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بغداد - وعد الشمري:
القانونيــة  اللجنــة  كشــفت 
النيابية، أمــس األثنني، عن اتفاق 
أغلب  – تشــريعي على  سياسي 
الدوائــر االنتخابية، الفتــاً إلى أن 
احلوارات تتركز على حســم دوائر 
بغــداد وديالى ونينــوى وكركوك، 
وأرجعت ذلك إلى اعتراض شــديد 
للقوى الكردية بداعي خوفها من 
ضعف التمثيل في البرملان املقبل.

وقال مقرر اللجنــة النائب يحيى 
لالنتخابات  "الدعــوة  أن  احملمدي، 
املبكرة هــي مطلب ألغلب القوى 
السياســية املوجودة في مجلس 

النواب".
وأضــاف احملمدي، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "املضــي 
باالنتخابات يتطلب منا أن ننتهي 
من عدة تشــريعات في مقدمتها 
قانون االنتخابات، وحتديداً الدوائر".

وأشار، إلى أن "الصياغة النهائية 
للدوائر املتعــددة قد انتهت منها 
القانونية في وقت سابق،  اللجنة 
وهي متفق عليهــا بني اعضائها، 
الكتل  توافــق  بانتظــار  لكننــا 

السياسية".
على  "اإلصرار  أن  احملمــدي،  ولفت 
التوافق سببه رغبة اللجنة عرض 
الدوائــر طبقاً ملــا مت االتفاق عليه 
للتصويت،  النــواب  مجلس  على 

لضمان متريرها".
وكشــف، عن "اتفاق بني رئاســة 
مجلس النواب واللجنة القانونية 
خالل  السياســية  الكتل  وممثلي 
االجتماعــات األخيرة علــى دوائر 
جزء  اجنزنا  وبهذا  احملافظات،  اغلب 

كبير من املهمة".
ونــّوه احملمدي إلــى أن "بغداد في 

طليعــة احملافظات التــي لم يتم 
االتفاق على شــكل الدوائر فيها 
لغايــة اآلن، اضافــة إلــى ديالى 
عن  وحتدث  وكركــوك"،  ونينــوى 
الدوائر  علــى  "اعتــراض كــردي 
املتعددة في تلك احملافظات، بداعي 
أنها ستفقدهم متثيلهم احلقيقي 

في مجلس النواب املقبل".
إلى  احليــاة  "تعــود  بــأن  ويأمل، 
مجلس النواب خالل االيام املقبلة 

مــن أجــل املواصلة فــي العمل 
باالنتهــاء من ملف  التشــريعي 

قانون االنتخابات".
ومضــى احملمــدي، أن "القضيــة 
الكتل  بــني  اصحبــت  برمتهــا 
السياســية التي عليها أن تتفق 
على شــكل الدوائر لكي نرسلها 
مــع القانون لرئاســة اجلمهورية 
التــي تتولــى املصادقــة متهيداً 

للدخول في حيز النفاذ".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة األخر 
تصريح  في  العزاوي  رشيد  النائب 
"كتالً  أن  اجلديــد"،  "الصباح  إلى 
الدائرة  إلى  العــودة  حتاول  عديدة 
الواحدة في احملافظة، وهذا موقف 
يشــترك فيه نواب من الشــيعة 

والسنة والكرد".
وتابع العــزاوي، أن "إجراءات فنية 
يجب أن يتم العمل فيها ســريعاً 
القانون  اســتكمال  مع  بالتزامن 

لضمان حصــول انتخابات نزيهة 
وشفافة".

ويحدد، أهم تلــك اإلجراءات بأنها 
"استكمال إصدار بطاقات الناخب 
البايومتريــة وحتديــث ســجالت 
الناخبني التي لــم تنجز في 50% 

من احملافظات".
"وجود  إلــى  العــزاوي،  وانتهــى 
رغبة حقيقة لإلســراع في قانون 
يلبــي طموح  بنحو  االنتخابــات 

الشــارع العراقــي ويحافظ على 
صوته ويظهــر التمثيل احلقيقي 

في مجلس النواب".
يشــار إلى أن مجلس النواب دخل 
بالتزامن  في عطلــة تشــريعية 
مع االزمــة الصحية وهذا أدى إلى 
تعطيل اعماله ملــدة طويلة، في 
وقت توجد العديد من التشريعات 
ينبغي اقرارها قريباً في مقدمتها 

قانون االنتخابات.

الدوائر االنتخابية لبغداد و3 محافظات تتهدد 
القوى الكردية بضعف التمثيل في البرلمان الجديد

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
بعد أشــهر قضاهــا املرتزقة 
الســوريون الذين أرســلتهم 
تركيا إلــى ليبيا على جبهات 
القتال، رصدت تقارير صحفية 
املســلحني،  بني  تذمر  حالــة 
الذين قالــوا إن أنقرة أخلفت 
وعدها لهم، واعترفوا بارتكاب 
الليبيني  لبيــوت  نهب  جرائم 

املهجورة بسبب احلرب.
إحصــاءات  آخــر  وحســب 
للمرصــد الســوري حلقــوق 
اإلنسان، فإن تركيا أرسلت إلى 
ليبيا ما يزيد على 18 ألف من 
املرتزقة الســوريني عاد منهم 
إلى ســوريا،  آالف   7 حوالــي 
فضــال عن نحــو 10 آالف من 

جنسيات أخرى.
وينضــم آالف املرتزقــة إلــى 
املتطرفــة  امليليشــيات 
في  الوفاق  حلكومــة  التابعة 

طرابلــس، التي تخطط حاليا 
لالســتيالء على مدينة سرت 
حالة  وسط  اإلســتراتيجية، 
ترقب دولــي خفت حدتها مع 
لوقف  اتفــاق  إلــى  التوصل 
إطــالق النــار في ليبيــا يوم 

اجلمعة املاضي.
وقال طه حمــود أحد أعضاء 
الوطني  اجليش  في  اجملد  فيلق 
نقلت  فصيل  وهو  الســوري، 
مســلحيه  من  قطاعا  تركيا 
"لدينا حرية حركة  ليبيا:  إلى 
فــي مصراتة. ميكننــا اخلروج 
من  الكثير  وجدنــا  مبفردنــا. 
املنــازل املهجــورة بداخلهــا 

ذهب".
حديثه  فــي  حمود  واعتــرف 
"إنفســتيغيتيف  لصحيفة 
جورنــال" املتخصصــة فــي 
االســتقصائية  التحقيقات 
ومقرها لنــدن، بأنه ومن معه 

نهبــوا منــازل الليبيــني في 
مصراتــة، مضيفــا: "هنا لم 
يدفعوا لنا ما وعدوا به، لذلك 
لكســب  جيدة  طريقة  فهي 

املزيد من املال".
تلقى  الصحيفــة،  وحســب 
املرتزقــة الســوريون وعــودا 
شــهري  راتب  على  باحلصول 

مقابل  دوالر  ألفــي  نحو  يبلغ 
عددا  لكن  ليبيــا،  في  القتال 
كبيــرا منهــم قــال إنهــم 
بكثير،  أقل  مبالــغ  يتقاضون 
البعــض أنهم  فيمــا أوضح 
ظلوا فــي ليبيــا ألكثر من 5 
أشهر ولم يتلقوا سوى دفعة 

واحدة.
وكشف املصدر أن اللقاء الذي 
جــرى قبل أيام فــي ليبيا بني 
خالد  القطري  الدفــاع  وزيري 
العطية والتركي خلوصي أكار 
فايز  طرابلس  حكومة  ورئيس 
السراج، مت خالله االتفاق على 
السوريني  املرتزقة  رواتب  زيادة 

بنسبة 30 باملئة.
لكن أحــد أفراد "فرقة حمزة" 
زارة  في منطق عني  املتمركزة 
القريبة مــن طرابلس، ويدعى 
عمر، يرى أن هذا "مجرد كالم".
وأضــاف: "يخبرنــا قادتنا أننا 

قريبا  الرواتــب  ســنتقاضى 
لكن هذا ال يحــدث. رمبا قالوا 
إنهم ســيدفعون أكثر ألنهم 
اعتقدوا أنهم ســيحتاجوننا 
ملاذا  لكــن  ســرت،  ملهاجمة 
يحتاجــون إلينــا اآلن؟" فــي 
إشــارة إلى اتفاق وقف إطالق 
إليه  التوصــل  مت  الــذي  النار 

مؤخرا.
ويقــول عمر إنــه يحصل على 
في  أصدقائه  مــن  معلومــات 
سوريا أكثر مما يحصل عليه من 
أي شــخص في ليبيا: "إنهم ال 
بأي شيء هنا. نسمع  يخبروننا 
ونســمع  ســوريا  من  أخبــارا 
شائعات أيضا. ال نعرف أي شيء 

على وجه اليقني حتى يحدث".
القتال، ال  اتفــاق وقــف  ورغم 
تزال تركيا مســتمرة في تدريب 
إلى  إرسالهم  بهدف  املسلحني 

ليبيا وفق املرصد.

بعد ان اخلفت تركيا وعودها لهم..

المرتزقة السوريون يسرقون بيوت الليبيين 
لتعويض رواتب وعدوا بها لم يتسلموا اغلبها

بغداد - الصباح الجديد: 
قال النائب عن حتالف سائرون، 
“العطلــة  ان  الزيــادي  بــدر 
التشريعية جمللس النواب على 
وسيباشــر  االنتهاء،  وشــك 
جلساته  عقد  النواب  مجلس 
في الثـالـــث مـــن ايلـــول 

املقبـل “.
واضاف ان “اجللسات االعتيادية 
ملناقشة  ســتخصص  االولى 
قوانــني االنتخابــات واحملكمة 

االحتاديــة واملوازنــة العامــة 
التركية  االعتــداءات  وقضية 
علــى االراضــي العراقيــة “. 
مبينــا ان “الكتــل النيابيــة 
ستناقش خالل اجللسة موعد 
حـدده  الـــذي  االنتخابـــات 
رئيـــس الــوزراء وامكانيـــة 

تقـدمي املوعـد”.
من جانبه اوضح النائب محمد 
النواب  “مجلس  ان  البلداوي”،: 
جلســاته  اســتئناف  يترقب 

بشكل مستمر، في ظل وجود 
جملة قضايا مهمة حتتاج الى 
املناقشة منها جائحة كورونا 
على  التركيــة  واالعتــداءات 
والتظاهرات  العراقية  األراضي 
الشــعبية فــي احملافظــات، 
فضــال عن اقرار التشــريعات 
املهمــة، منها ملحــق توزيع 
قانون  إلكمال  املتعددة  الدوائر 
احملكمة  وقانــون  االنتخابــات 
التقاعــد  وقانــون  االحتاديــة 

املوحد”.
واوضـــح ان “اجللسات األولـى 
اجلديـد  التشريعـي  للفصـل 
قانـون  لتمرير  ستـخصـــص 
احملكـمـــة االحتاديـة ومحلـق 
املتعــددة  الدوائــر  توزيـــع 
إلكمال قانـــون االنتخابـــات 
اجلديـــد”. عـــادا ان “حسـم 
سيتـــم  االنتخابــي  احمللــق 
عبـــر التوافـق بيـــن الكتـل 

السياسيـة “..

السليمانية - عباس اركوازي: 
طالب 24 عضوا في برملان كردستان 
باســتدعاء رئيس حكومــة االقليم 
الواقع  تدهور  عن  ونائبه ملساءلتهم 
الى  االقتصــادي وجلــوء احلكومــة 
اســتقطاع %21 من رواتب املوظفني 
االقليم عن  تعجــز حكومــة  التي 

توزيعها شهريا.
وقال رئيس كتلة اجلماعة االسالمية 
في برملان االقليم عبد الستار مجيد 
في تصريح للصباح اجلديد، ان طلبا 
موقعاً مــن قبل 26 نائبــاَ قدم الى 
رئاســة برملان كردســتان الستدعاء 

ومســاءلته  االقليم  حكومة  رئيس 
من قبل كتل برملان االقليم عن تدهور 

االوضاع االقتصادية واخلدمية.
واضاف مجيد، ان على رئيس حكومة 
الداخلي  للنظــام  االقليــم وفقــا 
الجراء  امامــه  يحضر  ان  للبرملــان، 
عملية املساءلة، واذا لم يقتنع برملان 
اللجوء  يتم  فرمبــا  باجاباته  االقليم 
الى اجراءات ســحب الثقة عنه وهو 
ما قال بانــه يتطلب حتقيق االغلبية 

بنسبة ثلثي عدد اعضائه.  
وبينما شــكر عبد الســتار مجيد 
اعضاء من كتل احزاب السلطة في 

برملان كردســتان وقعــوا على طلب 
اســتدعاء رئيس حكومة االقليم مبا 
يتعارض مع موقف احزابهم، اشــار 
الــى ان الواقــع املزري الــذي يعاني 
منه املواطنون فــي االقليم يتطلب 
وقفة جادة من املســؤولني واالحزاب 
السياســية إلزالة املعاناة عن كاهل 
لم  الذيــن  واملوظفــني  املواطنــني 
يستلموا رواتب شهر اذار ونحن ندنو 

من نهاية شهر اب.
فــي غضــون ذلــك اكــد مصدر 
اجلديد،  للصباح  سياســي مطلع 
ان االحتاد الوطنــي وحركة التغيير 

طالبا ممثليهم فــي برملان االقليم 
من املوقعني على طلب اســتدعاء 
رئيس احلكومة بسحب تواقيعهم، 
واخلروج مــن تلك القائمــة، التي 
احلكومة  رئيس  باستدعاء  طالبت 
مســرور بارزانــي وهو عــن احلزب 
قباد طالباني  ونائبــه  الدميقراطي 
عن االحتاد الوطني ووزير املالية اوات 
شــيخ جناب عن حركــة التغيير 
في  االســتمرار  عن  ملســاءلتهم 
استقطاع %21 من رواتب املوظفني 
وعلى اية قوانني استندوا في اتخاذ 

هذا القرار.  

