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بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت رابطة انديــة الدوري املمتاز 
ان يتوجه وفد ميثلهــا ، لزيارة قبر 
الراحــل احمد راضي، فيما أعلنت 
انهــا قدمــت مقترحــاً للهيئة 
التطبيعيــة مــن اجل تســمية 
املوســم املقبل من الدوري املمتاز 

مبسمى »احمد راضي«.
وقــال ممثــل الرابطــة عــن نادي 
الشــرطة عدي الربيعي في بيان 
صحفي إنه »ســيتوجه وفد ميثل 
رابطة اندية دوري الكرة املمتاز الى 
مقبــرة الكرخ لزيــارة قبر الراحل 

الكابنت احمد راضي«.
ممثلي  واضاف: »ســيكون جتمــع 
اوال في نــادي الكرخ عند  االندية 
التوجه  قبل  )١٠( صباحاً  الساعة 
الى املقبرة حيث سيقتصر الوفد 
على ممثلي اندية العاصمة بحكم 
احملافظات  انديــة  وصول  صعوبة 
في ظل اجــراءات احلظر وصعوبة 

التنقل«.
الزوراء  لنادي  اإلدارية  الهيئة  قررت 
الذكرى  احتفالية  الغاء  الرياضي، 
الـ«51« لتأســيس النادي بسبب 
رحيل اثنني من رموزه »احمد راضي 
وعلــي هادي.وقال عضــو الهيئة 
اإلدارية للنادي عبد الرحمن رشيد 
إن »الهيئة االداريــة لنادي الزوراء، 
بالذكرى  احتفاليتها  الغــاء  تقرر 
ال »51« لتأســيس النــادي وذلك 
لفقــدان أثنــني من رمــوز النادي 
والكابنت  راضــي  أحمد  الكابــنت 

إثر اصابتهم بفايروس  علي هادي، 
كورونا«.

وأضاف »نســأل اهلل أن يرحمهم 
بواســع رحمته وأن يلهم ذويهم 

ومحبيهــم الصبــر والســلوان 
وأن يبعــد هذا الوباء عــن عراقنا 
احلبيب وتعود احلياة كما كانت في 

السابق«.

إلى ذلــك، تعيش األندية العراقية 
حالــة مــن الترقــب، فرغم فتح 
بورصة  أن  إال  االنتقــاالت  ســوق 
الالعبــني خاملة وأغلــب األندية 

تتابع املشــهد دون حترك ، التقرير 
التالي، يرصد أسباب خمول سوق 
األندية في  االنتقال وضعف رغبة 

إبرام الصفقات:

مير البلــد بأزمــة اقتصادية جراء 
األندية ما  جائحة كورونا، وتترقب 
ميكن أن يخصــص لها من موازنة 
مالية سنوية إلبرام التعاقدات في 
املوسم احلالي، خصوصا وأن أغلب 

األندية متثل الوزارات العراقية.
وبعض األندية أكدت أنها حافظت 
علــى جميــع العبيهــا وبالتالي 
رغبتها في دخول سوق االنتقاالت 
لم تكن مثل املواســم السابقة، 
خصوصــا وأن املوســم املاضي مت 
إلغــاؤه بعد مــرور خمس جوالت.

يراهنون  املدربــني  أغلب  وبالتالي 
على نفس اخليارات التي مت التعاقد 
معهــا، ووضعــوا ثقتهم بنفس 
منافســات  خلوض  التشــكيالت 

املوسم املقبل.
تــرى األنديــة أن مصير املوســم 
أن  املقبل مــازال مجهــوال طاملا 
جائحــة كورونــا تهــدد مواعيد 
املباريات في ظل أتساع رقعة متدد 
الفيروس.وبالتالــي البعــض يرى 
االنتقاالت مخاطرة  دخول ســوق 
قــد تكلف األنديــة مبالغ مالية، 
مرة  الــدوري  انطالق  يتأخــر  وقد 

أخرى.
وأغلــب التعاقدات جرت حســب 
األندية  ومعظم  املدربــني،  حركة 
حافظت علــى مدربيها، وبالتالي 
احلفاظ على نفس أسلوب اللعب 
ونفــس األدوات التــي تطبق هذا 
املدربني  بعض  باســتثناء  الفكر، 
اللذين استلموا املهمة مع انطالق 
تكن  لم  وبالتالي  املاضي،  املوسم 

القائمة من اختياراتهم.

مقترح لتسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بـ«احمد راضي«
كاتانيتش يستدعي العاني الزوراء يلغي احتفاليته بالذكرى الـ«51« لتأسيس النادي

لقائمة الوطني األولية

الزوراء يضم عمار 
عبد الحسين

زاخو يتعاقد مع 
المدرب أحمد صالح

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مدرب املنتخب العراقي، ستريشكو كاتانيتش، 
إضافة الالعب لؤي العاني للقائمة األولية ألسود 
الرافديــن التــي ســتبدأ التحضيــر للتصفيات 
املزدوجة، والتي ستســتأنف خالل شــهر تشرين 
األول/أكتوبر املقبــل.  وجاء قرار كاتانيتش بإضافة 
العاني بعد إعالن الهيئــة التطبيعية أن الالعب 
أصبح مؤهــالً لتمثيل املنتخبــات العراقية بعد 

إكمال األوراق املطلوبة.
وذكر بيان االحتــاد أن كاتانيتش منح فرصة لالعب 
لؤي العانــي بعد أن منحه االحتــاد الدولي الضوء 

األخضر لتمثيل املنتخب العراقي. 
وكانت الهيئة التطبيعية لالحتــاد العراقي لكرة 
القدم، أعلنت أنها تلقت رســالة من الفيفا، تفيد 
بإمكانية انضمــام الالعب لــؤي العاني، صاحب 
اجلنســيتني العراقية واملغربية، ألســود الرافدين.
وجاء ذلك بعدما تســلم الفيفا رسالة من االحتاد 
املغربي لكرة القدم، بتاريخ 23 من الشــهر اجلاري، 

ذكر فيها أن العاني لم ميثل املنتخبات لديه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ظفر الزوراء ، بخدمات العب النفط السابق، عمار 
عبد احلســني، لتمثيل الفريق في املوسم املقبل.
وقال عضــو الهيئة اإلدارية للــزوراء، عبد الرحمن 
رشــيد، في تصريحات لكــووورة، إن اإلدارة أنهت 
التعاقد مــع الالعب عمار عبد احلســني، لتمثيل 
الفريق في املوسم املقبل، برغبة من املدرب باسم 

قاسم.
وأوضح أن الزوراء يســعى إلكمال صفوف الفريق 
من خــالل تعاقداته فــي وقت مبكــر، من خالل 
استقطاب عدد من األسماء احملترمة التي ستقدم 

اإلضافة النوعية. 
يشــار إلى أن الزوراء أعلن في وقت سابق، تعاقده 
مــع محمد صالح مــن نفط الوســط، وضرغام 

إسماعيل من الشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئــة اإلدارية لنادي زاخــو، مع املدرب 
الشاب أحمد صالح، لقيادة الفريق خلفا للمدرب 
الراحل علــي هادي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس 

كورونا.
وقال املشرف على فريق زاخو، طه زاخولي إن اإلدارة 
اتفقت بشــكل نهائي مع املدرب الشــاب أحمد 
صالح لقيادة الفريق في منافسات املوسم املقبل، 

خلفا للمدرب الراحل علي هادي رحمه اهلل.
وأوضح أن زاخو يبحث عن االســتقرار بالفريق، من 
خالل التعاقد مع مدرب يخرج الالعبني من الوضع 
النفســي الســيئ بعد وفاة مدربهم الســابق.
وتابع: »أحمد صالح من الكفاءات الشــابة ونحن 
وضعنا ثقتنا به، ليشــكل فريًقا شبابًيا مميزًا قادرًا 
على املنافســة في املوسم املقبل«.وأشار: »النادي 
سيبدأ بعد التعاقد مع املدرب في تشكيل الفريق 
وتصفية القائمة النهائيــة، من خالل التعاقدات 

التي سيبرمها في األيام املقبلة«.
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مدريد ـ وكاالت:

االنتصار بهدف  ريال مدريــد  حقق 
رد، على حساب إسبانيول،  دون  من 
في إطــار منافســات اجلولة الـ32 
الكتالونيني  الليجا، في معقل  من 
8«.سجل هدف املباراة  ملعب »باور 
الوحيد كاســيميرو فــي الدقيقة 
45.وبهــذا االنتصار رفع ريال مدريد 
71 نقطــة في صدارة  إلى  رصيده 
ترتيب الليجا منفردا، بفارق نقطتني 
عن الوصيف برشلونة، بينما جتمد 
رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في 

ذيل الترتيب.
وأعرب زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريال مدريد، عن سعادته باالنتصار 
(1-0( على إســبانيول، وقال زيدان، 
خالل تصريحــات نقلتها صحيفة 
هو  »إسبانيول  اإلسبانية:  »ماركا« 
األخير في جدول الترتيب، لكن كان 

علينا أن نقاتل«.
وتابع: »لعبوا مبــاراة رائعة، لكننا 
املهم..  الشــيء  وهــو  انتصرنــا، 
إسبانيول دافع بشكل جيد للغاية 
في الشوط األول، ونحن كنا أفضل 

»بنزميا؟  الثاني«.وأضاف:  بدنًيا فــي 
لســت متفاجًئا بأي شيء يفعله، 
إنه العب يخترع أشــياء على أرض 
امللعب، والتمريــرة بالكعب رائعة، 
ميكن أن تكون أحد أفضل اللمسات 
فــي البطولة.. كرمي يتحســن كل 
عــام ألنه يعتني بنفســه«.وأردف: 
»ال أالحظ أننــا توجنا بالليجا، هذا 
سيتقرر في اجلولة األخيرة.. انظروا 
كم هــو صعب مواجهــة متذيل 
الترتيب، في هذا الدوري ال تعرف أي 
شيء أبًدا.. أتذكر لقب الليجا الذي 

حصدناه، كان في آخر جولة«.
اإليجابيــة  السلســلة  وحــول 
للميرينجي، قال: »من الصعب جًدا 
الفــوز بخمس مباريــات متتالية، 
ليــس فقــط بســبب املشــاكل 
البدنيــة، األمر يعتمــد أيضا على 
القــوة العقلية، وأنا ســعيد جًدا 

بالالعبني«.
وبخصوص جنمه إيدين هازارد، أجاب 
زيدان: »نعلــم جميًعا مركزه، وأين 
تعرض  لقد  كبير..  بارتياح  يشــعر 
لضربة، وال أعتقد أنه يعاني من أي 
شيء آخر.. لســنا قلقني من عدم 
تسجيله، فنحن سعداء مبا يقدمه 

للفريق«.واختتــم: »تغييران فقط؟ 
لــم أر حاجة للقيــام باملزيد، كنت 
أرغب في توسيع املساحات بإشراك 

أقوم  أحيانًا  ورودريجو..  فينيسيوس 
بتغيير واحد، وفي مباراة أخرى أجري 

خمسة تغييرات«.

في حني، أبدى البرازيلي كاسيميرو 
العــب خط وســط ريــال مدريد، 
االنتصار،  هدف  بتسجيل  سعادته 

وقال كاســيميرو، خالل تصريحات 
»مــاركا«  صحيفــة  نقلتهــا 
اإلســبانية: »صاحــب الهدف هو 
كرمي بنزميــا، لقد اعتدنا على اجلودة 
التي يتمتع بهــا ويلعب بها، وكان 
علينا أن نحتفــل مًعا ألن الفضل 
لــه، طلبــت منــه التمريــر ألني 
أعلم أنه ســيضعها أمامي بهذه 
الطريقة«.ومــرر بنزميا كرة الهدف 
بالكعب، بطريقة ساحرة، ولم يجد 
كاســيميرو صعوبة فــي إيداعها 
»الصدارة؟  البرازيلي:  املرمى.وأضاف 
األخرى،  تلو  مبــاراة  اللعب  نواصل 
واآلن  انتهت  إســبانيول  ومواجهة 
نفكر فــي خيتافي، ونريد الفوز في 

كل مباراة«.
وتابع: »حني نلعب بطريقة )2-4-4( 
واليوم  أكبر،  لدينا ســيطرة  تكون 
كان الرهان علــى ذلك، ونحن نقوم 
بعمل رائع ويجب تســليط الضوء 
عليه«.واختتــم: »هناك الكثير من 
املباريات فــي الليجا، ونعلم أن كل 
مبــاراة مبثابة نهائــي، ونريد الفوز 

بهذا اللقب«.
مــن جانبه، أعرب الفرنســي كرمي 
بنزميــا مهاجــم ريــال مدريد، عن 

ســعادته باالنتصار بهدف من دون 
رد، على حساب إسبانيول، في إطار 
منافســات اجلولة 32 مــن الليجا، 
فــي معقــل الكتالونيــني ملعب 
»أوبتا«  شــبكة  8«.وبحسب  »باور 
لإلحصائيات، فــإن بنزميا صنع 117 
هدًفا منذ انتقالــه إلى ريال مدريد 
في صيف 2009، لكنها املرة األولى 
التي يقــدم فيها متريرة حاســمة 

لكاسيميرو.
وقــال بنزميا، في تصريحــات نقلتها 
»لقد  اإلســبانية:  »ماركا«  صحيفة 
كانت مباراة جيدة، وأهم شــيء هو 
متريرتي  استغل  وكاسيميرو  الهدف، 
له بشــكل جيــد، ونحن ُســعداء 

للغاية«.
أرى  بالكعب؟  »األسيســت  وأضاف: 
كــرة القدم بهــذه الطريقة، وكنت 
أعرف أن كاســيميرو قادم من اخللف، 
إلى  فمررت له«.وتابع: »بالطبع ننظر 
ما يفعله برشــلونة، على الرغم من 
ولن  أنفسنا،  الشــديد على  تركيزنا 
أحتدث عن البارسا، فنحن نتعامل مع 
كل مباراة على أنها نهائي«.واختتم: 
االنتصارات  بسلسلة  ُسعداء  »نحن 

التي حققناها، وكنا نريد الفوز ».

الريال يستغل تعثر برشلونة وينتصر في قلب كتالونيا
كاسيميرو ينضم لكشوفات هدايا بنزيما

حلظة تسجيل كاسميرو هدف الفوز لريال مدريد

10:15 مساًء

11:00 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

برايتون ـ مان يونايتد

برشلونة ـ أتليتكو مدريد

جنوى ـ يوفنتوس 

الدوري اإلنجليزي

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

المكتب اإلعالمي:
سمى األحتاد العراقي للدراجات 
املصري  األحتــاد  مدير  الناريــة 
ورئيــس أحتــاد شــمال فريقيا 
واحلكم الدولي باللعبة أبراهيم 
فريد ،مستشــاراً عامــاً لألحتاد 

العراقي لهذه الرياضة .
وقال أمني ســر األحتاد العراقي 
للدراجات النارية قتيبة الطائي، 
أن تســميتنا لهذه الشخصية 
لألحتاد  مستشــاراًعاماً  بصفة 
،جائــت وفق ما ميلــك أبراهيم 
فريد من خبرة كبيرة وارث عالي 
برياضة احملركات ،وســيكون له 
بصمات واضحة وســريعة في 
العراقية  بالدراجــات  األرتقــاء 

،ال ســيما في ظل املشــاركات 
التي نســعى  املقبلة  اخلارجية 
مــن خاللهــا الى أعالء أســم 

العراق عالياً ،وحتقيق اجناز جديد 
الرياضة  أجنــازات  الــى  يضاف 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عــززت وزارة الشــباب والرياضــة 
تعاونها مع مؤسســة الباســقة 
في  والتنمية  والفنــون  للثقافــة 
الرياضي والساحة  دعم الشــباب 
ونوعية  قيمة  مبحاضرات  الثقافية 
باشــراف متخصصــني وخبــراء، 
الباسقة  رئيس مؤسســة  وقالت 
للفنون والتنمية، ســمية الناصر، 
ان التعــاون متواصــل مــع وزارة 
املسرح،  قسم  والرياضة/  الشباب 
عبر تنظيم سلسلة من احملاضرات 
اإللكترونية يشارك فيها نخبة من 
احملاضرين من العــراق وبقية الدول 

العربية.
احملاضرات  ان  الناصــر،  واوضحــت 
تقام بشكل اسبوعي في الساعة 

العاشــرة مــن مســاء كل يــوم 
التي  احملاضرات  ان  جمعة، مبينــة 

ألقيــت حتــى اآلن، هــي » احلالة 
النفســية وتأثيرهــا علــى جهاز 
املناعــة« للمحاضرة مــروة علي، 
للمحاضر  البشــرية«  و«النفــس 
جاســم عبــد علي، و«التســويق 
اإللكترونــي« للمحاضــر إيهــاب 
صيام من جمهورية مصر العربية، 

وستتواصل احملاضرات تباعا.
 وبينــت ان احملاضرات تســهم في 
تعزيــز اجلوانــب املتلعقــة بحياة 
االنســان، ســواء كانــت حياتية 
يومية او فنيــة او ادبية او رياضية 
املســاهمة  منها  الهدف  وغيرها، 
وتقدمي  الفكــر  ثقافة  تعزيــز  في 
احلاالت االيجابية في احملاضرات التي 
تشهد تقدمي احملاضرين لعطاء كبير 

ومهني بدرجة دقة عالية جدا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال مــع امينة بغداد 
اجل تفعيل  ذكرى علوش مــن 
املادة ٤ من قانون منح الرياضيني 
مبنح  واخلاصة  والــرواد  االبطال 
ورواد  البطــال  األراضــي  قطع 
الرياضــة وتســهيل اإلجراءات 
الالزمة الســتحصال املوافقات 
األصولية لضمان استحقاقهم 
اجتماعــه  بعــد  القانونــي، 
مبجموعة من الرياضيني األبطال 
للمــواد  واالســتماع  والــرواد 
تنفيذها في  املتوقف  القانونية 
الوزير  الســيد  قانونهم.ووجه 
دائرة التربيــة البدنية والرياضة 
إلمتام القوائم اخلاصة بأســماء 
وارسالها  كافة  واألبطال  الرواد 
البلديــات واحملافظات  وزارة  الى 
فضالً عــن امانة بغداد للغرض 

ذاته.
على صعيد متصــل أكد مدير 
البدنية  التربيــة  دائــرة  عــام 
والرياضة احمــد عودة زامل، ان 
الرواد واألبطال سيحصلون على 
يتعلق  مبا  ايضاً  استحقاقاتهم 
بالضمان الصحي ووفق ما جاء 
فــي املادة ٥ مــن القانون حيث 
وجه الســيد الوزيــر، مدير عام 
والعالج  الرياضي  الطــب  دائرة 
الطبيعــي الدكتور حيدر وهاب 
ممثــل وزارة الشــباب والرياضة 
في اللجنة املشتركة مع ممثلي 
مستشــفى الكفيــل لتنفيذ 
الثنائية،  التعــاون  مذكرة  بنود 
كما وجه بضرورة احلصول على 
اجملاني  الصحي  الضمان  بطاقة 
للرواد واألبطال مع خصم كبير 

لنفقــات العمليــات اجلراحية 
الكبرى والصغرى.

وبــني زامــل ان الســيد الوزير 
قريباً مع وزير  سيعقد اجتماعاً 
الصحة والبيئة حسن التميمي 
لبحــث آلية معاجلــة املصابني 
واملرضى املشــمولني ببنود هذا 
القانــون فــي املستشــفيات 
أن  البلد  خــارج  او  احلكوميــة 
اقتضت الضــرورة كما جاء في 

نص القانون.
وفــي جانــب اخــر، اكــد وزير 
والرياضة عدنان درجال  الشباب 
ان اســتثمار طاقات الشــباب 
وابداعاتهم فــي جميع اجملاالت 
هو الهــدف االول للــوزارة، ولن 
نسمح لالستثمار في املشاريع 
الربحية التي تكون على حساب 

الرياضة واالنشطة الشبابية. 
جــاء ذلك خــالل اللقــاء الذي 
جرى، فــي مقر الــوزارة وجمع 
دائــرة االســتثمار  مديــر عام 

الذاتي علي شــمس  والتمويل 
االستثمار  عقد  وصاحب  الدين 
الرياضي،  االعظميــة  نادي  في 
وبني »شــمس الدين« ان اللقاء 
جاء بناًء على مناشــدة شباب 
االعظميــة واإلعــالم الرياضي 
بإنقاذ أعرق اندية العاصمة من 
التجارية  االستثمارية  املشاريع 

التي تنفذ على أرضه.
واوضح ان الوزير درجال امر فورًا 
وأبلغه  باســتدعاء املســتثمر 
بقــرار ايقــاف أي اضافات الى 
العقد االســتثماري الذي يعود 
الى عام 2013، مشــيرا الى ان 
املستثمر استجاب للطلب فوراً 
التجارية  االضافــات  ايقاف  ومت 
ضمــن ارضية النادي، مشــددا 
على ان وزير الشــباب اكد على 
جانــب االســتثمار بالشــباب 
وابداعاتهم باالساس في جميع 
االندية واملنتديات التابعة لوزارة 

الشباب والرياضة.

المصري أبراهيم فريد مستشارًا 
عامًا التحاد للدراجات النارية 
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الصباح الجديد - متابعة:
تتخذ احلكومة الصينية إجراءات 
صارمة خلفــض معدالت املواليد 
بني مســلمي اإليغــور وأقليات 
أخــرى ضمــن حملة شــاملة 
املسلمني،  لتقليل عدد سكانها 
الذي تشــجع فيه  الوقــت  في 
األغلبيــة الهانية في البالد على 

إجناب املزيد من األطفال.
في حني حتدثت نســوة من قبل 
فإن  عن "حتديد نسل قســري"، 
انتشارًا  أكثر  أصبحت  املمارسة 
ومنهجية مقارنة مبا كان معروًفا 
في السابق، وذلك وفقا لتحقيق 
أجرته وكالة "أسوشــيتد برس" 
استنادًا إلى إحصاءات حكومية، 
ووثائــق رســمية، ومقابالت مع 
30 محتجزًا ســابًقا، وأفراد أسر، 

ومدير معسكر احتجاز سابق.
مدار  على  استمرت  التي  احلملة 
الســنوات األربــع املاضيــة في 
غرب  أقصى  شــينجيانغ  إقليم 

الصــني تــؤدي إلى ما يســميه 
بعض اخلبراء شــكالً من أشكال 

"اإلبادة اجلماعية الدميغرافية."

