التي يعيشون فيها وتكرار التفاعل مع البشر.

بغبغاء كوكاتو
هناك أنواع مختلفة من الكوكاتو في العالم من 
بينها الببغاء ذو الصــدر الوردي، الببغاء األصفر 
املتوج، الببغاء طويل املنقار هم أفضل املتحدثني.

مينا التل
واحدة من أفضــل الطيور املتكلمة املوجودة في 
جنوب شرق آســيا، معروف بقدرته على تقليد 

صوت اإلنسان بنبرة دقيقة. 
اللهجة  البشري بنفس  الكام  تقليد  وميكنهم 
واجلــودة تقريًبا بعــض األنواع األخــرى، ولديها 

القدرة على التحدث. 

ببغاء الراهب
ببغاء الراهب املعروف أيًضا باســم ببغاء كويكر 
يوجد بشــكل رئيس فــي جميع أنحــاء أوروبا 
الطيور  مثــل  والشــمالية  اجلنوبية  وأميــركا 
الناطقــة األخرى تتطلــب الببغــاوات الراهب 
الرعاية والتدريب املناسب لتقليد الصوت  أيًضا 

البشري.

ببغاء اخلامت الهندي
الببغــاء الهندي الدائري أحــد الطيور الناطقة 
املتميــزة في أنــواع الببغاء. ميكنهــم تعلم ما 
بني 200-250 كلمــة، تختلف أيًضا قدرتها على 
تقليد صوت اإلنسان بني الببغاوات. يعتمد ذلك 

على وتيرة التفاعل مع املالك.

ببغاء اكلكتس
تشــتهر ببغاوات Eclectus التي تنتمي إلى جزر 
غينيا اجلديدة بوضــوح الكام واملفردات، ميكنها 
نســخ معظم الكلمــات التي تســمع حولها 
وتقليدها بجــودة عالية. ميكن لبعض الببغاوات 

تعلم وغناء أغنية كاملة.

البغبغاء األصفر
طائر ي موهــوب آخر من عائلة ببغاوات األمازون، 
تُعرف هذه األنواع بأنها تلقط الكام البشــري، 
تتمتع األمازونات ذات القيلولة الصفراء بالقدرة 

على نســخ مجموعة واســعة مــن الكلمات 
وتقليدها بجودة ممتازة.

األمازونات ذات القيلولة الصفراء
تبدأ األمازونات ذات القيلولة الصفراء في احلديث 
منذ ســن مبكرة من نفسها ويتعلمون معظم 

الكلمات والعبارات من أصحابها.
وعادة ما ترتبط األمازونات ذات القيلولة الصفراء 

بإنسان واحد فقط.

الببغاء الدرة
الببغاء الدرة طائر ذكي متكلم موطنه أستراليا، 
ميكنه تطوير مفردات رائعة سجل الببغاء أيًضا 
رقًما قياســًيا في موســوعة جينيس في عام 
1995. وطــور مفردات من 1728 كلمة، ليســت 
كل طيور هذا النــوع لديها مثل هذه اإلمكانات 
الكبيرة، لكن بعض األنواع ميكن أن تتعلم 300-

500 كلمة وجمل.

الببغاء الرمادي األفريقي
يعتبر الببغاء الرمادي األفريقي أذكى ببغاء ناطق 
في العالم، إنها مستوطنة في الغابات املطيرة 
الببغاوات  في غرب ووســط إفريقيا وتشــتهر 
الرمادية األفريقية بفهمهــا األفضل وتقليدها 
للخطاب البشري مثل الطيور املتكلمة األخرى.

الببغــاوات األفريقية الرماديــة ذكية مبا يكفي 
لتقليــد األصــوات اخملتلفــة خلــداع احليوانات 

املفترسة.

أذكى عشرة طيور في العالم
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روما ـ وكاالت:

اإليطالي  للدوري  إنتر بطالً  توج 
قبــل 4 مراحــل مــن النهاية، 
وذلك بعد تعادل أقرب مالحقيه 
أتاالنتــا 1-1 مع مســتضيفه 
ضمن  أمــس  أول  ساســوولو 
املســابقة.وفاز  من   34 املرحلة 
إنتــر على كروتونــي 2-0 وصار 
في حني  نقطــة،   82 رصيــده 
أصبح رصيد أتاالنتا 69 وبالتالي 
لن يكون مبقدوره اللحاق بفريق 
لو  أنطونيو كونتي حتى  املدرب 
فاز في جميــع مبارياته مقابل 

خسارة النيراتزوري.
التي توج  األخيــرة  املرة  وكانت 
عام  للــدوري  بطالً  إنتــر  فيها 
2010 بقيــادة املدرب البرتغالي 
جوزيــه مورينيــو حــني حقق 
ثالثيتــه التاريخية الشــهيرة.

أتاالنتا  وفي تفاصيــل مبــاراة 
األول  حارس  ُطرد  وساســوولو، 
بييرلويجــي جوليني بعد مرور 
22 دقيقــة فقط مــن البداية، 
ولكن فريق املــدرب جيان بييرو 
لتسجيل  غاســبريني ســارع 
روبــن  عبــر  التقــدم  هــدف 

جوسينس 32.
دومينيكو  لساســوولو  وعادل 
بيراردي في الشــوط الثاني 52، 
وكان مبقدور فريــق بيرغامو أن 
ســجل  لو  إنتر  تتويــج  يؤجل 
الكولومبي لويس مورييل ركلة 
اجلــزاء التي تســبب بها وطرد 
مارلون  البرازيلــي  إثرهــا  على 
سانتوس، لكن حارس ساسولو 
اندريا كونسيلي تصدى لها 76.
لهيمنة  حــداً  إنتر  نادي  ووضع 
ليوفنتوس  سنوات  تسع  دامت 
على لقب الدوري اإليطالي وهو 
األول له في جميع املســابقات 
الكأس  بلقــب  تتويجه  منــذ 
احملليــة فــي 2011، منفرداً في 
بعد  التاريخي  الثانــي  املركــز 
)36( ومتقدما على  يوفنتــوس 
جاره ميــالن )18(.. وهــذه املرة 
األولى يحرز لقــب الدوري فريق 

مستحوذ من شــركة أجنبية، 
فــي ظــّل ملكيــة مجموعة 
ســونينغ الصينيــة إلنتر منذ 
2016. تنفــس إنتــر الصعداء، 
بعد موسم عانت فيه اجملموعة 
الصينيــة مشــكالت ماليــة 
مســتثمرين  اليجاد  ســاعية 

يعيدون توازن حسابات النادي.
فوزه على يوفنتــوس )2-0( في 
كانون الثاني ، ساهم بلعب دور 
نفسي كبير على طريق حصد 
تقّدمه  الـ«ســكوديتو«.بعدما 
جاره اللدود ميالن في منتصف 
بثالثية  عليه  انقّض  املشــوار، 
نظيفــة فــي شــباط ، ضمن 
سلســلة رائعة حقق فيها 11 
انتصــاراً متتالياً )بني 30 كانون 

الثاني و11 نيســان(، ما احبط 
معظم منافسيه على اللقب.