البرلمان يباشر جلساته في الثالث 
من الشهر المقبل واالنتخابات اول مناقشاته 24 نائبا يوجهون طلبًا لمساءلة بارزاني عن استقطاع رواتب الموظفين

طالبوا باستدعاء رئيس الحكومة الى البرلمان

جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية 
3األميركي من أجل التطبيع نجاحات متواصلة لموانئنا واالرتقاء 

2بمهامها لدعم االقتصاد الوطني

بغداد - الصباح الجديد: 
اكدت جلنــة الزراعة واملياه النيابية  
ان دول اجلوار تشــن حرب مياه على 
العــراق، مبينة ان االمر ينذر بكارثة 

اذا مت السكوت عليه ".
وقــال نائب رئيــس اللجنة منصور 
البعيجــي في بيــان ان" دول اجلوار 
بلدنا من  تشــن حرب مياه علــى 
خالل قطــع حصة العــراق املائية 
بشــكل كبيــر، وهذا االمــر يضر 
بشــكل غيــر طبيعي ومســبوق 
باراضينا ومزارعينا "، مبينا ان "ذلك 
ســيؤدي الى كارثة اذا استمر هذا 

من  املائية  من حصتنا  االستقطاع 
دول املنبع، االمر الذي ينذر بكارثة ال 
ميكن ان يستمر السكوت او التهاون 
معها ".ودعا البعيجي احلكومة الى 
دول  مع  والتعامل  "التحرك سريعا 
املنبــع من خالل اســتخدام كافة 
اخلطــوات للضغط عليها من اجل 
ضمــان حصتنا املائية "، مشــيرا 
الى ان "وضــع البلد اليتحمل ازمة 
اخرى إذا ما اســتمر التجاوز وقطع 
حصتنا املائية بهذا الشكل الكبير 
الذي سيؤدي الى كارثة طبيعية في 

بلدنا".

بغداد - الصباح الجديد:
التربية عن مباشرتها  كشفْت وزارة 
الوزارية  االمتحانات  اســئلة  باعداد 
التي سيشــارك فيها نحو 450 الف 
طالــب وطالبة فــي االول من ايلول 

املقبل.
وقال مدير التقــومي واالمتحانات في 
الــوزارة نعمــة حربي، فــي تصريح 
اعداد  باشرت  "مديريته  ان  رســمي 
الوزارية  باالســئلة  اخلاصة  النماذج 
لطلبــة  والثانــي  االول  للدوريــن 
للعام  املنتظمني  االعدادي  السادس 

الدراسي احلالي 2019 – 2020".
ولفت حربي الى انه "مت تشكيل جلان 
اختصاص من كل مادة امتحانية مع 
التوجيه مبراعــاة الوضع العام للبلد 

الطلبة  على  وتســهيلها  باعدادها 
مــع االبتعاد عن االســئلة اخلارجية 
او املعقــدة علــى ان تتناســب مع 

املستويات العلمية للطلبة".
علــى  "التشــديد  حربــي  واكــد 
االجراءات االمنية اثناء نقل االسئلة 
االمتحانية الى املراكز باملواعيد التي 
حتددها املديرية بشــكل سري اذ يتم 
لها  وضعها في صناديــق محكمة 
ثالثــة مفاتيح يكون االول لدى املدير 
العام فــي املديرية والثاني لدى مدير 
احد  عند  والثالث  االمتحانات  قسم 
مســؤولي اللجنة االمتحانية فيها 
وتفتح قبل بدء االمتحان مبدة قليلة 
الثالثة  االشــخاص  حضور  شــرط 

الذين يحملون املفاتيح".

 الزراعة النيابية: دول الجوار
 تشن حرب مياه على بلدنا 

التربية: سنراعي مستويات الطلبة  في 
أسئلة االمتحان الوزاري للسادس االعدادي 

بغداد - الصباح الجديد:
أكد وزير النفط العراقي، يوم االثنني، 
أن انتــاج النفط اخلــام بلغ 5 ماليني 
العراق  أن  إلى  يومياً، مشــيراً  برميل 
ســوف لن يســتورد الغــاز بعد عام 
2025. وقال احســان عبــد اجلبار في 
الصباح  تابعتــه  صحفــي  تصريح 
اجلديــد، إن "العراق يســتطيع حاليا 
انتــاج 5 ماليــني برميل مــن النفط 
اخلام وباإلمكان أن يصل الى 7 ماليني 
بحلول عــام 2025"، مبيناً أن "الوزارة 
تخطط إلنتاج مليون برميل يومياً من 

حقول محافظة ذي قار".
واضــاف عبــد اجلبــار أن "80 % من 

مشاريع الغاز في طريقها إلى اإلجناز 
ما عدا مشروع أرطاوي في محافظة 
البصرة، لكونه من املشاريع العمالقة 
في مجال استثمار الغاز"، مؤكدا أنه 
"خالل عام 2025 ســوف لن نشــهد 
حرقــا للغــاز في احلقــول النفطية 
ونســتغني عــن اســتيراد الغاز من 
إلى أن "هناك  اخلارج". وأشار إحسان 
توجهــا للجوء الى الطاقــة البديلة 
بعد عام 2030، وعــدم االعتماد على 
النفط كمصدر رئيس للطاقة"، الفتا 
إلى أن "العالم ســيلجأ إلى مصادر 
الطاقــة البديلة مما ســيقل الطلب 

على النفط والغاز خالل عام 2030".

النفط: لن يحرق الغاز في 2025 
وسننتج 7 ماليين برميل نفط يوميا

فيما تم االتفاق بين المعنيين على اغلبها في المحافظات..

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
 أكــدت الســفارة األميركية 
التزام  االثنني،  امس  بغداد  في 
اإلمنائي  املتحــدة  األمم  برنامج 
والواليــات املتحدة األميركية 
تصديه  فــي  العــراق  بدعم 

جلائحة كورونا. 
واوردت الســفارة فــي بيــان 
اجلديــد  الصبــاح  اطلعــت 
"بتمويل  منه:  نســخة  على 
االمريكية  الوكالة  سخي من 
الدوليــة، يعمــل  للتنميــة 
اإلمنائي  املتحــدة  األمم  برنامج 
على انشاء وحدات للعزل في 
مستشــفى االمام احلســني 
احلكومــة  مــع  بالشــراكة 

العراقية". 
األمم  "برنامــج  ان  واضــاف، 
والواليات  اإلمنائــي  املتحــدة 
املتحــدة االمريكية ملتزمون 
بدعمهم العــراق في تصديه 
امتناننا  مــع  كورونا،  جلائحة 
الشــديد جلميع العاملني في 
الكوادر  من  األمامية  اخلطوط 
الطبيــة إلى عمــال محالت 
البقالة، مازلنا نحتفظ باألمل 

في تعافي العــراق وبناء دولة 
أكثر مرونة". 

حزمــة  شــملت   " وتابــع، 
اإلجــراءات التــي اعتمدهــا 
اإلمنائي  املتحــدة  األمم  برنامج 
في العراق ضمن اســتجابته 
قدرة  زيــادة  جلائحــة كورونا، 
اخملتبرات الطبية في الكشف 
عن املصابني بالفيروس، وتوفير 
الطبيــة  احلمايــة  معــدات 
القطاع  في  للعاملني  الالزمة 
انشــاء  الى  إضافة  الصحي، 
وحــدات عزل صحــي واجراء 
اجــل وضع  تقييمــات مــن 
اســتراتيجيات التعافــي من 
الوباء، مــع التركيز على دعم 
في  فقــراً  األكثر  اجملتمعــات 

العراق". 
وأشــار إلى أنه "سيتم تنفيذ 
منشأة   13 في  األنشطة  هذه 
صحيــة تتولــى الســلطات 
املناطق  فــي  اختيارها  احمللية 
األكثــر فقراً فــي محافظات 
األنبار وذي قــار وديالى ودهوك 
وبابل والبصرة وكربالء والنجف 
وميسان ونينوى وصالح الدين"

السفارة األميركية: تمويل سخي 
لدعم العراق في  مواجهة كورونا

جلسة سابقة للبرملان العراقي



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

“الصبــاح اجلديد”  تابــع مكتــب 
فــي البصرة عددا مــن الفعاليات 
واألنشــطة املينائية املتنوعة التي 
خالل  العراق  موانئ  شركة  أجنزتها 

األيام القليلة املاضية .
رئيس  الشــركة  عام  مديــر  وقال 
مهندسني أقدم فرحان الفرطوسي 
منتســبيها  وبهمة  شــركتنا  ان 
تواصل  تخصصاتهم  شــتى  وفي 
بفعالياتهــا  األرتقــاء  عمليــات 
املطلوب  وبالشــكل  وخدماتهــا 
وحتظــى مبتابعة يومية من الكابنت 

ناصر حسني الشبلي وزير النقل .

تأهيل مبنى قسم التفتيش 
للمباشرة بعمل الهيئة البحرية 

العراقية العليا

وأضــح املديــر العــام للموانئ ان 
الشركة باشرت بوضع خطة عمل 
ألعادة تأهيل مبنى قسم التفتيش 
البحري الذي ســيتم حتويله قريباً 
إلــى الهيئــة البحريــة العراقية 
العليــا والتــي ســتعنى مبهــام 
أن أقرت  البحري بعــد  التفتيــش 
احلكومة العراقية قانونها في وقت 
سابق وحسب توجيهات وزير النقل 
مت االيعاز الى املالكات الهندســية 
في الشركة للمباشرة بالتصاميم 
مع  املبنى  تأهيــل  بأعمال  اخلاصة 
التاكيــد على إجنــاز األعمال مبدة 

اقصاها شهر واحد . 
وبــني الفرطوســي ان التفتيــش 
البحري له أهمية بالغة في عملية 
اإلشــراف وتنظيم البيئة البحرية 
وان املهام املنوطــة به حتتم علينا 
إلى  للوصول  الكامل  الدعم  تقدمي 
املســتوى األمثل من األداء ، مؤكداً 
على أن الهيئة ســتعمل على رفع 
مستوى السالمة البحرية وحماية 
وحتســني البيئة ومكافحة التلوث 

البحري .

يذكر ان وزارة النقل اعلنت عن إقرار 
قانــون الهيئة البحريــة العراقية 
العليا في يوليــو من العام املاضي 
العمــل على  والــذي من شــأنه 
وتشجيع  اخلاص  القطاع  دور  تعزيز 
االستثمار في مجال النقل البحري.

للمرة الثالثة رسو باخرة عمالقة 
على ارصفة ميناء ام قصر 

بفضل زيادة اعماقها
وأعلن املدير العام أيضا عن رســو 
الباخرة العمالقة  MSC EVA على 
رصيفني في ميناء ام قصر الشمالي 
ويعود رســو البواخر العمالقة الى 
زيادة اعماق املوانئ العراقية ، مبينا 
انها رســت على رصيفي 14 و 15 
والتي  ام قصر الشمالي  في ميناء 
يبلغ طولها 366 مترا وعرضها 51 
مترا وحتمل نحو 2599 حاوية قادمة 
الســعودي وفور  الدمام  من ميناء 
التفريغ  وصولها باشــرت مالكات 
وتفريغ  املناولة  بعمليات  والشحن 

البضاعة بسالم وامان .
واشــار الفرطوســي الى ان رسو 
هــذه الباخرة بحجمهــا العمالق 
للمرة الثالثــة في املوانئ العراقية 
تعد حالــة ايجابية ان حتتل املوانئ 
امكانياتها  ضمن  عاملية  ســمعة 

في جذب السفن .
يذكــر ان املوانئ العراقية من خالل 
مالكاتها في املسح واحلفر البحري 
تواصــل اعمالها بحفــر القنوات 
املالحيــة وزيــادة اعماقها لدخول 
اكبر  باعماق  الغاطس  ذات  البواخر 

مما كان في السابق.
املباشــرة  بعملية نوعية لصيانة 
العائم  للحــوض  اخلارجي  البــدن 

اجنادين

كما باشرت شركة موانئ العراق 
بعملية نوعية لصيانة البدن 

اخلارجي للحوض العائم اجنادين 
.