وتوضــح املقابــالت والبيانات أن 
اإليغور  نســاء  تُخضع  الدولــة 
حمــل،  لفحوصــات  بانتظــام 

وجتبرهــن علــى وضــع لولــب 
أرحامهــن، وحتقنهن مبواد  داخل 
وحتى  بــل  بالعقم،  تصيبهــن 

أجهضت مئات اآلالف منهن.
علــى الرغــم مــن انخفــاض 
استخدام اللولب والتعقيم على 
الصعيد الوطنــي، إال أن وتيرته 
ترتفع بشكل حاد في شينجيانغ، 
وتدعــم تدابير الســيطرة على 
زيادة الســكان عمليات اعتقال 
جماعيــة كتهديد وعقاب لعدم 

االمتثال.

 غرامات باهظة
األميركية  الوكالــة  وخلصــت 
للغاية  أن وجود عــدد كبير  إلى 
من األطفال كان ســببا رئيسيا 
ملعسكرات  أشخاص  إرسال  في 
اعتقــال، كما شــملت التدابير 
اعتقــال آباء إذا أجنبــوا أكثر من 
طفلني ما لــم يتمكنوا من دفع 

غرامات باهظة.
أوميرزاخ،  أن أجنبت غولنــار  بعد 
الصني،  في  املولــودة  الكازاخية 
احلكومة  أمرتها  الثالث،  طفلها 

بتثبيت لولب، وبعد ذلك بعامني، 
وحتديدا في يناير 2018، جاء أربعة 
عسكريا  زيا  يرتدون  مســؤولني 

وطرقوا بابها.
منحوا أوميرزاخ، وهي زوجة تاجر 
أيام  ثالثــة  معتقل،  خضــروات 
لدفع غرامة 2685 دوالرًا بســبب 
إجنابها أكثر من طفلني، وحذروها 
"إذا لم تدفعي، فســوف تلحقي 

بزوجك ومليون آخرين".
وقــال أوميــرزاخ، الغارقــة في 
الديــون في ســبيل جمع أموال 
إلى كازاخستان،  وفرت بعد ذلك 
"منع الناس مــن إجناب األطفال 
أمر خاطئ. إنهم يريدون تدميرنا 

كشعب".
في  املواليد  معــدل  انخفــض   
املناطق التي تقطنها أغلبية من 
اإليغور في هوتان وكاشغر بأكثر 
مــن 60 باملائة من عام 2015 إلى 
2018، وهو آخر عــام متوفر في 

اإلحصائيات احلكومية.

خبيرة تصف األمر باإلبادة الجماعية البطيئة والمؤلمة

اسيوشيتد برس: الصين تفرض "تحديد نسل قسري"
لمنع مسلمي اإليغور من اإلنجاب

بغداد - الصباح الجديد:
شــهد امس اإلثنني انخفاض عدد 
مقابل  كورونا  بفيــروس  اإلصابات 
تزايد حــاالت التعافي، وفيما أوردت 
دائــرة صحــة الكــرخ ان اكثر من 
نصف اسرتها اخملصصة للمصابني 
بكورونا باتت شــاغرة، أعلنت وزارة 
الصحــة ان اإلصابــات اليوميــة 
بكورونا، انخفضت امس إلى ما دون 

ألفي إصابة يوميا.

وقــال مدير صحة الكرخ جاســب 
الصباح  تلقت  بيــان  في  احلجامي 
اجلديــد نســخة منــه امــس إن 
"هناك انخفاضا ملحوظا في عدد 
االصابــات تقابله زيــادة كبيرة في 

عدد املتشافني".
وأضــاف أن "أكثر مــن نصف عدد 
األســّرة اخملصصة ملرضــى كورونا 

شاغرة في دائرتنا".
وســجلت بغداد/الكرخ 193 إصابة 

الـ24  بفيروس كورونا خالل  جديدة 
ســاعة املاضية، وشفاء 280 حالة، 

ووفاة 7 أشخاص.
امس  بدورها  الصحة  وزارة  وأعلنت 
االثنني تســجيل 1749 إصابة و83 
حالة وفــاة جديدة بفيروس كورونا، 
نســبياً  منخفضة  حصيلــة  في 

مقارنة باأليام املاضية.
وقالــت الــوزارة في بيــان، تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه: "مت 

تســجيل 1749 إصابــة جديــدة 
البالد موزعة  بفيروس كورونا فــي 
241، بغداد/ / الرصافــة  في بغداد 

الكرخ184، مدينة الطب 2، النجف 
87، السليمانية 95، أربيل 40، دهوك 
4، كربالء 84، كركوك 50، ديالى 57، 
واســط 56، بابل 82، البصرة 218، 
ميســان 124، الديوانيــة 138، ذي 
قــار 200، األنبار 5، نينوى 12، صالح 

الدين 50، املثنى 20".

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
اكثر من خمســة االف  اضطــرت 
عائلة مســيحية الى تــرك قراها، 
اكثر من عشــرين  اغلقــت  بينما 
نتيجة  ابوابها مبحافظة  كنيســة 
العســكرية  والعمليات  للقصف 
الحدث  وفقــا  ادت  التــي  التركية 
احصائيــة الى اخالء نحو 550 قرية 

داخل االراضي العراقية.
وهي  حنا  السيدة ســميرة  وتقول 

من املسيحيني القاطنني في القرى 
انها  دهوك،  مبحافظة  املســيحية 
اضطرت الى ترك قريتها شــرانش 
تعيش  وهي  التركي،  القصف  جراء 
الى جانــب افراد عائلتهــا وعوائل 
معيشية  اخرى مســيحية ظروفاً 
صعبة، مشــيرة الى ان 55 كنيسة 
مت اغالق ابوابها مؤخرا جراء استمرار 
القصصف التركي وهو ما اعتبرته، 
مؤشــرا على اخملاطر التــي تواجه 

املســيحيني فــي ســهل نينــوى 
ومحافظة دهوك. 

من جانبه طالب مؤيد نيســان وهو 
مواطن من قرية شــرانش احلكومة 
العالم  ودول  املتحدة  واالمم  االحتادية 
باتخاذ اجــراءات عاجلة متنع احلرب 
الدائرة في املنطقة وتقيهم مخاطر 
التي  التركية  واالعتداءات  القصف 
ال تســتثني احدا، مشــيرا الى انه 
من  قريتهم  اســتهداف  يستغرب 

قبل اجليش التركي نظرا لعدم وجود 
عناصر حزب العمال الكردســتاني، 
اال انه اعتبــر ذلك محاولة من قبل 
التــي وصفها  التركية  احلكومــة 
على  املسيحيني  الرغام  بالطائفية 
ترك قراهم ومسقط راسهم داخل 
االراضي العراقية مبحافظتي دهوك 
الدميغرافي  الواقع  وتغيير  واملوصل، 
كمــا فعلــت فــي عفريــن داخل 

االراضي السورية.

اغالق 55 كنيسة وتهجير الفي عائلة تناقصت إلى ما دون ألفي إصابة 

المسيحيـون في سهـل نينـوي ودهـوك:
القصـف التركـي يستهـدف وجودنـا

انخفاض ملحوظ في عدد اإلصابات بكورونا
وأكثر من نصف أسرة صحة الكرخ باتت شاغرة

القادة الفلسطينيون يكافحون لتعبئة الشارع
3في مواجهة مخطط الضم اإلسرائيلي
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الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنت والية فيكتوريا االســترالية امس االثنني أنها تدرس 
إعادة فرض قيود التباعــد االجتماعي، بعدما أعلنت البالد 
عن أكبر زيادة يومية في عدد اإلصابات بفيروس كورونا خالل 

أكثر من شهرين.
وبرغم عدم صدور أرقام اإلصابــات اجلديدة في عدة واليات 
حتــى اآلن، إال أن والية فيكتوريا جنوبــي البالد، وهي كبرى 
واليات أستراليا من حيث عدد السكان، قالت إنها سجلت 
75 إصابة في الســاعات األربع والعشرين املاضية، في أكبر 

حصيلة يومية منذ 11 أبريل.
وأثــار ارتفاع العدد مخاوف من حــدوث موجة عدوى ثانية، 
وذلك بعد أسابيع عديدة من تسجيل أقل من عشرين حالة 

إصابة يوميا.
وكانت الســلطات األســترالية، اعلنت يوم االحد، أن أكبر 
واليتني في البالد ستخففان مزيدا من قيود عامة مت فرضها 

في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مســؤولون أن تخفيف القيود سيشمل املكتبات 
واملراكــز االجتماعية واملالهــي الليلية، علــى الرغم من 

تسجيل زيادة في عدد حاالت اإلصابة اجلديدة.
وأعلنت نيو ســاوث ويلز، أكبر واليات أســتراليا من حيث 
عدد الســكان، أنه ابتداء من األول من يوليو ســوف تلغي 
الســلطات قيد اقتصار التجمعات فــي األماكن املغلقة، 
مثل املطاعم والكنائس، على 50 شــخصا شريطة التزام 

تلك األماكن بتوفير مساحة أربعة أمتار مربعة لكل فرد.
وقالت رئيســة وزراء الواليــة، جالديــس بيرجيليان أن كل 
األنشطة الرياضية لألطفال ســتعود أيضا. وأشار إلى أن 
املراكز الرياضيــة املغلقة مثل صاالت األلعــاب الرياضية 
سيسمح لها باستضافة ما يصل إلى 20 شخصا على أن 
تقتصر اجملموعة الواحدة على ما ال يزيد على عشرة بالغني.

الصباح الجديد - وكاالت :
صّرح  رئيس بيالروس، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه يعتقد أن 
الواليات املتحدة والصني تتصارعان من أجل إعادة تقسيم 

العالم.
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع القناة التلفزيونية احمللية 
األولى: »هناك صراع خطير للغاية من أجل إعادة تقســيم 
العالم. ظهرت دولة جديدة قوية على اخلريطة السياسية 
للعالــم حتدت احتكار الواليات املتحــدة. وهذه الدولة هي 

جمهورية الصني الشعبية«.
ويرى رئيس بيالروس أن الواليات املتحدة تشعر بالقلق من أن 
الصني أصبحت قوة نووية مســتقلة، تستكشف الفضاء 
وتنتج أسلحة حديثة، ألنها تخاطر بفقدان احتكارها لهذه 
اجملــاالت، مضيفا أن »هذا بالضبط ما أثــار حربا جتارية بني 
البلدين«. ويطلق اخلبراء السياسيون على احتدام املواجهة 
احلالية بني الصني والواليات املتحدة مصطلح »احلرب الباردة 
الثانية«.  وكانت املواجهة التجارية بني البلدين قد انطلقت 
في يوليو متوز 2018، عندما فرضت واشنطن رسوما قدرها 
%25 على استيراد 818 نوعا من البضائع الصينية، واتخذت 

بكني إجراءات مقابلة.

الصباح الجديد - وكاالت :
 اســتقبلت املستشــارة األملانية أجنيال 
ميركل امس اإلثنني الرئيس الفرنســي 
إميانويــل ماكرون عشــية تولــي أملانيا 
الرئاســة الدورية لالحتاد األوروبي وسط 
الذي  املستجد،  فيروس كورونا  انتشــار 
يواجــه أزمــة غيــر مســبوقة تعتزم 
املستشارة معاجلتها قبل ترك السلطة.

ويتوقع أن يحســن الرئيس الفرنســي 
موقعــه بعــد الهزمية التــي مني بها 
حزبه األحد في االنتخابات البلدية التي 

أظهرت تقدم املدافعني عن البيئة.
وقبل التوجه إلى برلني استقبل ماكرون 
في قصر اإلليزيه أعضاء مؤمتر املواطنني 
من اجل املناخ غداة الفوز الساحق لهذا 

التنظيم املدافع عن البيئة.
ابتداء  وامام املستشــارة حتديات كثيرة 
من األول من متوز/يوليو بدءا بـ«االتفاقية 
اخلضراء« األوروبية إلى بريكســت مرورا 
مبلف الهجــرة او العالقــات مع الصني 
والواليات املتحدة. ولم تتول رئاسة االحتاد 

منذ العام 2007.
واألزمة  وباء كوفيــد19-  لكن تفشــي 
االقتصادية الناجمة عنه أولوية األشهر 

الستة املقبلة.
ونهاية أيار/مايو أعلنت ميركل »لقد ّغير 
فيــروس كورونا عاملنا كمــا غير خطط 

الرئاسة األملانية«.
- »االستفادة من هذه الرئاسة لتشكيل 

إرث« -

وقالت ميركل »كانت ردود الفعل األولية 
مبا فيها ردود فعلنــا وطنية وليس دائما 
أوروبية« وهــي تنــوي درء »خطر الهوة 
العميقة التي تتســع أكثــر وأكثر في 

أوروبا«.
واملساعدة  »التضامن  تراهن على  وباتت 

املتبادلة« بني الدول األعضاء الـ27.
وهو تغيير تام فــي موقف ميركل التي 
اتهمت بالتعنــت في ملف اليونان التي 

كانت قريبة من اإلفالس في 2011.
واملستشارة التي كانت حتى اآلن تتعرض 
النتقادات بســبب صرامتها في املوازنة 
وحذرها الكبير على الســاحة األوروبية 
قد »تستفيد من هذه الرئاسة لتشكيل 
إرث« بحســب دبلوماسي أوروبي. وتنوي 

ميــركل التي وصلت إلى ســدة احلكم 
قبل 15 عاما، مغادرة املستشارية نهاية 

.2021
وكســرت ميركل التي غالبــا ما تتهم 
باالفتقار إلى الشــجاعة السياســية، 
احــدى احملرمــات األملانيــة فــي مجال 
التضامن املالي مــن خالل اقتراحها مع 
بـ500  أوروبيــة  ماكرون خطــة نهوض 

مليار يورو.
واقترح املسؤوالن اللذان التقيا مساء في 
قصر ميسبرغ شمال برلني، متويل اخلطة 
املساعدات  لتقدمي  أوروبي مشترك  بدين 

للدول األكثر تضررا بفيروس كورونا.
وفتحت املبادرة الفرنسية-األملانية الباب 
بقيمة  األوروبية  املفوضيــة  أمام خطة 

750 مليــار يــورو التي ســتكون محور 
نقاشات صعبة في أوروبا.

»اننــا  الفرنســية  الرئاســة  وأكــدت 
متفائلون ومصممون للتوصل إلى اتفاق 

بشأن املوازنة في متوز/يوليو«.
وأعلنت ميركل اجلمعة لصحف أوروبية 
منهــا »لومونــد«، »أنهــا مدركة متاما 

لصعوبة املفاوضات املقبلة«.
والرهان كبير ألن جناح هذه الرئاسة ال بل 
مســتقبل االحتاد األوروبي سيرسم في 

األسابيع املقبلة.
وحذرت ميركل في مقابلة بالقول من أن 
عدم تبني خطة نهوض »ســيفاقم كل 

املشكالت« من خالل تغذية الشعبوية.
وقالت »نســبة بطالة مرتفعة في بلد 

ما قد ينمي فيه قوة سياسية متفجرة. 
وســتكون اخملاطر احملدقة بالدميوقراطية 
أكبــر«. وفي حال تغلــب االحتاد األوروبي 
علــى حتفظات الــدول األربــع - هولندا 
املعارضة   - والسويد  والدمنارك  والنمسا 
خلطــة النهــوض كما هــي مطروحة 
ستكون الرئاسة الدورية األملانية تكللت 

جزئيا بالنجاح.

- »ال اتفاق« مدمر لالقتصاد -
لكــن معضلة أخــرى بانتظــار االحتاد 
األوروبــي مع وصول مفاوضــات ما بعد 

بريكست إلى طريق مسدود.
وبريطانيا التي خرجت من االحتاد األوروبي 
في 31 كانــون الثاني/يناير تتفاوض مع 

بروكســل إلنشــاء عالقة جتارية مفيدة 
مع االحتاد األوروبي بعد املرحلة االنتقالية 

التي تختتم نهاية العام احلالي.
تقدم  باحراز  النقاشــات  تســمح  ولم 
حقيقي فــي حني يقترب االســتحقاق 
بســرعة ومعــه مخاطر »الــال اتفاق« 

املدمرة لالقتصاد.
وال تخفي ميركل أيضا بأنها تريد أن ترى 
أوروبا تتحمل »مســؤوليات أكبر« على 
املستوى العاملي ملواجهة الصني وأميركا. 
وتريد ميركل ابرام »اتفاق اســتثمارات« 
مع بكــني. لكن قمة أوروبية-صينية في 
أيلول/سبتمبر في اليبزيغ الغيت بسبب 
الوباء وأيضا النســداد افق التوصل إلى 

اتفاق.

أستراليا.. أكبر زيادة 
يومية في اإلصابات بكورونا 

خالل شهرين

رئيس بيالروس يكشف 
»سر« الصراع بين الواليات 

المتحدة والصين!

ميركل تستقبل ماكرون عشية تولي المانيا رئاسة االتحاد االوروبي

الصباح الجديد - متابعة:
 

الرفــض  مــن  الرغــم  علــى 
الضــم  خملطــط  الفلســطيني 
االســرائيلي، لكــن العديــد من 
التظاهــرات التــي خــرج فيهــا 
الفلسطينيون الى الشوارع كانت 

دون املتوقع، من حيث االعداد. 
وتبــدأ االحتجاجات فــي الضفة 
بتجهيز  عــادة  احملتلــة  الغربيــة 
مكبــرات الصــوت التــي تأخــذ 
مكانها علــى املنصة ورفع العلم 
الفلسطيني والسماح للموظفني 
احلكوميني باخلروج قبل انتهاء دوام 
الشعبية  املشاركة  لكن  عملهم، 
فــي رام اهلل للتعبيــر عــن رفض 
كانت  اإلسرائيلي  الضم  مخطط 
خجولــة. حيــث حضــر تظاهرة 
الثامــن مــن حزيران/يونيو حوالى 
200 شــخص على عكس املتوقع 
وجاءت املشاركة غير متوافقة مع 
تطلعات الســلطة الفلسطينية 
التــي دعت للتعبيــر عن الغضب 
التحــركات  ضــد  الشــوارع  في 

اإلسرائيلية احملتملة.
ومــن املتوقــع أن تعلن إســرائيل 
جــدول تنفيــذ مخططها لضم 
الغربية  الضفة  في  مستوطناتها 
األردن  غــور  ومنطقــة  احملتلــة 
االســتراتيجية ابتداء من األول من 

متوز/يوليو.
وتتصاعــد اإلدانــة الدوليــة جتاه 
مخطط الضم، الــذي يعتبر جزءا 
من اخلطة األميركية للســالم في 
الشرق األوســط والتي أعلن عنها 
لكن  الثاني/يناير.  كانــون  أواخــر 
اخملطط  رفضــوا  الفلســطينيني 
األميركي بشــكل قاطع، وكذلك 

مخطط الضم اإلسرائيلي.
وفي الشارع، لم تكن التعبئة ضد 
اخملطط اإلسرائيلي كما هو متوقع.

تقول احملللة السياســية نور عودة 
لوكالة فرانس برس »هناك إرهاق«، 
مضيفــة »إرهاق مــن الوقوف في 
رام اهلل وانتظار الكاميرات لتظهر 
حجــم غضبنا«. وتتســاءل عودة 
»أنت تتحــدث إلى نفســك، ماذا 

بعد؟«.
وفي مدينــة أريحا، جنحت منظمة 
التحرير الفلسطينية وحركة فتح 
في تنظيم مسيرة حاشدة اإلثنني 

املاضي. ورفعت احلشــود الالفتات 
الرافضة للضم، كتب على إحداها 
»فلسطني ليســت للبيع« وأخرى 
تدين خطة ترامب. ونقلت احلافالت 
التــي اســتأجرها منظمو احلدث 
اآلالف إلــى موقع احلدث، لكن غادر 

معظمهم قبل بدء اخلطابات.
تقول عــودة إن أحد أســباب مثل 
هكذا خلل يتمثل بشعور اإلحباط 
من الزعماء الفلســطينيني الذين 
من خالل  الســالم  بإحالل  »وعدوا 

املفاوضات لكنهم فشلوا«.
- فجوة -

واحتلت إســرائيل الضفة الغربية 
في العــام 1967. وفي العام 1993 
مت التوقيــع على اتفاقية أوســلو 
للسالم وحتديد نطاق احلكم الذاتي 
الغربية  الضفة  في  الفلسطيني 

احملتلة.
لكــن بعــد نحــو ثالثــة عقود، 
لــدى بعض  الشــكوك  تزايــدت 
الفلسطينيني بشأن قدرة قادتهم 
التفاوض مع إســرائيل على  على 
الشارع  في  مقبولة  تكون  صفقة 

الفلسطيني.
املنطقــة  األردن،  غــور  فــي 
ثلث  تشكل  التي  االســتراتيجية 
مساحة الضفة الغربية ما جعلها 
اإلســرائيلية،  األهداف  مرمى  في 
يقول أحد املزارعني وقد فضل عدم 
الكشــف عن اســمه، »السلطة 
الفلســطينية ضعيفــة للغاية، 

ليس لديها سلطة«.
ويرى األكادميي واملســؤول السابق 
في السلطة الفلسطينية غسان 
اخلطيب، وجــود »فجوة« آخذة في 

االتساع بني الشعب الفلسطيني 
وقادتــه وهــي تفســر عالمــات 
الالمبــاالة فيمــا يتعلق مبخطط 
بــني أســباب هذه  الضــم. ومن 
االنتخابات  انعقــاد  عدم  الفجوة، 

منذ العام 2006.
وأظهر اســتطالع للرأي نشر هذا 
القدس لإلعالم  األسبوع من مركز 
واالتصاالت ومؤسســة فريديريش 
أن  األملانيــة،  إيبرت-شــتيفتونغ 
83 فــي املئة من الفلســطينيني 
يعتقــدون انــه من املهــم إجراء 

االنتخابات.
من جهة ثانيــة، أبدى 13 في املئة 
أراءهم  املســتطلعة  مــن  فقط 
الفلســطيني  بالرئيس  ثقتهــم 
محمــود عباس )85 عامــا(، بينما 
وصف 76 في املئة منهم السلطة 

الفلســطينية التي يقودها بأنها 
فاسدة.

- »الشارع سيقود« -

ويشــير اخلطيب إلــى أن التهديد 
بالضــم يأتي فــي الوقــت الذي 
يواجه فيه الفلســطينيون ظروفا 
بســبب  للغاية  صعبة  اقتصادية 
جائحــة كوفيــد 19-، إذ تشــهد 
الضفة الغربية زيــادة مطردة في 
أعــداد اإلصابات. ويقــول »يعاني 
النــاس من مشــكالت كثيرة في 

هذه الفترة«.
بعض  ينظر  األكادميي،  وبحســب 
بوصفه  الضم  إلى  الفلسطينيني 
إســرائيلية  حلملــة  اســتمرارا 
طويلة األمــد »لتكريس االحتالل« 

املنتظم  البنــاء  والتــي تشــمل 
واملتسارع للمزيد من املستوطنات 

اإلسرائيلية.
ويتوقــع اخلطيــب أنهــم »رمبــا 
يعتقــدون أن الضــم ليــس ذلك 
اإلجراء الذي سيكون له تأثير كبير 

على حياتهم اليومية«.
أما عودة فتحــذر من اعتبار حجم 
األخيرة  املظاهرات  في  املشــاركة 
»مقياسا« لرد الفعل الفلسطيني 

على خطوات الضم اإلسرائيلية.
تقول عــودة »النــاس ال ينتظرون 
الشارع  املســؤولني،  من  تعليمات 

سيقود«.
االنتفاضــة  إلــى  وتشــير 
الفلســطينية األولــى التي بدأت 
أواخر العام 1978 قائلة »لم يتوقع 

أحد االنتفاضة األولى«.