حمل هــذا اللقب طعماً خاصاً 
السلوفيني  اخملضرم  حلارســه 
سمير هندانوفيتش. أقدم العب 
في التشكيلة السوداء والزرقاء 
لم يكن قد تذّوق طعم التتويج 

منذ قدومه في 2012.
يدين إنتر بلقبه أيضاً إلى بعض 
موســمني  آخر  في  القادمــني 
والذين تطــوروا حتت »مطرقة« 
البلجيكي  املهاجم  برز  كونتي. 
روميلــو لوكاكــو مــع زميله 
مارتينيس،  الوتــارو  األرجنتيني 
العب الوسط املتكامل نيكولو 
الطائر  املغربي  واملدافــع  باريال 
أشــرف حكيمي.وضــع تتويج 

إنتر حداً لســيطرة كاســحة 
وصول  مفســداً  ليوفنتــوس، 
املــدرب أندريــا بيرلو بــدالً من 
اخملضرم ماوريتسيو ساري املقال 

رغم تتويجه.
برغم أن يوفنتوس كان مرشحاً 
طبيعيــاً إلحــراز اللقــب، لم 
يجــد التوازن فــي صفوفه بني 
كريســتيانو  النجم  البرتغالي 
الهدف  برغم تسجيله  رونالدو، 
باولو  األرجنتينــي  اآلخــر،  تلو 
ديبــاال الغــارق فــي الغيابات 
وتقّدم مدافعيه في السن على 
وليوناردو  كييليني  جورجو  غرار 

بونوتشي.
بعد غرقه في مستنقع فضيحة 
2006 وهبوطه  كالتشوبولي في 

إلى الدرجة الثانية، دمغ يوفنتوس 
بلونيه االســود  املاضي  العقــد 
واالبيض، وهو ال يزال يقاتل حتى 
نهاية املوســم مــن أجل ضمان 
أحد املراكز األربعة األولى املؤهلة 
إلى دوري أبطال أوروبا. وقد يتحّدد 
التأهل  بحســب  بيرلــو  مصير 
إلى املســابقة القارية األولى من 
االبطــال  دوري  أن  عدمها.كمــا 
يشكل التحدي املقبل إلنتر الذي 
لم يتخط دوره ثمن النهائي منذ 

موسم 2012-2011.
وحقــق إنتــر اللقب للمــرة الـ 
19 فــي تاريخه، لينفــرد باملركز 
الثانــي في قائمة أكثــر األندية 
تتويجا بالــدوري اإليطالي، خلف 
املتصــدر يوفنتــوس »36 لقبا«.

تاريخ  فــي  السادســة  للمــرة 
الــدوري اإليطالــي منــذ بداية 
احتساب الفوز بثالث نقاط )منذ 
لقب  حســم  يتم   ،)1995-1994
اإلســكوديتو قبــل جولتني من 

النهاية على األقل.
أنطونيــو كونتي هــو أول مدرب 
يحقق هــذا اإلجناز )الفوز باللقب 
قبــل جولتــني على األقــل( مع 
فريقني مختلفــني، بعدما حدث 
ذلــك مع يوفنتوس في موســم 
بلقبه  كونتي  »2012-2013«.فاز 
الرابــع بالــدوري اإليطالي )3 مع 
يوفنتوس، ولقب مــع إنتر(، وعبر 
التاريــخ هنــاك 5 مديرين فنيني 
اإليطالي  الدوري  تاريخ  في  فقط 
لديهم نفس العــدد على األقل.

كونتي هو ثاني مدرب في التاريخ 
يفوز بلقب اإلســكوديتو مع كل 
ويســبقه  ويوفنتوس،  إنتــر  من 

فقط جيوفاني تراباتوني.
إنتر صعد لصــدارة ترتيب جدول 
الــدوري اإليطالــي ألول مرة هذا 
املوســم في 5 شــباط املاضي، 
أي  املوسم،  لنهاية  وسيســتمر 
أنه سيقضي 101 يوم في القمة، 
أقل مما أمضاه ميالن »118 يوًما«.

الثاني  الدور  إنتر الفارق في  صنع 
إنه منذ شهر  املوسم، حيث  من 
كانون الثاني حقق 41 نقطة من 
بـ8  45 نقطة متاحة، أكثر  أصل 
نقاط مــن أي منافس آخر.- جمع 
إنتر 82 نقطة حتى اآلن، أكثر من 
أي فريق آخر في الدوريات اخلمس 
اآلن،  املوســم حتى  هذا  الكبرى 
متقدًما على مانشســتر سيتي 

اإلجنليزي »80 نقطة«.
اإلنتر شاركوا  2 فقط من العبي 
34، هم  الـ  املباريــات  في جميع 
هاندانوفيتش  ســمير  احلــارس 
واملهاجم الوتارو مارتينيز.. إنتر هو 
الفريق الوحيــد الذي يضم أكبر 
عدد من الالعبني الذين ســجلوا 
3 أهداف على األقل، حيث ميتلك 
9 العبني وهــم: لوكاكو، الوتارو، 
سكرينيار،  سانشــيز،  حكيمي، 
أمبروزيو  دي  بيريسيتش،  دارميان، 

وباريال.

مدريد ـ وكاالت:
سجل األرجنتيني ليونيل ميسي 
جنم وقائد برشلونة، رقما سلبيا 
خالل مواجهة فالنســيا، مساء 
أول أمــس، في إطار منافســات 
اجلولــة 34 مــن الليجا.وأهــدر 
ميســي ركلة جزاء خالل املباراة، 
لكنه أســكن الكرة بعدها في 
ثانيا  هدفا  سجل  كما  الشباك، 

من ركلة حرة.

»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
فشل  ميسي  فإن  لإلحصائيات، 
في تســجيل ركلتــي جزاء ضد 
واحد في  فالنسيا في موســم 
الليجا، األمر الذي لم يحدث من 
قبل طوال مسيرة قائد برشلونة 
باملسابقة.وتصدى  فريق  أي  ضد 
خوامي دومينيك حارس فالنسيا 
لركلة جزاء نفذها ميســي في 
مباراة الدور األول، في حني تصدى 

للركلة في مبــاراة اليوم احلارس 
ياسبر سيليسني.

صعًبا  انتصارًا  رشــلونة  وحقق 
على فالنسيا بنتيجة )3-2(، في 
إطــار منافســات اجلولة 34 من 
الليجــا، في معقــل اخلفافيش 
ملعب »ميستايا«.سجل أهداف 
برشــلونة، ميسي »هدفني« في 
وأنطــوان  و69،   58 الدقيقتــني 
 ،63 الدقيقــة  فــي  جريزمــان 

بينما ســجل جابرييل باوليستا 
لفالنســيا فــي الدقيقــة 50، 
الدقيقة  في  ســولير  وكارلوس 
برشلونة  رفع  االنتصار  83.وبهذا 
رصيــده إلى 74 نقطة في املركز 
الثانــي بجدول ترتيــب الليجا، 
بفــارق نقطتــني عــن املتصدر 
في حني جتمد  مدريــد،  أتلتيكو 
رصيد فالنســيا عند 36 نقطة 

في املركز 14.

فالنسيا يكبد ميسي رقما سلبيا تاريخيا

10 أرقام من ليلة العودة إلى عرش الكاليتشيو

إنتر بطاًل للدوري اإليطالي بعد تعادل أتاالنتا مع ساسوولو

إنتر ميالن في مواجهة أتالنتا

ميسي

ميونيخ ـ وكاالت:
أول أمس،  فاز اجلورجي نيكولوز باسيالشفيلي 
ببطولــة ميونــخ للتنس، بعدمــا تغلب على 
األملاني يان لينارد ستروف بواقع 6-4 و6-7 )5-7) 
في ساعة ونصف، ليحصد ثاني لقب له خالل 

العام اجلاري بعد فوزه في الدوحة.
وأكد باسيالشــفيلي جدارته باملركز الـ35 في 
احملترفني،  التنــس  لالعبي  العاملــي  التصنيف 
برغم أنه اضطر إلى خوض مباراتني السبت، إال 
أنه حقق األحد فوزه اخلامس بعدما بلغ ســبع 
نهائيات في مشــواره.وكان العبــا التنس قد 
التقيا مــن قبل خمس مرات بفارق 3-2 لصالح 

األملاني.

العواصم ـ وكاالت:
توج النــادي النســائي بقرطاج، بلقــب بطولة 
إفريقيا للكرة الطائرة للســيدات، بعد الفوز في 
النهائي على الصفاقسي بثالثة أشواط نظيفة 

)25-16 و25-23 و22-25). 
وأحرزت سيدات قرطاج اللقب اإلفريقي الثاني في 
تاريخ النادي، بعد عام 2017، كما حجزن مكانا في 
بطولة العالم. وحضرت وزيرة الرياضة التونسية، 
سهام العيادي، املباراة النهائية، وقامت بتسليم 
اللقب القاري. وفي مباراة ترتيبية من أجل املركز 
الثالث، فاز نادي ســجون كينيا على كوســتمز 
النيجيري، بثالثة أشــواط نظيفــة أيضا )25/18 

و25/18 و25/14).