العديد  ان جناح  الشركة  واوضحت 
ان  يتطلب  املوانــئ  اعمــال  مــن 
التصليح  احــواض  تكون جميــع 

العراق  العائمة ملوانــئ  البحريــة 
على جاهزة دائما في العمل املناط 
بها إلســتقبال وتعــومي الوحدات 
اخلاص  والقطاع  للشركة  البحرية 
الصيانة  وأعمال  اإلدامــة  ألغراض 
وقد شرعت املالكات الفنية لوحدة 
الصفائــح واللحــام في شــعبة 
املســفن البحري العائد لقســم 
املســافن والصناعــات البحريــة 
نوعية  بعمليــة  العــراق  ملوانــئ 
للحوض  اخلارجي  البــدن  لصيانة 

العائم اجنادين 

وأن موانئ العراق هي من الشركات 
التي تدمي اغلبية وحداتها البحرية 
اخلاص  للقطاع  البحرية  والوحدات 
على األحواض العائمة التابعة لها 
حيث كانت ســابقا ترسل جميع 
الوحدات إلــى دول اخرى لصيانتها 
وهذا االمر كان يكلف الدولة الكثير 

من األموال والهدر في الوقت. .

توسعة طريق مينائي ام قصر 
نحو 4 كم طوال و40 مترا عرضا

وعقدت الشــركة العامــة ملوانئ 
لتنفيذ  العامة  والشــركة  العراق 
مشــاريع النقل اجتماعا مشتركا 
العامة  الشركة  برئاسة مدير عام 
لتنفيذ مشــاريع النقل زيد خليل 
العام  املديــر  ومعــاون  االســدي 
للموانئ الكابنت سعود عبدالسالم 
لبحــث الســبل الكفيلــة باجناز 
مشروع تطوير مدخل وطرق مينائي 

ام قصر الشمالي واجلنوبي .
وتنــاول االجتمــاع الــذي حضره 
مديــرو اقســام املالية والشــؤون 

الهندســية والتدقيق وجلان تنفيذ 
املشــروع بحث توســعة طريق ام 
قصر ملعاجلة االكتظاظ وتســهيل 
مدخل  عنــد  الشــاحنات  مــرور 
مينائي ام قصر ،كما متت مناقشة 
الدور السكنية في  اجناز مشــروع 
منطقــة اجلبيلة اضافة الى حتديد 
مواقــع اخملتبر الهندســي املتنقل 
تنفيذ مشــاريع  العائد لشــركة 

النقل .
يذكــر ان الشــركة العامة ملوانئ 
اعــدت تصاميم  العراق هــي من 

مدخل  مشــروع  توســيع  وخطة 
الشــمالي  ام قصر  مينائي  وطرق 
واجلنوبــي البالغ بشــكل اجمالي 
نحــو 4 كيلو متر طــوال و40 مترا 
عرضــا بدال مــن عــرض 15 مترا 

ملسافة تصل نحو 2700 متر. .

جناح تام لطلبة معهد املوانئ 

واوضح مدير عام الشركة استناداً 
الى توجيهات وزيــر النقل الكابنت 
ناصــر حســني الشــبلي بضرورة 
النقل  وزارة  لتشــكيالت  تكون  أن 
معاهد متخصصة معترف بها من 
قبل وزارة التعليم العالي والبحث 
يرفد  العلمي لتكون رافــداً مهماً 
شركات الوزارة بالطاقات الشبابية 
التخصصــي  العمــل  وحســب 
الطلبة  اكمل  فقد  شــركة  لكل 
شــفافة  بصــورة  االمتحانــات 
النجاح  بروح اإلصرار على  اتسمت 

من الدور األول .
وأثنى الفرطوســي على اجلهـــود 
والســادة  للســيدات  املتميــزة 
التدريســني وإدارة املعهــد التــي 
دون  النجــاح  بتحقيــق  تكللــت 
وســيتم  تذكر  اخطــاء  حــدوث 
العام  النهاء  التحضيرات  متابعـة 
الدراسـي في موعده احملدد من قبل 
والبحـث  العالـــي  التعليم  وزارة 

العلمـي .
من جانبه بني مديـر معهـد املوانئ 
ماهر ســالم بريــدي أن امتحانات 
كانت  الثانــي  الدراســي  الفصل 
املركز  التحضيــرات فــي  جيــدة 
االمتحاني مــن حيث توفر خطوط 
انترنيت فعالة وضمان انســيابية 
الطاقة الكهربائية وتوفير االتصال 
بعد  متأخرة  لســاعات  والطباعة 
الــدوام الرســمي وذلــك بجهود 
االمتحانية  اللجنة  وأعضاء  رئيس 
الذين تاخروا لســاعات طويلة من 
الليــل لتصحيح اجابــات الطلبة 
الصعبة  الصحيــة  الظروف  رغم 
من انتشــار جائحة كورونا وحرارة 

الـجـو .

نجاحات متواصلة لموانئنا واالرتقاء بمهامها لدعم االقتصاد الوطني
مدير عام شركة موانئ العراق للصباح الجديد :

تجارة الحبوب : تجهز وكالء التموينية بحصص جديدة من الرز

باشرت شركة 
الموانئ العراقية 

بوضع خطة ألعادة 
تأهيل مبنى قسم 

التفتيش البحري الذي 
سيتم تحويله قريبًا 
إلى الهيئة البحرية 

العراقية العليا والتي 
ستعنى بمهام 

التفتيش البحري
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مدير عام املوانئ خالل زيارته ملشروع تأهيل بناية مخصصة للهيئة البحرية العليا

بغداد _ الصباح الجديد :
مجلــس  أكمــل  ان  بعــد 
املديرين  اختيــار  املفوضــني 
وفقاً  وتعيينهــم  العامــني 
الفــرص  تكافــؤ  ملعاييــر 
والنزاهــة  والشــفافية 
واملســاواة بعيداً عن الوالءات 
السياســية  واالنتمــاءات 
التــوازن  ذلك  فــي  مراعيــا 
العراقي،  الشــعب  ملكونات 
ومبا يتماشــى مع الدســتور 
النافذة، ومطالب  والقوانــني 
اجلماهيــر باالصــالح القائم 

على أسس وطنية . 
عمــل مجلــس املفوضــني 
الختيار  جلنة  تشــكيل  على 
الشــركة الفاحصــة والتي 
بحضور  اجتماعهــا  عقدت 
املتحدة  االمم  فريــق  عن  ممثل 
االنتخابيــة  للمســاعدة 
مطالبًة إيــاه  تزويدها قائمة 
العاملية  الشــركات  باسماء 
الرصينــة ذات اخلبــرة مبجال 
التكنولوجيــا ولديها أعمال 
مماثلــة فــي فحــص أجهزة 
لغــرض  وذلــك  ؛  االقتــراع 

والتحقق  األجهــزه  فحــص 
باالســراع  أوصت  كما  منها 
في تشــكيل اللجنة الفنية 
املشــرفة واملكلفــة مبراقبة 
الشــركة الفاحصة وتقييم 
التعاقد  التي سيتم  عملها  
واملؤلفة مــن ممثلني  معهــا 
واملؤسســات  الــوزارات  عن 
ذات العالقــة . و فــي إطــار 
االستعداد لالنتخابات املقبلة 
فــي الســادس مــن حزيران 
2021 تعقد االدارة االنتخابية 
اجتماعات اللجنة العملياتية 
عبر  واملســتمرة  املتواصلــة 
مــع  االلكترونيــة  الدائــرة 
مديــري املكاتــب االنتخابية 
لبحــث  ؛  ومعاونيهــم 
العمل   جوانــب  ومناقشــة 
املتضمن  واللوجستي  الفني 
التسجيل  مراكز  تهيئة  آلية 
لتســجيل الناخبــني وتوزيع 
االلكترونية  الناخــب  بطاقة 
اخملازن  وتهيئة   البايومتريــة، 
االجهزة   الستقبال  وتأهيلها 

املتعاقد عليها سابقا 
مت  متصــل  صعيــد  وعلــى 

وحدة  بتشــكيل  التوجيــه 
انتخابات اخلارج لتقدمي خطة 
عمل تتضمن آلية تســجيل 
ناخبي اخلارج بايومتريا وتوزيع 

بطاقة الناخب لهم .
يعمل مجلس  آخر  من جانب 
املفوضــني على دفــع عجلة 
العمــل االنتخابي  من خالل 
تطويــر مهــارات موظفــي 
بأن   إميانــًا منهم  ؛  املفوضية 
التنميــة البشــرية محــور 
التقدم  يحقق  الــذي  العمل 
االنتخابي.  للعمــل  والنجاح 
مجلــس  تباحــث   وعليــه 
املفوضني مــع الفريق الدولي 
UN� االنتخابية  (للمساعدة 

في  دورهم  تفعيل  آلية   )AMI
بنــاء القــدرات واالمكانيات 
واملهــارات ملوظفي املفوضية 
االداريــة  اجلوانــب  فــي 
والعملياتيــة  واالعالميــة  
التقنيات  باستخدام  الفنية 
الكفيلة  والســبل  احلديثة. 
في حتقيق اهداف املؤسســة  
وأوجه  املســاعدة االنتخابية 
احلدث  لتغطيــة  الضامنــة 

االنتخابــي وحمايــة لصوت 
يعمــل  العراقــي  الناخــب 
علــى  املفوضــني  مجلــس 
بحــث ومناقشــة اخلطــط 
األمنيــة  مع  اللجنة األمنية 
لتأمني   لالنتخابــات  العليــا 
وحمايتها  مراكزالتســجيل 
وحركة الفرق اجلوالة  ومراكز 
االقتــراع والفرز والعد ، فضال 
للمخازن  احلمايــة  تأمني  عن 
املــواد  ونقــل  االنتخابيــة 
مهمة  كونها  اللجوســتية 
املفوضية  أن  يذكــر  وطنية. 
تعمــل على عــودة موظفو 
في  املســتبعدين   العقــود 
ومكاتب  الوطنــي  املكتــب 

احملافظات، 
وكتبــت بذلك الــى اجلهات 
وتدقيق  جمع  وبصدد  املعنية 
بياناتهــم ليتــم ترتيبهــم 
األولوية مــن حيث  حســب 
وتاريخ  الدراســي  التحصيل 
وعــدد  تعاقــد  وآخــر  أول 
املفوضية  العمل في  سنوات 
وحاجــة املفوضيــة لهــذه 

التخصصـات. 

عامر المعموري 
عبدالرحمن  املهنــدس  اكد 
عجــي طوفــان مديــر عام 
لتجارة  العامــة  الشــركة 
مواقــع  اســتمرار  احلبــوب 
الشــركة في صــالح الدين 
و الديوانيــة و بابــل وذي قار 
والنجــف االشــرف بتجهيز 
واحلكومية  االهلية  املطاحن 
اخللطة  من  جديدة  بحصص 
املقررة مــن احلنطة ) احلصة 

السادسة ( .
وقــال خــالل عطلــة العام 
الهجــري واصلــت مالكاتنا 
املواقع  في  العاملة عملهــا 
كافــة و اصلــوا اعمالهــم 
جتهيز  خــالل  من  اليوميــة 
اخملصصة  باحلصص  املطاحن 
من مادة احلنطة الى جانـــب 
بعـــض  في  الــرز  جتهيـــز 

املواقـع.  
واضاف الى ان فرع الشــركة 
جهـــز  الدين  صــالح  فــي 

االهلية ومطحنة  املطاحــن 
احلضــر  احلكوميــة باحلصة 
حيــث    ،  2020/ السادســه 
واجملمعات  السايلوات  باشرت 
لــه  جتهيز مطاحن  التابعه 
اخمللوطة  باحلنطــة  احملافظة 
و مت جتهيــز املطاحن االهلية 
طــن   )15233( بكميــة 
ومطحنــة احلضر  احلكومية 

بكمية ) 388( طن . 
وفــي ذي قار واصل ســايلو 
الناصريــة جتهيــز مطحنة 
بكمية  احلكوميــة  ســومر 
(١٧٥( طن ، اما سايلو الطوز 
يواصــل جتهيــز  مطحنــة 
باحلنطة  سرمد ســتار علي 

احلصة السادسة/٢٠٢٠.
اجملهــزة  الكميــة  وبلغــت 
(١٥٣٥.٧٨٠( طنــا مــن اصل 
اإلجمالية  القطــع  كميــة 
املقــررة )٢٢٧٧( طن والعمل 
العطــل  ايــام  مســتمر 
الرسمية لغرض االنتهاء من 

جتهيز كامل الكمية ، اما فرع 
الشركة في الديوانية يواصل 
بتجهيــز املطاحــن االهلية 
 ٧٥% سلفة  اجلديدة  باحلصة 
املهناوية  من مركز تســويق 
حيث بلغــت الكمية اجملهزة 

٨٨٠٠ طن . 
وفــي كركوك توزع نشــاط 
الفــرع مــن خــالل جتهيــز 
املطاحن باحلصة السادســة 
من خــالل جتهيــز  مطاحن  
اربيل  وكركوك والسليمانية  
باحلنطــة  احملليــة بكميــة 
(٢٨٨٨،١٦٠( طنا  وبواقع  )٨٢)  

سيارة ،
ومت  جتهيــز  بقيــة مطاحن 
كركــوك  باحلنطــة  احمللية  
طنــا    )٥٥٨،١٤٠( بكميــة 

وبواقع  )١٥(  سيـارة .
من جهة اخرى اكد طوفـــان 
مناقلــة   اســتمرار  علــى 
احلنطة مــن مواقع كركوك 
ومت مناقلة كميـة ) ٩٤٩،٢٦٠) 

طنا وبواقـــع )٢٣( شــاحنة 
حنطة درجـة اولى الى سايلو 
خان ضـاري ، فيما استعرض 
طوفان املواقــع التي واصلت 
جتهيز الرز للــوكالء وبدأ من 
ســايلو  صالح الديــن الذي 
جهز وكالء املواد الغذائية في 
احملافظة بالرز وبلغت الكمية 

اجملهزة  )2403( طنا . 
الطــوز  ســايلو  ويواصــل 
بتجهيز وكالء املواد الغذائية 
لقضائــي الطــوز وامرلــي 
واالطــراف باحلصــة الرابعة 
لعام ٢٠٢٠  من الرز  املستورد 
بعد ورود كشــف احلاســبة 
والقطوعــات من فــرع املواد 
الغذائيــة / صــالح الديــن 
بكمية قطع بلغت /٦١٢ طنا 
التموين  ، فيما يواصل وكالء 
في الديوانيــة بتجهيز  مبادة 
للحصة  )ياسمني(  احمللي  الرز 
الكمية  بلغت  حيث  اجلديدة 

اجملهزة ١٢٠٠ طن .