تظاهرات ضعيفة في رام اهلل

من المتوقع أن 
تعلن إسرائيل جدول 

تنفيذ مخططها 
لضم مستوطناتها 
في الضفة الغربية 

المحتلة ومنطقة 
غور األردن 

االستراتيجية ابتداء 
من األول من تموز/

يوليو.

القادة الفلسطينيون يكافحون لتعبئة الشارع 
في مواجهة مخطط الضم اإلسرائيلي

وزير العمل يدعو المنظمة الدولية إلنشاء 
2مشاريع حقيقية في العراق

محليات 2

 
البصرة _ سعدي السند :

ملوانئ  العامة  الشركة  تقدمت 
البحارة  جلميع  بالتهنئة  العراق 
في العــراق والعالم مبناســبة 

اليوم العاملي للبحارة.
وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهنــدس فرحان الفرطوســي 
في رسالة التهنئة  ان املنظمة 
البحريــة الدولية حتتفل باليوم 
العاملــي للبحارة فــي اخلامس 
والعشــرين من حزيران من كل 
عــام واالحتفــال بهــذا العام 
الســابقة،  األعوام  يختلف عن 
حيث يواجــه البحارة خطر وباء 
كوفيــد١٩، ويحرصــون علــى 
توفير السلع واإلمدادات الطبية 

وغيرها.
وأشــار املديــر العــام الــى ان 
املنظمة البحرية الدولية اكدت، 
الدولية  التجــارة  إن ٩٠٪ مــن 
تتم عن طريق الســفن، وقد بدأ 
االحتفال بيوم البحارة ألول مره 
عــام ٢٠١٠ حيث قررت املنظمة 
البحرية الدوليــة إطالق مبادرة 
في  بالبحارة  لالحتفــال  عاملية 
عام  وفي  العالــم  أنحاء  جميع 
العامة  اعتمدت اجلمعية   ٢٠١١
لألمم املتحدة االحتفال رســميا 
تقديرا  البحــارة  الدولي  باليوم 
التــي  الكبيــرة  للمســاهمة 

يقدمها كل بحار حول العالم.

أملهام املوكلة للموانئ في 
ظل جائحة كورونا

موانئ  عام شــركة  مدير  وأكد 
اجتماع  ناقشنا في  لقد  العراق 
األقســام  مدراء  ضم  موســع 
الرئيسة في الشركة  والشعب 
لبحــث آليات العمل بشــكل 
كورونا  جائحــة  في ظــل  عام 
اخلاصة  األعمال  مجمل  وبحثنا 
بتنفيــذ البرنامــج احلكومــي 
واملهام املوكلــة للموانئ ، وبينا 
إن من أولويات ادارة الشركة هي 
احلفاظ على ســالمة العاملني 
البضائع  وصــول  تأمــني  مــع 
والســلع للمواطــن وخصوصاً 
في  والطبية  الغذائيــة  املــواد 
واكدنا   ، الراهنــة  الظروف  ظل 
اننا ســنتابع بصورة مباشــرة 

الشــركة  فــي  اإلجــراءات 
مع  العاملة  البحرية  والوحدات 
تقدمي الدعم واالسناد للعاملني 
في كل اجملــاالت إلجناز مهامهم 

الوظيفية .

النجاح في تعزيز اإليرادات 
املالية

واســتكمل قوله ان النجاح في 
تعزيز اإليرادات املالية للشــركة 
مبــا يتناســب وحجــم املوانئ 
اليكون اال بتضافر جهود اجلميع 
الشــديد على دعم  مع احلرص 
املوظفني مبــا يضمن لهم حياة 
إجراءات  ، مشــدداً على  أفضل 
الســالمة والوقاية فــي توفير 
الكفــوف والكمامات الصحية 
للمراجعــني  دائــم  بشــكل 
وأن  ســواء  حد  على  والعاملني 
الشــركة العامة ملوانئ العراق 
اإلجراءات  اتخــذت جميــع  قد 

نصت  التي  والوقائية  الصحية 
من  الصــادرة  اللوائح  عليهــا 
الصحية  واجلهات  األزمة  خلية 
والتي متثلــت بعمليات التعفير 
الكمامات  ولبــس  والتعقيــم 
على  والتباعد حرصاً  والقفازات 

السالمة العامة .

استمرار عمليات الشحن 
والتفريغ

الشركة  ان  العام  املدير  وأضاف 
باستمرار ألجناح عمليات  تعمل 
االرســاء واملغــادرة والشــحن 
والتفريغ برغــم حظر التجوال 
بســبب  احملافظة  في  املفروض 

جائحة كورونا .
حيــث ان الشــركة وبتوجيــه 
مباشــر من وزير النقل الكابنت 
ناصر حســني الشــبلي تعمل 
العمــل  اســتمرار  بضــرورة 
املوانــئ ومراعــاة الظروف  في 

الصحيــة التي مير بهــا البلد ، 
مؤكدا تكثيف اجلهود واستمرار 
العمل في اســتقبال الســفن 
وعمليــات االرســاء واملغــادرة 
جميع  في  والتفريغ  والشــحن 
موانئ العراق مع االلتزام بجميع 
والصحية  الوقائيــة  االجراءات 

الصادرة من خلية األزمة
واكد مدير عام الشركة ان تدفق 
البواخر يضمن إستقرار األسعار 
فــي األســواق احملليــة للمواد 
وتوفير  واالستهالكية  الغذائية 
املــواد الطبية في الوقت احلالي 
رغــم صعوبة احلركــة في ظل 
الظروف االستثنائية كونها من 

مقومات احلياة األساسية .
البحري  املنفــذ  املوانــئ  وتعد 
الوحيد الــذي تدخل من خالله 
البضائع والســلع بعــد إغالق 
أغلب املنافــذ البرية في الوقت 

احلالي بسبب جائحة كورونا .

متابعة سير العمل ومراحل 
االجناز في ميناء الفاو الكبير

واوضــح مديــر عام الشــركة 
قمنا في األســبوع املاضي بأول 
زيــارة مليناء الفــاو الكبير بعد 
مباشــرتي بالعمل كمدير عام 
متابعة  لضــرورة  العراق  ملوانئ 
وعمالً  امليناء  في  العمل  ســير 
وقد  احلكومي  البرنامج  بتنفيذ 
مت االطالع على مراحل ونســب 
اجنــاز املينــاء وتنفيــذ املرحلة 
األولى من نفق احلرير الذي تنفذه 
شــركة دايو الكورية بطول 2.5 
كم والذي ســيربط ميناء الفاو 
الكبير بالطريق الدولي السريع.

حيث ان مشــروع مينــاء الفاو 
الكبير املشروع االقتصادي األول 
مالية  عوائد  وســيوفر  بالعراق 
ضخمة، وان اجناز املرحلة االولى 
للميناء يعني ادخال موارد مالية 
الدوله  ميزانيــة  لرفــد  كبيرة 

وبنســبه تكاد تنافس املردودات 
كذلك  النفــط  مــن  املاليــة 
إســتيعاب إعداد كبيرة وهائلة 
من األيادي العاملة في محافظة 
البصرة اضافة الى انه اول ميناء 
عراقي يطل على اخلليج العربي 
مــع متتعه بغاطــس يصل إلى 
17 مترا ، مما يتيح له اســتقبال 

السفن الكبيرة والعمالقة . 
يذكر أن موانئ العراق شــرعت 
بإنشــاء ميناء الفاو الكبير في 
شبه جزيرة الفاو واجنزت العديد 
من بناه التحتية ومنها كاسري 
والغربــي  الشــرقي  االمــواج 
ومشروع السداد الصخرية التي 
تفصل مياه اخلليج عن اليابسة 
لتكون جاهزة إلنشــاء األرصفة 
االخرى وكذلك  التحتية  والبنى 
انشاء شبكة طرق داخلية تربط 
السريع  الدولي  بالطريق  الحقاً 
مروراً مبنطقتي خــور الزبير وام 

قصر.

مدير موانئ العراق للصباح الجديد : الحفاظ على سالمة العاملين 
من كورونا وتأمين وصول البضائع للمواطن من أولوياتنا

بمناسبة اليوم العالمي للبحارة

 اكد المدير العام 
لموانئ العراق ان 
المنظمة البحرية 

الدولية اعلنت إن ٩٠٪ 
من التجارة الدولية 

تتم عن طريق السفن، 
وقد بدأ االحتفال بيوم 
البحارة ألول مره عام 

٢٠١٠
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مدير عام موانئ العراق يجتمع مع مدراء األقسام لبحث آليات العمل بشكل عام

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير الكهرباء املهندس ماجد مهدي اإلمارة 
مبكتبه في مقر الوزارة مع محافظ بابل حســن 
منديل الســرياوي واقع الطاقــة الكهربائية في 

احملافظة. 
كما مت خالل اللقاء بحث مشــاريع الوزارة املنجزة 
واالخرى التي في طور اإلجناز، فضال عن املشــاريع 
األخرى احملالة على مشاريع تنمية األقاليم والتي 
تدعمها احلكومات احملليــة، إلى جانب بحث أزمة 
فك اإلختناقات في شــبكات التوزيع ومناقشــة 
آليــة اإلســتثمار وإمكانيــة تطوير أملشــاريع 
اإلستثمارية للشــركات التي تروم اإلستثمار في 
قطاع الكهرباء باحملافظة، فضالً عن إيصال التيار 
الكهربائــي للمناطــق الريفية التــي هي خارج 
التصميم األساســي للمدن، ونصــب املقاييس 

الكهربائية.
من جهته اكد الوزير أن الوزارة على أمت اإلستعداد 
للتعاون مع اجلميع وتقــدمي األفضل للمواطنني، 
كمــا لفت الى أن الــوزارة متر بأزمــة بنقص في 
احملوالت الكهربائية واالســالك بسبب عدم إقرار 
املوازنة العامة للدولة ، إضافة الى الظروف املالية 
التي مير بها البلد، وكذلك الوباء املنتشر في هذه 
الفترة. داعياً في الوقت نفسه اإلبتعاد عن حاالت 
الكهربائية ملا تســببه  التجاوز على الشــبكة 
من عوارض فنيــة على الشــبكة، واألخذ بنظر 
االعتبار األزمة املالية التي متر بها الوزارة على وجه 
اخلصــوص، وعلى املواطنني التعــاون مع مالكات 
الوزارة بصيانة العــوارض ورفع التجاوزات لتقدمي 
افضل خدمة لتجهيز املواطنني بطاقة مستمرة.

بغداد _ الصباح الجديد :
اجنزت وزارة االعمار واإلســكان والبلديات العامة 
عن طريق شركة حمورابي العامة وبأشراف دائرة 
الطرق واجلســور التابعتني للوزارة مشروع صيانة 

طريق كوت- بغداد بطول 36 كم كمرحلة أولى.
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان العمل تضمن 
قشــط مناطق التكسر والتموج وإعادة اإلكساء 
بطبقــة أســفلتية فضال عــن معاجلــة احلفر 
والتشــققات، حيــث مت اجنــاز عملية القشــط 

واالكساء بكمية 256,000 م2.
على صعيد متصل اكــدت وزارة اإلعمار مواصلة 
تنفيذ مشــروع إعادة اعمار جسر املوصل الثالث 
فــي محافظة نينوى عن طريق شــركة اشــور 
العامة بإشــراف دائرة الطرق واجلسور التابعتني 

للوزارة.
وذكر املركز اإلعالمي للــوزارة انه على الرغم من 
الظروف االســتثنائية التي مير بها البلد تتواصل 
اعمال إعادة اعمار اجلســر الذي يبلغ طوله 660م 
وبعرض كلــي يبلغ 20م، مضيفاً ان اجلســر يعد 
من اجلسور املهمة في احملافظة التي تربط جانبي 
املدينة فوق نهر دجلــة ويعاد اعماره بكلفة تبلغ 

نحو 16 مليار دينار.

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمت اجلامعة التقنية الشــمالية أعمال املؤمتر 
الدولي عن التطوير املستدام والتخطيط الذكي 
في التخصصات العلميــة. وتضمن املؤمتر الذي 
عقــد بالتعاون مع جامعة براد فــورد البريطانية 
عرض التطورات احلاصلــة في مجال تخصصات 
وهندسة  وعلوم  والزراعية  والصحية  الهندسية 
وإدارة األعمال  البيئي  والتغير  والطاقة  احلاسبات 
والعلوم االنسانية والنفسية والعلوم الطبيعية 
وعلــم االجتمــاع والثقافة والســبل الكفيلة 
العلميــة احلديثة  املناهج  بتطويرها من خــالل 
والتخطيط الذكي . شــارك في املؤمتر 150 باحثا 
علميا من بينهــم 25 باحثا من جامعة براد فورد 
البريطانيــة فضال عن مشــاركة واســعة من 

اجلامعات العراقية والعربية .

بغداد _ الصباح الجديد :
نفذت ادارة مشاريع اهوار البصرة 
خطة لتحســني نوعية املياه في 
منظومة هور احلمار الشرقي التي 
تتضمن اهوار املســحب والصالل 
واهوار الشــافي والغميج وصلني 
،حيث تتم التغذية الرئيسة لهور 
احلمار الشــرقي من نهر املسحب 
والصــالل والشــافي والغميــج 
شــط  من  تغذيتها  يتم  وبدورها 
العــرب وجمبع هــذه االنهر تتاثر 

بظاهرة املد واجلزر .
حيــث تضمنــت خطة حتســني 
نوعية املياه صيانة ناظم الشافي 
رقــم 2 وتطهير املســالك املائية 
D3-D5 املتفرعة من الشافي رقم 
1 وربطهــا باملبــزل D2 باالضافة 
لتطهير املبــزل D2 وباجتاه الروفة 
من الترسبات وانشاء سدة مؤقتة 
شمال املســحب والصالل وانزال 
انابيب مبوبة في السدة بتصريف 
املنطقة  لتغذيــة  10-12م٣/ثــا 

احملوري  الطريــق  بــني  احملصــورة 
والروفــة وتنفيــذ محطــة ضخ 
12م٣/ثا لسحب  بتصريف  عائمة 
املياه املاحلة من الهور باجتاه املصب 
العام ، اضافة الى نصب مضخات 
مترية عدد/2على نهر الداير وعنتر 
في قضاء املدينة ضمن محافظة 
البصرة . ويتم اجناز هذا العمل من 
قبل مركز انعاش االهوار واالراضي 
الرطبــة العراقيــة بالتعاون مع 
مديرية املوارد املائية في محافظة 

البصرة واجلهد الهندســي وااللي 
احدى  والصيانة  الكــري  لدائرتي 
تقليل  لغرض  الوزارة  تشــكيالت 
التراكيز امللحية وحتســني نوعية 
امليــاه في اهــوار وانهر محافظة 
البصــرة بهــدف اجنــاح اخلطط 
الزراعية واالروائية وحتســني بيئة 

االهوار.
ولضمان  متصــل  صعيــد  على 
وصول احلصة املائيــة كاملة الى 
محافظة املثنى من أطالقات سدة 

الهندية لتغذية محطات االسالة 
واملشاريع االروائية الواقعة شمال 
وجنــوب الرميثــة، متكــن اجلهد 
الصيانة  لهيئة  وااللي  الهندسي 
والتشــغيل ودائرة كري االنهر من 
من  متقدمة  اجناز  نســب  حتقيق 
التجاوزات  ورفــع  االختناقات  فك 
والترسبات الطينية وأزالة االدغال 
املائية الضارة كالشــنبالن وزهرة 
النيل أضافة الى تنظيف مشروع 
برغم  العمــل  .ويجري  اجلنابيــة 

ظروف حظر التجوال الوقائي ليال 
ونهارا وبجهود ذاتية بأســتعمال 
االسالك واحلفارات السلكية وذراع 
لتقطيع  ودفالت  وبرمائيات  طويل 
يجري  حاليا  والعمل  الشــنبالن، 
لتطهير شــط الرميثة بالكامل 
من الترســبات واالدغــال الضارة 
بعد اجناز اعمال فــك االختناقات 
نظام  لتطبيق  أضافــة  بالكامل 
بابل  محافظتــي  في  املراشــنة 

والديوانية. 

بغداد _ الصباح الجديد :
شــاركت وزارة النقــل العراقية 
لســكك  العامــة  الشــركة   /
حديد العراق فــي املؤمتر اخلامس 
االقليمية  للجمعية  والعشرين 
للســكك احلديــد في الشــرق 
منظمة  برعاية   RAME االوسط 
االحتاد الدولي للســكك UIC من 
خالل دائرة تلفزيونية عبر الويب .

واًوضح مدير عام الشركة طالب 
احلسيني لقد متت املشاركة في 
متابعة  تضمن  الــذي  االجتماع 

أنشطة 
للســكك  اإلقليمية  اجلمعيــة 
احلديد في  الشرق األوسط وفًقا 
لعام  الســنوية  العمــل  خلطة 
2020 ومتابعــة تقرير أنشــطة 
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط 

اإلقليمية  األنشــطة  وتقاريــر 
واملؤمتــرات  النــدوات  وحتديــد 
املســتقبلية عبــر اإلنترنت في 
مجال املعاييــر واملمرات الدولية 
والسالمة  واالتصاالت  واإلشارات 
بتغير  املتعلقة  واملواضيع  واألمن 
املناخ وتعزيــز التعاون في مجال 
التدريب مــع اجلمعية اإلقليمية 
األفريقية والدعم املالي لألعضاء 

ورسوم العضوية غير املدفوعة. 
والقى املدير العــام كلمة اعرب 
فيها عن شــكر اجلانب العراقي 
لرئيــس مجلــس ادارة اجلمعية 
االقليميــة لســكك احلديد في 
الشــرق االوســط ومديــر عام 
منظمــة الســكك الدوليــة ، 
متمنيا ان تكون مشاركة العراق 
وفاعلة  مهمة  الــدورة  هذه  في 

واستمرار التعاون اجلاد والتنسيق 
مــا بــني الــدول االعضــاء في 
اجلمعية مبا يخدم مصالح شعب 

هذه الدول .  
وقدم املدير العام خالل االجتماع 
نبذة مختصرة عن تاريخ السكك 
العراقيــة وواقع حال الشــبكة 
وامكانياتهــا واجلهــود املبذولة 
لتطوير العمل وحتســني شبكة 

خطوط الســكك واعادة العمل 
واملشــاريع  النقل  ومحــاور  بها 
احلديد  للســكك  املســتقبلية 
والربط الســككي مع دول اجلوار 
الهمية موقــع العراق كونه جزء 
الصني  لربط  اجلافــة  القناة  من 
ودول شــرق اســيا باوروبا ضمن 
االتفاقيــة االطارية بــني العراق 

والصني.

وزير الكهرباء يبحث تعزيز 
واقع الطاقة في بابل

االعمار تنجز المرحلة 
االولى من مشروع صيانة 

طريق كوت _ بغداد

“التقنية” تفتتح مؤتمرها 
الدولي عن التطوير المستدام 

في التخصصات العلمية

خطة لتحسين نوعية المياه في منظومة هور الحمار الشرقي

النقل تشارك في مؤتمر الجمعية االقليمية للسكك الحديد في الشرق االوسط

اكد مواكبة التطور العالمي في عمل الوزارة

بغداد _ الصباح الجديد :

والشــؤون  العمــل  وزيــر  دعـــا 
االجتماعيــة الدكتور عادل الركابي 
الدولية إلنشــاء  العمل  منظمــة 

مشاريع حقيقية في العراق.
جاء ذلك خالل اســتقباله املنسقة 
اإلقليمية ملنظمــة العمل الدولية 
فــي العــراق مهــا قطــاع وجرت 
ومناقشة آلية تقدمي الدعم للوزارة 
في ظل تفشــي وبــاء كورونا ومن 
ضمنهــا امكانية انشــاء صندوق 
طارئ ملساعدة املتضررين من الوباء. 
وقال الوزير خالل االجتماع ان العراق 

اليوم مير بأزمات عديــدة ابرزها في 
اجلانبــني الصحــي واالقتصادي، ما 
يتطلب من اجلميع اإلسراع في ايجاد 

احللول احلقيقية بصورة عاجلة. 
شــراكة  الى  نتطلع  اننــا  وأضاف 
حقيقية واجراءات سريعة وان يكون 
عملنا جــاداً يحقق نتائــج مثمرة 
وفوريــة، مطالباً منظمــة العمل 
الدولية بانشاء مشاريع حقيقية في 
العراق كونه أحــد األعضاء املؤثرين 
االجتماع  وجرت خالل  املنظمة.  في 
منظمة  اعدتهــا  ورقة  مناقشــة 
نظام  الصــالح  الدوليــة  العمــل 
التأمينــات االجتماعيــة تضمنت 
انشاء نظام لتفتيش العمل وادخال 
املهنية  والســالمة  الصحة  نظام 

ضمن ورقة االصالح ومعاجلة عمالة 
االطفال. 

كما تسعى املنظمة النشاء قاعدة 
بيانــات للقطاعــات اخملتلفة خللق 
فرص عمــل للعاطلــني للحصول 
على دخــل ثابت ، مؤكــدة ان هذه 
التحضير  فــي طــور  املقترحــات 
بالتعاون مع الشــركاء  والتنفيــذ 

االجتماعيني. 
على صعيد متصل أكـد وزير العمل 
ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي 
االلكتروني  االسلوب  واتباع  العاملي 
فــي عمل الــوزارة وخاصة في ظل 
واالقتصادية  الصحيــة  الظــروف 
التي متر بها البالد لتخفيف العبء 
على املراجعني.  وشــدد الوزير خالل 

اجتماعه مــع مدير عام تكنولوجيا 
املعلومات ومــالك مركز املعلومات 
علــى تفعيل مركــز املعلومات في 
االلكترونية  اخلدمة  وحتسني  الوزارة 
في جميع هيئات الــوزارة ودوائرها، 
مشــيرا الــى ان مــن أهــم مزايا 
هو  االلكتروني  النظام  اســتعمال 

القضاء على الفساد بأنواعه. 
ــه الركابي بالعمل على حتقيق  ووجَّ
قاعــدة بيانــات موحــدة وإجــراء 
تقاطع بيانــات مــع وزارات الدولة 
الــوزارة  اداء  لتحســني  االخــرى 
وايصال خدماتها الى املســتحقني 
احلقيقيني، فضال عن إجراء اخملاطبات 
مع اجلهات العليا املعنية لالســراع 

في اجناز هذه املهام.