تونس ـ وكاالت:
يعود النجم الســاحلي للمشاركة في النسخة 
املقبلة مــن دوري أبطال إفريقيــا، بعدما ضمن 
إنهاء الدوري التونسي، في املركز الثاني، إثر فوزه 
أول أمس على مســتقبل الرجيش بهدف من دون 
رد. وميثل النجم تونس في دوري األبطال اإلفريقي، 
بجانب الترجي الذي حسم لقب الدوري التونسي 
هذا املوســم قبل نهاية املسابقة بثالث جوالت.
جتدر اإلشــارة إلى أن النجم الساحلي شارك آخر 
مــرة في دوري أبطــال إفريقيا عــام 2019، فيما 
سجل حضوره هذا العام في الكونفدرالية، وغادر 
من دور اجملموعات بعــد احتالله املركز الثالث في 

مجموعته.

باسيالشفيلي يتوج 
ببطولة ميونخ

سيدات قرطاج يتوجن 
بلقب إفريقيا للطائرة

النجم الساحلي يعود 
لدوري أبطال إفريقيا

10:00 مساًء

مفكرة اليوم

مان سيتي ـ سان جيرمان
دوري أبطال أوروبا 



ميثم عادل*

رياضة

ساجد سليم* 

تونســية  احلجــاج العبة  رحــاب 
بالدراجــات حتتــرف الول مــرة في 
العراق مع نــادي برايتي وتطمح ان 
الالعبات  يكون لها حضور مميز مع 
االولى في  العراقيات وهذه رحلتها 
االحتراف حيث سبق لها ان حققت 
نتائج متقدمة على مستوى العرب 
واسيا حيث كانت بدايتها قوية مع 
عام   ١٤ بعمر  التونســي  املنتخب 
الوطني  املنتخب  الى  ومتت دعوتها 
التونســي وحضت باحترام جميع 
املدربني التوانسة فبعد انضمامها 
لنــادي برايتي العراقي فــي اربيل 
وكانت لنا هذه الوقفة معها حيث 

قالت:
فــي البدايــة انــا ســعيدة جدا 
بتواجــدي بني اهلي وبلــدي الثاني 
العــراق وذالك من اجــل النهوض 
بلعبة الدراجــات العراقية علما ان 
هذه زيارتي االولى للعراق وشاهدت 
العكــس عندمــا يتحدثــون عن 
العــراق واهل العراق وان شــاء هلل 
ستكون اضافة قوية لفريق برايتي 
العراقي  الدوري  الذي يشــارك في 
بالدراجات وســاحقق نتائج طيبة 
مع هذا الفريق الذي ميتلك العبات 

جيدات واصحاب خبرة طويلة.
وقالت احلجاج سبق لي ان حققت 
نتائــج جيدة جــدا مــع املنتخب 

العربية  البطوالت  في  التونســي 
منهــا بطولــة العرب فــي مصر 
وبطلة تونس الكثر من مرة وبطولة 
العالم للمارثون الدراجي عام ٢٠٢٠ 

في مصر وفي عــام ٢٠٠٧ حصلت 
علــى املركز الثالث فــي البطولة 
العربيــة وحصلت على لقب كاس 
العرب في مصر عام ٢٠٠٨ وفي عام 

٢٠١١ حصلت على املركز االول في 
بطولة العرب في قطر .

تاكيد  على  انها ستعمل  واضافت 
بفريقها  وســمعتها  مســتواها 

التحضيرات  ستكون  حيث  اجلديد 
لبداية املنافسات التي تنطلق بعد 
وايضا ساعمل  املبارك  الفطر  عيد 
واقدم مســتوى افضــل من اجل 

افريقيا  لبطولة  والتاهل  املشاركة 
الوملبيــاد  والعبــور   ٢٠٢١ للعــام 
لوس اجنلــوس بالواليــات املتحدة 
.وختمت   ٢٠٢٤ عــام  االمريكيــة 
حديثهــا بالشــكر الــى الكابنت 
فيصل الصالــح مدير فريق في اي 
بي ملا قــدم لي من امكانيات مادية 

ومعنوية ولوجستية.
للكابنت  كمــا قدمــت شــكرها 
هدير نعمــة كابنت منتخب العراق 
املطار  رافقتها من  التي  بالدراجات 
التدريبية  الوحــدات  في  االن  وحلد 
العراق  اهل  الى  املسائية وشــكرا 
الطيبني الرائعني الذين احتضنوني 
ابدا وكانني في  بالغربة  ولم احس 
تونس بني اهلي وصديقاتي وشكرا 
لكم واهتمامكم املســتمر وامتنى 

لكم التوفيق.
هــذا وحتمــل احلجــاج ٣٠ عامــا 
واملشاركات  بااللقاب  حافال  سجال 
القاريــة والدوليــة ابرزهــا ذهبية 
العربية وشاركت  العرب والبطولة 
مــع فريق فــي اي بــي البحريني 
حيــث اختــارت رحــاب احلجــاج 
تغييــر بداية جتربتها مــن املنامة 
الى اربيــل بكردســتان العراق بان 
تكــون اول دراجة تونســية تدخل 
عالــم االحتراف باالنتقــال لفريق 
برايتي وهــو فريق يضم العبات من 

جنسيات اخرى.

* املنسق اإلعالمي الحتاد الدراجات

رحاب الحجاج اول تونسية تحترف بدوري الدراجات العراقي 

سعيدة بتجربتي األولى وأسعى إلى النجاح ضمن نادي برايتي 

الثالوث الهزيل 
مشــاركة كبار القوم مــن انديتنا - الــزوراء والقوة 
اجلوية والشرطة - في دوري ابطال اسيا افرز لنا واقعاً 
مريراً وشعور بااللم واحلسرة للمستوى املتدني الذي 
ظهر به ثالوث الكرة العراقية في املسابقة اآلسيوية 
األغلى. الصدمة  من هــذا الظهور احزنت احلماهير 
وأطراف اللعبة بأكملها وشــوهت ســمعة الكرة 
العراقية وانديتها، خاصــة اننا اذا اوغلنا في التاريخ  
ســنجد ان االندية العراقية لم تكن صيدا سهال في 
هذه البطولة حتديدا، وال في بطوالت القارة الصفراء 
ونتذكر جيدا اجناز الشرطة العراقي ووصوله لنهائي 
البطولــة في عام 1971 وانســحابه أمام مكابي تل 
أبيب االســرائيلي واعتبار القيثــارة اخلضراء البطل 
احلقيقي آلســيا في كثير من وسائل اإلعالم العربية 

والعاملية. 
كذلك الرشيد العراقي وصيف السد القطري بطل 
اســيا موســم 1988-1989 ولوال ســوء التحكيم 
االســيوي واحلظ العاثر الذي رافــق الفريق العراقي  
ألهدى الرشــيد اول القاب البطولــة العتيدة للكرة 
العراقية وغيرها الكثير من املشــاركات التي كانت 
فيهــا االنديــة العراقية رقمــا صعبــا . لكن هذه 
البطولــة بشــكلها احلالي وضعت لنــا الكثير من 
عالمات االســتفهام حول املســتوى الذي ظهر فيه 
ممثلينــا ! الــزوراء اختصر القضية وعــاد من امللحق 
خاســرا أمام الوحدة اإلماراتي املترنح في دوري بالده 

دوري اخلليج العربي. 
القوة اجلوية املتصدر للدوري العراقي بفارق 10 نقاط 
عن أقرب منافسيه لم يحقق سوى نقطتني مسجال 
هدفني فقط واســتقبلت شــباكه 6 اهداف وغادر 
متذيال  اجملموعة الثانية اما نادي الشــرطة الذي جل 
العبيه من املنتخب الوطنــي  صاحب اكبر ميزانية 
مالية فــي دورينا خرج بخفي حنــني وبارقام مرعبة 
خمسة هزائم وفوز واحد، ســجل 3 اهداف وتقبلت 
شــباكه 12 هدفا وهــي حصيلة تاريخيــة للفريق 
األخضر في االســيوية، ليصبح اكثــر فريق عراقي 
عربي من اســيا يســتقبل اهداف في كل النســخ 
األربعة التي شــارك فيها بواقع 34 هدف )2004 - 9 
اهــداف, 2005 - 8 اهــداف 2020 - 5 اهداف( األندية 
العراقية حصلت على 5 نقاط فقط وهي اقل نسبة 
لدولة مشــاركة بفريقني في دوري ابطال اسيا علما 
ان غــوا الهندي 3 نقاط  والوحــدات االردني 4 نقاط 
ميثالن بلديهما مبقعد واحد فقط واستقبلت شباك 
االنديــة العراقية 18 هدفا ، في حني ســجل العبو 