مجلس المفوضين يشكل لجنة الختيار الشركة الفاحصة

مواقع صالح الدين والديوانية وبابل والناصرية 
والنجف تزود المطاحن بالحنطة
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متابعة ـ الصباح الجديد :

قال وزيــر اخلارجيــة األميركــي، مايك 
بومبيو امس االثنني، أن الواليات املتحدة 
ملتزمة بأمن إسرائيل في املنطقة، فيما 
اكد في الوقت نفســه عزمها على منع 

طهران من امتالك األسلحة النووية.
وأوضــح فــي مؤمتر صحفي مشــترك 
مع رئيــس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامني 
نتانياهو، في مســتهل زيارته للشــرق 
األوسط، أن واشنطن ملتزمة باستمرار 

التفوق العسكري إلسرائيل. 
وحول اجلهود ملنع إيران من امتالك سالح 
نووي، قال بومبيــو إن الرئيس األميركي، 
دونالــد ترامــب، أكد أننا ســنفعل ما 
بوسعنا لتحقيق هذا األمر، ومنع طهران 

من امتالك األسلحة النووية.
من جانبه قــال نتانياهــو “ إننا حققنا 
اتفاق ســالم تاريخي مع اإلمارات، وهذا 
اإلقليمي”،  واالســتقرار  السالم  سيعزز 
مشيرا إلى أن إســرائيل تأمل أن تنضم 

دوال أخرى التفاق السالم.
وأضاف أن اتفاق السالم مع اإلمارات يدل 
الذي يحصل في الشــرق  التغيير  على 

األوسط.
وشدد على ضرورة إعادة فرض العقوبات 
علــى إيران، والتي فشــلت فــي اإليفاء 
بتعهداتها النووية، ناهيك عن استمرارها 
في أعمالها اإلرهابية، والقيام باغتياالت 

في الشرق األوسط وخارجه.
وتباحــث بومبيو ونتانياهــو حول امللف 
اإليراني و”تعميق” العالقات بني إسرائيل 

وبقية دول الشرق األوسط.
وصــل وزيــر اخلارجية األمريكــي مايك 
بومبيو امــس االثنني إلى تــل أبيب في 

إســرائيل في مستهل جولة في الشرق 
األوســط تســتمر خمســة أيام، يثير 
خاللها مســألة تطبيــع العالقات بني 
أخرى  ومسائل  وإسرائيل،  العربية  الدول 
منها العالقات مع إيران وطائرات إف35- 
احلربية التي تســعى اإلمارات للحصول 

عليها.
وبحسب مقاطع فيديو نشرتها السفارة 
األمريكية، كان وزيــر اخلارجية األمريكي 
يضع كمامة بألوان علم بالده عند نزوله 

من الطائرة التي حطت امس االثنني في 
مطار بن غوريون في تل أبيب. وتأتي جولة 
بومبيو بعــد نحو 10 أيام من اإلعالن عن 
اتفــاق لتطبيع العالقات بني إســرائيل 

واإلمارات.
أن يتشــاور بومبيــو ورئيس  املقرر  ومن 
الــوزراء اإلســرائيلي بنيامــني نتانياهو 
خصوصا حول امللــف اإليراني و”تعميق” 
العالقات بني إسرائيل وبقية دول الشرق 
األوســط، كما أكد املتحدث باسمه في 

واشنطن.
وأكــد نتانياهــو امــس االول األحد أن 
“صديقه” بومبيو ســيثير معه مسألة 
“توســيع دائرة الســالم في منطقتنا”. 
من املقــرر أن يلتقي بومبيو أيضا نظيره 
اإلســرائيلي غابي أشكنازي ووزير الدفاع 

بيني غانتس.
ومنذ االتفاق مع اإلمارات، تسري تكهنات 
كثيرة بشأن دول أخرى مرشحة لتطبيع 
عالقاتهــا مع إســرائيل، بينها البحرين 

وسلطنة عمان وحتى السودان.
إلى  بومبيــو  يتوجه  إســرائيل،  وبعــد 
اخلرطوم للبحث في العالقات اإلسرائيلية 
السودانية و”املرحلة االنتقالية” في هذا 
البلد الذي طوى العام الفائت ثالثة عقود 
من حكم عمر البشــير. ثــم ينتقل إلى 
البحرين واإلمارات، وفق املتحدث باسمه.

وتعتبر اإلمــارات، الدولة العربية الثالثة 
التي تتوصل إلى اتفاق سالم مع إسرائيل، 
إذ سبقتها كل من مصر في العام 1979 

واألردن 1994، واللتان كانتا في حالة حرب 
مع إسرائيل.

وبناء على اتفاق التطبيع، أعلنت إسرائيل 
واإلمارات نيتهما تكثيف التبادل التجاري 
وبيع النفط اإلماراتي إلســرائيل إضافة 
إلى التكنولوجيا اإلســرائيلية لإلمارات، 
الســياحة ومشروع  مع تنشيط قطاع 
تسيير رحالت مباشرة بني تل أبيب وكل 

من دبي وأبوظبي.

“تغيير مسار املنطقة”
وأمل نتانياهــو في أن تعبر هذه الرحالت 
األجواء السعودية، وهو ما يستدعي إجراء 
اتفاق  أي  الرياض ترفض  مفاوضات. لكن 
مع إسرائيل قبل التوصل إلى تسوية بني 

الدولة العبرية والفلسطينيني.
وأكدت اإلمارات أن االتفاق مع إســرائيل 
واملقــرر توقيعه في البيت األبيض، ينص 
على “وضع حــد ألي ضم إضافي” ألراض 
 .1967 في الضفة الغربية احملتلــة منذ 
لكن نتانياهو اكتفى باحلديث عن “إرجاء” 

عملية الضم.
وبعد إعالن االتفاق بني إسرائيل وأبوظبي 
في 13 آب ، نددت القيادة الفلســطينية 
مبا اعتبرته “طعنة في الظهر”، خصوصا 
أن اإلمارات عمــدت إلى تطبيع عالقاتها 
مــن دون اتفــاق ســالم بني إســرائيل 

والفلسطينيني.
لكن سفير اإلمارات في واشنطن يوسف 
العتيبــة اعتبر فــي رســالة بالعبرية 
أحرنوت”  “يديعــوت  نشــرتها صحيفة 
اجلمعــة علــى صفحتهــا األولــى، أن 
التطبيع “سُيتيح تغيير مسار املنطقة 

من ماض من العــداء والنزاعات إلى أمل 
آخر بالسالم واالزدهار”.

أي بلد التالي؟ 

عقب اتفاق تطبيع العالقات اإلسرائيلي 
اإلماراتــي، بــرزت التســاؤالت حول من 
هــي الدولة التي ســتلحق اإلمارات في 

التطبيع مع الدولة العبرية.
وتشــير املعطيات إلى كل من البحرين 
وســلطنة عمان والســودان التي طوت 
صفحة رئيسها الســابق عمر البشير، 
لكنهــا ال تزال مــن الناحيــة العملية 
في حالة حرب مع الســودان الذي دعم 
لســنوات احلركات اإلسالمية املتشددة. 
وكانــت الســودان قد أعفت األســبوع 
اخلارجية  وزارة  باســم  الناطــق  املاضي 
الصادق من مهام  الســفير حيدر بدوي 
منصبه بعد 24 ســاعة من تصريح لم 

ينف فيه وجود اتصاالت مع إسرائيل.
وقالت وزارة اخلارجية إن بومبيو سيلتقي 
خالل جولته برئيس الوزراء السوداني عبد 
اهلل حمدوك “للتعبير عن دعمه لتعميق 

العالقات السودانية اإلسرائيلية”.
وأكدت الــوزارة أيضا، أن وزيــر اخلارجية 
األمريكي سيلتقي ولي العهد البحريني 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، قبل 
اإلماراتي عبد  اخلارجيــة  بوزير  االجتماع 
اهلل بــن زايــد آل نهيان لبحــث االتفاق 

اإلسرائيلي.

ملف حساس

وقالت صحيفة “إسرائيل اليوم” الصادرة 
فــي تل أبيــب امــس االول األحد “ميكن 
التوصل إلــى اتفاق كامــل في غضون 
شهر” في إشارة إلى االتفاق اإلسرائيلي 

اإلماراتي.
يبدو حساســا  لكن ثمــة ملف آخــر 
بالنسبة إلى إســرائيل: احتمال أن تبيع 
من  اإلمــارات مقاتالت  املتحدة  الواليات 

طراز إف35-.

قال: سنمنع طهران من امتالك سالح نووي

حول الجهود لمنع 
إيران من امتالك سالح 

نووي، قال بومبيو إن 
الرئيس األميركي، 

دونالد ترامب، أكد أننا 
سنفعل ما بوسعنا 
لتحقيق هذا األمر، 
ومنع طهران من 

امتالك األسلحة النووية

جولة شرق أوسطية لوزير الخارجية األميركي من أجل التطبيع
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ثقافة 5دراسة
دراسة

قراءة

اصدار

ولم  واالقتصادية.  والسياســية  االجتماعية 
يعد العربي الذي تضطره الظروف إلى الهجرة 
يقــذف فــي أحضان الغــرب فجــأة ليواجه 
االغتراب بني حضارتني شــرقية وغربية أسيرا 
للرومانسية مرة، وضحية للواقعية مرة أخرى؛ 
وإمنا صار هو نفســه متقبال اآلخر وباحثاً عن 
التقبل أيضا مندمجــاً مبمكنات ذات مزدوجة 
بوعي صميم يجعلهــا مدركة خصوصياتها 
وقيمها التي تعتز بها ويحترمها اآلخر الذي له 
أيضا خصوصياته وقيمه التي حتترمها الذات 

وتتأقلم معها. 
وجتســد هذه املرحلة روايات الشتات والسيما 
الفلســطينية وكذلك أغلــب روايات ما بعد 
احلداثة التي أعادت انتــاج مفاهيم كانت قد 
العربي محاولة تثويرها  رســخت في العقل 
وقولبتهــا من جديد، من ذلــك مثال ال حصرا 
والهوية  واآلخــر  والــذات  التاريخ  مفاهيــم 

واالستعمار والنسوية وغيرها.
وكان من تبعات هذه املرحلة أيضا ظهور جيل 
ثالث من املهاجرين العرب الذين اســتقروا في 
املهاجر، هو جيل متطلع لالزدواج ال تشــكل 
شــرقيته عائقا أمام غربيته، ينشد التفاعل 

والتواصل نفسيا وسياسيا واجتماعيا.
ولعــل رواية )املرجتى واملؤجــل( لغائب طعمة 
ــرت بهذا اجليل  فرمان هي أول رواية عربية بشَّ
الثالث، ممثال بالبطلني: يحيى ســليم املترجم 
املغترب الذي تأقلم مع الهجرة، وثابت حسني 
مواطنه الذي رفض فكــرة الهجرة واالغتراب 