تقرير

وزير العمل يدعو المنظمة الدولية إلنشاء مشاريع حقيقية في العراق

بغداد ـ الصباح الجديد: 
البرملانية،  املالية  اللجنة  مقرر  أكد 
أحمد الصفار امس االثنني أن العراق 
ســيلجأ إلى نظام مؤقــت لتوفير 
رواتب موظفيه حلــني إقرار املوازنة، 
مشيراً إلى أن عدم قدرة البالد على 

صرف الرواتب يعد "كارثة مالية". 
وقــال الصفار في تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، إن "احلكومة لم 
جتهز أي برنامج الســتكمال موازنة 
2020"، مبيناً أنه "ليس هناك وقت 
إلعداد موازنتني في وقت واحد نظراً 
مشــروع  بصياغة  البــدء  لوجوب 

موازنة 2021 منذ حزيران".
وحــول توزيــع الرواتــب أوضح أنه 
"لعدم وجود إمكانيات سيتم صرف 
بنظام مؤقت،  العــراق  الرواتب في 
وإعداد  الســنة  هــذه  انتهاء  حلني 
موازنة جديــدة"، واصفاً عدم قدرة 
العراق على صرف الرواتب رغم كل 

إمكانياته بـ"الكارثة املالية". 
وأقــر مجلــس النــواب  العراقي، 
األربعــاء املاضــي، قانونــاً يتيــح 
18 مليار  اقتراض نحــو  للحكومة 
دوالر مــن الداخــل واخلارج، لســد 

العجز املالي في البالد.

مقرر اللجنة المالية: الرواتب ستؤمن 
بنظام مؤقت لحين إقرار الموازنة الجديدة

بغداد - الصباح الجديد:
احلامدي   ميثــاق  النائبة  قالــت  
ان خطــورة الوضــع الصحي في 
بعدم  بغداد سيتسبب  العاصمة 

انعقاد جلسات مجلس النواب.
 واضافــت احلامدي فــي تصريح 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، ان 
“رئاســة البرملان لــم حتدد موعدا 
االمر  وهذا  املقبلة  اجللسة  لعقد 
يعود الى تدهــور الوضع الصحي 
ان “مجلس  الى  في بغداد”، الفتة 

النــواب ســجل اصابــات كثيرة 
بفيــروس كورونا واصبــح انعقاد 

اجللسات امرا صعبا.
النواب  “مجلس  ان  الى  واشــارت 
للضرورة  فقط  جلساته  سيعقد 
وال وجود جللسات في الوقت احلالي 
مرتفعة  اصابات  تسجيل  بسبب 
بفيروس كورونا”، داعية “احلكومة 
التخــاذ خطوات جديــة ملواجهة 
كورونا عبر فرض احلظر الشــامل 

وتشديد االجراءات األمنية" .

بغداد - الصباح الجديد:
االقتصــاد  جلنــة  انتقــدت 
واالســتثمار النيابية عدم وجود 
باجتاه  اقتصادية للحكومة  رؤية 
وااليرادات  الضرورية  املوارد  توفير 
التي ترفد املوازنــة باملال، الفتة 
الــى ان العــراق ومــن املعيب 
ان يســتورد الوقود مــن اخلارج 
في وقــت يبيع النفط بســعر 
منخفــض جدا خالفــا للوقود 

الذي يشتريه.
وقالــت عضو اللجنــة النائبة 
ندى شــاكر في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، ان “حتركات 

على  سيطرتها  وعدم  احلكومة 
ســخط  اثار  االقتصادية  املوارد 
وخاصــة  العراقــي  الشــعب 
مــا يتعلــق باملنافــذ احلدودية 
االخرى  االنتاجية  والقطاعــات 
وعدم اتخاذها اجراء مع االقليم 
الجباره على تســليم مابذمته 

من اموال للمركز”.
تدفع  “احلكومــة  ان  واضافــت 
ماليــني الدوالرات لشــراء وقود 
البنزيــن، في حــني تبيع النفط 
بسعر منخفض جدا وهذا االمر 
معيب جدا ويدل على عدم وجود 
تخطيط استراتيجي اقتصادي”.

خطورة الوضع الصحي ببغداد واصابة 
بعض النواب يعرقالن انعقاد جلسات 

البرلمان  

لجنة نيابية: تعديل مسار الخطط 
االقتصادية يستوجب ابعاد التدخالت 

الداخلية والخارجية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التجارة، االثنني، عن 
تســويق أكثر من أربعة ماليني 
يوم  لغايــة  احلنطة  مــن  طن 

امس.
وقال وزير التجارة، عالء اجلبوري 
في بيــان تلقت الصباح اجلديد 
“إجمالــي  إن  منــه،  نســخة 
ســايلواتها  في  استالمه  مامت 
ومخازنها حتى يوم امس ٢٨-٦ 
اربعــة   )  4,005,905( بلغــت 
ماليــني وخمســة االف طــن 

حنطة بانواعها”.
وأضاف اجلبــوري ، أن “الكميات 
 )3,620,153( توزعت  املســوقة 
مليــون طــن حنطــة ناعمة 
درجة أولــى، و ) 346,107( الف 
طن حنطــة اعمة درجة ثانية ، 
الف طن   )39,645  ( الى  اضافة 

حنطة درجة ثالثة”.
الشــركة  “مجاهدي  أن  وتابع، 
العامة لتجــارة احلبوب )إحدى 
في  التجارة(،  وزارة  تشــكيالت 
يواصلون عملهم  كافة  املواقع 
اســتثنائية في ظرف  وبصورة 
انتشار  مابني  امتزج  استثنائي 

درجات  وتصاعد  كورونا  فيروس 
احلرارة”.

مابني  تــوزع  “عملنا  أن  وبــني، 
الفالحني  من  حنطة  اســتالم 
جتهيــز  ومابــني  واملســوقني 
مطاحن و مناقلة رز”، مشــيرا 
إلــى أن “اللجنــة املركزية قد 
ثالث  في  التسويق  واقع  تابعت 
محافظــات واتخذت االجراءات 
اخلاصة بتحديد مواعيد االغالق 
لعدد من املراكز التسويقية في 
و  االنبار  هــي  ثالث محافظات 

صالح الدين وديالى”.
 ، التجــارة  وزيــر  واســتعرض 
“الكميــات التي مت تســويقها 
وتواصل  محافظات  خمس  في 
االستالم اضافة الى محافظات 
بلغت  والتي  اقليم كردســتان 
في صــالح الديــن ) ٥٥٧( الف 
طن و نينــوى ) ٤٢٧( الف طن و 
كركوك ) ٣٠٨( الف طن و االنبار 
( ٢٣٩( الف طــن وديالى ) ١٥٣( 
الف طن الــى جانب ) ٩٦( الف 
طن في ســايلو خان بني سعد 
و )٤٧( الــف طــن في ســايلو 

الطوز”.

بغداد - وعد الشمري:
أكدت خليــة األزمة النيابية، أمس 
األثنني، أن العــراق قد دخل مرحلة 
تفشــي فيروس كورونا، مشــددة 
اجــراءات  احلكومة  اتخــاذ  علــى 
املســتلزمات  لتوفيــر  ســريعة 
الطبيــة، وأتهمت ضعاف النفوس 
من اصحاب بعض املعامل االهلية 

بافتعال نقص في األوكسجني.
وقال عضو اخللية حســن خالطي، 
في تصريح إلى الصباح اجلديد"، أن 
"العراق قد دخل في مرحلة تفشي 
الفيــروس، الذي يعّد مــن املراحل 

اخلطرة".
يجب  "اجــراءات  أن  خالطي،  وتابع 
للتجوال  حظــر  وفــرض  اتخاذها 
شــامًل أو جزئياً، اصبح غير كافياً 

للتعاطي مع االزمة".
وأشــار، إلــى ان "العالجات ينبغي 
تقدميهــا إلــى احلــاالت احلرجــة 
شــامل  وتأهيــل  واملتوســطة، 
للمستشــفيات التي فيها ردهات 
االوكســجني  للمصابــني منهــا 

وغيرها من العالجات".
ولفــت خالطــي، أن "البرتوكوالت 
كافية  العــراق  لــدى  العالجيــة 
للتعاطــي مــع احلــاالت لكن ما 

ينقصنا املستلزمات الوقائية".
الطبي  الطاقم  إلى "تعزيــز  ودعا، 
لضمــان  واملمرضــني  باألطبــاء 
الصحية  اخلدمة  تقدمي  اســتمرار 

للمصابني".
"توفــر  أن  ويسترســل خالطــي، 
االوكسجني متفاوت بني محافظة 
واخــرى، هنــاك ضعــاف النفوس 
الصعيد  ازمــة على هــذا  خلقوا 
املعامل  اصحــاب  مــن  الســيما 

االهلية".
ويجــد أن "األزمة قــد حصلت في 
املواد االوليــة التي من خاللها يتم 

تصنيع القناني ولكن هناك جهود 
لتجاوزها".

وأوردت خلية األزمة، أن "قسماً من 
احملافظات لم تتعامل بشكل مهني 
مــع الوباء ما تســبب بحالة هلع 
نتيجة  الصحية  املؤسسات  داخل 

النقص في املعدات الوبائية".
وأســتطرد خالطــي، أن "احلكومة 

اتخــذت اجراءات ســريعة لتوفير 
والعالجية  الطبية،  املســتلزمات 

وخصوصاً االوكسجني".
وأردف، أن "االعتماد ســيكون على 
الــوزارات الســاندة للصحة، مثل 
والنقل للمســاعدة في  الصناعة 

توفير املستلزمات الطبية".
ومضى خالطي، أن "فرض احلظر أو 

متديده أو الغائــه يعتمد على قرار 
صادر من اللجنة العليا للســالمة 

بناء على توصيات وزارة الصحة".
من جانبه، ذكــر عضو اخللية االخر 
أن "وصول  العــزاوي،  اخلالــق  عبد 
املصابني إلى الفي شــخص يومياً 
العراق  هو مؤشــر علــى دخــول 
تســتوجب  خطرة  مرحلــة  فــي 

النظر فــي جميع االجراءات  أعادة 
الوقائية".

وتابــع العــزاوي، في حديــث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "االلتــزام 
حبراً  زال  مــا  االجتماعي  بالتباعد 
علــى ورق، وال يوجد هنــاك التزام 
باإلجراءات الوقائية من العديد من 

املواطنني".

ولفــت، إلى أن "ما يشــكل خطر 
كبيــر ليس فقط عــدد االصابات، 
امنا التزايد في الوفيات، وينبغي مع 
احلكومة أن تشدد االجراءات وفرض 
عقوبــات صارمة بحق اخملالفني من 
أجل احلفاظ علــى املوقف الوبائي 
وعدم حصول طفرة اخرى في اعداد 

املصابني".

األزمة النيابية: الحكومة تتخذ اجراءات سريعة 
لتوفير المستلزمات الطبية والعالجية واالوكسجين

قالت إن ضعافًا للنفوس يفتعلون نقصًا في االوكسجين

التجارة تتسلم أكثر من 4 تقريـر
ماليين طن حنطة سوقت 

للموسم الحالي 



محليات 2

 
البصرة _ سعدي السند :

ملوانئ  العامة  الشركة  تقدمت 
البحارة  جلميع  بالتهنئة  العراق 
في العــراق والعالم مبناســبة 

اليوم العاملي للبحارة.
وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهنــدس فرحان الفرطوســي 
في رسالة التهنئة  ان املنظمة 
البحريــة الدولية حتتفل باليوم 
العاملــي للبحارة فــي اخلامس 
والعشــرين من حزيران من كل 
عــام واالحتفــال بهــذا العام 
الســابقة،  األعوام  يختلف عن 
حيث يواجــه البحارة خطر وباء 
كوفيــد١٩، ويحرصــون علــى 
توفير السلع واإلمدادات الطبية 

وغيرها.
وأشــار املديــر العــام الــى ان 
املنظمة البحرية الدولية اكدت، 
الدولية  التجــارة  إن ٩٠٪ مــن 
تتم عن طريق الســفن، وقد بدأ 
االحتفال بيوم البحارة ألول مره 
عــام ٢٠١٠ حيث قررت املنظمة 
البحرية الدوليــة إطالق مبادرة 
في  بالبحارة  لالحتفــال  عاملية 
عام  وفي  العالــم  أنحاء  جميع 
العامة  اعتمدت اجلمعية   ٢٠١١
لألمم املتحدة االحتفال رســميا 
تقديرا  البحــارة  الدولي  باليوم 
التــي  الكبيــرة  للمســاهمة 

يقدمها كل بحار حول العالم.

أملهام املوكلة للموانئ في 
ظل جائحة كورونا

موانئ  عام شــركة  مدير  وأكد 
اجتماع  ناقشنا في  لقد  العراق 
األقســام  مدراء  ضم  موســع 
الرئيسة في الشركة  والشعب 
لبحــث آليات العمل بشــكل 
كورونا  جائحــة  في ظــل  عام 
اخلاصة  األعمال  مجمل  وبحثنا 
بتنفيــذ البرنامــج احلكومــي 
واملهام املوكلــة للموانئ ، وبينا 
إن من أولويات ادارة الشركة هي 
احلفاظ على ســالمة العاملني 
البضائع  وصــول  تأمــني  مــع 
والســلع للمواطــن وخصوصاً 
في  والطبية  الغذائيــة  املــواد 
واكدنا   ، الراهنــة  الظروف  ظل 
اننا ســنتابع بصورة مباشــرة 

الشــركة  فــي  اإلجــراءات 
مع  العاملة  البحرية  والوحدات 
تقدمي الدعم واالسناد للعاملني 
في كل اجملــاالت إلجناز مهامهم 

الوظيفية .

النجاح في تعزيز اإليرادات 
املالية

واســتكمل قوله ان النجاح في 
تعزيز اإليرادات املالية للشــركة 
مبــا يتناســب وحجــم املوانئ 
اليكون اال بتضافر جهود اجلميع 
الشــديد على دعم  مع احلرص 
املوظفني مبــا يضمن لهم حياة 
إجراءات  ، مشــدداً على  أفضل 
الســالمة والوقاية فــي توفير 
الكفــوف والكمامات الصحية 
للمراجعــني  دائــم  بشــكل 
وأن  ســواء  حد  على  والعاملني 
الشــركة العامة ملوانئ العراق 
اإلجراءات  اتخــذت جميــع  قد 

نصت  التي  والوقائية  الصحية 
من  الصــادرة  اللوائح  عليهــا 
الصحية  واجلهات  األزمة  خلية 
والتي متثلــت بعمليات التعفير 
الكمامات  ولبــس  والتعقيــم 
على  والتباعد حرصاً  والقفازات 

السالمة العامة .

استمرار عمليات الشحن 
والتفريغ

الشركة  ان  العام  املدير  وأضاف 
باستمرار ألجناح عمليات  تعمل 
االرســاء واملغــادرة والشــحن 
والتفريغ برغــم حظر التجوال 
بســبب  احملافظة  في  املفروض 

جائحة كورونا .
حيــث ان الشــركة وبتوجيــه 
مباشــر من وزير النقل الكابنت 
ناصر حســني الشــبلي تعمل 
العمــل  اســتمرار  بضــرورة 
املوانــئ ومراعــاة الظروف  في 

الصحيــة التي مير بهــا البلد ، 
مؤكدا تكثيف اجلهود واستمرار 
العمل في اســتقبال الســفن 
وعمليــات االرســاء واملغــادرة 
جميع  في  والتفريغ  والشــحن 
موانئ العراق مع االلتزام بجميع 
والصحية  الوقائيــة  االجراءات 

الصادرة من خلية األزمة
واكد مدير عام الشركة ان تدفق 
البواخر يضمن إستقرار األسعار 
فــي األســواق احملليــة للمواد 
وتوفير  واالستهالكية  الغذائية 
املــواد الطبية في الوقت احلالي 
رغــم صعوبة احلركــة في ظل 
الظروف االستثنائية كونها من 

مقومات احلياة األساسية .
البحري  املنفــذ  املوانــئ  وتعد 
الوحيد الــذي تدخل من خالله 
البضائع والســلع بعــد إغالق 
أغلب املنافــذ البرية في الوقت 

احلالي بسبب جائحة كورونا .

متابعة سير العمل ومراحل 
االجناز في ميناء الفاو الكبير

واوضــح مديــر عام الشــركة 
قمنا في األســبوع املاضي بأول 
زيــارة مليناء الفــاو الكبير بعد 
مباشــرتي بالعمل كمدير عام 
متابعة  لضــرورة  العراق  ملوانئ 
وعمالً  امليناء  في  العمل  ســير 
وقد  احلكومي  البرنامج  بتنفيذ 
مت االطالع على مراحل ونســب 
اجنــاز املينــاء وتنفيــذ املرحلة 
األولى من نفق احلرير الذي تنفذه 
شــركة دايو الكورية بطول 2.5 
كم والذي ســيربط ميناء الفاو 
الكبير بالطريق الدولي السريع.

حيث ان مشــروع مينــاء الفاو 
الكبير املشروع االقتصادي األول 
مالية  عوائد  وســيوفر  بالعراق 
ضخمة، وان اجناز املرحلة االولى 
للميناء يعني ادخال موارد مالية 
الدوله  ميزانيــة  لرفــد  كبيرة 

وبنســبه تكاد تنافس املردودات 
كذلك  النفــط  مــن  املاليــة 
إســتيعاب إعداد كبيرة وهائلة 
من األيادي العاملة في محافظة 
البصرة اضافة الى انه اول ميناء 
عراقي يطل على اخلليج العربي 
مــع متتعه بغاطــس يصل إلى 
17 مترا ، مما يتيح له اســتقبال 

السفن الكبيرة والعمالقة . 
يذكر أن موانئ العراق شــرعت 
بإنشــاء ميناء الفاو الكبير في 
شبه جزيرة الفاو واجنزت العديد 
من بناه التحتية ومنها كاسري 
والغربــي  الشــرقي  االمــواج 
ومشروع السداد الصخرية التي 
تفصل مياه اخلليج عن اليابسة 
لتكون جاهزة إلنشــاء األرصفة 
االخرى وكذلك  التحتية  والبنى 
انشاء شبكة طرق داخلية تربط 
السريع  الدولي  بالطريق  الحقاً 
مروراً مبنطقتي خــور الزبير وام 

قصر.

مدير موانئ العراق للصباح الجديد : الحفاظ على سالمة العاملين 
من كورونا وتأمين وصول البضائع للمواطن من أولوياتنا

بمناسبة اليوم العالمي للبحارة

 اكد المدير العام 
لموانئ العراق ان 
المنظمة البحرية 

الدولية اعلنت إن ٩٠٪ 
من التجارة الدولية 

تتم عن طريق السفن، 
وقد بدأ االحتفال بيوم 
البحارة ألول مره عام 

٢٠١٠
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مدير عام موانئ العراق يجتمع مع مدراء األقسام لبحث آليات العمل بشكل عام

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث وزير الكهرباء املهندس ماجد مهدي اإلمارة 
مبكتبه في مقر الوزارة مع محافظ بابل حســن 
منديل الســرياوي واقع الطاقــة الكهربائية في 

احملافظة. 
كما مت خالل اللقاء بحث مشــاريع الوزارة املنجزة 
واالخرى التي في طور اإلجناز، فضال عن املشــاريع 
األخرى احملالة على مشاريع تنمية األقاليم والتي 
تدعمها احلكومات احملليــة، إلى جانب بحث أزمة 
فك اإلختناقات في شــبكات التوزيع ومناقشــة 
آليــة اإلســتثمار وإمكانيــة تطوير أملشــاريع 
اإلستثمارية للشــركات التي تروم اإلستثمار في 
قطاع الكهرباء باحملافظة، فضالً عن إيصال التيار 
الكهربائــي للمناطــق الريفية التــي هي خارج 
التصميم األساســي للمدن، ونصــب املقاييس 

الكهربائية.
من جهته اكد الوزير أن الوزارة على أمت اإلستعداد 
للتعاون مع اجلميع وتقــدمي األفضل للمواطنني، 
كمــا لفت الى أن الــوزارة متر بأزمــة بنقص في 
احملوالت الكهربائية واالســالك بسبب عدم إقرار 
املوازنة العامة للدولة ، إضافة الى الظروف املالية 
التي مير بها البلد، وكذلك الوباء املنتشر في هذه 
الفترة. داعياً في الوقت نفسه اإلبتعاد عن حاالت 
الكهربائية ملا تســببه  التجاوز على الشــبكة 
من عوارض فنيــة على الشــبكة، واألخذ بنظر 
االعتبار األزمة املالية التي متر بها الوزارة على وجه 
اخلصــوص، وعلى املواطنني التعــاون مع مالكات 
الوزارة بصيانة العــوارض ورفع التجاوزات لتقدمي 
افضل خدمة لتجهيز املواطنني بطاقة مستمرة.

بغداد _ الصباح الجديد :
اجنزت وزارة االعمار واإلســكان والبلديات العامة 
عن طريق شركة حمورابي العامة وبأشراف دائرة 
الطرق واجلســور التابعتني للوزارة مشروع صيانة 

طريق كوت- بغداد بطول 36 كم كمرحلة أولى.
وذكر املركــز االعالمي للــوزارة ان العمل تضمن 
قشــط مناطق التكسر والتموج وإعادة اإلكساء 
بطبقــة أســفلتية فضال عــن معاجلــة احلفر 
والتشــققات، حيــث مت اجنــاز عملية القشــط 

واالكساء بكمية 256,000 م2.
على صعيد متصل اكــدت وزارة اإلعمار مواصلة 
تنفيذ مشــروع إعادة اعمار جسر املوصل الثالث 
فــي محافظة نينوى عن طريق شــركة اشــور 
العامة بإشــراف دائرة الطرق واجلسور التابعتني 

للوزارة.
وذكر املركز اإلعالمي للــوزارة انه على الرغم من 
الظروف االســتثنائية التي مير بها البلد تتواصل 
اعمال إعادة اعمار اجلســر الذي يبلغ طوله 660م 
وبعرض كلــي يبلغ 20م، مضيفاً ان اجلســر يعد 
من اجلسور املهمة في احملافظة التي تربط جانبي 
املدينة فوق نهر دجلــة ويعاد اعماره بكلفة تبلغ 

نحو 16 مليار دينار.