الفريقني 5 اهداف فقط. 
على مايبدو ان ضعف املنافســة في الدوري العراقي 
وعجــز األجهزة الفنية املوجــودة وعدم قدرتها على 
التعامــل مع بطولة مهمة وصعبــة ومختلفة عن 
بطولة االحتاد اآلسيوي الضعيفة التي احرزها القوة 
اجلوية في ثالت مناســبات متتالية، إضافة للفشل 
االداري الواضح في جتهيز الفرق واعدادها من الناحية 
النفســية والذهنية ودعمها بالعبني محترفني على 
مســتوى عالي، واســتهتار بعض النجــوم املعول 
عليهم وعــدم تقدميهم املأمول منهــم وتعاليهم 
وكأنهــم في نزهة او رحلة للتســوق هــو من اهم 

اسباب هذا االنهيار الغريب في نتائج الفريقني. 
الشــارع الرياضي )جماهير، إعالم ، مســؤلني( يعلم 
صعوبة هذه البطولة ولم يكن احد يطالب باحلصول 
على لقبها الغائب عن انديتنا، املستوى املشرف الذي 
يليق بالشــعار والوطن هو مامتناه اجلميع ، ثم الفوز 
واخلســارة هو خيار لعبة كرة القــدم . حتى الرهان 
على الغيــرة العراقية التي دائمــا ماكانت العامل 
احلاسم في املشــاركات اخلارجية واحراز االلقاب كان 
رهانا خاســرا. مشاركة للنســيان تصاغرت أمامها 
كل االحالم في مســابقة طواها الزمــن علينا ولم 

نستطيع احرازها رغم امجادنا التليدة في آسيا.
الثواب والعقاب هو ديدن كرة القدم مبا يتوافق مع 
االعراف والقوانني الدولية وعلى ادارات هذه االندية 
ان تدفع ثمن اســتهتارها وعدم مسؤوليتها وهذا 
واجب املؤوسســات الرياضيــة احلكومية الرقيبة 

على االندية.

* مدرب محترف وناقد رياضي
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بغداد ـ محمد حمدي*

يُواصل وزير الشــباب والرياضة عدنان 
الدقيقة  اليوميــة  متابعتُه  درجــال 
جلميِع املنشــآت الرياضية والشبابية 
التي تنفذها وزارة الشــباب والرياضة 
في احملافظات كافة، ومنها مشــروع 
ملعب صالح الدين األوملبي سعة )30( 
ألف متفرج الذي تنفذُه شركة بنگادا 

اإليطالية.
وأوضــح مديــر  املشــروع املهندس 
عالء حســني محمد ، إن وتيرة العمل 
واضًحا فــي جميِع  تقدًما  شــهدت 
مفاصل املشروع خالل األسبوع احلالي 
والشــروع مبرحلة جديدة نحو تكامل 
شكل امللعب اخلرســاني  واشتملت 

على:
االســتمرار بنجــارة قالب الســقف 
الســكالت حتت  وتدعيم  وتضبيــط 
سقف الطابق األول من املقطع A. مع 
تثبيت ســليفات اخلاصة باملاء واجملاري 
الســقف الطابق األول مــن املقطع 
A. وتفصيل وتركيب حديد تســليح 
اجلســور والريكرات لســقف الطابق 
األول مــن املقطــع A.وتركيب حديد 
الطابق  في ســقف  اجلسور  تسليح 

الثالث من املقطع .

اخلشبي  القالب  بنجارة  واالســتمرار 
ملداخل املدرجات فــي الطابق الثالث 
من املقطع . فضال عــن جنارة القالب 
اخلشبي جلســور وريكرات في الطابق 
الثالــث من املقطــع D. واكمال جنارة 
القالــب اخلشــبي جلــدران مدخــل 
املدرجــات فــي الطابــق الثالث من 
وتركيــب حديد  D. وجتميع  املقطــع 
تسليح االعمدة واجلدران الطابق األول 

من املقطع.
وفــي اجلانب املقابل  يســتمر العمل  
بنشر السكالت وجنارة القالب اخلشبي 
جلســور وريكــرات لســقف الطابق 
األرضي من املقطع ۴.وتركيب القالب 
مســتوى  الى  الدرج  جلــدار  احلديدي 
الصحــن فــي الطابــق األرضي من 
املقطع ۴.مع املباشرة بتركيب القالب 
احلديدي جلــدار املصعد فــي الطابق 
6.واالســتمرار  املقطع  مــن  األرضي 
واملعاجلة لألجزاء املصبوبة في  بالرش 
الطابق االرضي من املقطع 6. واكمال 
فتح القالب اخلشبي لسقف الطابق 

الرابع من بناية الفندق.
من جانب اخر، اســتقبل وزير الشباب 
والرياضــة عدنان درجال وفد شــركة 
بلند بايــة االيرانية املنفذة ملشــروع 
16 الف  ملعب الزوراء الرياضي سعة 
متفرج . واســتعرض الوزير درجال مع 

الوفد جميــع املتعلقات التي ادت الى 
تاخر اجناز العمل والتلكؤ احلاصل فيه 

ســواء على اجلانب الفنــي ام االداري 
، موضحا ان جميــع املتعلقات قد مت 

التي  واألمور  نهائي،  بشكل  حسمها 
إطلع عليها الوفد حتتم الزام الشركة 

مبوعد قريب إلجناز امللعب وافتتاحه. 
الى ذلك أكد املدير التنفيذي للشركة 
املهندس حســني محمد ان اســباب 
كثيرة حالــت دون امتام العمل مبوعده 
املتفق عليه منها مــا يتعلق باحلرب 
مع داعش االرهابي، ثم جائحة كورونا 
وصوال الى الظروف االقتصادية وتأخر 
اقــرار املوازنه مع ان املشــروع منجز 
%95 من حجم  الــى  بنســبة تصل 

العمل الكلي.
وتابــع بالقول ان جهــود الوزير درجال 
وتواصله معنا لتذليل جميع املصاعب 
ادت الى عودة العمل بوتيرة ستدفعنا 
الى اجنازه وافتتاحه في مدة زمنية  ال 
تتعدى شهر اب املقبل ، وقد مت بالفعل 
اخلاصة  واالدخاالت  املالية  االزمة  جتاوز 
العمالة  الضرورية فضــال عن  باملواد 

الفنية اخملتصة.
إلى ذلــك، وفي اطار نشــاطات وزارة 
الشــباب والرياضــة، اختتمــت في 
املســتنصرية  اجلامعة  التربية  كلية 
، أعمال دورة إدارة املشــاريع الصغيرة 
للطلبة   األعمال  وريادة  واملتوســطة 
التــي أقيمت َعبــرَ تقنيــة اإلتصال 
املرئي بالتنســيِق مــع منظمة العال 
النرويجية ووزارة الشــباب والرياضة ، 
وذلك مبشاركِة عددٍ من طلبة أقسام 
الكلية .وتَضمــَن احلفل الذي حضرُه 

عميد كلية التربية األســتاذ الدكتور 
عصام عسل حســن ومدير عام دائرة 
فائز  الدكتور  الشــباب  وفنون  ثقافة 
طه ســالم  ومدير برنامــج االبتكار 
النرويجــي  الدكتور حســني فالمرز 
تقديرية  املشاركني بشــهاداٍت  تكرمي 
أفكارٍ  تثميًنــا لدورهم فــي تقــدميِ 
إنتاجية  مُتثل  مبتكرٍة عن مشروعاٍت 
فرصة للسوق احمللي ، إلى جانِب تعزيز 
دور الشــباب في التنميــة اجملتمعية 
ملعاجلِة املشــكالت وحتقيــق التنمية 

املستدامة.
وأشــارَ  مدير عام دائرة ثقافة وفنون 
الشــباب الدكتــور فائز طه ســالم 
إلى أهميِة الشــراكة بني املؤسسات 
ووزارات الدولة  لتقدمي برامج متكاملة 
وذلــك لتفعيل  الطلبة  في خدمــِة 
وإكسابهم  ودعمهم   ، الشــباب  دور 
لتمكينهم من خلِق  الالزمة  املهارات 
بشــكٍل  بأنفســهم  عملهم  فرِص 
ناجح ، مثمًنا الدور الذي تقوم به كلية 
التربيــة  في توفير األجواء املناســبة 
للطلبة وتدريبهم على مشاريع ريادة 
األعمال بالتعاوِن مع املؤسسات كافة 
، منوًها إلى أن هذه اإلبداعات والتعاون 

املستمر مدعاة للفخرِ واالعتزاز.