وآثر البقاء في الوطن. 
ويتبني التالقي فــي اختالفهما الفكري حول 
الوطن من خالل ولديهما فريد وإحسان اللذين 
دفعتهما الظــروف إلى أن يكونا مع والديهما 
في الغرب، لكن األول يتفاعل ويتواصل بصحة 
ومتــام مع أنه غيــر مرتبط بوالــده الذي كان 
يناديه عمو، والثاني مريض بجسد عليل ولم 
يفده في الشــفاء حب والده لــه وتعلقه به، 
كترميز الى أن احلياة احلقيقية هي التي يكون 
فيها االنســان معافى جسديا ونفسيا سواء 
أكانــت هذه احلياة في كنف وطن قريب أم في 

كنف وطن بعيد. 
وتتضح هذه الرمزية في شــخصيات الرواية 
املغتربة) يحيى ســليم وصالح جميل وعلوان 
شاكر( الذين تتضح من داللة اسمائهم حالة 
التعافي واحليوية بعكس الشخصيات ) ثابت 
النسوية كلها(  الشــخصيات  حسني ومعه 
التي عاشــت في الوطن لكنها كانت خائبة 
ومتوترة غير متأقلمة تتمسك بأفكار سلبية 
أعاقتها عن التعايش حــني أجبرتها الظروف 

على أن تترك الوطن وتكون في غيره. 
ولقد بــرع الكاتب غائب طعمــة فرمان فنيا 
أيضاً في تعزيز ســلبية الشخصيات الثابتة 
وغيــر احليوية مدلال على قدم رؤيتها وأنها لم 
تعد تناســب روح العصر بأن جعل الســارد) 
ثابت حسني( متمسكاً من مفتتح الرواية إلى 
وســطها تقريباً بصيغة احلّكاء، متدخالً في 
تعليقاته  التعليق على شــخصياته، واضعاً 
بني قوسني كبيرين مثل) وكان يحسب نفسه 
عالمة فهامــة( و) أرى في عينيك تســاؤالً يا 
ولدي ســتعرف هذه الكلمــة فيما بعد حني 
تتعافى وتكبر( ومجســدا القصة في شكل 
فيلم، فيه هو اخملرج ) لقطة ســينمائية أحب 
اخملرج أن يظهرها على الشاشة( الرواية، ص11 
وقد يتعاطف الســارد مع الشــخصية التي 
تتضاد معه تارة بالكشــف عن متنياتها وتارة 
أخرى باســتبطان دواخلها. وبالرغم من تضاد 
وجهتــي نظر الشــخصيتني يحيى ســليم 
وثابت حســني واختالف حياتهما؛ فإنهما كان 

متقاربني في مشاعرهما جتاه ولديهما »ود لو 
يحمل الطفل بني يديــه .. مثلما أود أن أفعل 
أنا اآلن أن أفعل معك لــوال وجود املرضى هنا 
ويحيى أيضا خشــي أن يخــاف الطفل الذي 
لم يألفه بعد وإن كان أباه..وجد الرجل فرصة 
ليتمعــن ابنه باحثــا عن الشــبه بينه وبني 
الطفل مثلمــا يفعل كل االباء واالمهات وقد 
فعلت أنا ذلــك من قبل معــك عندما كنت 
صغيرا وال أزال« الرواية،ص16 ولقد كتب القدر 

عليهما أن تكــون أبوتهما علــى غير ما هو 
معهود في األبــوة التي هي في الرواية معادل 
موضوعــي للتاريخ الذي ال بد لــه أن يتجدد 
وتعاد صياغته إزاء جيل جديد ينبغي أال يقيد 

التاريخ تقدمه ألنه سيكون تاريخا جديدا. 
وقد أدرك يحيى ســليم ذلك وهــو الذي أول 
األمــر أشــعرته املدينــة احلجريــة املغلقة 
املكشوفة بشــوارعها العريضة ومكعباتها 
ومســتطيالتها مــن احلجــارة واألســمنت 

والزجــاج والفراغات الهائلــة باالنفصام وأنه 
خارج الوطن بال تاريــخ، لكنه متكن فيما بعد 
من التأقلم مع املدينة بعد أْن »وجد الســلوى 
في جمع شــتات صورة قدمية عنها« الرواية، 
ص32وتتوضــح هــذه االزدواجية فــي احلوار 
الذي جرى بــني مجموعة مغتربني في املقهى 
حول األمــور التي تنقص العمر ومنها الوطن، 
ورمزية ما تعنيه استطابة االقامة في املهاجر 
وافضلية املغتربات علــى أوطان فيها انتظار 
باملســتحيل، حتى قال  الثورات أشبه  ثمرات 
أحدهم:«هــذا يتوقــف على الوطــن إذا كان 
العــراق، قال قارئ اجلريــدة ال تدخلنا في ايراد 

ومصرف« الرواية،ص32
وتتضح الرؤية أعاله بأقل من هذه الرمزية في 
ما قاله يحيى ســليم لثابت حســني محاوالً 
اقناعه بوجهة نظره :«أن احلياة يجب أن تعاش 
ال أن تفلســف وهي ليســت قابلة لالنتظار..

هــل تتذكــر جداالتنا عن اللحظــة الثورية؟ 
بقينا ننتظرها وما زال اجلماعة هنا ينتظروننا 
على موائد مترعــة باخلمرة ولكنها لم حتل؟« 

الرواية،ص42
وبســبب ذاته املزدوجة رأى يحيى ســليم أن 
»احلياة في الغربة ليســت إال انتظارا لشيء 
ســيحدث دون أن نعرفه علــى نحو التحديد 
احليــاة هنا ســهلة ورتيبة تقتل كل شــوق 
للمجازفــة لتجريــب أنواع أخرى مــن احلياة 

للمعاناة احلقيقية« الرواية، ص54
وبينمــا فّضــل ثابت حســني الوطــن الذي 
ســيعيش فيه أيامه متكدرا ومهموما عاش 
يحيى سليم سعيدا في الغرب ووسيلته في 
االزدواج اخليال »يســرح ذهنــي إلى عالم آخر 
هو عالم احللم وحتى حني أترجم وتستعصي 
علّي كلمة أو جملة فاتذكر موقفاً استعصى 

علي في حياتي الواقعية« الرواية،ص44
وهو الذي مــا غادر الوطــن إال هاربا منه ألنه 
الرؤوس«  النخالت مقطوعــات  فيه  شــاهد 
كيف استطيع بعد االن أن أقابل أعواد املشانق 
هــذه منصوبة لي.. ومنذ ذلك لــم أر البلدة..

هكذا هي احلياة تنتهي فجــاة بضربة جالد« 
الرواية، ص44. وألن عودة ثابت حســني للوطن 
لم تفــرق عن بقائــه مع يحيى فــي املنفى، 
انتابت يحيى سورة غضب ومترد وانتفاض وهو 
الذي عرف أن احلياة انتظار وأننا »كلنا مشاريع 
مؤجلــة« الرواية،ص139. هكــذا عاش يحيى 
سليم باالزدواج خيالياً مع الوطن األصل داخل 
وطن بديــل متكيفاً مكانيــاً وزمانياً من دون 
حاجته الى حساب املسافات والتوقيتات، وهو 
ما رمــزت إليه نهاية الرواية فقد تخلى يحيى 
سليم عن ســاعته واجداً فيها أثراً من عهد 

تاريخي قدمي.

د. نادية هناوي
 

مرْت الروايــة العربية في عالقتهــا باحلضارة 
الغربية بثالث مراحل، فأما املرحلة األولى فتبدأ 
مع النشــأة في أواخر القرن التاســع ومطلع 
القرن العشــرين وإلى منتصفه، وفيها كانت 
عالقة الرواية باحلضارة الغربية عالقة اكتشاف 
ثقافي ما بني الشــرق والغرب حافلة باملثالية 
دته روايات) عصفور  والرومانسية. وهو ما جسَّ
من الشرق لتوفيق احلكيم 1938 ورواية قنديل 
أم هاشــم ليحيــى حقــي 1943 ورواية احلي 
الالتيني لسهيل إدريس 1954 كما مثلها جيل 
مــن األدباء العرب اللبنايــني الذين هاجروا إلى 
مندمجني  التعايش  مــن  ومتكنوا  االمريكيتني 
باآلخر الغربي وفي الوقت نفسه منشدين في 
جذورهم إلى األدب العربي حتى شكلوا حركات 
شعرية وأسســوا روابط وجمعيات أدبية مثل 

الرابطة القلمية والرابطة األندلسية.
وأما املرحلة الثانية من عالقة الرواية باحلضارة 
الغربية فكانت واقعيــة تقوم على القصاص 
والنضال ضد هيمنته  الغربي  من املســتعمر 
واســتبداده مســتلبا الشرق باســتعماريته، 
ــدته كثير من الروايات العربية من  وهو ما جسَّ
منتصف القرن العشــرين إلى نهايته تقريباً، 
متناولــة موضوعات تتعلق بحروب النكســة 
واملقاومة والتحرير وما بعدها من حروب كاحلرب 
االهليــة اللبنانية واحلرب العراقيــة االيرانية، 
ولعــل رواية )موســم الهجرة إلى الشــمال( 
للطيــب صالح أوضــح مثال علــى ذلك وقد 
أخذ عليها د. شــجاع العاني تقبلها احلضارة 
األوربيــة بعقد ومركب نقص كــرد فعل على 
هذه احلضارة الغازية لألرض العربية. األمر الذي 
ولَّد صدمة حضارية سببت انشطارا في الوعي 
التاريخي. وقد متثل هــذا الوضع عند كثير من 
املثقفني اليساريني العرب املغتربني وعبرت عنه 
األعمال االدبيــة ألدونيس وغائب طعمة فرمان 
والطيب صالح ورشيد بو جدرة ومحمد شكري 

وواسيني االعرج وسليمان الفياض وغيرهم. 
وأما املرحلــة الثالثة فكانت مــا بعد واقعية 
وبدأت مع نهاية القرن العشــرين ومســتمرة 
إلى يومنا هذا، وفيها طرأت على العرب أحوال 
جديدة وظروف متنوعة، منها إيجابية كالثورة 
الرقمية التي اتســعت نطاقاتهــا التفاعلية 
عربياً وبســببها واكب الفرد العربي متغيرات 
التكنولوجيــا، ومنهــا ســلبية كاالنحــدار 
والتطرف  العربي  الربيع  وفشــل  السياســي 

الفكري واإلرهاب اجملتمعي.
ومبجموع هذه الظروف صــارت األجواء مواتية 
للتغييــر احلياتــي علــى مختلــف األصعدة 

أول رواية عربية تبشر بالجيل الثالث من المهاجرين 
»المرتجى والمؤجل« لغائب طعمة فرمان 

علوان السلمان

النص الشــعري، منظومــة معرفية متفجرة 
تعلــن عــن انفتــاح داللــي ملنتــج )شــاعر( 
مســتجيب اليقــاع احليــاة املكتنــز بالصور 
اجملازية برؤية واعية مستنطقة له ومسترجعة 

للخزين الذاكراتي بروح معاصرة.
  وبتأمــل وتفكيــك النــص الشــعري)يا ابن 
الضيــاء( الذي نســجت عواملــه انامل املنتج 
)الشاعر( وليد حســن، وهو مييل الى الهمس 
بقافيتــه امليمية وبحره الصافــي بتفعيالته 
البصرية  وتشــكالته  التركيبية  وجمالياتــه 
ومضمونه احلامل لرايــة الفكر امللتزم بهموم 
االنسان، الرمز الفارش وجوده على مدى االزمان 
مبنارته املشــرئبة حتى عنان الســماء فتعلق 
به الشــعراء كونه رمز التحرر واحلرية واول من 

نطق الـ )ال( بوجه الظلم والعبودية..
أبَْيَت وَحْســُبك .. لم تُْظلــــــِم       َمزيداً من 

الَصْبِر والَعْلقِم
ولــن يَْســتفزَّك ذاك الضجيــُج    صبوراً على 

شوِطك امُلَكِم
لَترِسَم أفقا عالُه الضمـــيُر      وآخَر من جوِدك 

املُْتخــِم
كأّن املنايا تَدسُّ الوجـــوَم      الى خاِفقـــــيَك 

ولم تَبــــــْرِم
 فالنــص مبجمل دالالته يكشــف عــن احلالة 
للمنتج)الشــاعر( والنفســية  الشــعورية 
باســلوب دينامــي، وعمــق داللــي، يتداخــل 

والســياق اجملتمعي بقــدرة تعبيرية مختزلة 
لتراكيبها اجلملية التي تســتنطق اللحظة 
الشــعورية عبر نســق لغوي قادر على توليد 
حقــول داللية تســهم في اتســاع الفضاء 
باســتيعابها  الشــعرية  للجملة  الداللــي 
ملعطيات النص وثرائها االختزالي برؤية باصرة 
لوعي الفكــرة باختصار اللحظــة املكتنزة 
بالرؤى واملعاني من خالل االلفاظ املشــحونة 
ايحاًء واملنســابة بتدفق جمالــي، يعلن عن 
فكر انســاني متجدد وعالقة رامزة بن اخللود 
وصاحبه)احلســن)ع((.. عالقة مســتدمية ال 
تعرف النهاية، مما يكشف عن قدرة جمعت ما 
بن اجلانب الستاتيكي)الســاكن( الذي منح 
النــص مبنا متوازنا وبــن الدينامية احلركية 
التي تتحــدد في جمله الفعليــة املتالحقة 
)ابيت/ يســتفزك/ ترسم/ تدس/ تبرم....(والتي 
متنح النــص صــورة حركية وتضفــي عليه 
صفة نغمية مضافة تبعا للسياق النفسي 
واالنفعالي وتناســقهما مع الوزن الشــعري 
والقافيــة بعــد ان حشــد املنتج)الشــاعر( 
االفكار وفقا لطبيعة التداعي الذي يكشف 
عن اللحظة الشــعرية التي تفردت باتساق 