بغداد _ الصباح الجديد :
نظمت اجلامعة التقنية الشــمالية أعمال املؤمتر 
الدولي عن التطوير املستدام والتخطيط الذكي 
في التخصصات العلميــة. وتضمن املؤمتر الذي 
عقــد بالتعاون مع جامعة براد فــورد البريطانية 
عرض التطورات احلاصلــة في مجال تخصصات 
وهندسة  وعلوم  والزراعية  والصحية  الهندسية 
وإدارة األعمال  البيئي  والتغير  والطاقة  احلاسبات 
والعلوم االنسانية والنفسية والعلوم الطبيعية 
وعلــم االجتمــاع والثقافة والســبل الكفيلة 
العلميــة احلديثة  املناهج  بتطويرها من خــالل 
والتخطيط الذكي . شــارك في املؤمتر 150 باحثا 
علميا من بينهــم 25 باحثا من جامعة براد فورد 
البريطانيــة فضال عن مشــاركة واســعة من 

اجلامعات العراقية والعربية .

بغداد _ الصباح الجديد :
نفذت ادارة مشاريع اهوار البصرة 
خطة لتحســني نوعية املياه في 
منظومة هور احلمار الشرقي التي 
تتضمن اهوار املســحب والصالل 
واهوار الشــافي والغميج وصلني 
،حيث تتم التغذية الرئيسة لهور 
احلمار الشــرقي من نهر املسحب 
والصــالل والشــافي والغميــج 
شــط  من  تغذيتها  يتم  وبدورها 
العــرب وجمبع هــذه االنهر تتاثر 

بظاهرة املد واجلزر .
حيــث تضمنــت خطة حتســني 
نوعية املياه صيانة ناظم الشافي 
رقــم 2 وتطهير املســالك املائية 
D3-D5 املتفرعة من الشافي رقم 
1 وربطهــا باملبــزل D2 باالضافة 
لتطهير املبــزل D2 وباجتاه الروفة 
من الترسبات وانشاء سدة مؤقتة 
شمال املســحب والصالل وانزال 
انابيب مبوبة في السدة بتصريف 
املنطقة  لتغذيــة  10-12م٣/ثــا 

احملوري  الطريــق  بــني  احملصــورة 
والروفــة وتنفيــذ محطــة ضخ 
12م٣/ثا لسحب  بتصريف  عائمة 
املياه املاحلة من الهور باجتاه املصب 
العام ، اضافة الى نصب مضخات 
مترية عدد/2على نهر الداير وعنتر 
في قضاء املدينة ضمن محافظة 
البصرة . ويتم اجناز هذا العمل من 
قبل مركز انعاش االهوار واالراضي 
الرطبــة العراقيــة بالتعاون مع 
مديرية املوارد املائية في محافظة 

البصرة واجلهد الهندســي وااللي 
احدى  والصيانة  الكــري  لدائرتي 
تقليل  لغرض  الوزارة  تشــكيالت 
التراكيز امللحية وحتســني نوعية 
امليــاه في اهــوار وانهر محافظة 
البصــرة بهــدف اجنــاح اخلطط 
الزراعية واالروائية وحتســني بيئة 

االهوار.
ولضمان  متصــل  صعيــد  على 
وصول احلصة املائيــة كاملة الى 
محافظة املثنى من أطالقات سدة 

الهندية لتغذية محطات االسالة 
واملشاريع االروائية الواقعة شمال 
وجنــوب الرميثــة، متكــن اجلهد 
الصيانة  لهيئة  وااللي  الهندسي 
والتشــغيل ودائرة كري االنهر من 
من  متقدمة  اجناز  نســب  حتقيق 
التجاوزات  ورفــع  االختناقات  فك 
والترسبات الطينية وأزالة االدغال 
املائية الضارة كالشــنبالن وزهرة 
النيل أضافة الى تنظيف مشروع 
برغم  العمــل  .ويجري  اجلنابيــة 

ظروف حظر التجوال الوقائي ليال 
ونهارا وبجهود ذاتية بأســتعمال 
االسالك واحلفارات السلكية وذراع 
لتقطيع  ودفالت  وبرمائيات  طويل 
يجري  حاليا  والعمل  الشــنبالن، 
لتطهير شــط الرميثة بالكامل 
من الترســبات واالدغــال الضارة 
بعد اجناز اعمال فــك االختناقات 
نظام  لتطبيق  أضافــة  بالكامل 
بابل  محافظتــي  في  املراشــنة 

والديوانية. 

بغداد _ الصباح الجديد :
شــاركت وزارة النقــل العراقية 
لســكك  العامــة  الشــركة   /
حديد العراق فــي املؤمتر اخلامس 
االقليمية  للجمعية  والعشرين 
للســكك احلديــد في الشــرق 
منظمة  برعاية   RAME االوسط 
االحتاد الدولي للســكك UIC من 
خالل دائرة تلفزيونية عبر الويب .

واًوضح مدير عام الشركة طالب 
احلسيني لقد متت املشاركة في 
متابعة  تضمن  الــذي  االجتماع 

أنشطة 
للســكك  اإلقليمية  اجلمعيــة 
احلديد في  الشرق األوسط وفًقا 
لعام  الســنوية  العمــل  خلطة 
2020 ومتابعــة تقرير أنشــطة 
املكتب اإلقليمي للشرق األوسط 

اإلقليمية  األنشــطة  وتقاريــر 
واملؤمتــرات  النــدوات  وحتديــد 
املســتقبلية عبــر اإلنترنت في 
مجال املعاييــر واملمرات الدولية 
والسالمة  واالتصاالت  واإلشارات 
بتغير  املتعلقة  واملواضيع  واألمن 
املناخ وتعزيــز التعاون في مجال 
التدريب مــع اجلمعية اإلقليمية 
األفريقية والدعم املالي لألعضاء 

ورسوم العضوية غير املدفوعة. 
والقى املدير العــام كلمة اعرب 
فيها عن شــكر اجلانب العراقي 
لرئيــس مجلــس ادارة اجلمعية 
االقليميــة لســكك احلديد في 
الشــرق االوســط ومديــر عام 
منظمــة الســكك الدوليــة ، 
متمنيا ان تكون مشاركة العراق 
وفاعلة  مهمة  الــدورة  هذه  في 

واستمرار التعاون اجلاد والتنسيق 
مــا بــني الــدول االعضــاء في 
اجلمعية مبا يخدم مصالح شعب 

هذه الدول .  
وقدم املدير العام خالل االجتماع 
نبذة مختصرة عن تاريخ السكك 
العراقيــة وواقع حال الشــبكة 
وامكانياتهــا واجلهــود املبذولة 
لتطوير العمل وحتســني شبكة 

خطوط الســكك واعادة العمل 
واملشــاريع  النقل  ومحــاور  بها 
احلديد  للســكك  املســتقبلية 
والربط الســككي مع دول اجلوار 
الهمية موقــع العراق كونه جزء 
الصني  لربط  اجلافــة  القناة  من 
ودول شــرق اســيا باوروبا ضمن 
االتفاقيــة االطارية بــني العراق 

والصني.

وزير الكهرباء يبحث تعزيز 
واقع الطاقة في بابل

االعمار تنجز المرحلة 
االولى من مشروع صيانة 

طريق كوت _ بغداد

“التقنية” تفتتح مؤتمرها 
الدولي عن التطوير المستدام 

في التخصصات العلمية

خطة لتحسين نوعية المياه في منظومة هور الحمار الشرقي

النقل تشارك في مؤتمر الجمعية االقليمية للسكك الحديد في الشرق االوسط

اكد مواكبة التطور العالمي في عمل الوزارة

بغداد _ الصباح الجديد :

والشــؤون  العمــل  وزيــر  دعـــا 
االجتماعيــة الدكتور عادل الركابي 
الدولية إلنشــاء  العمل  منظمــة 

مشاريع حقيقية في العراق.
جاء ذلك خالل اســتقباله املنسقة 
اإلقليمية ملنظمــة العمل الدولية 
فــي العــراق مهــا قطــاع وجرت 
ومناقشة آلية تقدمي الدعم للوزارة 
في ظل تفشــي وبــاء كورونا ومن 
ضمنهــا امكانية انشــاء صندوق 
طارئ ملساعدة املتضررين من الوباء. 
وقال الوزير خالل االجتماع ان العراق 

اليوم مير بأزمات عديــدة ابرزها في 
اجلانبــني الصحــي واالقتصادي، ما 
يتطلب من اجلميع اإلسراع في ايجاد 

احللول احلقيقية بصورة عاجلة. 
شــراكة  الى  نتطلع  اننــا  وأضاف 
حقيقية واجراءات سريعة وان يكون 
عملنا جــاداً يحقق نتائــج مثمرة 
وفوريــة، مطالباً منظمــة العمل 
الدولية بانشاء مشاريع حقيقية في 
العراق كونه أحــد األعضاء املؤثرين 
االجتماع  وجرت خالل  املنظمة.  في 
منظمة  اعدتهــا  ورقة  مناقشــة 
نظام  الصــالح  الدوليــة  العمــل 
التأمينــات االجتماعيــة تضمنت 
انشاء نظام لتفتيش العمل وادخال 
املهنية  والســالمة  الصحة  نظام 

ضمن ورقة االصالح ومعاجلة عمالة 
االطفال. 

كما تسعى املنظمة النشاء قاعدة 
بيانــات للقطاعــات اخملتلفة خللق 
فرص عمــل للعاطلــني للحصول 
على دخــل ثابت ، مؤكــدة ان هذه 
التحضير  فــي طــور  املقترحــات 
بالتعاون مع الشــركاء  والتنفيــذ 

االجتماعيني. 
على صعيد متصل أكـد وزير العمل 
ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي 
االلكتروني  االسلوب  واتباع  العاملي 
فــي عمل الــوزارة وخاصة في ظل 
واالقتصادية  الصحيــة  الظــروف 
التي متر بها البالد لتخفيف العبء 
على املراجعني.  وشــدد الوزير خالل 

اجتماعه مــع مدير عام تكنولوجيا 
املعلومات ومــالك مركز املعلومات 
علــى تفعيل مركــز املعلومات في 
االلكترونية  اخلدمة  وحتسني  الوزارة 
في جميع هيئات الــوزارة ودوائرها، 
مشــيرا الــى ان مــن أهــم مزايا 
هو  االلكتروني  النظام  اســتعمال 

القضاء على الفساد بأنواعه. 
ــه الركابي بالعمل على حتقيق  ووجَّ
قاعــدة بيانــات موحــدة وإجــراء 
تقاطع بيانــات مــع وزارات الدولة 
الــوزارة  اداء  لتحســني  االخــرى 
وايصال خدماتها الى املســتحقني 
احلقيقيني، فضال عن إجراء اخملاطبات 
مع اجلهات العليا املعنية لالســراع 

في اجناز هذه املهام.

تقرير

وزير العمل يدعو المنظمة الدولية إلنشاء مشاريع حقيقية في العراق
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الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنت والية فيكتوريا االســترالية امس االثنني أنها تدرس 
إعادة فرض قيود التباعــد االجتماعي، بعدما أعلنت البالد 
عن أكبر زيادة يومية في عدد اإلصابات بفيروس كورونا خالل 

أكثر من شهرين.
وبرغم عدم صدور أرقام اإلصابــات اجلديدة في عدة واليات 
حتــى اآلن، إال أن والية فيكتوريا جنوبــي البالد، وهي كبرى 
واليات أستراليا من حيث عدد السكان، قالت إنها سجلت 
75 إصابة في الســاعات األربع والعشرين املاضية، في أكبر 

حصيلة يومية منذ 11 أبريل.
وأثــار ارتفاع العدد مخاوف من حــدوث موجة عدوى ثانية، 
وذلك بعد أسابيع عديدة من تسجيل أقل من عشرين حالة 

إصابة يوميا.
وكانت الســلطات األســترالية، اعلنت يوم االحد، أن أكبر 
واليتني في البالد ستخففان مزيدا من قيود عامة مت فرضها 

في وقت سابق للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضح مســؤولون أن تخفيف القيود سيشمل املكتبات 
واملراكــز االجتماعية واملالهــي الليلية، علــى الرغم من 

تسجيل زيادة في عدد حاالت اإلصابة اجلديدة.
وأعلنت نيو ســاوث ويلز، أكبر واليات أســتراليا من حيث 
عدد الســكان، أنه ابتداء من األول من يوليو ســوف تلغي 
الســلطات قيد اقتصار التجمعات فــي األماكن املغلقة، 
مثل املطاعم والكنائس، على 50 شــخصا شريطة التزام 

تلك األماكن بتوفير مساحة أربعة أمتار مربعة لكل فرد.
وقالت رئيســة وزراء الواليــة، جالديــس بيرجيليان أن كل 
األنشطة الرياضية لألطفال ســتعود أيضا. وأشار إلى أن 
املراكز الرياضيــة املغلقة مثل صاالت األلعــاب الرياضية 
سيسمح لها باستضافة ما يصل إلى 20 شخصا على أن 
تقتصر اجملموعة الواحدة على ما ال يزيد على عشرة بالغني.

الصباح الجديد - وكاالت :
صّرح  رئيس بيالروس، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه يعتقد أن 
الواليات املتحدة والصني تتصارعان من أجل إعادة تقسيم 

العالم.
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع القناة التلفزيونية احمللية 
األولى: »هناك صراع خطير للغاية من أجل إعادة تقســيم 
العالم. ظهرت دولة جديدة قوية على اخلريطة السياسية 
للعالــم حتدت احتكار الواليات املتحــدة. وهذه الدولة هي 

جمهورية الصني الشعبية«.
ويرى رئيس بيالروس أن الواليات املتحدة تشعر بالقلق من أن 
الصني أصبحت قوة نووية مســتقلة، تستكشف الفضاء 
وتنتج أسلحة حديثة، ألنها تخاطر بفقدان احتكارها لهذه 
اجملــاالت، مضيفا أن »هذا بالضبط ما أثــار حربا جتارية بني 
البلدين«. ويطلق اخلبراء السياسيون على احتدام املواجهة 
احلالية بني الصني والواليات املتحدة مصطلح »احلرب الباردة 
الثانية«.  وكانت املواجهة التجارية بني البلدين قد انطلقت 
في يوليو متوز 2018، عندما فرضت واشنطن رسوما قدرها 
%25 على استيراد 818 نوعا من البضائع الصينية، واتخذت 

بكني إجراءات مقابلة.

الصباح الجديد - وكاالت :
 اســتقبلت املستشــارة األملانية أجنيال 
ميركل امس اإلثنني الرئيس الفرنســي 
إميانويــل ماكرون عشــية تولــي أملانيا 
الرئاســة الدورية لالحتاد األوروبي وسط 
الذي  املستجد،  فيروس كورونا  انتشــار 
يواجــه أزمــة غيــر مســبوقة تعتزم 
املستشارة معاجلتها قبل ترك السلطة.
ويتوقع أن يحســن الرئيس الفرنســي 
موقعــه بعــد الهزمية التــي مني بها 
حزبه األحد في االنتخابات البلدية التي 

أظهرت تقدم املدافعني عن البيئة.
وقبل التوجه إلى برلني استقبل ماكرون 
في قصر اإلليزيه أعضاء مؤمتر املواطنني 
من اجل املناخ غداة الفوز الساحق لهذا 

التنظيم املدافع عن البيئة.
ابتداء  وامام املستشــارة حتديات كثيرة 
من األول من متوز/يوليو بدءا بـ«االتفاقية 
اخلضراء« األوروبية إلى بريكســت مرورا 
مبلف الهجــرة او العالقــات مع الصني 
والواليات املتحدة. ولم تتول رئاسة االحتاد 

منذ العام 2007.
واألزمة  وباء كوفيــد19-  لكن تفشــي 
االقتصادية الناجمة عنه أولوية األشهر 

الستة املقبلة.
ونهاية أيار/مايو أعلنت ميركل »لقد ّغير 
فيــروس كورونا عاملنا كمــا غير خطط 

الرئاسة األملانية«.
- »االستفادة من هذه الرئاسة لتشكيل 

إرث« -

وقالت ميركل »كانت ردود الفعل األولية 
مبا فيها ردود فعلنــا وطنية وليس دائما 
أوروبية« وهــي تنــوي درء »خطر الهوة 
العميقة التي تتســع أكثــر وأكثر في 

أوروبا«.
واملساعدة  »التضامن  تراهن على  وباتت 

املتبادلة« بني الدول األعضاء الـ27.
وهو تغيير تام فــي موقف ميركل التي 
اتهمت بالتعنــت في ملف اليونان التي 

كانت قريبة من اإلفالس في 2011.
واملستشارة التي كانت حتى اآلن تتعرض 
النتقادات بســبب صرامتها في املوازنة 
وحذرها الكبير على الســاحة األوروبية 
قد »تستفيد من هذه الرئاسة لتشكيل 
إرث« بحســب دبلوماسي أوروبي. وتنوي 

ميــركل التي وصلت إلى ســدة احلكم 
قبل 15 عاما، مغادرة املستشارية نهاية 

.2021
وكســرت ميركل التي غالبــا ما تتهم 
باالفتقار إلى الشــجاعة السياســية، 
احــدى احملرمــات األملانيــة فــي مجال 
التضامن املالي مــن خالل اقتراحها مع 
بـ500  أوروبيــة  ماكرون خطــة نهوض 

مليار يورو.
واقترح املسؤوالن اللذان التقيا مساء في 
قصر ميسبرغ شمال برلني، متويل اخلطة 
املساعدات  لتقدمي  أوروبي مشترك  بدين 

للدول األكثر تضررا بفيروس كورونا.
وفتحت املبادرة الفرنسية-األملانية الباب 
بقيمة  األوروبية  املفوضيــة  أمام خطة 

750 مليــار يــورو التي ســتكون محور 
نقاشات صعبة في أوروبا.

»اننــا  الفرنســية  الرئاســة  وأكــدت 
متفائلون ومصممون للتوصل إلى اتفاق 

بشأن املوازنة في متوز/يوليو«.
وأعلنت ميركل اجلمعة لصحف أوروبية 
منهــا »لومونــد«، »أنهــا مدركة متاما 

لصعوبة املفاوضات املقبلة«.
والرهان كبير ألن جناح هذه الرئاسة ال بل 
مســتقبل االحتاد األوروبي سيرسم في 

األسابيع املقبلة.
وحذرت ميركل في مقابلة بالقول من أن 
عدم تبني خطة نهوض »ســيفاقم كل 

املشكالت« من خالل تغذية الشعبوية.
وقالت »نســبة بطالة مرتفعة في بلد 

ما قد ينمي فيه قوة سياسية متفجرة. 
وســتكون اخملاطر احملدقة بالدميوقراطية 
أكبــر«. وفي حال تغلــب االحتاد األوروبي 
علــى حتفظات الــدول األربــع - هولندا 
املعارضة   - والسويد  والدمنارك  والنمسا 
خلطــة النهــوض كما هــي مطروحة 
ستكون الرئاسة الدورية األملانية تكللت 

جزئيا بالنجاح.

- »ال اتفاق« مدمر لالقتصاد -
لكــن معضلة أخــرى بانتظــار االحتاد 
األوروبــي مع وصول مفاوضــات ما بعد 

بريكست إلى طريق مسدود.
وبريطانيا التي خرجت من االحتاد األوروبي 
في 31 كانــون الثاني/يناير تتفاوض مع 

بروكســل إلنشــاء عالقة جتارية مفيدة 
مع االحتاد األوروبي بعد املرحلة االنتقالية 

التي تختتم نهاية العام احلالي.
تقدم  باحراز  النقاشــات  تســمح  ولم 
حقيقي فــي حني يقترب االســتحقاق 
بســرعة ومعــه مخاطر »الــال اتفاق« 

املدمرة لالقتصاد.
وال تخفي ميركل أيضا بأنها تريد أن ترى 
أوروبا تتحمل »مســؤوليات أكبر« على 
املستوى العاملي ملواجهة الصني وأميركا. 
وتريد ميركل ابرام »اتفاق اســتثمارات« 
مع بكــني. لكن قمة أوروبية-صينية في 
أيلول/سبتمبر في اليبزيغ الغيت بسبب 
الوباء وأيضا النســداد افق التوصل إلى 

اتفاق.

أستراليا.. أكبر زيادة 
يومية في اإلصابات بكورونا 

خالل شهرين

رئيس بيالروس يكشف 
»سر« الصراع بين الواليات 

المتحدة والصين!