* إعالم الشباب والرياضة

مراحل االنجاز متواصلة لفندق وملعب صالح الدين االولمبي سعة 30 الف 
ملعب الزوراء يفتتح شهر آب المقبل

جانب من سير االعمال في ملعب صالح الدين األوملبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدخل املنتخب العراق معسكرا في 
18 من الشهر  مدينة البصرة، يوم 
طاجكستان  ملباراتي  خلوض  اجلاري 
حتضيــرا  الوديتــني،  والنيبــال 
باســل  املزدوجة.وقال  للتصفيات 
للمنتخب  اإلداري  املدير  كوركيس، 
العراقي، "املدير الفني السلوفيني 
سريتشكو كاتانيتش سيصل إلى 
العراق في االسبوع احلالي، على أن 
مدينة  في  املعسكر  الفريق  يدخل 

البصرة".
وزاد: "املنتخب سيستمر باملعسكر 
فــي البصــرة حلني خــوض وديتي 
طاجكســتان يوم 24 والنيبال يوم 
29 من الشــهر اجلاري، في ملعب 
جذع النخلة فــي البصرة، لتكون 

خوض  قبــل  مهمتني  محطتــني 
التصفيــات املزدوجة".وأمت باســل 
كوركيس: "املنتخب سيتوجه بعد 
انتهاء معســكره في البصرة إلى 

التصفيات،  الســتكمال  البحرين 
حيث ســيواجه منتخب كمبوديا 
في أول مباراة في الثالث من شهر 

حزيران املقبل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
الهيئة  املســابقات في  قررت جلنة 
املباريات  التطبيعية، تغيير مواعيد 
املؤجلة في دوري الكرة املمتاز ليوم 
اللجنة  رئيــس  فقط.وقال  واحــد 
»التغييــر جاء  ان  حيــدر عوفــي، 
مراعــاة إلجراءات الســفر اخلاصة 
والشــرطة«،  اجلوية  القوة  بفريقي 
مبينــا أن »أربعة مباريــات مؤجلة 
ســتقام في بغداد ثالثة منها على 
ملعب الشعب الدولي في الساعة 
العاشــرة وواحدة تقام على ملعب 
نادي الكــرخ في الســاعة الرابعة 
»مباراة  أن  عوفــي،  عصراً«.وأضاف 
واحدة ستقام اليوم الثالثاء بدال من 

أمس االثنني في الســاعة العاشرة 
مســاًء بــني فريقــي نــادي القوة 
وتقام  الديوانيــة،  اجلوية وضيفــه 
الثالثاء مباراة  غدا األربعاء، بدال من 
واحدة في نفس الوقت وعلى امللعب 
الشــرطة وضيفه  فريقي  بني  ذاته 
نفط ميسان«. وستقام يوم اجلمعة، 
املســابقات،  جلنــة  لرئيس  وفقــا 
»مباراة واحــدة فقط بعد ان كانت 
مقررة اقامة مباراتني، وستكون بني 
القوة اجلوية وضيفه نفط الوسط، 
على ان تقــام مباراة الكرخ وضيفه 
الشــرطة على ملعب أحمد راضي 
في الســاعة الرابعة من عصر يوم 
الســبت املقبل، بعد ان كان مقرراً 

لها ان تقام اجلمعة املقبل«.
القــوة اجلوية ترتيب  ويتصدر فريق 
فرق الدوري املمتاز برصيد 59 نقطة 
برغم تأجيل ثالث مباريات ملشاركته 
أبطال آســيا،  دوري  فــي بطولــة 
ويتطلع اجلوية في لقــاء الديوانية 
إلــى تعزيــز صدارته والعــودة إلى 
منافسات الدوري املمتاز بقوة وطي 
صفحة مشاركته في بطولة آسيا 
التي تعــد متواضعة جدا قياســا 
الفريق مــن امكانات في  ملا ميلكه 
للفريقان  اجلوانب.وســبق  جميــع 
ان تعادال ســلبا في املرحلة االولى، 
ويقــف الديوانية في املركز اخلامس 

عشر برصيد 29 نقطة.

ديالى ـ رعد شريف:
بــارك رئيس الهيئــة االدارية لنادي 
عبد  علــي  الرياضــي   املقداديــة 
عمير  ملدينة البصرة اســتضافتها  
لبطولة خليجــي 25  املقبلة بكرة 
القدم  فيما ثمن جهود الوزير عدنان 
درجــال  التي اثمرت عــن اقناع دول 
االحتاد اخلليجي  للتصويت على حق 

االستضافة .
وقال في حديــث لرياضة ) الصباح 
البصرة  ملدينــة  نبــارك   ) اجلديــد 
لبطولة  اســتضافتها  الفيحــاء  
اخلليــج املقبلــة  التي ســتكون 
ناجحة بكل املقاييس لوجود الرغبة 
من قبــل جميع االطــراف املعنية 
اجناحها   علــى  الرياضي   بألشــان 
والتأكيد على ان العراق يســتطيع 
تنظيم بطوالت اخرى مماثلة وليثبت 
لالشــقاء انه ســيكون اهال للثقة 

وللمسؤولية التي منحت له  .
واضاف : ان امللف الــذي قدمه وزير 
الشــباب والرياضة عدنــان درجال 
والوفــد املرافــق له ملــا حتتويه من 
منشــات رياضية  تضاهــي ما هو 
موجــود بالدول االخــرى كان كافيا 
للتصويــت  على ذلك مســتثمرا 
عالقاته املتميزة مع اعضاء االحتادات 
اخلليجيــة  التي صبــت في صالح 

تنظيــم البطولة للعراق مبددا كل 
التي كانت حتول  الســابقة  اخملاوف 
دون تنظيمــا او اســنادها  ملدينتنا 
احلبيبة وبهذا يكون قد حقق جناحا 
اخــر يضاف لسلســلة النجاحات 
التي  العراقية  للرياضة  الســابقة 
اصبحــت رقما صعبا فــي احملافل 
العربية والدولية وهي ماضية بأجتاه 

سلم  النجاح والتفوق املنشود.
وتوقع رئيس الهيئة االدارية لنادي 
البطولة ســتكون  ان   : املقدادية 
مختلفة متاما عن ســابقاتها من 
جميع  وســتبهر  التنظيم  حيث 
الدول املشــاركة وستحقق جناحا 
على  ســواء  النظيــر  منقطــع 

املســتوى االعالمــي او االداري او 
التنظيمي وهي ســتكون البوابة 
الرئيسية لرفع احلظر عن املالعب 
العراقية االخــرى في ظل اجلهود 
احلثيثة التي تبذل من قبل  الوزارة 
والهيئــة التطبيعيــة الحتاد كرة 
القــدم  والتعاون املثمــر بينهما 
الــذي افضى الــى احلصول على 
املوافقة اخلليجية بأحتضان البالد 
لها بعد غيــاب دام اثنان  واربعني 
عاما عن اول جتمع احتضنه العراق 
الرابعة  1979 بنسخته  العام  في 
بينما مت ســحب بطولة خليجي 
23 منه بســبب احلظر الذي فرض 
عليــه من قبــل االحتــاد الدولي 
لكرة القــدم وهاهو يعود االن الى 
الواجهــة من جديد مرحبا بكافة 
االشــقاء ببصرة اخليــر والعطاء 
باالشــارة  حديثه  عمير  .واختتم 
الى ان موقف االحتاد اخلليجي لكرة 
القدم كان موقفا بناءا ومشــرفا 
الكاملة  ثقتــه  وضــع  عندمــا 
خليجي  تنظيم  واسناده  بالعراق 
25 للبصرة  الذي ســيكون حدثا 
الكروية  االجيــال   تتناقله  فريدا 
على مدار الســنوات املقبلة وهذا 
يفتح افق جديــدة للتعاون بيننا 