بنائها الفني ..
ويوُمك يبقى عصيَّ الزواِل     مباناَل من َضْوئَك 

املُفَعِم
يــرّدُد كاّل ..نشـــــــــيَد األُبــاِة      وحشــُد 

الشهادِة لم يُهزِم
ومهمــا تعّكــَز ذاك اخلـــــياُل       وألقاَك في 

الَشرِك املُْبهِم

وَشــدَّ الرحاَل الــى شــانئيَك        لينجَو من 
هوِلها املُضَرِم

  فالشــاعر يشــتغل فــي بناء نصــه على 
السيرورة الزمنية املبنية على سرعة االيقاع 

الوزني الصافي وتكثيف العبارة وعمق املعنى 
مع جنوح الى التركيز وااليجاز بسياق مقترن 
بحركة احلياة..خللــق نص ميتلك قدرة احلضور 
باعتماد  واجلماليــة  التعبيريــة  بامكاناتــه 

خطابــا حداثويا على املســتوى الشــكلي 
البنيوي واملوضوعي. اذ فيه تتداخل العناصر 
اجلزئيــة والبناء الصــوري املتخيل في وجدان 
املنتج..مع تأكيد على احلس الوجودي وتصوير 
االحســاس بالفاجعــة مــن خــالل التماس 
مبحيط احلســن)ع( الرمز ووقوفه ضد عوامل 
االستالب التي شكلت حلظة االتقاد والتوهج 
الشعري املستفز للذات اجلمعي اآلخر..ابتداء 
من االستهالل النصي)ابيت..(الذي يؤكد رفعة 
الرمز االسطوري وســموه في وجدان الشاعر 
الــذي آلف بــن املوضوعيــة والذاتيــة وفقا 
للمســتوى الفني والنفسي..وهو يستحضر 
العناصر التاريخية ليبثهــا في بوتقة الرؤى 
املعاصرة بسردية شعرية تأملية تكشف عن 
اباء احلســن)ع( وكبريائه على املوت محققا 

قول اجلواهري..
      ميوت اخلالدون بكل فج    ويستعصي على 

املوت اخللود
 فضــال عــن اســتلهامه للواقعــة باعتماد 
والغياب(  و)احلضور  واحلاضر(  )املاضي  ثنائيات 
و)الــذات واملوضوع(..بصور ومشــاهد توزعت 

على امتداد اجلسد النصي...
وإنَّ احتطاَب الســنِن العجاِف       تأّســى .. 

ِبَبأِسك لم يُثلِم
تخّطيــَت ليَلك مــن دون شــكٍّ          فكنت 

الدليَل الى األجنِم
  فالشــاعر يقــدم امنوذجه الشــعري الرامز 
واحلســية،  النفســية  قيمتــه  بــدالالت 
فاحلســن)ع( بكل التراجيديــا كان حضوره 

الوجدانــي فــي النــص بعــد ان كان مير من 
خالل التاريخ والســير الشعبية. كونه االمام 
الــذي يعــي انســانيته فيتمرد علــى خروج 
حكام العصر على قوانن احلياة ودســتورها 
فاختار املوت من اجل احلياة. فارســل رسالته 
االجتماعيــة إلحيــاء االرواح امليتــة وعبــور 
اجملهول صوب التوهج الضوئي الناجت من تفتق 
افكاره على العتمة. اذ انه اراد باستشــهاده 
ان يضــع احلريــة مقابل العبوديــة، والعدالة 
مقابــل الظلم، واحلقيقة الربانية الســامية 

مقابل الفوضى والفساد االرضي..
فياابن الضياء وَصْنَو البقاِء    بغيِر الشــهادِة 

لم تَســــــلِم
حملنــاَك ُجرحاً ِبِكْبر العراق    َســموَت على 

ُجرِحنا املُْقَحِم
ِفداٌء ليومك في الدامــــياِت    وما فعلتُه يَــُد 

اجمُلـــــــــرِم
فالنص يجســد ببنائه العام اتساع الرؤية..

كونه جــاء بالرمز الكلي..احلســن)ع( اجلرح 
والقنديل وهو يدور مع العاصفة من اجل فرح 
قادم برؤية شــعرية تنبع من اعماق الوجدان 

الشعري الذي اضاء ابعاده.
 اشارة: النص متناص ونص الشاعر عبدالرزاق 
عبدالواحد )في رحاب احلسن( مبنى ومعنى..

)قدمت وعفوك من مقدم/////// اســير كسير 
حسير ضمي( . لكن وليد حسن في نصه لم 
يخرج عن االطار احلسيني في املعنى والداللة 
مع طرحه لألسئلة واالجابة عنها. وهذا ما ال 

جنده في نص عبدالواحد.

عن دار الرافدين للنشــر، صــدرت رواية » پان 
من اوراق املالزم توماس غالن« ترجمة قحطان 

جاسم. بواقع 192 صفحة.
وجاء في نبذة عن الكتاب:

النرويجي كنوت هامســون)  الروائــي  يحتل 
1859-1952(، احلائز على جائزة نوبل عام1920، 

مكانة مهمة في األدب النرويجي والعاملي.
صــدرت رواية »پان« عام 1894، بعد ســنوات 
مــن صــدور روايته الشــهيرة »اجلــوع« عام 
1890. وقد شــرع هامســون في كتابة رواية 
»پان » في باريس ، ثــم انتقل الى كوبنهاكن 
وقضــى معها شــهورا، وأمتّها فــي النرويج. 
وتعتبــر الرواية من أعمال هامســون األدبية 
املهمة، التي جذبت انتبــاه النقاد إليه. فقد 
كتب الناقد النرويجي املعروف نورديل غريج: 

»روايــة »پان« التــي صدرت عــام 1894، هي 
انتصار كنوت هامســون األدبي، فهي عمل 
شــبابه الكبير و الريادي. آالف القراء توقدت 
عقولهم حلكاية املالزم غالن ونسائه: ادفاردا 
السمراء، الرائعة، التي أصبحت قدره، وإيفا 
اخمللصة، التــي كان مصيرها االنهيار. يقص 
كنوت هامسون عن احلب بطريقة لم نسمع 
بها ســابقا قط، وجعل مــن نورالند مملكة 
أحالم،أما الفصل عــن الليالي الثالث، فقد 
كانت لنا مبثابة أناجيل طبيعية، التي كانت 

مؤملة وممتعة في أن تُقرأ في غرفة«. 
حتتل ثيمة االنسان املعاصر- وعامله النفسي 
يواجه وجوده  وهــو  الداخلية،  وتناقضاتــه 
اآلني، مكانة مركزية في هذه الرواية كما في 
باقي أدبه. وهو يبتعد عن األسلوب الواقعي 
التربــوي الذي امتــاز به جيل ســابقيه من 

األدباء النوريجين كأبسن، أو كيالن، وآخرين، 
ولهذا نراه يهاجمهم في أكثر من مناســبة 
ومحفــل، ويطالب بأدب غير تربوي أو واقعي، 

األمر الذي نلمسه بوضوح في رواية »پان«. 
اســتمد هامســون العديــد مــن العناصر 
أدبــه،  فــي  واجلماليــة  األســلوبية 
و  نيتشــه  أبســن،  ســتراندبيرغ،  ســواء 
دستويفسكي، على الرغم من أنه كان ينكر 
أحيانا تأثير ســتراندبيرغ علــى أدبه، وكان 
ذلــك التأثير واضحا علــى روايته وتصوراته 
األدبيــة وأســلوبيته الفنيــة، وخاصة في 
وصفه العميق لإلنســان وتعقيدات حياته 
املعاصرة والتناقضات التي تعصف بوجوده. 
صدرت لــه أكثر من أربعن روايــة وعدداً من 
والكتب  واملســرحيات  الشــعرية  الدوواين 

النثرية. 

»ياابن الضياء« وتشكيالته البصرية والجمالية

بان من اوراق المالزم توماس غالن

لعل رواية )المرتجى 
والمؤجل( لغائب طعمة 

فرمان هي أول رواية عربية 
بشَّرت بهذا الجيل الثالث، 

ممثال بالبطلين: يحيى 
سليم المترجم المغترب 
الذي تأقلم مع الهجرة، 

وثابت حسين مواطنه 
الذي رفض فكرة الهجرة 
واالغتراب وآثر البقاء في 

الوطن

غالف الرواية
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اإلمارات ـ نعمت عباس:

نــادي العــن مــن األنديــة 
املتقدمــة في دولــة اإلمارات 
وصاحب  املتحــدة  العربيــة 
اإلجنــازات احمللية واألســيوية 
للمنتخبات  الرئيسي  واملغذي 
درجاتها،  بكافــة  اإلماراتيــة 
تقــوده إدارة متميزة جتمع كل 
صفات القيادة احلديثة تتعامل 

بواقعية مع املستجدات.
أتذكر أحد املواسم وفي إحدى 
املباريات حدث جدال بن العب 
العن ومدربه أثناء املباراة وعلى 
وباملباشر  اإللكترونية  اللوحة 
وإلى  الالعب  عقوبــة  ظهرت 
أجل غير مسمى برغم أهمية 
والعن  الفريــق  الالعب فــي 
كان وقتهــا في صــراع على 
البطولة، وعندما ضمن العن 
بطولــة الدوري قبــل انتهاء 
مباريات الــدوري رفع العقوبة 
عن الالعب ليعطيه درساً بأن 
يتوقف على العب  لم  الفريق 

مهما كانت أهميته.
خالل  العــن  نــادي  وحقــق 
مســيرته جناحات رائعة وقدم 
العديد مــن النجوم، ومن بن 
هــؤالء يظهر اســم الالعب 
شــهاب أحمد، الالعب اخللوق 
املتميز فــي اجلوانب التربيوية 
والنفسية وذو املستوى الفني 
فريق  شــهاب  شارك  الرفيع. 
العن في العديد من اإلجنازات 
والبطــوالت ولعــب جلميــع 
ونال  فئاتها  بكافة  املنتخبات 
استحســان اجلميع وللتعرف 
على هذا النجم األنيق حاورناه 
العن  مع  جتربته  عن  وسألناه 
وأسئلة أخرى عّبر من خاللها 
عن شكره للعن وجلميع الذين 

رسموا صورته اإلبداعية.
* كيف تقيم جتربتك مع نادي 

العني؟
ـ انضممت لنــادي العن عام 

17 ســنة حتت  2000 بعمــر 
حمدي  املصري  املدرب  إشراف 
نــوح وكانــت بداياتــي حتت 
له  وكان  املدرب  هذا  إشــراف 
دوراً مهماً فــي ظهوري األول، 
وفــي إحــدى مباريــات دوري 
الشــباب وأمام نــادي النصر 
بالتحديد ســجلت »هاتريك« 
وكان مدرب نادي النصر عراقي 
اجلنسية الكابنت فالح حسن، 
وبعد املباراة شــجعني املدرب 
لــي على هذا  وبارك  العراقي 
املستوى، وهذه اإلشادة بقيت 
راسخة في ذهني حتى يومنا 

هذا.
*  ما هي أبرز إجنازاتك مع نادي 

العني؟
ـ  لعبــت 12 موســم لنادي 
زمالئي  مع  وســاهمت  العن 
 4 الدوري  بطولــة  حتقيق  في 

مــرات وبطولــة كأس رئيس 
الدولــة 4 مــرات و بطولتن 
لكأس االحتاد اإلماراتي وبطولة 
واحدة لكأس السوبر وبطولة 
لألندية،  آســيا  لكأس  واحدة 
رحلــة جميلــة قضيتها في 
نــادي العن غنيــة باإلجنازات 

والبطوالت.
*  مــا هي أبــرز الفــرق التي 

مثلتها؟
ـ  نــادي العن حتت إشــراف 
يودينسكو، وماتشاال،  املدربن 
وجمال حاجــي، ولعبت لنادي 
عجمان حتت إشــراف  املدرب 
عبــد الوهــاب عبــد القادر، 
ومثلت نادي حّتا حتت إشــراف 
املدرب وليد عبيد، وفزنا وقتها 
ببطولة الدوري وصعدنا لدوري 
احملترفــن وكانــت هــذه آخر 

محطاتي في ميدان اللعب.