ميركل تستقبل ماكرون عشية تولي المانيا رئاسة االتحاد االوروبي

الصباح الجديد - متابعة:
 

الرفــض  مــن  الرغــم  علــى 
الضــم  خملطــط  الفلســطيني 
االســرائيلي، لكــن العديــد من 
التظاهــرات التــي خــرج فيهــا 
الفلسطينيون الى الشوارع كانت 

دون املتوقع، من حيث االعداد. 
وتبــدأ االحتجاجات فــي الضفة 
بتجهيز  عــادة  احملتلــة  الغربيــة 
مكبــرات الصــوت التــي تأخــذ 
مكانها علــى املنصة ورفع العلم 
الفلسطيني والسماح للموظفني 
احلكوميني باخلروج قبل انتهاء دوام 
الشعبية  املشاركة  لكن  عملهم، 
فــي رام اهلل للتعبيــر عــن رفض 
كانت  اإلسرائيلي  الضم  مخطط 
خجولــة. حيــث حضــر تظاهرة 
الثامــن مــن حزيران/يونيو حوالى 
200 شــخص على عكس املتوقع 
وجاءت املشاركة غير متوافقة مع 
تطلعات الســلطة الفلسطينية 
التــي دعت للتعبيــر عن الغضب 
التحــركات  ضــد  الشــوارع  في 

اإلسرائيلية احملتملة.
ومــن املتوقــع أن تعلن إســرائيل 
جــدول تنفيــذ مخططها لضم 
الغربية  الضفة  في  مستوطناتها 
األردن  غــور  ومنطقــة  احملتلــة 
االســتراتيجية ابتداء من األول من 

متوز/يوليو.
وتتصاعــد اإلدانــة الدوليــة جتاه 
مخطط الضم، الــذي يعتبر جزءا 
من اخلطة األميركية للســالم في 
الشرق األوســط والتي أعلن عنها 
لكن  الثاني/يناير.  كانــون  أواخــر 
اخملطط  رفضــوا  الفلســطينيني 
األميركي بشــكل قاطع، وكذلك 

مخطط الضم اإلسرائيلي.
وفي الشارع، لم تكن التعبئة ضد 
اخملطط اإلسرائيلي كما هو متوقع.
تقول احملللة السياســية نور عودة 
لوكالة فرانس برس »هناك إرهاق«، 
مضيفــة »إرهاق مــن الوقوف في 
رام اهلل وانتظار الكاميرات لتظهر 
حجــم غضبنا«. وتتســاءل عودة 
»أنت تتحــدث إلى نفســك، ماذا 

بعد؟«.
وفي مدينــة أريحا، جنحت منظمة 
التحرير الفلسطينية وحركة فتح 
في تنظيم مسيرة حاشدة اإلثنني 

املاضي. ورفعت احلشــود الالفتات 
الرافضة للضم، كتب على إحداها 
»فلسطني ليســت للبيع« وأخرى 
تدين خطة ترامب. ونقلت احلافالت 
التــي اســتأجرها منظمو احلدث 
اآلالف إلــى موقع احلدث، لكن غادر 

معظمهم قبل بدء اخلطابات.
تقول عــودة إن أحد أســباب مثل 
هكذا خلل يتمثل بشعور اإلحباط 
من الزعماء الفلســطينيني الذين 
من خالل  الســالم  بإحالل  »وعدوا 

املفاوضات لكنهم فشلوا«.
- فجوة -

واحتلت إســرائيل الضفة الغربية 
في العــام 1967. وفي العام 1993 
مت التوقيــع على اتفاقية أوســلو 
للسالم وحتديد نطاق احلكم الذاتي 
الغربية  الضفة  في  الفلسطيني 

احملتلة.
لكــن بعــد نحــو ثالثــة عقود، 
لــدى بعض  الشــكوك  تزايــدت 
الفلسطينيني بشأن قدرة قادتهم 
التفاوض مع إســرائيل على  على 
الشارع  في  مقبولة  تكون  صفقة 

الفلسطيني.
املنطقــة  األردن،  غــور  فــي 
ثلث  تشكل  التي  االســتراتيجية 
مساحة الضفة الغربية ما جعلها 
اإلســرائيلية،  األهداف  مرمى  في 
يقول أحد املزارعني وقد فضل عدم 
الكشــف عن اســمه، »السلطة 
الفلســطينية ضعيفــة للغاية، 

ليس لديها سلطة«.
ويرى األكادميي واملســؤول السابق 
في السلطة الفلسطينية غسان 
اخلطيب، وجــود »فجوة« آخذة في 

االتساع بني الشعب الفلسطيني 
وقادتــه وهــي تفســر عالمــات 
الالمبــاالة فيمــا يتعلق مبخطط 
بــني أســباب هذه  الضــم. ومن 
االنتخابات  انعقــاد  عدم  الفجوة، 

منذ العام 2006.
وأظهر اســتطالع للرأي نشر هذا 
القدس لإلعالم  األسبوع من مركز 
واالتصاالت ومؤسســة فريديريش 
أن  األملانيــة،  إيبرت-شــتيفتونغ 
83 فــي املئة من الفلســطينيني 
يعتقــدون انــه من املهــم إجراء 

االنتخابات.
من جهة ثانيــة، أبدى 13 في املئة 
أراءهم  املســتطلعة  مــن  فقط 
الفلســطيني  بالرئيس  ثقتهــم 
محمــود عباس )85 عامــا(، بينما 
وصف 76 في املئة منهم السلطة 

الفلســطينية التي يقودها بأنها 
فاسدة.

- »الشارع سيقود« -

ويشــير اخلطيب إلــى أن التهديد 
بالضــم يأتي فــي الوقــت الذي 
يواجه فيه الفلســطينيون ظروفا 
بســبب  للغاية  صعبة  اقتصادية 
جائحــة كوفيــد 19-، إذ تشــهد 
الضفة الغربية زيــادة مطردة في 
أعــداد اإلصابات. ويقــول »يعاني 
النــاس من مشــكالت كثيرة في 

هذه الفترة«.
بعض  ينظر  األكادميي،  وبحســب 
بوصفه  الضم  إلى  الفلسطينيني 
إســرائيلية  حلملــة  اســتمرارا 
طويلة األمــد »لتكريس االحتالل« 

املنتظم  البنــاء  والتــي تشــمل 
واملتسارع للمزيد من املستوطنات 

اإلسرائيلية.
ويتوقــع اخلطيــب أنهــم »رمبــا 
يعتقــدون أن الضــم ليــس ذلك 
اإلجراء الذي سيكون له تأثير كبير 

على حياتهم اليومية«.
أما عودة فتحــذر من اعتبار حجم 
األخيرة  املظاهرات  في  املشــاركة 
»مقياسا« لرد الفعل الفلسطيني 

على خطوات الضم اإلسرائيلية.
تقول عــودة »النــاس ال ينتظرون 
الشارع  املســؤولني،  من  تعليمات 

سيقود«.
االنتفاضــة  إلــى  وتشــير 
الفلســطينية األولــى التي بدأت 
أواخر العام 1978 قائلة »لم يتوقع 

أحد االنتفاضة األولى«.

تظاهرات ضعيفة في رام اهلل

من المتوقع أن 
تعلن إسرائيل جدول 

تنفيذ مخططها 
لضم مستوطناتها 
في الضفة الغربية 

المحتلة ومنطقة 
غور األردن 

االستراتيجية ابتداء 
من األول من تموز/

يوليو.

القادة الفلسطينيون يكافحون لتعبئة الشارع 
في مواجهة مخطط الضم اإلسرائيلي
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دراسة

دراسة

اصدارترجمات

قصة قصيرة

يعني انه ال يحّدد أمرا وال يريد اإلشارة الى 
شــيء معّي أو يجعل البطل هو الشيء 
اآلخر، وحتريك الشيئية لتكون هي اإلزاحة 
عن الفعل االنساني ان جاز التعبير، ولهذا 
نراه في القســم األول يبحــث عن لعبٍة 
ســردية تطارد العنوان وكأنه يريد سكب 
الثيمة علــى طريقتي.. األولــى: املقدرة 
الســردية التدوينية في عالم واحد يتخذ 
من االســم العلــم في القصــص التي 
تتمحور على شــكل أربــع قصص بذات 
العنــوان، وقصتان بعنــوان واحد وقصة 
واحدة لها عنوان مستقل.. وهو قد أتخذ 
من عنوان )عايدة يوســف ( في القصص 
االربعة و) رامة التني ( قصتان و)زفرة احلب 
األخيــرة ( القصة االخيرة في القســيم 
االول وميكن مالحظة الثيمة اخلارجية من 
لعبة التدوين من خالل العنوان، والعالقة 

بي عايــدة والتني واحلــب وزفرته.. لتبدأ 
عملية الكشــف عن عمليــات الترابط 
الســردية التي تخيط بها عملية تدوين 
الفكرة على شــكل ســرد إبداعي وليس 
ســردًا حكائيا.. ورغم ان اللعبة السردية 
تكاد تكون متشــابهة في القسمي من 
حيث تناول طريقة الطرح التي تتراوح ما 
بي الغائب واملتكلم واخملاطب أو التداخل 
بي هذه الطرق الســردية، فإن اللعبة في 
القســم األول هي انه أرادهــا لعبًة فنية 
تقســم حكايتها الى عّدة أقسام، ليس 
مبعنى االختالف املكاني بل مبعنى التطّور 
الزمني للشــخصيات التــي تريد البوح 
مبــا عندها على لســان راويهــا.. فأغلب 
االجتماعي  احلــراك  ذلك  فيها  النصوص 
أو ألقل فعل  أيديولوجــي  املغطى بفعل 
مسبق كردة فعل لواقع سياسي تعيشه 
شــخصيات القصص لهذا فــإن عملية 
التدوير فــي بنية الكتابــة خضعت إلى 
معيارين أساسي .. األول : إن الواقع ليس 
نتاج فعل الشــخصيات، بل هو نتاج قوة 
وما الشخصيات إال صورة معاكسة، وان 
اخلارقة سواء  القوة  لتلك  كانت مشوهة 
كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية 
أو دينيــة .. والثانــي : إن الشــخصيات 
الرئيســة كانت حتــاور ذاتهــا عن طريق 
الراوي/ الكاتــب / حتى وإن كانت بطريقة 
الغائــب التي كانت هي املســيطرة على 
أغلب نصوص اجملموعة في قسمها األول 

والثاني الذي ضم 19 قصة قصيرة.
إن بنيــة الكتابــة التدوينيــة فــي هذه 
اجملموعة ال تعتمد على كمية اللغة التي 
هي هنا تقــوم بعملية الرصــد املكاني 
وتثوير الصراع بقدر ما تعتمد على كيفية 
إجناز احلكاية، أو احلدوتة بثوب ســردي لذا 
نرى قصة طويلة بأكثر من ثالث صفحات 
وقصة قصيرة بصفحــة واحدة، أو قصة 
بثالث ســعات حكائية، ولها سعة أخرى 
في القســم الثاني وأقصد بها ما يتعلق 
بعايــدة التي متثل املرجعية التاريخية من 
جهة مثلما متثل املرجعية االجتماعية من 
جهة أخرى في حي جهتها الثالثة ترتبط 
بكونهــا أي عايدة الهدف الذي يســعى 
الكاتب لبلوغه بطرح أفكاره. وهو ما ميكن 
تلخيص هذه املقدرة احلكاية على شكل 
مجرى  لتشكل  الفكرة  يضخان  ينبوعي 
نهر السرد. الينبوع األول: ما حتمله الفكرة 

من كمية كبيرة من جانبها السياســي 
االجتماعي الــذي يريد الكاتــب إيصاله 
إلى املصــب العام وهو املتلقي .. والينبوع 
الثاني : ما حتمله طريق الســرد من قدرة 
على قيادة ضفتي النهر إلعطاء الدهشة 
إلى املتلقي ومنحه قدرة املتابعة لفحوى 
الصراع والفعل الدرامــي الذي تتمتع به 
شخصيات احلكاية.. وهو ما يعني حصول 
غاية علــى ابتكار اللعبــة التدوينية من 

خــالل التنقل بي الواقع عبر اســتخدام 
بلهجة مصرية خالصة  مفردات شعبية 
وكذلك عبر اســتخدام املنولوج الداخلي 
لكل شــخصية التي يريدهــا أن تكنون 
معبرة عن الــراوي الذي يقــوده الكاتب/ 
القاص مبعنى أنه يريد أن يستل اخمليلة من 
أرض الواقع ومينــح الواقع مفعول اخمليلة 
كي تبقى عملية الرصد قابلة للمناقشة 
أثنــاء عملية التلقي خاصــة وأن اجلانبي 

السياسي هو األعلى في مناطقة أوضاع 
البلــد من خالل األمكنة والشــخصيات 
واملاضــي واحلاضر وحتــى التاريخ وهو مما 
جعل بعــض القصص تتداخل فيها طرق 
السرد بي الغائب واملتكلم، أو بي اخملاطب 
والغائب لدمج الســرد فــي روح الفكرة، 
والتالحم ما بــي ما يريد املتلقي وما يريد 
املكاتب من عالمات دالة ملســيرة الفكرة 

عبر ينبوعي السرد.
من جهة أخرى تبقــى اللغة هي حصان 
اللعبة، الذي يسابق الفكرة املوسومة في 
وجه صفحة السرد.. فاللغة هنا تريد رسم 
أبجدياتها منذ العنوان حتى النهاية وهي 
لغة تعتمد على أربعة محموالت .. احملمول 
األول : إنها لغة السرد املتعارف عليها في 
قيادة القصة من استهاللها إلى نهايتها 
ومن ثم التوحــد مع العنــوان .. احملمول 
الثاني : إنها لغــة ال تريد تبيان مالمحها 
على أنها تريد ســبك احلكايــة بطريقة 
هامشــية، أو متعارف عليها بل هي لغة 
تقــود اللعبة إلى محك الســرد.. احملمول 
الثالث: إنها لغة قادرة على منح الدهشة 
ليس من خالل لون املفردة وشــعريتها بل 
من خالل االنتقاالت العديدة بي اللهجة، 
واللغــة املدونة، واألســماء لكي ال تبقي 
األثر املعجمي على أنه مفعول ســردي ) 
رغم أن البعض قد يشكل هكذا نوع من 
اللغة في تداخالتها (.. احملمول الرابع : إنها 
لغة قادرة على وضع املعاجلات الســردية 
في تفاصيــل تثوير الصراع عبــر اختيار 
املنطقة التي تتالعب بها طريقة السرد.. 
إن جمع هــذه احملموالت يعطــي املتلقي 
النــص وغاياته ومن  فرصة ملعرفة خبايا 
ثم الوصول إلى منطقتي القصد والتأويل 
الــذي يحتاجه كل نص لفك شــفراته.. 
ومن هــذه احملموالت ميكن معرفة أيضا أي 
مستوى استخدام الكاتب ليكّون أسلوبه 
في القصص.. وهو ما يعني تأشــير وجود 
املستوى اإلخباري املتزعم لكل املستويات 
املســتوى  وخاصة  ترافقه  التــي  األخرى 
التصويــري الذي يعني مبراقبة اللغة أكثر 
من مراقبة فعال الشخصيات أو االنتقاالت 
هناك  كان  مثلمــا  والزمانية..  املكانيــة 
الكثير من املستوى املونولوجي إن صّحت 
التسمية التي تقود كثيرا فعاليات القص 
لالنتقال باحلكاية من مســتواها الثيمي 

إلى مستواها السردي.

علي لفتة سعيد

تأخذ بعض النصوص في ســاعات تلقيها 
معتمدة على بعض العتبات التي يضعها 
كاتبهــا لتكون دااًل ملدلول ما ســيأتي من 
مدونات داخل النّص الكلي سواء كان قصة 
أو رواية لتبقى مشاغلًة للمتلّقي الباحث 
عن فّك شفرات النّص دون إغفال أية عتبة 
ممكن أن يدّونهــا الكاتب حتــى لو كانت 
هامًشا أو مصدرًا أو معلومًة جانبية.. وهو 
ما ميكن استخالصه من عدد من العتبات 
املصري  والروائــي  القاص  مجموعــة  في 
عبد النبي فرج املعنونة ) جســد في ظل 
( والذي ميكنــه أن مينح العديد من حلظات 
التفكيــر مباهية القصد لهكذا عنوان وما 
هي التأويالت التي ميكن أن يســتخلصها 
املتلّقي بحســب قدرته وفهمه وعالقاته 
التلّقــي، وكذلك مع  العديدة مع فهــم 
قدرته على فّك الرموز.. فجســد في ظّل 
ميكن أن يعطــي مدلول الفــراغ املتحرك 
املرافق للجسد األصلي، سواء كان إنسانا 
أو أي شــيء آخر في هذه احلياة، شجرة أو 
جمادا أو حيوانــا.. ولكنه ايضا يضع عتبًة 
أخــرى لها مدلول كبير الــى حّد التماهي 
مع مقابلة العنوان مــع داللة ذكرها وهي 
اآلية الكرمية  ) وكل إنســان ألزمناه طائره 
في عنقه ( وكذلك ايــة أخرى ) كل نفس 
مبا كسبت رهينة ( واآليتان لهما القصدية 
اجلمعية بعد ان يتم تنفيــذ فعل القراءة 
القرائي ملاهية  دور كجمع احلاصــد  ليأتي 
العتبــات التــي تتــّوج بالعتبــة الثالثة 
اخملتصرة جدا لتكون مدلواًل آخر من مداليل 
الفعل التدويني ألفكار أو ثيمات او حكايات 
القصص، والعتبة هنا هي اإلهداء ) الى أبي 
( والذي لم يضعه ما بعد العتبة الثانية، بل 
جعله مفتاحا للقسم الـول من القصص، 
وهي هنا قصدية ملمحية إن  الكتاب ليس 
كّله إهداء لألب، بل في قســمه األول الذي 
علينا ان ننتبه الى القســم الثاني أنه لم 

يضع له اهداء.
إن بنية الكتابة في مجموعة ) جســد في 
ظل ( والتي تعطينا أهمية احلركة الدائرة 
حول الشيء اآلخر املزاح من األصل ومراقبة 
االنفعاالت األشــياء املرافقــة التي ميثّلها 
الظّل فهــو جعل كلمة ) جســد ( نكرة 
مثلما جعل كلمة الظــل كذلك، وهو ما 

محموالت السرد ولعبة اللغة في مجموعة »جسد في ظل«

بغداد ـ الصباح الجديد: 

صدرت  للشــاعرة دنيا ميخائيــل روايتها 
األولى ”وْشــم الطائــر“ عــن دار الرافدين 

)بغداد/ بيروت(   
وحســب الشــاعرة، تقع أحــداث الرواية 
علــى مدى عقديــن صاخبي فــي العراق 
الروايــة حباً كبيراً  تعيش خاللهما بطلة 
ومحنة كبيرة كذلك. فــي قريتها اجلبلية 
الوادعة شــمال غرب العراق، تتعّرف هيلي 
إلــى إلياس الصحفي القــادم من املوصل 
مقتفياً طائر القبــج. وبعد جتربة مفعمة 
باحليــاة، يتم اختطاف هيلــي وبيعها من 
قبل تنظيم داعــش. الرواية ترصد حتوالت 
عاملها الزاخر باجلمال واالضطراب معاً، من 
قرية حليقي التي ليست على اخلريطة إلى 

مدينة املوصل وأخيراً إلى كندا.

مقطع من الرواية:
أحياناً يتفاهمان باإلشــارات ألّن الكثير مما 

يريدان التعبير عنه لم يتعّلماه بعد باللغة 
اإلنكليزيــة. فهمْت بأنــه عندما كان في 
اخلامســة من عمره فقَد أّمــه في مجزرة 
جماعيــة. لم يســتطع أن يفهــم آنذاك 
أّن بإمكانها أن تختفــي عنه هكذا، فظّل 
يبكي ويطلبها من أبيه. قال له أبوه بأّن أمه 
ستعود إليه إذا اســتطاع أن يلصق أجزاء 
آنية مكسورة. كان أبوه يشتغل في محل 
لتصليح الســيراميك. وهكــذا منذ ذلك 
اليوم صار يأخذه معه إلى احملل ليســاعده 
في لصق ِكَسر اآلنيات. كان يلصق األجزاء 

ه.  بحماس وينتظر حتى تعود إليه أمُّ
رســمْت قلباً فيــه شــرخ. أرادت أن تقول 
بأنها تتأّسف لفقدان أّمه، وأنها هي أيضاً 
فقدْت أحباء ال قبور لهم لتزورهم. رسمْت 
ناياً بجانب القلب. قــال: أنِت تعزفي على 
الناي؟ إكتفت بنعم. إمنا أرادت أن تقول بأّن 
جماعتها لم يدفنــوا موتاهم ولم يعزفوا 
على أرواحهم تلك املوسيقى احلزينة التي 
تبدأ من حلظة رفع النعش حلي االنتهاء من 

الدفن.

كلوريا فويرتس*
ترجمها عن االسبانية:

حسين نهابة

انا عنكبوت اسبانيا الذي
ال يلسع وال يخدش

ارقص الفالمنكو
على األهداب.

ارقص بكل قوائمي.
تاكاتا، تاكاتا!  -

اتبختر في ملعبي
بي الزهور وطيور الكناري

بنسيجي البلوري.
تاكاتا، تاكاتا!  -

واتناسى ان اقنص
اذا ما سقطت ذبابة او بعوضة

غير آبه سوى برقصي.
تاكاتا، تاكاتا!  -

انا عنكبوت اسبانيا الذي
ال يلسع وال يخدش.

انا العنكبوت االندلسي

يُسمع صداي 
ان انا مشيت.

- تاكاتا، تاكاتا!
انا عنكبوت اسبانيا الذي

يرقص الفالمنكو
في القصب.

- تاكاتا، تاكاتا!

حتّطم نسيجي

جّراء رقصي الكثير.

*شاعرة إسبانية

عبد الهادي عباس

في صباٍح مشــرق، يجلس أليوسا – وهو 
رجل طاعن في الّســن – في وسط البحر 
على قارٍب بســيط، ومزاجه يعتكر قهراً 
وأملاً .. فمنذ أسبوع تقريباً لم يصطْد أّية 
ســمكة، وهذا الشيء خلق بداخله حزناً 

كبيراً.
يضع يده علــى خّده ألكثر من ســاعة، 
وحرارة الشمس تزداد أكثر فأكثر .. وفجأة 
.. وفي حلظــة ما وهو غارق في التفكير .. 
تذّكر أّنه منذ مّدة ليســت طويلة، ذهب 
إلى ســوق في البلدة لبيع املســلتزمات 
احملظــورة، ودخل عند محــل رجٌل غريب 
يغّطيه الشــيب، فطلب منــه طلباً: أن 
يجد له حالً خاّصاً ملشكلة نحس الصيد 
عنده. فما كان مــن الّرجل صاحب احملّل 
غير أْن ميعــن فيه الّنظر ، ثّم ذهب وفّتش 

خزانته املوصودة بثالثة أقفال. 
 وليأتيه بشيء ما.

كان ُطعم هذا الشيء عجيباً .. حسب ما 
وصفه له.. حيّث أّنه ميســك أّية سمكة 

ويصطاد أية مخلوق يعيش 
حتــت البحــر، وال ينفذ .. فمــا كان من 
الّصياد غير أن يأخذ ما أعطاه إياه والفرح 
يداهمه، ويذهب ليغادر فوراً لكن صاحب 
احملل حذره بكالم أخير: )أْن ال يحتال على 

البحر(..
أخــرج الصياد  وهــو في مــن القارب  
.. عّلقه في  العجيــب هــذا  الطعــم 
الّصنارة ورماه فــوراً في البحر .. وما هي 

إاّل ثواني .. حتى أحس بأول غنيمة له.
لقد كانت ســمكة .. فرح الصياد بها ، 
فأخذهــا ووضعها في ســّلة الغنائم .. 
وراح يأخذ الطعم العجيــب مّرة أخرى 
ويرميه فوراً في البحر .. فكانت الغنيمة 
أن يصطاد هذ املّرة ســمكتي .. ثّم ثالث  
ســمكات في املّرة الثالثــة .. ونوٍع نادر 
من الســمك في املّرة الّرابعة .. وهكذا 
بدأ العجوز الصياد يســحب من البحر 
ويضع في الســّلة .. حتــى كاد أن ميتأل 
القارب مــن ثقل الغنائــم .. ولم يلبث 
أْن يستســلم .. فرمى الطعم هذه املّرة 
أبعد من املعتاد وبدأ ينتظر شيئاً جديداً 
وينتظر.. لم يصطد شــيئا! )هل انتهى 

مفعوله؟( هكذا تســاءل في نفســه .. 
وفي اللحظة عينها حدث شيء عجيب 
.. بدأت السّنارة       تصطاد وتسحب من 
تلقاء نفســها .. وكانت تصطاد أشياًء 
غريبــة .. بــل ثقيلــة!     كانت تصطاد 
أواني طعام وقطاعة عشــب وغســالة 
مالبس!  ثم أشــياء ثمينة ولؤلؤ ومعادن 
الذهول،  العجوز  الرجــل  فإنتاب   .. نادرة 
وقّرر أن يتخلص من حمله الثقيل ليبقي 
األشــياء النادرة وأن يرجع إلى بيته .. وما 
أْن بدأ فــي جتديف القارب       وشــعور 
الفخر والعظمــة ينتابه الصطياده كّل 
هذه .. توّقف القارب فجأة! ومن غير عّلة.
وأحــس العجــوز بخوف ألن شــيء من 
جانبيه يالمســه .. نظــر ببطئ فكانت 
اجملاديــف قد طّوقت ذراعيه!      وأحاطت 

بلسانه.
حــاول الهــرب والفكاك .. لكّن شــيئا 
خلفــه قد أمســكه .. كانــت الّصنارة 
تتحّرك من تلقاء نفســها، فأمســكت 
الصيــاد العجوز. فتقذف به في ســّلة 
املصطاد  السمك  ليعود جميع  الغنائم 

إلى البحر، ويتحّول هو إلى سمكة!