وبني االشقاء طال انتظاره.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصُل منتخبنا الوطني لكرة 
التدريبي   الصاالت معســكره 
في محافظة النجف األشرف، 
اســتعداداً ملواجهتي املنتخب 
اآلسيوي  امللحق  في  التايلندي 
كأس  بطولــة  الــى  املؤهــل 

في  ســتقامان  اللتني  العالم 
االمارات في العشرين واخلامس 
والعشرين من شهر أيار احلالي 

.
وقــاَل مديــر اجلهــاز الفنــي 
للمنتخب، هيثم عباس بعيوي: 
إن املنتخــب بــدأ التحضيــر 

الذي  الداخلي  في معســكره 
الثامن من الشهر  الى  يستمر 
احلالــي،   وقد ملســنا اندفاعاً 
بالوحدات  والتزامــاً  وحرصــاً 
التدريبيــة  املكثفــة من قبل 
الالعبني والتي كانت الســمة 

األبرز.

الصاالت يواصل معسكره التدريبي في النجف

الوطني يعسكر في البصرة تحضيرا 
لوديتي طاجكستان والنيبال

اليوم.. الجوية يالقي
 الديوانية في مباراة مؤجلة 

رئيس نادي المقدادية يبارك
 للبصرة تضييف خليجي 25

رئيس نادي املقدادية علي عبد عميرالوطني في لقاء سابق امام األرجنتني
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اإلمام علي بن ابي طالب )ع( شخصية 
استثنائية فّذة ، لن يستطيع الناس 
– مهمــا بلغوا مــن العلم والفضل 

واملعرفة – أْن يحيطوا بكل ابعادها .
اّنهــا شــخصية فريــدة جمعــت 
واملناقب  واملــكارم  الفضائــل  مــن 
والفتوحات الرســالية واالنسانية ما 
جتّمع في سلسلة طويلة من االنبياء 
واالوصياء )عليهم الســام( ويكفيه 
أن تكــون النبوة وحدهــا هي الفارق 
بينه وبني الرسول )ص( وهو على حد 

قول الرسول : كهارون من موسى 
فقد قال له )ص( : 

" أنت مني كهارون من موسى االّ أّنه 
ال نبّي بعدي (

يقول فيه كاتب السطور :
أنَت ِمْن ) أحمٍد( كهارون ِمْن 

) موسى ( وَُحوشيَت بَْعَدُه من نظيرِ 
وكفاُه فخراً اّنه قسيم اجلّنة والنار :

حيث ال يحبه االّ مؤمن ،
وال يبغضه االّ كافر أو منافق .

وقــد خلق اهلل اجلنــة لصفوة عباده 
املؤمنني كما خلق النار للكافرين .
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يقول املرحوم الشاعر بولص سامة :

واذا لم يكن عليٌّ نبّياً 
فلقد كان ُخلُْقه نبوّيا 

ال تَُقْل شيعٌة هواُة عليٍّ 
إنَّ في ُكلِّ ُمنِصٍف شيعّيا 

ومــن هنــا تــرى عباقــرة العالــم 
أديانهــم وعصورهم  على اختــاف 
وأقطارهم يتغنون باسمه وببطوالته 

ومروءاته ..
فسام اهلل عليه يوم ولد في الكعبة 
املعظمة ، ويــوم نهض وجاهد فقام 

االسام بسيفه ،

ويوم اسُتْشــِهَد في محرابه على يد 
أشقى اخللق )عبد الرحمن بن ملجم 
( فكانت شــهادته ُمصابــاً ُمفجعا 
أليماً تتفطر لهوله القلوب ، وتتفتت 

االكباد..
 – -3

وما أروع ما رســم لنا من منهج في 
مضمار التعايش االجتماعي حني قال 

)ع( :
" خالطوا النــاس مخالطة ان ِمتُّم 

بََكْوا عليكم ، 
وإْن ِعْشُتم حّنوا اليكم "

أقواله مطابقًة ألعمالِه  ولقد كانت 
متاَم املطابقة ، 

وقد وجد الناس في ظاله أروع ألوان 
العدل واالنصاف واحملبة والرعاية 

ومن هنا قال الشاعر حني ذكر الرقة :
أّرُق ِمْن دَْمَعِة شيعيٍة 

تبكي عليَّ بَن ابي طالِب 
ويبكيه  احلمراء  بالدموع  بكيناه  لقد 
األحرار واحلرائر بكل لوعة متفجعني، 
ويبقى اجلرَح النازف الــى يوم الدين، 
فهو جرح الرســالة اخلامتــة ، وجرح 
االنســانية التي وجــدْت في نهجه 
العظيم وصراطِه املستقيم، موئلها 

األمني ودرعها احلصني .

وداعًا يا صاحب
 النهج العظيم 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

عايدت الفنانة التونسية 
متابعيهــا  لطيفــة 
مبناســبة حلــول عيــد 
ونشــرت  اجمليد،  الفصح 
اخلاصة  صفحتهــا  عبر 
التواصل  موقــع  علــى 
اإلجتماعــي صــورة لها 
بإطالــة  فيهــا  بــدت 
بتعليق  وأرفقتها  الفتة، 
"كل ســنة  فيه:  كتبت 
إخوتنــا وحبايبنــا  وكل 
املســيحيني بخير و كل 
و كلنا بخير  شم نسيم 
والقى  وسعادة"،  وصحة 
عدد  إعجاب  منشــورها 
كبير من متابعيها الذين 
شــكروها ومتنــوا لهــا 
الطويلة.  واحلياة  الصحة 
يذكر أن لطيفة كشفت 

حتضيرها  عــن  مؤخــراً 
أغنية رياضية وهي األولى 
مسيرتها  في  نوعها  من 
منها  كدعــم  الفنيــة، 
الليبي.  األهلــي  لنــادي 
ونشرت لطيفة فيديو من 
األغنية علــى صفحتها 
اخلاصة، وقد عّلقت عليه 
بالقول: "انتظروا النشيد 
الرســمي للنادي االهلي 

الليبي قريباً .

الفنانــة  شــاركت 
اللبنانية داليدا خليل مع 
جديدة  صــورة  متابعيها 
فــي صفحتهــا اخلاصة 
علــى موقــع التواصــل 
ظهــرت  اإلجتماعــي، 
فيهــا بالقفطان املغربي 
بتعليق:  الصورة  وأرفقت 
"مــن أحلــى جلســات 
التصويــر اللــي عملتها 
القفطــان  برمضــان 
املغربي اللي يعد من أقدم 
في  التقليدية  األلبســة 
العالم و يُعدُّ رمز للنبالة 

واألناقــة والتراث والهوية 
في املغرب حتّية ملتابعيني 
مــن كل أنحــاء الــدول 
العربية و حاّبة أعرف شو 
الزّي اللــي بتختاروا خال 

املُناسبات السعيدة؟". 