* ماهي أهم مشــاركاتك مع 
املنتخبارت الوطنية؟

ـ  مثلت منتخب الناشئن في 
لبنان،  في  العربيــة  البطولة 
ولعبت ملنتخب الشــباب في 
وكأس  آســيا  بطولــة كأس 
العالــم التي أقيمت في دولة 
 ،2003 عــام  العربية  اإلمارت 
ومثلــت املنتخــب األوليمبي 
أتالنتا،  أوملبيــاد  تصفيات  في 
وشاركت مع املنتخب الوطني 
األول فــي كأس آســيا فــي 
2004، وشــاركت  الصن عام 
فــي تصفيــات كأس العالم 

2006 مع املنتخب الوطني.
* ماهي اجمل مبارياتك؟

ـ  اللقاء بــن أندية أبو ظبي 
يكون لــه طابع خــاص وفي 
مبــاراة نهائيــة بــن فريقنا 
الوحدة،  ونــادي  العــن  نادي 

اســتطعت أن أحصــل على 
ضربة جزاء نتيجة عرقلتي من 
هدفاً  وسجلنا  املدافعن  قبل 
من خاللها، وبعدها ســجلت 
الهــدف الثاني. أعتــز  بهذه 
ذكريات جميلة  ولهــا  املباراة 

في نفسي.
* ما هي أجمل أهدافك؟

ـ  ســجلت أهدافــاً جميلة 
وعديــدة ولكــن األجمل كان 
في مرمى الفريق الصيني في 
قبل  دور  األســيوية  البطولة 
بســتة  فزنا  ووقتها  النهائي 

اهداف مقابل هدف واحد.
*أين جتد نفسك في اإلدارة أم 

التدريب؟
اللعــب  اعتزالــي  برغــم  ـ 
نهائياً ولكنني بقيت أعشــق 
ففضلت  األخضر  املستطيل 
التدريــب حتى أكون قريباً من 

الالعبــن الصغار والشــباب 
ألنقل لهم كل ما تعلمته من 
فنون كرة القدم وانا اآلن ضمن 
15 عام  الفنــي لفريق  اجلهاز 
وسنبذل كل جهودنا من أجل 
الفريق  يخدم  شاب  جيل  بناء 
في  الوطنية  واملنتخبات  األول 

قادم األيام.
* كيف كانت جتربة الالعبني 
فــي  العراقيــني  احملترفــني 

اإلمارات؟
ـ  زاملت الالعبن نشأت أكرم 
و هــوار مال محمــد في نادي 
العن وكرار جاســم في نادي 
عجمان، حيث كانوا جنوم آسيا 
وسعيد بتجربتي معهم فهم 
الفني  واألداء  باملهــارة  ميتازوا 
الرفيع، خاضــوا جتربة ناجحة 
فــي اإلمارات فالعــراق مليء 
باملواهــب، ولعبــت مع العن 
أمام نــادي امليناء العراقي في 
البطولة األسيوية عام 2004.

* كيف ترى مســتوى حراس 
املرمى في اإلمارات؟

ـ برغــم أن الســؤال خــارج 
اختصاصي إلى أنني أرى تطور 
احلراس بشكل  في مســتوى 
ملحوظ ســواء فــي األندية 
أو املنتخبــات الوطنية، وهذا 
دليل على حسن عمل مدربي 
احلراس في األندية واملنتخبات 
على الرغم مــن قلة املواهب 

في مركز حراسة املرمى.
 *أبــرز جنومــا الكــرة إمارتياً 

وعربياً وعاملياً؟
جنــم  الطليانــي  عدنــان  ـ 
املنتخب أبرز جنوم اإلمارات عبر 
التاريخ، يوسف الثنيان النجم 
والظاهرة  السابق،  السعودي 
األبرز في  البرازيلي هو  رونالدو 

الساحة العاملية.
* أخيراً هل بقي شيء حتب ان 

تذكره؟
ـ أشــكر جهودكــم اجلميلة 
في متابعة الالعبن املعتزلن، 
وشــكراً جلريدنكــم الغــراء 

وشكراً جزيالً لكاتب احلوار.

سيبقى العين عالمة مضيئة في تأريخ الكرة اإلماراتية
النجم السابق شهاب أحمد في حوار لـ »الصباح الجديد«:

برأسية كومان على حساب فريقه السابق سان جيرمان

»نادي العني« بصورة ارشيفية وفي االطار »شهاب احمد«

العواصم ـ وكاالت:
يوشــوا  احتفال  طريقة  كانت 
كيميتــش، بفوز فريقــه بايرن 
ميونيــخ بلقــب دوري أبطــال 
القدم على حساب  لكرة  أوروبا 
باريس سان جيرمان، أمس األول، 
مناسبة متاما.وبعد أكثر من 90 
دقيقة من إطالق صافرة النهاية 
علــى الفــوز -1صفــر، جلس 
املنتصف  دائــرة  في  كيميتش 
أمــام 65 ألف مقعــد فارغ في 
اســتاد دا لوز وهــو يقرع على 

الطبلة.
ولم يكن هناك تباعد اجتماعي 
حيث  االحتفــال،  خــالل  متاما 
وديفيد  جانبري  ســيرج  انضم 
أالبــا إلى كيميش في وســط 
امللعب ومع ذلــك كان احتفاال 

مؤثرا.وتوقــف هــذا املوســم 
مثل  أوروبــا،  أبطال  دوري  مــن 
في  احلياة،  جوانــب  من  الكثير 
جائحة  بســبب  املاضــي،  أذار 
في  اكتمل  لكنــه  كوفيد19-، 
البرتغال، وإن كان ذلك  عاصمة 
وســط ظروف غير عادية على 

اإلطالق.
وأقيمت 7 مباريات على مدار 11 
يوما في ملعبن في لشــبونة 
بلغت ذروتهــا باملباراة النهائية 
أمــس األحــد، لكن لــم يكن 
بدخول  للجماهير  مســموحا 
االستادات، حيث اقتصر احلضور 
على عدد محدود من مسؤولي 
األندية والطاقم الطبي واألمني 

ووسائل اإلعالم.
وبطريقــة أو بأخــرى وبرغــم 

أجواء  وغياب  الغريبــة  األجواء 
كــرة القــدم املعتــادة، قــدم 
التي  املباريات  بعــض  الالعبون 
ال تنســى ليتوج بايــرن بلقب 
األبطال.وقال  لدوري  مســتحق 
رئيس  تشــيفرين  ألكســندر 
القدم  لكــرة  األوروبي  االحتــاد 
)اليويفا(، في مقابلة مع رويترز، 
النهائية »لقد كان  املباراة  قبل 
حتديا كبيرا بالنســبة لنا. كان 
التحــدي األكبر هــو تعلق كل 
شــيء بالصحة وهذا الفيروس 
أنحاء  الذي ينتشــر في جميع 
العالم. حاولنا الســيطرة على 
كل شــيء حتى نعزل الالعبن 
عن باقــي العالم لكنها كانت 
مهمــة ضخمــة. كان هذا هو 

التحدي الرئيسي«.

وفــي الوقت الــذي انعزل فيه 
العالم اخلارجي،  الالعبون عــن 
في فنادق ومرافق التدريب، أجرى 
منتظمة  اختبــارات  اليويفــا 
طــوال البطولــة إلــى جانب 
الشباب،  ودوري  األوروبي،  الدوري 
ودوري أبطال أوروبا للســيدات، 
إذ مت إجــراء أكثر مــن 12 ألف 
اختبــار.وكان مــن املفترض أن 
يكــون نهائــي دوري األبطــال 
مبثابــة احتفــال لكــرة القدم 
وفرصة للجماهير لالســتمتاع 
في  األســبوع  نهاية  بعطلــة 
مدينة أوروبية واالحتفال بنجاح 

فريقها طوال الليل والنهار.
شــخصية  دعوة  حتــى  لكن 
البرتغالي  الــوزراء  رئيــس  من 
أنطونيو كوســتا، لــم تنجح 

سوى في إقناع عدد محدود من 
لشبونة  إلى  بالسفر  اجلماهير 
من أجل مباريات ال يستطيعون 

حضورها في امللعب.
من  املشــجعن  بعض  وانتظر 
باريس سان  فندق  في  فرنســا 
معنويات  رفــع  حملاولة  جيرمان 
حافلة  عــادت  عندما  الالعبن 
الفريــق عقب اخلســارة.وحتى 
وسط احتفاالت فريقه باللقب، 
اعترف هانــز فليك مدرب بايرن 
العناصر  أحــد  بغياب  ميونيخ 
انتصــار فريقه  املهمــة فــي 
الســادس.وقال  األوروبي  بلقبه 
»ما نفتقده هــو اجلماهير. رمبا 
في املســتقبل ميكن أن نخوض 
مباريات بحضــور اجلماهير مرة 
أو ملعب  الرياضة  أخرى. هــذه 

مثل هذا يستحق ذلك«.
من جانب اخر، وبالبكاء الشديد 
وملسة خاطفة لكأس البطولة 
وصــورة علــى »إنســتجرام«، 
دا  نيمــار  البرازيلــي  كشــف 
ســيلفا عــن حزنــه العميق 
العتالء  جديدة  محاولة  لفشل 
عرش القارة األوروبية، مع فريقه 
جيرمان  ســان  باريس  احلالــي 

الفرنسي.
بايرن  أمام  وخسر سان جيرمان 
ميونخ األملاني )صفر / 1( مساء 
األحــد، فــي املبــاراة النهائية 
على اســتاد »دا لوز« أو »النور« 
لشبونة،  البرتغالية  بالعاصمة 
ليهــدر أقرب فرصــة للتتويج 
األبطال  دوري  األول فــي  بلقبه 

األوروبي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت إدارة القوة اجلوية شــكوى رســمية لدى 
الهيئة التطبيعية، بحــق العب الفريق محمد 
قاسم، وإدارة الشرطة لتعاقدها مع الالعب دون 
بطاقة االستغناء..وقال مصدر إن ادارة نادي القوة 
اجلوية تقدمت بشكوى رسمية ضد نظيرتها في 
الشــرطة لتعاقدها مع الالعب محمد قاسم، 
رغــم أن »بطاقته لدى القوة اجلوية«.فيما أكدت 
إدارة الشرطة أن تعاقدها مع الالعب شرعي، في 

صفقة انتقال حر.
وراهن القوة اجلوية على بطاقة االســتغناء التي 
بحوزته من نــادي نفط الوســط، والتي حصل 
عليها النادي لقــاء مبلغ 110 مالين دينار والتي 

تؤكد أن التعاقد حتى عام 2021.
وأشار املصدر إلى أن اخلطأ اإلداري الذي وقعت به 
إدارة القوة اجلوية هو عدم اســتغاللها املواسم 
الثالث التي تضمنتها بطاقة االســتغناء، وأنها 
أبرمت العقــد معه منذ وصولــه للقوة اجلوية 
ملوسمن ينتهيان في عام 2020، ما مكن الالعب 
بالتفــاوض واالنتقال للشــرطة دون العودة إلى 

القوة اجلوية.
يشار إلى أن محمد قاسم التحق بفريق الشرطة 
وغادر مع الفريق إلى القاهرة للدخول مبعســكر 

تدريبي يسبق دوري أبطال آسيا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وقــع الالعب البرازيلي ويســلي بيريرا رســميا 
على كشــفوفات فريق نادي الديوانية الكروي.. 
وقال مصــدر في الهيئــة االدارية للنــادي » ان 
الالعب البرازيلي يبلــغ من العمر /25/ عاما وهو 
يلعب مدافعا وســبق له ان مثل نادي فلومنيزي 

البرازيلي .
يذكر ان الديوانية كان قد وقع ســابقا مع ثالثة 
محترفن اخرين من اسبانيا واالرجنتن وبلجيكا 

لتمثيل الفريق خالل املوسم املقبل.

متابعة - الصباح الجديد:
يبــذل اجلهاز الطبــي في نــادي الكويت جهودا 
حثيثة لتجهيــز العراقي عــالء عباس مهاجم 
الفريق من أجل ضمان مشــاركته فــي اللقاء 
املقبل بالدوري أمام اليرموك الذي ســيقام يوم 

غد االربعاء ضمن االسبوع 16.
وغــاب عباس عن مبــاراة الفريــق األخيرة أمام 
العربــي، التي اكتفــى فيها الفريــق بالتعادل 
بسبب الشد العضلي الذي تعرض له بعد مباراة 
النصر. يأتي ذلك في الوقت الذي اســتعاد فيه 
األبيض جهود العب الوسط طالل الفاضل بعد 
تعافيه من اإلصابة ودخوله التدريبات اجلماعية. 

وتســعى كتيبة األبيض لرفع وتيرة التحضيرات 
والتركيز بشــكل أكبر لتحقيــق االنتصار في 
اجلــوالت الـ 3 األخيرة، حلســم لقــب الدوري، ال 
سيما أن أي كبوة أخرى قد حترم الفريق من حتقيق 
تطلعاتــه باالحتفاظ باللقــب.. ويقف الكويت 
في صدارة الترتيــب وله 34 نقطة بقيادة مدربه 

الهولندي رود كرول.