»وشم الطائر« .. جديد دنيا ميخائيلقصيدة »انا العنكبوت«

ُمصطــاد

إن بنية الكتابة في مجموعة ) 
جسد في ظل ( والتي تعطينا 

أهمية الحركة الدائرة حول 
الشيء اآلخر المزاح من األصل 

ومراقبة االنفعاالت األشياء 
المرافقة التي يمثّلها الظّل 

فهو جعل كلمة ) جسد ( 
نكرة مثلما جعل كلمة الظل 

كذلك، وهو ما يعني انه ال 
يحدّد أمرا وال يريد اإلشارة الى 

شيء معيّن أو يجعل البطل 
هو الشيء اآلخر، وتحريك 

الشيئية لتكون هي اإلزاحة عن 
الفعل االنساني ان جاز التعبير

غالف الكتاب
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

قررت رابطة انديــة الدوري املمتاز 
ان يتوجه وفد ميثلهــا ، لزيارة قبر 
الراحــل احمد راضي، فيما أعلنت 
انهــا قدمــت مقترحــاً للهيئة 
التطبيعيــة مــن اجل تســمية 
املوســم املقبل من الدوري املمتاز 

مبسمى »احمد راضي«.
وقــال ممثــل الرابطــة عــن نادي 
الشــرطة عدي الربيعي في بيان 
صحفي إنه »ســيتوجه وفد ميثل 
رابطة اندية دوري الكرة املمتاز الى 
مقبــرة الكرخ لزيــارة قبر الراحل 

الكابنت احمد راضي«.
ممثلي  واضاف: »ســيكون جتمــع 
اوال في نــادي الكرخ عند  االندية 
التوجه  قبل  )١٠( صباحاً  الساعة 
الى املقبرة حيث سيقتصر الوفد 
على ممثلي اندية العاصمة بحكم 
احملافظات  انديــة  وصول  صعوبة 
في ظل اجــراءات احلظر وصعوبة 

التنقل«.
الزوراء  لنادي  اإلدارية  الهيئة  قررت 
الذكرى  احتفالية  الغاء  الرياضي، 
الـ«51« لتأســيس النادي بسبب 
رحيل اثنني من رموزه »احمد راضي 
وعلــي هادي.وقال عضــو الهيئة 
اإلدارية للنادي عبد الرحمن رشيد 
إن »الهيئة االداريــة لنادي الزوراء، 
بالذكرى  احتفاليتها  الغــاء  تقرر 
ال »51« لتأســيس النــادي وذلك 
لفقــدان أثنــني من رمــوز النادي 
والكابنت  راضــي  أحمد  الكابــنت 

إثر اصابتهم بفايروس  علي هادي، 
كورونا«.

وأضاف »نســأل اهلل أن يرحمهم 
بواســع رحمته وأن يلهم ذويهم 

ومحبيهــم الصبــر والســلوان 
وأن يبعــد هذا الوباء عــن عراقنا 
احلبيب وتعود احلياة كما كانت في 

السابق«.

إلى ذلــك، تعيش األندية العراقية 
حالــة مــن الترقــب، فرغم فتح 
بورصة  أن  إال  االنتقــاالت  ســوق 
الالعبــني خاملة وأغلــب األندية 

تتابع املشــهد دون حترك ، التقرير 
التالي، يرصد أسباب خمول سوق 
األندية في  االنتقال وضعف رغبة 

إبرام الصفقات:

مير البلــد بأزمــة اقتصادية جراء 
األندية ما  جائحة كورونا، وتترقب 
ميكن أن يخصــص لها من موازنة 
مالية سنوية إلبرام التعاقدات في 
املوسم احلالي، خصوصا وأن أغلب 

األندية متثل الوزارات العراقية.
وبعض األندية أكدت أنها حافظت 
علــى جميــع العبيهــا وبالتالي 
رغبتها في دخول سوق االنتقاالت 
لم تكن مثل املواســم السابقة، 
خصوصــا وأن املوســم املاضي مت 
إلغــاؤه بعد مــرور خمس جوالت.
يراهنون  املدربــني  أغلب  وبالتالي 
على نفس اخليارات التي مت التعاقد 
معهــا، ووضعــوا ثقتهم بنفس 
منافســات  خلوض  التشــكيالت 

املوسم املقبل.
تــرى األنديــة أن مصير املوســم 
أن  املقبل مــازال مجهــوال طاملا 
جائحــة كورونــا تهــدد مواعيد 
املباريات في ظل أتساع رقعة متدد 
الفيروس.وبالتالــي البعــض يرى 
االنتقاالت مخاطرة  دخول ســوق 
قــد تكلف األنديــة مبالغ مالية، 
مرة  الــدوري  انطالق  يتأخــر  وقد 

أخرى.
وأغلــب التعاقدات جرت حســب 
األندية  ومعظم  املدربــني،  حركة 
حافظت علــى مدربيها، وبالتالي 
احلفاظ على نفس أسلوب اللعب 
ونفــس األدوات التــي تطبق هذا 
املدربني  بعض  باســتثناء  الفكر، 
اللذين استلموا املهمة مع انطالق 
تكن  لم  وبالتالي  املاضي،  املوسم 

القائمة من اختياراتهم.

مقترح لتسمية الموسم المقبل من الدوري الممتاز بـ«احمد راضي«
كاتانيتش يستدعي العاني الزوراء يلغي احتفاليته بالذكرى الـ«51« لتأسيس النادي

لقائمة الوطني األولية

الزوراء يضم عمار 
عبد الحسين

زاخو يتعاقد مع 
المدرب أحمد صالح

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر مدرب املنتخب العراقي، ستريشكو كاتانيتش، 
إضافة الالعب لؤي العاني للقائمة األولية ألسود 
الرافديــن التــي ســتبدأ التحضيــر للتصفيات 
املزدوجة، والتي ستســتأنف خالل شــهر تشرين 
األول/أكتوبر املقبــل.  وجاء قرار كاتانيتش بإضافة 
العاني بعد إعالن الهيئــة التطبيعية أن الالعب 
أصبح مؤهــالً لتمثيل املنتخبــات العراقية بعد 

إكمال األوراق املطلوبة.
وذكر بيان االحتــاد أن كاتانيتش منح فرصة لالعب 
لؤي العانــي بعد أن منحه االحتــاد الدولي الضوء 

األخضر لتمثيل املنتخب العراقي. 
وكانت الهيئة التطبيعية لالحتــاد العراقي لكرة 
القدم، أعلنت أنها تلقت رســالة من الفيفا، تفيد 
بإمكانية انضمــام الالعب لــؤي العاني، صاحب 
اجلنســيتني العراقية واملغربية، ألســود الرافدين.
وجاء ذلك بعدما تســلم الفيفا رسالة من االحتاد 
املغربي لكرة القدم، بتاريخ 23 من الشــهر اجلاري، 

ذكر فيها أن العاني لم ميثل املنتخبات لديه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ظفر الزوراء ، بخدمات العب النفط السابق، عمار 
عبد احلســني، لتمثيل الفريق في املوسم املقبل.

وقال عضــو الهيئة اإلدارية للــزوراء، عبد الرحمن 
رشــيد، في تصريحات لكــووورة، إن اإلدارة أنهت 
التعاقد مــع الالعب عمار عبد احلســني، لتمثيل 
الفريق في املوسم املقبل، برغبة من املدرب باسم 

قاسم.
وأوضح أن الزوراء يســعى إلكمال صفوف الفريق 
من خــالل تعاقداته فــي وقت مبكــر، من خالل 
استقطاب عدد من األسماء احملترمة التي ستقدم 

اإلضافة النوعية. 
يشــار إلى أن الزوراء أعلن في وقت سابق، تعاقده 
مــع محمد صالح مــن نفط الوســط، وضرغام 

إسماعيل من الشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئــة اإلدارية لنادي زاخــو، مع املدرب 
الشاب أحمد صالح، لقيادة الفريق خلفا للمدرب 
الراحل علــي هادي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس 

كورونا.
وقال املشرف على فريق زاخو، طه زاخولي إن اإلدارة 
اتفقت بشــكل نهائي مع املدرب الشــاب أحمد 
صالح لقيادة الفريق في منافسات املوسم املقبل، 

خلفا للمدرب الراحل علي هادي رحمه اهلل.
وأوضح أن زاخو يبحث عن االســتقرار بالفريق، من 
خالل التعاقد مع مدرب يخرج الالعبني من الوضع 
النفســي الســيئ بعد وفاة مدربهم الســابق.
وتابع: »أحمد صالح من الكفاءات الشــابة ونحن 
وضعنا ثقتنا به، ليشــكل فريًقا شبابًيا مميزًا قادرًا 
على املنافســة في املوسم املقبل«.وأشار: »النادي 
سيبدأ بعد التعاقد مع املدرب في تشكيل الفريق 
وتصفية القائمة النهائيــة، من خالل التعاقدات 

التي سيبرمها في األيام املقبلة«.
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مدريد ـ وكاالت:

االنتصار بهدف  ريال مدريــد  حقق 
رد، على حساب إسبانيول،  دون  من 
في إطــار منافســات اجلولة الـ32 
الكتالونيني  الليجا، في معقل  من 
8«.سجل هدف املباراة  ملعب »باور 
الوحيد كاســيميرو فــي الدقيقة 
45.وبهــذا االنتصار رفع ريال مدريد 
71 نقطــة في صدارة  إلى  رصيده 
ترتيب الليجا منفردا، بفارق نقطتني 
عن الوصيف برشلونة، بينما جتمد 
رصيد إسبانيول عند 24 نقطة في 

ذيل الترتيب.
وأعرب زين الدين زيدان، املدير الفني 
لريال مدريد، عن سعادته باالنتصار 
(1-0( على إســبانيول، وقال زيدان، 
خالل تصريحــات نقلتها صحيفة 
هو  »إسبانيول  اإلسبانية:  »ماركا« 
األخير في جدول الترتيب، لكن كان 

علينا أن نقاتل«.
وتابع: »لعبوا مبــاراة رائعة، لكننا 
املهم..  الشــيء  وهــو  انتصرنــا، 
إسبانيول دافع بشكل جيد للغاية 
في الشوط األول، ونحن كنا أفضل 

»بنزميا؟  الثاني«.وأضاف:  بدنًيا فــي 
لســت متفاجًئا بأي شيء يفعله، 
إنه العب يخترع أشــياء على أرض 
امللعب، والتمريــرة بالكعب رائعة، 
ميكن أن تكون أحد أفضل اللمسات 
فــي البطولة.. كرمي يتحســن كل 
عــام ألنه يعتني بنفســه«.وأردف: 
»ال أالحظ أننــا توجنا بالليجا، هذا 
سيتقرر في اجلولة األخيرة.. انظروا 
كم هــو صعب مواجهــة متذيل 
الترتيب، في هذا الدوري ال تعرف أي 
شيء أبًدا.. أتذكر لقب الليجا الذي 

حصدناه، كان في آخر جولة«.
اإليجابيــة  السلســلة  وحــول 
للميرينجي، قال: »من الصعب جًدا 
الفــوز بخمس مباريــات متتالية، 
ليــس فقــط بســبب املشــاكل 
البدنيــة، األمر يعتمــد أيضا على 
القــوة العقلية، وأنا ســعيد جًدا 

بالالعبني«.
وبخصوص جنمه إيدين هازارد، أجاب 
زيدان: »نعلــم جميًعا مركزه، وأين 
تعرض  لقد  كبير..  بارتياح  يشــعر 
لضربة، وال أعتقد أنه يعاني من أي 
شيء آخر.. لســنا قلقني من عدم 
تسجيله، فنحن سعداء مبا يقدمه 

للفريق«.واختتــم: »تغييران فقط؟ 
لــم أر حاجة للقيــام باملزيد، كنت 
أرغب في توسيع املساحات بإشراك 

أقوم  أحيانًا  ورودريجو..  فينيسيوس 
بتغيير واحد، وفي مباراة أخرى أجري 

خمسة تغييرات«.

في حني، أبدى البرازيلي كاسيميرو 
العــب خط وســط ريــال مدريد، 
االنتصار،  هدف  بتسجيل  سعادته 

وقال كاســيميرو، خالل تصريحات 
»مــاركا«  صحيفــة  نقلتهــا 
اإلســبانية: »صاحــب الهدف هو 
كرمي بنزميــا، لقد اعتدنا على اجلودة 
التي يتمتع بهــا ويلعب بها، وكان 
علينا أن نحتفــل مًعا ألن الفضل 
لــه، طلبــت منــه التمريــر ألني 
أعلم أنه ســيضعها أمامي بهذه 
الطريقة«.ومــرر بنزميا كرة الهدف 
بالكعب، بطريقة ساحرة، ولم يجد 
كاســيميرو صعوبة فــي إيداعها 
»الصدارة؟  البرازيلي:  املرمى.وأضاف 
األخرى،  تلو  مبــاراة  اللعب  نواصل 
واآلن  انتهت  إســبانيول  ومواجهة 
نفكر فــي خيتافي، ونريد الفوز في 

كل مباراة«.
وتابع: »حني نلعب بطريقة )2-4-4( 
واليوم  أكبر،  لدينا ســيطرة  تكون 
كان الرهان علــى ذلك، ونحن نقوم 
بعمل رائع ويجب تســليط الضوء 
عليه«.واختتــم: »هناك الكثير من 
املباريات فــي الليجا، ونعلم أن كل 
مبــاراة مبثابة نهائــي، ونريد الفوز 

بهذا اللقب«.
مــن جانبه، أعرب الفرنســي كرمي 
بنزميــا مهاجــم ريــال مدريد، عن 

ســعادته باالنتصار بهدف من دون 
رد، على حساب إسبانيول، في إطار 
منافســات اجلولة 32 مــن الليجا، 
فــي معقــل الكتالونيــني ملعب 
»أوبتا«  شــبكة  8«.وبحسب  »باور 
لإلحصائيات، فــإن بنزميا صنع 117 
هدًفا منذ انتقالــه إلى ريال مدريد 
في صيف 2009، لكنها املرة األولى 
التي يقــدم فيها متريرة حاســمة 

لكاسيميرو.
وقــال بنزميا، في تصريحــات نقلتها 
»لقد  اإلســبانية:  »ماركا«  صحيفة 
كانت مباراة جيدة، وأهم شــيء هو 
متريرتي  استغل  وكاسيميرو  الهدف، 
له بشــكل جيــد، ونحن ُســعداء 

للغاية«.
أرى  بالكعب؟  »األسيســت  وأضاف: 
كــرة القدم بهــذه الطريقة، وكنت 
أعرف أن كاســيميرو قادم من اخللف، 
إلى  فمررت له«.وتابع: »بالطبع ننظر 
ما يفعله برشــلونة، على الرغم من 
ولن  أنفسنا،  الشــديد على  تركيزنا 
أحتدث عن البارسا، فنحن نتعامل مع 
كل مباراة على أنها نهائي«.واختتم: 
االنتصارات  بسلسلة  ُسعداء  »نحن 

التي حققناها، وكنا نريد الفوز ».

الريال يستغل تعثر برشلونة وينتصر في قلب كتالونيا
كاسيميرو ينضم لكشوفات هدايا بنزيما

حلظة تسجيل كاسميرو هدف الفوز لريال مدريد

10:15 مساًء

11:00 مساًء

10:45 مساًء

مفكرة اليوم

برايتون ـ مان يونايتد

برشلونة ـ أتليتكو مدريد

جنوى ـ يوفنتوس 

الدوري اإلنجليزي

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

المكتب اإلعالمي:
سمى األحتاد العراقي للدراجات 
املصري  األحتــاد  مدير  الناريــة 
ورئيــس أحتــاد شــمال فريقيا 
واحلكم الدولي باللعبة أبراهيم 
فريد ،مستشــاراً عامــاً لألحتاد 

العراقي لهذه الرياضة .
وقال أمني ســر األحتاد العراقي 
للدراجات النارية قتيبة الطائي، 
أن تســميتنا لهذه الشخصية 
لألحتاد  مستشــاراًعاماً  بصفة 
،جائــت وفق ما ميلــك أبراهيم 
فريد من خبرة كبيرة وارث عالي 
برياضة احملركات ،وســيكون له 
بصمات واضحة وســريعة في 
العراقية  بالدراجــات  األرتقــاء 

،ال ســيما في ظل املشــاركات 
التي نســعى  املقبلة  اخلارجية 
مــن خاللهــا الى أعالء أســم 

العراق عالياً ،وحتقيق اجناز جديد 
الرياضة  أجنــازات  الــى  يضاف 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
عــززت وزارة الشــباب والرياضــة 
تعاونها مع مؤسســة الباســقة 
في  والتنمية  والفنــون  للثقافــة 
الرياضي والساحة  دعم الشــباب 
ونوعية  قيمة  مبحاضرات  الثقافية 
باشــراف متخصصــني وخبــراء، 
الباسقة  رئيس مؤسســة  وقالت 
للفنون والتنمية، ســمية الناصر، 
ان التعــاون متواصــل مــع وزارة 
املسرح،  قسم  والرياضة/  الشباب 
عبر تنظيم سلسلة من احملاضرات 
اإللكترونية يشارك فيها نخبة من 
احملاضرين من العــراق وبقية الدول 

العربية.
احملاضرات  ان  الناصــر،  واوضحــت 
تقام بشكل اسبوعي في الساعة 

العاشــرة مــن مســاء كل يــوم 
التي  احملاضرات  ان  جمعة، مبينــة 

ألقيــت حتــى اآلن، هــي » احلالة 
النفســية وتأثيرهــا علــى جهاز 
املناعــة« للمحاضرة مــروة علي، 
للمحاضر  البشــرية«  و«النفــس 
جاســم عبــد علي، و«التســويق 
اإللكترونــي« للمحاضــر إيهــاب 
صيام من جمهورية مصر العربية، 

وستتواصل احملاضرات تباعا.
 وبينــت ان احملاضرات تســهم في 
تعزيــز اجلوانــب املتلعقــة بحياة 
االنســان، ســواء كانــت حياتية 
يومية او فنيــة او ادبية او رياضية 
املســاهمة  منها  الهدف  وغيرها، 
وتقدمي  الفكــر  ثقافة  تعزيــز  في 
احلاالت االيجابية في احملاضرات التي 
تشهد تقدمي احملاضرين لعطاء كبير 

ومهني بدرجة دقة عالية جدا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال مــع امينة بغداد 
اجل تفعيل  ذكرى علوش مــن 
املادة ٤ من قانون منح الرياضيني 
مبنح  واخلاصة  والــرواد  االبطال 
ورواد  البطــال  األراضــي  قطع 
الرياضــة وتســهيل اإلجراءات 
الالزمة الســتحصال املوافقات 
األصولية لضمان استحقاقهم 
اجتماعــه  بعــد  القانونــي، 
مبجموعة من الرياضيني األبطال 
للمــواد  واالســتماع  والــرواد 
تنفيذها في  املتوقف  القانونية 
الوزير  الســيد  قانونهم.ووجه 
دائرة التربيــة البدنية والرياضة 
إلمتام القوائم اخلاصة بأســماء 
وارسالها  كافة  واألبطال  الرواد 
البلديــات واحملافظات  وزارة  الى 
فضالً عــن امانة بغداد للغرض 

ذاته.
على صعيد متصــل أكد مدير 
البدنية  التربيــة  دائــرة  عــام 
والرياضة احمــد عودة زامل، ان 
الرواد واألبطال سيحصلون على 
يتعلق  مبا  ايضاً  استحقاقاتهم 
بالضمان الصحي ووفق ما جاء 
فــي املادة ٥ مــن القانون حيث 
وجه الســيد الوزيــر، مدير عام 
والعالج  الرياضي  الطــب  دائرة 
الطبيعــي الدكتور حيدر وهاب 
ممثــل وزارة الشــباب والرياضة 
في اللجنة املشتركة مع ممثلي 
مستشــفى الكفيــل لتنفيذ 
الثنائية،  التعــاون  مذكرة  بنود 
كما وجه بضرورة احلصول على 
اجملاني  الصحي  الضمان  بطاقة 
للرواد واألبطال مع خصم كبير 

لنفقــات العمليــات اجلراحية 
الكبرى والصغرى.

وبــني زامــل ان الســيد الوزير 
قريباً مع وزير  سيعقد اجتماعاً 
الصحة والبيئة حسن التميمي 
لبحــث آلية معاجلــة املصابني 
واملرضى املشــمولني ببنود هذا 
القانــون فــي املستشــفيات 
أن  البلد  خــارج  او  احلكوميــة 
اقتضت الضــرورة كما جاء في 

نص القانون.
وفــي جانــب اخــر، اكــد وزير 
والرياضة عدنان درجال  الشباب 
ان اســتثمار طاقات الشــباب 
وابداعاتهم فــي جميع اجملاالت 
هو الهــدف االول للــوزارة، ولن 
نسمح لالستثمار في املشاريع 
الربحية التي تكون على حساب 

الرياضة واالنشطة الشبابية. 
جــاء ذلك خــالل اللقــاء الذي 
جرى، فــي مقر الــوزارة وجمع 
دائــرة االســتثمار  مديــر عام 

الذاتي علي شــمس  والتمويل 
االستثمار  عقد  وصاحب  الدين 
الرياضي،  االعظميــة  نادي  في 
وبني »شــمس الدين« ان اللقاء 
جاء بناًء على مناشــدة شباب 
االعظميــة واإلعــالم الرياضي 
بإنقاذ أعرق اندية العاصمة من 
التجارية  االستثمارية  املشاريع 

التي تنفذ على أرضه.
واوضح ان الوزير درجال امر فورًا 
وأبلغه  باســتدعاء املســتثمر 
بقــرار ايقــاف أي اضافات الى 
العقد االســتثماري الذي يعود 
الى عام 2013، مشــيرا الى ان 
املستثمر استجاب للطلب فوراً 
التجارية  االضافــات  ايقاف  ومت 
ضمــن ارضية النادي، مشــددا 
على ان وزير الشــباب اكد على 
جانــب االســتثمار بالشــباب 
وابداعاتهم باالساس في جميع 
االندية واملنتديات التابعة لوزارة 

الشباب والرياضة.