اللبناني  الفنــان  حصل 
على  عطيــة  جوزيــف 
في  الذهبيــة  اإلقامــة 
ونشــر  اإلمارات،  دولــة 
اخلاصة  صفحتــه  فــي 
التواصل  موقــع  علــى 
أطل  فيديو  اإلجتماعــي 
اإلقامــة  حامــاً  فيــه 
وشــاكراً من خاله دولة 
جوزيف  وأرفق  اإلمــارات، 
الفيديــو بتعليــق كتب 
دولــة  شــكراً  فيــه:" 
أن  ذكره  اجلدير  اإلمارات". 
أغنية "طبيعي" جلوزيف 
جناحها  تواصــل  عطية 
بعد حوالي ثاثة أشــهر 
وتتصدر  طرحهــا،  مــن 
التطبيقات  أحــد  قوائم 
ألفضــل  املوســيقية، 

وبرع  اخلليجية.  األغانــي 
اخلليجي  اللــون  بتقدمي 
في هــذه األغنية، والقى 
اجلمهور،  من  هائاً  قبوالً 
وهو ميشــي فــي خطى 
ثابتة ليرضــي أكبر عدد 
من األذواق، فمن الصعب 
لفنــان غيــر خليجــي 
أن يتصــّدر فــي اخلليج، 
وخصوصــاً فــي لهجة 

ليست لهجته األّم.

لطيفة

جوزيف عطية

داليدا خليل

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
يعمل روس هول مديرا لشــركة في أوكانــد، نيوزيلندا " 
Dying Art " والتي تصنع التوابيت امللونة حســب الطلب. 
وكانت التوابيت على شكل حلوى الدونات أحدث ابتكاراته. 
الفكرة من املشــروع اضفاء شــيء م املرح على املناسبات 
احلزينة ما يــوازن حالة احلزن بحالة من املرح، وهذا ما حدث 
في جنازة ابن عمه حيث ذكرت ارملته "لقد طغى شــكل 
التابوت على احلزن واألوقات الصعبة في األســابيع القليلة 
املاضية، كانت الذكرى األخيــرة في أذهان اجلميع هي تلك 

الكعكة الصغيرة ، وروح الدعابة التي يتمتع بها فيل".
وجاءت الفكرة ألول مرة إلى هول منذ حوالي 15 عاًما عندما 
كان يكتب وصية ويفكر في موته "كيف أريد اخلروج؟" فكر 

في نفسه وقرر أنه لن يكون مثل أي شخص آخر.
وقــال "لذلك وضعــت إرادتي أنني أريــد صندوًقا أحمر به 
ألســنة اللهب" وبعد ستة أشهر قرر هول الذي يعمل في 

شركة الفتات ورسوم بيانية أن تكون جادة.
ويتم استعمال طابعة رقمية التكس للتصميمات وبعض 
الطلبات معقدة بشكل خاص مثل املراكب الشراعية التي 
تضمنــت عارضة ودفة ومقصورة وأشــرعة وحتى درابزين 

معدني وبكرات.

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف متحف تركي، امتاكه كنزا مصريــا فريدا عمره 

أكثر من 2700 عام، يعد من املقتنيات الفريدة في العالم.
وتقوم إدارة متحف إزمير لألثار في تركيا، في الوقت احلالي، 
بتنفيذ مشــروع يهدف إلى إعادة عــرض املقتنيات األثرية 
الفريدة اخملزنة في مســتودعات املتحف، بحيث يتم عرض 
مجموعة قطع أثرية فريدة لم يكشــف عنها سابقا أمام 

الزوار.
وبحسب وكالة "األناضول" التركية، كشف متحف إزمير 
لآلثار في تركيا، مقتنيات من حضارات متعددة، من بينها، 
"أواني عطور مصرية قدمية يقدر عمرها بنحو 2700 عام، مت 

اكتشافها عبر أعمال تنقيب أثرية غربي تركيا".
ونــوه املصدر إلى أن املتحف عرض مؤخــرا ثاث أوان كانت 
تستعمل في املراسم الدينية لدى املصريني القدماء. وأشار 
املصــدر إلى أن هذه األواني الثاث تعكس من خال طريقة 
تنفيذها وأشــكالها الفريدة تفاصيــل احلضارة والثقافة 

املصرية القدمية.
وبحسب املصدر، يتوقع أن هذه املقتنيات املصرية الفريدة 
"وصلت إلى منطقة األناضول، نتيجة الفعاليات التجارية". 
ويعود تاريخ صنع هذه األواني إلى القرن السادس أو السابع 

قبل املياد، األمر الذي مينحها قيمة تاريخية فريدة جدا.

متحف تركي يكشف ألول مرة 
عن كنز "بركة النيل" المصري 

توابيت ملونة تنشر البهجة في 
الجنازات: أحدها على شكل دونات

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم 
بصفته يدرس اخلط العربي، يجد الفنان 
واخلطاط علي جابر البياتي ان من واجبه 
احلفاظ على هوية اخلط العربي وقواعده 
من كل "تشــويه وتاعب باساســيات 
احلرف بحجــة احلداثــة او جتديد احلرف 

العربي".
وتابع: "اخلــط العربي فن مــن الفنون 
العربية واإلســامية، وفن زخرفة، وجد 
فــي اخملطــوط القرآني طريقــا يخترق 
باألشكال  والزمان، متجها  املكان  حدود 
مــن الظاهر الى الباطــن للوصول الى 
القيم اجلمالية لكل مقطع او مشهد، 
واملعروف ان اخلط له قواعد وتراكيب في 

قمة اجلمال واالبداع".
وعن مراحل تعلمه اخلط يقول: "انطلقت  
موهبتي مــع اخلط والكتابة في مرحلة 
االبتدائية، اذ كنــت اتعامل مع الكتابة 
بترتيب وعناية فائقة، واشعر بأن احلرف 
يتطوع وفيه مرونة وحركة ليكون على 
نســق وترتيب، إضافة الى موهبتي في 
الرسم، حتى وصلت املرحلة املتوسطة 
وصارت لي معرفة كبيرة باخلط واسراره، 
وخــال تلك الفترة دخلــت دورة للخط 
العربي )خط الرقعة( وضمن النشــاط 
املدرســي في الكوت عــام 1967، هذه 
الدورة وضعتنــي امام اختيار مهم وهو 
ان احترف اخلط بشكل اكادميي، واتعلم 
املزيــد عن اخلط من خال دراســتي في 
معهد الفنون اجلميلة في بغداد ١٩٨٠، 
وتعد تلك الفترة من اهم فترات حياتي، 
اذ درســت اخلط العربي والزخرفة على 
الدوري( فكان   الراحل )صادق  يد األستاذ 
له الــدور الكبير في صقــل موهبتي، 
أبواب معرفية كثيرة عن اســرار  وفتح 
احلرف وعنصر الشــكل املؤلف من احتاد 
اخلطوط واأللــوان واالجتاهات واالحجام، 
وانهيت دراســتي ضمن العشرة األوائل 

على دورتي .
 للبياتي مشاركات كثيرة قطرية ودولية 
العربي،  للخط  ومسابقات  في معارض 
منها مســابقة اخلطاط )حامد االمدي( 
ومسابقة اخلطاط )ياقوت املستعصمي( 
في تركيا، ومن اعمالــه الفنية املميزة 
في العراق خط وزخرفة ضريح في نصب 
الشهيد في بغداد، وخط وزخرفة جامع 
النبي يونس عليه الســام في املوصل، 
ولديه مكتب خاص في الكوت لتعليم 

وحتسني اخلط العربي.
ويقــول عــن طريقة تدريســه للخط: 
"قلــة من الطاب لديهــم املوهبة في 
فن اخلــط، ويدخل البعض الى قســم 
اخلط العربي ليــس لهواية وامنا لتعلم 
مهنة اخلط، واملدرس له الدور الكبير في 
صقل املواهب، ويبقى التدريب املتواصل 
لرســم احلروف واالطاع على أســرارها 
وجماليتها، الطريق للتعلم ملن ال ميتلك 
املوهبة، ومن الضــروري احلرص على ان 
يكون للجيل اجلديــد معرفة كبيرة في 
العربيــة وكيفية احلفاظ  اللغة  أصول 

على هويتها".
وحتدث البياتي عــن توظيف احلرف في 

احلروفية  "بخصوص  التشكيلي:  الفن 
او احلروفيات في عالم الفن التشكيلي 
اســتلهام  فهو  والتجريدي،  احلديــث 
جماليات فنون اخلط العربي وتوظيفها 
فــي اعمــال فنيــة بشــكل معاصر 
وحديث، ومبــا أن توظيــف احلرف ميثل 
حركة فنية معاصرة تستلهم االفكار 
متنوعة،  بأشــكال  اجلديدة  واملعانــي 
السطوح  على  توزيعها  الفنان  يعتمد 
الفنيــة على هيئــة نقــوش كتابية 
مرتبة، لتتداخل مع العمل الفني بأدق 
احلروف  تفاصيلــه، وهكذا اســتهوت 
العربيــة أغلب الفنانني من رســامني 
ونحاتني وخزافــني، انطاقا من قضية 

اإلرتبــاط باملوروث احلضــاري والفكري، 
لــذا ميكن القــول أن توظيــف احلرف 
العربي في النتاجات الفنية الشــرقية 
جمالية  كظاهرة  املعاصــرة  والغربية 
وفنية، تأخذ مكانها بني مدارس الفنون 
التشكيلية. وكان الفنان الراحل شاكر 
حســن ســعيد له دور كبير في الفن 
املعاصــر واســتعمال احلروفيــات في 
اعماله واطلعت علــى اعماله الفنية 
والتقيت به في فتــرة الثمانينيات في 
مركز الفنون التشكيلية في بغداد ولم 
يكن هو لوحده من استلهم احلرف في 
اللوحة التشكيلة كانت هناك الفنانة 

مديحة عمر والفنان جميل حمودي".

الصباح الجديد - وكاالت:
 أفادت وكالة أنباء رويترز بأن مجلس النواب 
في والية أيداهــو األميركية صوت لصالح 
بالقضاء  للحكومة  قانون يسمح  مشروع 
على ما يصــل إلى ٪90 مــن مجمل عدد 

الذئاب في الوالية.
وفيما حظيت اخلطــوة بدعم من املزارعني 
ومربي املاشــية، طلبت مجموعات احلفاظ 
على احليــاة البرية من حاكــم الوالية براد 
ليتل، اســتعمال حق النقض ضد مشروع 

القانون. ويؤكد هــؤالء املدافعون عن احلياة 
البرية أنه في حال اعتماد القانون سيجري 
إنفاق مايني الــدوالرات من ميزانية الوالية 
على القضاء على الذئاب، وقد يتعرض هذا 
النوع من احليوانــات البرية مرة أخرى خلطر 

االنقراض. يشار إلى أن احلاكم لم يعلن بعد 
موقفه من مثل هــذه اخلطوة، في حني أن 
الوكالة أوضحت أنه إذا لم  ميتنع ليتل عن 
التوقيع على مشــروع القرار أو يرفضه في 

غضون ستة أيام، فسيدخل حيز التنفيذ.

مشروع قانون للقضاء على٪90% من الذئاب في والية ايداهو

الخطاط علي جبار البياتي: 

الخط العربي قواعد وفن واجبنا الحفاظ عليه

الصباح الجديد - وكاالت:
حلــت الفنانــة اللبنانية نيكول 
ســابا، ضيفة على برنامج "ألول 
مرة"، على احدى احملطات االذاعية 
العديد من  عــن  وحتدثت ســابا 
األمور احلياتيــة التي تتعرض لها 

ألول مرة.
وقالت فــي تصريحاتهــا: "بعد 
األخيــرة  العامليــة  التغييــرات 
بســبب جائحة كورونا، أصبحت 
أضع خطط  بأني  غير متمسكة 

طويلــة املــدى حتــى ال تخيب 
ظنونــي، أتعامل حالًيا حســب 

املؤشرات والظروف".
بأول  "أؤمــن كثيــراً  وأضافــت: 
األشياء، ففي مجال عملي، أقدم 
مشــاهدي في أول تصوير أفضل 
مــن أي إعــادة، ومثــل ذلك في 
تسجيل األغاني، وأنا ال أضع عدم 
توافق الظــروف عائًقا في أي أمر 
ما ولكن أبدا في التفكير بشكل 
مختلف، االنطبــاع األول يهمني 

جــداً وخاصة فــي التعامل مع 
الناس". وتابعــت: "أجد أن الكثير 
أولها  باألمور فــي  يكون منهبــر 
التعود أمر  ولكن بعد ذلك يصبح 
مختلف، فــا ميكن القول إن احلب 
األول وهم، ولكن احلب في الســن 
األكبر يكــون عاقل أكثــر من أي 
شــيء، وأول مكان تصوير كان في 
منزل باملعادي خال تصوير مشاهد 
مع  الدمناركية"  "التجربــة  فيلم 
الزعيــم عــادل إمام، ولكــن أول 

مشهد قمت بتصويره كان 
مشــهد وصولى من املطار 

إلى ذلك املنزل".
سابا:  نيكول  واختتمت 
"أجد أن فيلم التجربة 
الدمناركية جتربة فارقة 
اجلمهور  تعامــل  في 
كممثلــة  معــي 
بي  معرفتــه  رغــم 
مــن حفــات الفور 

كاتس". 

نيكول سابا: جائحة كورونا تمنعني 
من وضع خطط طويلة لحياتي

الصباح الجديد - وكاالت:
تســبب ظهور الفنان املصري، تامر 
حســني، في أحد مشاهد الفيديو 
قائمة  اســمه  بتصدر  الترويجية، 
"الترند" العربية على السوشــيال 
ميديا. بســبب اإلعــان الترويجي 
الــذي شــاركه على حســابه في 
احلساب  تضمن  حيث  "إنستغرام" 
مشــهدا حاز على إعجــاب أغلب 
املتابعني في مصر والعالم العربي.

وبحسب مجلة "لها" املتخصصة 
بأخبار الفن والنجوم، لفت حسني 
األنظار في اإلعان الترويجي اخلاص 
مبوبايل "شــاومي" بســبب ظهور 
شــابة محجبة في اإلعــان، األمر 

الذي القى استحسان املتابعني.
وهو  الفيديو  في  حســني  ويظهر 
يحاول الدخول إلــى أحد املطاعم 
كارثة  بحدوث  ويتســبب  الفاخرة، 

كبيرة في املكان، بعد صراخه قائا: 
"زوجك مع واحدة أخرى"، في إشارة 
لكشــف حدوث "خيانــة زوجية"، 
األمر الذي تسبب بفرار زوار املطعم.

اجمللة عــن مصادر  ونقلــت 
املصري،  الفنــان  مقربة من 
تأكيده أن ظهر الشــابة في 

اإلعان من فكرة حسني، 
حيث رغب بعدم التفرقة 
احملجبات  الشــابات  بني 

وغير احملجبات.
ونــوه املصــدر إلــى أن 
في  حاول  املصري  الفنان 
هذه الطريقة منح الفتاة 

واالختيار  احلريــة  كامــل 
ترغب  مجال  أي  في  للعمل 

فــي ظــل "محافظتها  به، 
واحترامها  شــكلها  علــى 

للحجاب".

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت Acer نيتها تطوير مكونات 
ذواكر  تشــمل  للحواسب  جديدة 
وأقــراص  العشــوائي  الوصــول 

التخزين الداخلية.
وأشارت الشــركة في تدوينة عبر 

موقعها الرســمي علــى اإلنترنت 
إلى أن املنتجات اجلديدة ستطورها 
 Biwin شــركة  مــع  بالتعــاون 
وصول  ذواكر  وستشمل  الصينية، 
 NVMe عشــوائي وأقــراص تخزين
 ،M.2 PCIe و    NVMe SATAو  و 

وســتطرح هذه املنتجات في عدد 
الواليات  البلدان منها:  واســع من 
وبلجيكا  والصني  وأملانيــا  املتحدة 
وإســبانيا  وهولنــدا  وإيطاليــا 

وبريطانيا.
ومن املفتــرض أن يثمر التعاون بني 

الشــركتني عــن إطاق 
أقراص SATA SSD مبقاس 

ســعاتها  تصل  إنــش،   2.5
إلــى 1.92 تيرابايت، وســرعة 
 560 إلى  فيها تصل  التحميل 

غيغابايت في الثانية.

Acer  تدخل مجاالت جديدة في عالم تصنيع مكونات الحواسب

تامر حسني يتصدر "التريند" بعد تفجير
"أزمة خيانة" في مطعم
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