المصري أبراهيم فريد مستشارًا 
عامًا التحاد للدراجات النارية 

»الشباب والرياضة« و«الباسقة«
 يعززان التعاون المشترك 

درجال يتواصل مع امينة بغداد لتفعيل 
بنود قانون الرياضيين االبطال والرواد

يوقف اإلستثمار في نادي األعظمية

سمية الناصر

جانب من االعمال في نادي األعظمية

توقيع العقد مع اخلبير املصري



اللبناني  الفنــان  طالب 
راغب عالمة بإســتقالة 
احلكومة اللبنانية، إذا لم 
تســتطع إيقاف اإلنهيار 
واإلقتصادي، معّبراً  املالي 
عن إســتيائه الكبير من 
على  املواطنني  مشــهد 
إلى  أبواب األفران، مشيراً 
أنه يشعر باخلجل واأللم.

وكتب راغب في صفحته 
مواقع  أحد  على  اخلاصة 
اإلجتماعــي:  التواصــل 
"إن منظــر النــاس على 
األفــران مخجل  أبــواب 
املازوت  إنقطــاع  ومؤلم! 
عيــب! زيــادة األســعار 
الدوالر  قيمــة  وارتفــاع 

فشــل  معناه  بجنــون 
هذه احلكومة! األشــرف 
للحكومة أن تستقيل إذا 
لم تســتطع إيقاف هذه 
املهزلــة وهــذا اإلنهيار! 
حتى ولو كان هذا اإلنهيار 
هو عــبء قــدمي، د، لكن 
للحلول  قرارات  املطلوب 

ال لإلنهيار!". 

أثار املمثل السوري قصي 
خولي ضجــة عبر مواقع 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
بعد أن نشر في صفحته 
اخلاصة صــورة قدمية له 
تعود إلى زمــن طفولته، 
باألبيــض  فيهــا  وبــدا 
ســنواته  في  واألســود 
على  خولي  وعّلق  األولى. 
بأن  الصورة، قائــالً: "قدر 
منضــي مع األيــام أغراباً 
منا  ويضيع  نطارد حلمنا 
العمر يا عمري ونحن على 
وتفاعل  )منقول(".  سفر 
معه الكثير من املتابعني، 
الذين قارنوا بني شــكله 
فــي املاضــي وشــكله 
قد  خولي  وكان  احلالــي. 

ســابق  وقت  في  تفاعل 
مع ما يجــري من أحداث 
املتحدة  الواليــات  فــي 
األميركية، ونشــر صورة 
أفريقي  اجلنــوب  للزعيم 
مانديال،  نيلسون  الراحل 
مــع مقولــة لــه يدعو 
فيها إلى نبــذ الكراهية 
تعميم  وإلى  والعنصرية، 

احلب وتقبل اآلخر.

فريد  رانيا  الفنانة  أعلنت 
شقيقتها  شفاء  شوقي، 
عبير من فيــروس كورونا 
اســتمرت  معاناة  بعــد 
األســبوعني  طــوال 
املاضيني، ونشرت رانيا اول 
صورة جتمعها بشقيقتها 
بالتباعد  وظهرت ملتزمة 
عنها ألكثر مــن متر مع 
ارتــداء الكمامة الواقية، 
إلــى  ووجهــت رســالة 
ملطالبتهــم  متابعيهــا 
باإلجــراءات  بااللتــزام 
االحترازيــة ملنع تفشــي 
الفيروس. رانيا نشرت أول 
صورة جتمعها بشقيقتها 
عبير فريد شــوقي عقب 

عبر  املرض  مــن  تعافيها 
الفيس  مبوقع  حســابها 
بوك وعلقت عليها قائلة: 
إحنــا ملتزمني أهو أختي 
حبيبــة قلبــي ربنــا ما 
يحرمني منــك أبًدا.. لك 
احلمد والشكر يا رب على 
شفائها وربنا يشفى كل 

مريض. 

راغب عالمة

رانيا فريد شوقي

قصي خولي

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

ال حــدود للكوارث واحملن التي مرت علــى تضاريس هذا 
الوطن املنكوب، وكذلــك الهزائم التي حلقت مبحاوالت 
انتشــال مشــحوفنا املشــترك من مثل تلك املصائر 
واالهوال. لقد مــر وقت طويل على حلظة خالص العراق 
من أبشع جتربة توتاليتارية عرفها تاريخ املنطقة احلديث، 
اال ان جميع استعراضاتنا في مجال اصالح وتغيير احلال 
واالحــوال لم حتيد عما احتوتــه االضابير الضخمة من 
الهزائم واخليبات، حيث ال شــيء سوى املزيد من الردات 
احلضاريــة والوطنية. ومــا البؤس النظــري والثقافي 
والفكري الذي تعاطى مع كل ذلك املشوار الضخم من 
التجارب واخليبات، اال دليل ال يتناطح عليه كبشان على 
ذلك العجز العضال. هذا االرث مبســاوئه ومحاسنه ال 
يحتاج منا الى املزيد من املزاودات العقائدية البائســة 
وتراشق التهم وفزعات شيطنة اآلخر اخملتلف وغير ذلك 
من بضائع املوتى؛ بل الى التعاطي معه عبر السبل التي 
اعتمدتها اجملتمعات والبلدان التي اكرمتها االقدار بسن 
التكليف احلضــاري، حيث كل الهذيانات والســرديات 
والنظريات كما قال غوته "رمادية اللون وشــجرة احلياة 

خضراء على الدوام".
عبــر تصفح ومتعن في خارطــة الزحزحات )الصغيرة 
منها والكبيرة املادية منهــا والقيمية(، جندها كانت 
مســبوقة بـ "احلاجة اليهــا". وهنا علينــا البحث 
والتنقيب عــن تلك "احلاجة" لالصــالح والتغيير في 
مضاربنا وهل هي موجودة فعالً، أم هي مما تفرزه مخيالت 
وذهنيات االفنديــة املثقلة بالتمنيــات والطوباويات، 
التي غالباً ما ترتد علينا بعواقبها وفواتيرها القاسية. 
طبعا هــذا ال ينفي الدور الريادي للمثقفني واملفكرين 
العضويني ال "دغل االنتلجينســيا" في صياغة مثل 
تلك احلاجات املوضوعيــة والتاريخية، لكن قبل ذلك 
كانت قافلتهم قــد اقتفت أثر تلك احلاجات، لتنخرط 
في ادارة دفة مركبهــا صوب غاياتها املتفقة وناموس 
االشــياء وديالكتيك حركتها وصيرورتهــا. هنا نعود 
للسؤال الذي نسعى من خالله التقليص من مساحة 
العتمة وااللتباس في املشهد الراهن؛ هل ثمة حاجة 
فعلية لالصــالح والتغيير وغير ذلك من الشــعارات 

الطموحة..؟
من املعروف ان احلاجة ال تتحول الى واقع من دون وجود 
االمكانية لذلك، فتنبثق احلاجة استناداً الى بنية حتتية 
تتطلب ذلك التغيير، مع نشاط عقلي يعضد ذلك، وفي 
العراق ال جند امامنا ســوى حطام ما تبقى من اسلوب 
تقليدي وطفيلي النتــاج اخليرات املادية وفرهدتها، وما 
يفرزه ذلك من عالقات وشــبكات قيم متخصصة في 
اعــادة تدوير الردات الوطنية واحلضارية، يرافق كل ذلك 
حطام من البشــر و"النخب" والقيم لم يعرفه العراق 
طوال تاريخــه القدمي منه واحلديث. مــا الذي ميكن أن 
يعول عليه دعاة االصالح والتغيير والثورة واالنتفاضة 
احلاليني؛ على الســالالت اجلديدة من شيوخ العشائر 
والقبائل مثالً، أم على االقطاعيات السياســية التي 
شــفطت اليابس واالخضر، أم على ســكراب االحزاب 
والنقابات التي نخرها النظام املباد ومســخها بشكل 
ممنهــج طوال اربعة عقود مــن هيمنته املطلقة على 
تفاصيل حيــاة ما تبقى من دولة ومجتمع..؟ وهنا البد 
من االشارة الى الفرق الشاسع بني احلاجة للتغيير وما 
يرافقها من وسائل وادوات )املالكات والوعي والتنظيم( 
لتحولها الى واقع، وبني ركام الغضب واالســتياء وما 
يرافقهما من عجاج الثارات واالنتقام. فالعجاج مهما 
طال بــه الزمن البد له من الركــود، لتعود االمور وفقاً 
ملشــيئة املعــادالت واالصطفافات الفعليــة للواقع، 
وخارطة توازن القوى واملصالح ومقياس الهمة والوعي؛ 
ال تشــير الى عالمات تعافي تفضــي حلاجات فعلية 

للتغيير واالصالح على املدى املنظور..

ومضــة

الحاجة.. رأس كل بداية
احالم يوسف

الكثيــر منــا مر في مرحلــة عمرية 
معينة بحالة حب جتاه شخص معني، 
من طرف واحد، اما الطرف الثاني فال 
يعلم وال يهتم، كيف ميكن ان يتصرف 

الشخص ازاء هذه احلالة؟
عبد اخلالق طاهر الطبيب النفســي 
يقــول في هذا املوضــوع: احلب بنحو 
عام يبدأ مــن طرف واحد، فال ميكن ان 
حتدث مصادفة بــأن يتوافق قلبان في 
آن واحد، وان حــدث ففي حاالت نادرة، 
لكن املهم في هذا االمر كيف يسعى 
الطرف احملــب الى ايصال مشــاعره 
للطرف الثاني؟ فاحلب من طرف واحد 
يعد حالــة مؤقتة يبدأ بعدها البحث 
عن طريقــة إليصاله للمحبوب، لكن 
ان ظل يشــعر باحلب جتاهه من دون ان 
يفكر كيف يصل الــى قلبه ليبادله 
تتعلق  حالــة  فتلك  احلب،  مشــاعر 
مبشكلة نفسية يعاني منها من دون 

ان يعي هذا.
تعني مرضا نفسيا، ام حالة اضطراب؟
ليس مرضا نفســيا باملعنى املتعارف 
عليه، لكن اغلب من ميرون بهذه احلالة 
ان  فيظن  النقص،  بعقدة  يشــعرون 
احملبوب ال ميكــن ان يتقبله ألنه قبيح 
املظهــر مثال، او ان كان غير موســر، 
فيتصــور ان هذا ســبب كاف كي ال 
نحوه،  باحلــب  االخر  الطرف  يشــعر 
ويبدأ بالبحث عن عيوبه الشــكلية 
والنفسية كي يبرر استسالمه حلالة 
احلــب من طــرف واحد وعــدم اتخاذ 
خطوة ايجابية، كذلك يبرر لنفســه 

سبب جتاهل احملبوب له.
يوضــح طاهر ان من ميــر بهذه احلالة 
الذات،  لــوم  يتوقف عــن  ان  عليــه 

والتركيــز علــى عالقاته مــع اهله 
واصدقائــه املقربني اكثــر، وميكن ان 
ممارسة  الى  اضافة  النصح،  يسألهم 
وقتنا  التي ستشغل  الهوايات  بعض 
بأمــور اكثــر فائدة وميكن ســاعتها 
وقد  الشــخص،  بهذا  اهتمامنا  يقل 
نكتشــف ان ما كنا نشعر به سببه 

الفراغ.
واضاف: ميكن لنا ان نستفيد من تلك 
املشــاعر "أي احلب من طــرف واحد" 
فلــكل حالة في هذه احليــاة جوانب 

ايجابية نغفل عنها احيانا، فاحلب من 
طرف واحد يضفي قوة عاطفية على 
صاحبه، اذ ستقل توقعاته من الطرف 
االخر مستقبال، ألنه يعلم ان النتائج 
ال تصب في صاحله دائما، وبالتالي لن 
يصاب بخيبة او صدمة وال يحتاج الن 
يبحث عن عيوب في شــكله او روحه 
كي يبرر عدم اهتمــام الطرف الثاني 

به.
ويتابع: من هنا يبدأ التفكير السليم، 
بأن امنح احلب واالهتمام لشخص ما 

وال انتظر مقابل او ان يبادلني املشاعر، 
فيكــون التركيز علــى كيفية اجناح 
احملبوب،  دواخل  الى  والوصول  العالقة، 
فان لم يصل ســيكون اكثر استيعابا 
بان احلياة ال تعطينا كل ما نريد، لكن 
بقــدر ما فيها جوانب ســلبية حتمل 

الكثير من اجلوانب االيجابية. 
ويبقى احلب اجمل واسمى من مشاعر 
البغض واحلقد، واكثر وسيلة ميكن بها 
ان ننقي ارواحنا من املشاعر السلبية 

التي تدمرنا وتدمر من حولنا.

الصباح الجديد - وكاالت:
في الوقت الذي كان يســتعد فيه 
املغاربة لدخــول مراحل جديدة من 
مخطط تخفيــف احلجر الصحي. 
ُصــدم العديــد مــن رواد مواقــع 
اجلديد  بالرقم  االجتماعي  التواصل 
للمصابني بفيــروس كورونا، والذي 
وصفه البعض بـ"املفزع"، كما عبر 
آخرون عن استيائهم من احلكومة، 
ألسباب  تفسير  بتقدمي  طالبوها  إذ 

هذا االرتفاع في عدد اإلصابات.
وقالت وزارة الصحــة املغربية إنها 
سجلت اجلمعة 539 إصابة جديدة 
بالفيــروس املســتجد، وهي أعلى 
الوباء  منذ ظهــور  يومية  حصيلة 
املاضي،  مــارس  مطلع  باململكــة 
معظمها فــي مصنع للفراولة في 
بلدة اللــة ميمونة شــمال غربي 

البالد بإقليم القنيطرة. 
النســاء"  حقوق  رابطة  "فيدرالية 

وجهت للمرة الثانية نداًء لاللتفات 
للنســاء العامالت بنســبة كبيرة 
في جني الفراولة وفرزها، لكن هذه 
املرة للبرملانيني والبرملانيات من أجل 
مســاءلة احلكومة في ظهور البؤر 
املهنية وحتديد مســؤولية وقوعها 
بهذا احلجم مع بدء عملية تخفيف 
احلجر الصحــي الذي ال زال يتطلب 
والتدابير  اإلجراءات  من  املزيد  توفير 

الوقائية واالحترازية الضرورية.
كما ســلط الضوء علــى الظروف 
الصعبة املرتبطة بعمالة النســاء 
والوحدات  الفالحيــة  القرى  داخل 
الصناعيــة، وما يطغــى على جزء 
هذا القطــاع اإلنتاجي من جتاوزات 

وتهــرب بعض أرباب الشــركات 
االتفاقيات  تنفيذ  من  والقرى 

والقوانني اجلاري بها العمل 
في مجال الشغل الالئق 

حقوق  يصــون  الــذي 

نساء الفراولة تغزوهن كورونا

 الحب من طرف واحد قوة عاطفية ينبغي ترويضها

الصباح الجديد - متابعة:
 ،"Bon Voyage" أغنيــة  حّققت 
كارول سماحة،  اللبنانية  للفنانة 
إنتشــاراً كبيــراً علــى مواقــع 
والقــت  اإلجتماعــي،  التواصــل 
إعجــاب املتابعني، كمــا تصّدرت 
أحد التطبيقات املوســيقية بعد 
ســاعات من طرحها، وال زالت في 
رواجا  األغانــي  كأكثر  الصــدارة 

وإستماعاً.
األغنية منطاً  وقّدمت كارول فــي 
موســيقياً جديــداً، وجمعت بني 
والعربية،  الفرنســية  اللهجتني 
إضافة إلى أنه عمل صيفي بإمتياز 
قوية  دعوة  وفيه  بالتفاؤل،  ومليء 

لإلبتعاد عن الدراما.
ومــن املقرر طــرح الفيديو كليب 
اخلــاص باألغنية، الــذي أخرجته 

اخملرجــة املصريــة بتول 
األيــام  خــالل  عرفــة، 
القناة  عبــر  املقبلــة، 
على  لكارول  الرسمية 

"يوتيوب".
األغنيــة مــن كلمات 

وكاملة  سماحة  كارول 
خيــر، أحلان الفرنســي يان 

يوســف،  دي جي  واملغربي  بيري 
وتوزيع دي جي يوسف أيضاً.

يذكــر ان بداية كارول ســماحة 
في مجال الفــن كانت مع الفنان 
منصــور  الراحــل  املوســيقار 
املسرح  على  بدايته  في  الرحباني 
بعــام 1999 لفتــت انتبــاه أكبر 

املوسيقيني في لبنان.
 بدأت في عــام 2003 بـ ""اغنية 
الطفولــة"" وبعدهــا اطلقــت 

البومات 
ة  يــد عد

مثــل حلــم اغنية 
الطفولة اضواء الشــهرة انا 

حرة حدودي السما. واشتهرت 
في املسرح باملسرحية الغنائية 
آخر أيام سقراط، وسينما بحر 

النجوم. 

كارول سماحة تتصّدر 
"Bon Voyage"بـ

الصباح الجديد - وكاالت:
 Cheryexeed أعلنــت 
التابعة للعمالقة الصينية 
سيارة  بيع  بدء  عن   Chery
جديدة في أســواق روسيا 
العاملية،  األســواق  وبعض 
بالنماذج  الكثيرون  شبهها 
احلديثة لسيارات "رينج روفر".
 Cheryexeed وبنيــت ســيارة
TXL علــى منصــات M3X التي 
مــع   Chery طورتهــا 
  Benteler شــركة
 ، نيــة ملا أل ا
ثبتــت  أ و
جدارتهــا 

فــي 
العديد 
مــن 

االختبارات، وحصلت على هيكل مميز 
بطول اربعة أمتار و77 ســنتيمترا، 
بعرض 188 سم، وارتفاع 170 سم، 
العجالت  محوري  بني  املسافة  تبلغ 

فيه 280 سم.
واهتمــت Chery فــي إظهــار روح 
العصرية واألناقة في هذه السيارة، 
وزينتها مبصابيــح أمامية وخلفية 
اللماع  الكروم  ضيقة، وبعناصر من 
على محيط الهيــكل وداخل قمرة 
القيــادة، كما أولت اهتماما واضحا 
إذ زودتها  بتصميمها من الداخــل، 
مميز،  بتصميــم  حركــة  بناقــل 
وبواجهــة قيادة متطــورة فيها 
في  املتوفرة  التقنيــات  أحدث 
الســيارات احلديثــة، إضافة 
إلى مقاعــد جلدية مريحة 
ميكن التحكم بوضعياتها 
وحرارتهــا عبــر أنظمة 

كهربائية.
ومتيــزت الســيارة علــى  وســائد 
حماية هوائية مــن احلوادث تضمن 
وأنظمة  الــركاب،  جميع  ســالمة 
لركنها بشــكل آمــن تعتمد على 
كاميــرات وحساســات مســافة 
أمامية وخلفية، إضافة إلى أنظمة 
إلكترونية ملراقبة ضغط الهواء في 
االنزالق على  ملنع  وأنظمة  اإلطارات، 

املنعطفات واملنحدرات.
وميكن لهذه املركبــة اجتياز الطرق 
يرتفع  الذي  هيكلها  بفضل  الوعرة 
عن األرض نحو 21 ســم، وعجالتها 
الكبيــرة، ونظامــي الدفع األمامي 
والرباعي، كما تتميز باســتهالكها 
الوقود بفضل محركها  القليل من 
والذي  بالبنزين،  يعمل  الذي  املتطور 
جــاء بســعة 1.6 ليتر وعــزم 190 

حصانا.

أفــالم  اربــع  حظيــت 
العرض  فرصة  على  تونســية 
على منصة "نتفليكس" ما ميثل فرصة 
ذهبية جليل الشــباب في الســينما التونســية 
لكســب جماهير جديــدة على منصــة يزورها 
ماليني املشاهدين. األفالم هي: "دشرة" للمخرج 
عبد احلميد بوشــناق، و"بيــك نعيش" ملهدي 
البرصاوي، و"نورا حتلم" لهند بوجمعة، و"على 
كف عفريــت" للمخرجة كوثــر بن هنية 
تشترك كلها في موضوعاتها االجتماعية 
لقضايا  وجتسيدها  اجلريئة،  والسياسية 

الفردية. وجلها قصص  واحلريات  الديني  التشــدد 
محلية من الواقع التونســي، أنتجت جميعها في 
الثالث سنوات األخيرة. وتوفر "نتفليكس" اعترافا 
دوليا وقيمة معنوية مهمــة للمخرجني، وخاصة 
املشــاركة  التونســية  الســينما  في  للممثلني 

بحسب هند بوجمعة.
ومن شــأن منصات العــرض اجلماهيرية أن تفتح 
للفيلم التونســي أبواب الســوق الفنية العاملية، 
كما تســهم في وصول اللهجة التونســية إلى 
العالم العربي لتســهل بذللك فرص نفاذ اخملرجني 
واملمثلني والتقنيني إلى الســاحة العربية، وتخلق 

ديناميكية جديدة جليل اخملرجني الشباب.

اربعة أفالم تونسية على "نتفليكس".. 
ماذا بعد الفرصة الذهبية؟

"رينج روفر الصينية" تغزو أسواق العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي فيديو 
غريب حلفل زفاف غيــر تقليدي في تونس، 
حيث أقيم حفل الزفاف بني شواهد القبور 
وعلــى الرغم من هــذا أقيمت االحتفاالت 

والغناء ما تسبب في جدل كبير.
اجلــدل الذي تســبب فيها حفــل الزفاف 
الغريب أدى إلى تدخل السلطات التونسية 
في األمر حيث فتحت حتقيقا شامال بتهمة 
انتهــاك حرمــة املقابر وأكدت الشــرطة 

التونسية أنها ســوف تُدير حتقيق شفاف 
في القضية.

فيديو الزفاف تسبب في غضب كبير حيث 
شاركت النســاء في الرقص على نغمات 
األغاني ومت اســتبدال املقاعد االعتيادية 
باجللــوس على شــواهد القبــور ما زاد 
من غضب اجلمهور وعــّدو األمر إهانة 

للموتى وحرمة املقابر.
وعلــى الرغــم من حالــة الغضب 

إقامة  تبرير  البعض  حاول  الواسع 

حفل زفاف بســيط في املقابر بأن 
بعــض العائــالت ال ميكنها حتمل 
نفقات حفل زفاف في مكان واسع 

أو قاعة لالحتفاالت.
على اجلانب اآلخــر، طالب البعض 
مبحاســبة جميع املشــاركني في 
احترام  بتهمــة عدم  الزفاف  حفل 

املقابــر حتى وإن كانــت أوضاعهم 
املاديــة ســيئة. والقضية اآلن 

أمام قاضي التحقيق.

حفل زفاف بين المقابر في تونس 

الصباح الجديد - وكاالت:


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