إعالم الوزارة
أشــاد وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال، باألجنازات التــي حققها احتاد 
العربي  الصعيديــن  علــى  تاي  املواي 
والدولــي في الفترة املاضيــة، مؤكداً 
بالوقت ذاته على دعم األلعاب الفردية 
كبيرة  أجنــازات  صاحبــة  بأعتبارهــا 

للرياضة العراقية.
جاء ذلك خالل زيارة مفاجئة ملقر االحتاد 
العراقي املركزي للمواي تاي مساء أول 
وشاهد  بغداد،  العاصمة  وسط  أمس، 

معالــي الوزير األجنــازات التي حققها 
أبطال املواي تاي خالل السنوات املاضية 
في بطــوالت العالم وآســيا وكذلك 
الدورات األســيوية والعربية من خالل 
عــرض فيديوي اوضــح مراحل ترميم 
وجتهيز املركز التدريبي املكون من ثالثة 
طوابق و فيديو اخر اســتعرض اجنازات 
واســيويا  عربيا  اللعبة  ابطال  ونتائج 
ودوليا ، حيث ابدى اعجابه الكبير بتلك 
األجنازات وكذلك بالعمل األداري والفني 

لالحتاد، واصفا اياه »باالحتاد املميز«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وحداته  الشــرطة  فريــق  يواصل 
التدريبية في معســكره التدريبي 
فــي العاصمة املصريــة القاهرة ، 
يوما حتضيرا  يستمر عشرين  الذي 

الستئناف دوري ابطال آسيا.
وقــال املــدرب املســاعد لفريــق 
الواحد:«  الشــرطة حســن عبد 
ان الفريــق باشــر تدريباتــه منذ 
وصولــه الى العاصمــة املصرية ، 
ضمن منهاج املــدرب الذي وضعه 
حتضيرا  التدريبي  املعســكر  خالل 
آســيا  ابطــال  دوري  الســتئناف 
املقرر في الرابع عشــر من الشهر 
املقبل في ملعــب خليفة الدولي 

بالعاصمة القطرية الدوحة ».

وبن :« ان املعسكر يتضمن وحدات 
تدريبية مكثفة صباحية ومسائية 
و، كذلــك خوض اربــع إلى خمس 
الظروف  ، حسب  مباريـات جتريبية 
».واشار الى :« ان اجلهاز الفنـي يعول 
على املعســكر العـــادة الالعبن 
الجواء املنافسات وحتضيرهم بدنيا 
مباراة  قبل خوض  الئـــق  بشكـل 
االهلـــي الســعودي املقــررة في 
الرابـــع عشر من ايلول املقبل في 

اجلولة الثالثة مـن دوري االبطال«.
يشار الى ان فريق الشرطـة خاض 
مباراتن فقط في ملعب فرانســو 
، تعادلفي االولى  اربيل  حريري فـي 
مـــع االستقالل االيرانـــي وخسر 
فـي الثانية امام الوحدة االماراتـي.

الجوية يشكو قاسم 
وإدارة الشرطة

مدافع برازيلي يوقع 
رسميا للديوانية

الكويت يجهز عالء 
عباس لمواجهة 

اليرموك غدا

درجال يثني على نجاحات
 اتحاد المواي تاي

الشرطة يواصل تدريباته في 
القاهرة تحضيرا للبطولة اآلسيوية



عين الواقعية..!!

د. علي شمخي

الوزراء مصطفى  رئيس  زيارة  تكتســب 
الكاظمي الى الواليات املتحدة االمريكية 
اهميــة كبيرة في ظل الظــروف احمللية 
والعربيــة والدوليــة التي تتــرك اثارها 
الدولتني واملطلع على مســار  على كال 
العالقات االمريكية العراقية يدرك جيدا 
مقومات هــذه العالقات التي متتد الكثر 
من ثمانني عاما تباينت قوتها وضعفها 
تبعا للالنظمة السياسية التي حكمت 
العراق وتبعا لالحداث االقليمية والدولية 
والتنفصــل العالقة بني العراق والواليات 
املتحــدة االمريكية عــن قضية العرب 
العرب املركزية فلســطني والقدس التي 
بقيت محورا رئيســيا يتحكم بطبيعة 
العالقات بني الدول العربية ودول العالم 
االخرى كما ان ســنوات احلرب الباردة بني 
االحتاد السوفيتي السابق وامريكا تركت 
ظاللها على تشــكل محاور التحالفات 
االوسط  الشــرق  دول  بني  السياســية 
عامة وببني القطبــني ومايهمنا هنا هو 
املتغيرات التي حصلــت في العراق بعد 
2003 وانبثــاق التعدديــة وبــروز محاور 
التاييد والرفض لتطوير وتدعيم العالقة 
مــع الدولة االقوى تاثيــرا في منطقتنا 
ويجد الكاظمي نفســه اليــوم مقيدا 
مبجموعة من احملــددات التي تضع قيودا 
علــى اي انفتاح واســع لهــذه العالقة 
في ظل اجــواء التوترات اقليمية والتوتر 
املســتمر بني ايــران والواليــات املتحدة 
االمريكية وبني ايــران واململكة العربية 
الســعودية وبعــض دول اخلليج االخرى 
ويبــدو ان الصراع العربي – االســرائيلي 
الذي اســتمرت تاثيراتــه العميقة على 
العالقــات العربيــة – االمريكية طوال 
نصــف قرن مــن الزمــن تراجعت حدة 
تاثيراتــه بظهــور حتديات اخــرى فاقت 
اهميتهــا مؤثــرات هذا الصــراع وفي 
مقدمتهــا اخملاوف من انــدالع حرب بني 
ايــران والواليــات املتحــدة االمريكيــة 
والتحــول الكبير في مواقف دول اخلليج 
العربي  جتاه اسرائيل وكل هذه املتغيرات 
الداخل  فــي  متباينة  مواقــف  تلقــى 
العراقــي تتبناها مواقف قــوى واحزاب 
عراقية مختلفــة منضويه في العملية 
السياســية ويريد بعضها تبني مواقف 
بعــض الــدول االقليميــة والدفاع عن 
رؤيتها ومصاحلهــا والتحدي االكبر الذي 
يواجهه الســيد مصطفــى الكاظمي 
هنا هو كيفية احلفــاظ على منظومة 
التوازن في العالقات مع الواليات املتحدة 
االمريكية في محيط معقد ومتشعب 
اليســمح كثيرا في املناورة السياسية 
سياســية  النظربواقعيــة  ويتطلــب 
الــى كل مايحيــط مبصالــح العــراق 
او استفزاز  اثارة  الســتراتيجية من دون 

طرف من االطـراف.  

تعزية
التحريــر  رئيــس  يتقــدم 
واســرة الصباح اجلديد باحر 
الســيد  ولدة  بوفاة  التعازي 
محمد ميبر باجلها املوعود، 
تغمدها اهلل العلي العظيم 
والهم  الواســعة  برحمتــه 
الصبــر  ومحبيهــا  ذويهــا 
والســلوان واسكنه فسيح 

جناته.

 انا هلل وانا اليه راجعون

عبر  نــور  املمثلة  أطلــت 
موقع  علــى  صفحتهــا 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
ونشرت صورتني لها تظهر 
وهي  بالســيارة،  فيهمــا 
تضع كمامة على وجهها 
عمالً باإلجراءات اإلحترازية 
من فيــروس كورونــا. نور 
علقت على الصورة، وقالت 
إنها متحمسة لليوم األول 
في  مشاهدها  تصوير  من 
مسلســل "جمال احلرمي"، 
وطلبت مــن متابعيها أن 
يتمنوا لها التوفيق. إشارة 
إلى أن مسلســل "جمال 
احلرمي" من بطولة نور، خالد 
إسالم  فؤاد،  دينا  ســليم، 
جمــال، فــراس ســعيد، 

حازم ســمير، كــرمي عبد 
رئيس، محمد  رنــا  اخلالق، 
سوسن  تأليف  شــاهني، 
منــال  وإخــراج  عامــر 
الصيفي. نور من املمثالت 
اللبنانيــات اللواتي اثبنت 
ال  الشــكل  جمــال  ان 
يكفي الســتمرار الفنان 
اثبتت  التي  املوهبــة  بل 

امتالكها لها وبقوة.

الســوري  الفنان  يؤكــد 
ناصيــف زيتون دائما حبه 
انطلق  الذي  للبلد  الكبير 
منــه، والذي حقــق فيه 
جنوميــة مبهرة، وقد كلل 
ناصيــف هــذا احلب بعد 
أن قــدم أجنــح األغنيات 
الفنية  اللبنانية مبسيرته 
بأغنيــة خاصــة لبيروت 
إنفجــار  كارثــة  بعــد 
املرفــأ التــي وقعت منذ 
أســابيع، بعنوان "بيروت" 
اللبناني  للشعب  مهداة 

اجلريحــة  وعاصمتــه 
بأجمل  بيــروت  ويصــف 
األم  أســماها  الصفــات 
التي جتمع الكل، ووصفها 

باجلنة على االرض.

نور

ناصيف زيتون

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
عندما نتحدث عن أي اعاقة تقفز الى 
بالنا غالبا اجلســدية، وقل ان نفهم 
ان االعاقة الفكرية اشــد وطأة على 
صاحبهــا، فهي تعيقه عن ممارســة 

احلياة بالصورة االمثل.
زيــن العابديــن فاخر والــذي ميارس 
صناعة االكسسوارات، مثال للشباب 
الطموح املثابر خريــج كلية الزراعة 
وكان االول على قســم علوم االغذية 
والثانــي علــى دفعته فــي الكلية، 
البصــرة على  مــن جامعة  وحصل 
اكرامــا جلهوده  تقديريــة  شــهادة 

ومثابرته.
كتب في احد منشــوراته على فيس 
بوك: كان احــد احــالم طفولتي ان 
اصبح عســكريا مقاتل، لم يتحقق 
ذلــك احللم ولم اصبح عســكريا، ال 
تقلقوا، انا لست ضعيفا فانا قوي من 

الداخل وما زلت امتتع بروح املقاتل.
 يعانــي زيــن العابدين مــن ضمور 
العضالت الوالدي، ومع انه متفوق في 
دراســته اال انه لم يستطع احلصول 
علــى وظيفــة حكوميــة، وهذا لم 
يحبطه بل اشــعل شــرارة التحدي 
اكثر في نفسه. يقول: نشأت وسط 
عائلــة متدينة، فكنت اســتمع الى 
احملاضــرات الدينيــة واصغي الى كل 
كلمة تذكر عن اولياء اهلل الصاحلني، 
ويأكلون  يعملون  انهم كانوا  فعرفت 
من كّدهم النهم كانــوا يعلمون ان 
كرامة االنسان بعمله، وعدم حاجته 
الى احد سوى اهلل سبحانه، لذا عزز 
هذا من ارادتي واصراري على ان اكون 
فاعال في اجملتمع، ولن اكون عالة على 

احد او عدمي الفائدة.
ويضيف: اؤمن بالقدر واملكتوب، ولكن 
هذا ال يعنــي ان استســلم لقدري 
ان  دون  الفرج مــن  وانتظــر  وحالتي 
احرك ســاكنا، هذا االميان دفعني الن 
اعمل من دون خوف، وبكل ما لدي من 
جهد وقــوة، لكن في النهاية اقول ان 

ما كتبه لي اهلل وقدره هو ما سيكون، 
فامــا ان اصــل او اموت ولي شــرف 
احملاولة في الوصول الــى مبتغاي. ال 
شيء يدفعني الى النجاح غير امياني 
باهلل فاملؤمن عزيــز وال ميكن ان يهني 

نفسه باالستسالم او الكسل.

وعن ما اذا كان يشــعر بالغنب لعدم 
حصوله على وظيفة؟ 

- ال اقــول اني اشــعر بالغنب، لكني 
امتنــى ان احصل علــى وظيفة النها 
ستســاعدني ماليا الى جانب عملي 
احلر الذي امــارس فيه هوايتي واظهر 
جوانب االبــداع لدي. لكن لألســف 
قدمت ألكثر من مرة في كلية الزراعة 
لكوني حصلــت على املركز االول في 

قسمي لكن دون جدوى.

كيــف تولــدت لديك فكــرة صنع 
االكسسوارات؟

- بعد ان تخرجــت من الكلية، بقيت 
انتظر احلصول على الوظيفة ألشهر 
عــدة، ثم زارني ابن خالي وحتدث معي 
خاصة  االيبوكســي  تدعى  مادة  عن 
لصناعة االكسســوارات، وشرح لي 
طريقة العمل بها، وقــال انها ميكن 
ان تشــغل وقتــي بأمــر مفيد حلني 
حصولــي على وظيفــة، واعجبتني 
الفكرة، فاشــتريت عدة العمل برأس 
مال بسيط، واشتغلت مجموعة من 
على  بعرضها  وبدأت  االكسسوارات، 
األنستغرام بصفحة خاصة انشأتها 
لهذا الغرض، وهنــا ال بد لي ان اقدم 
شــكري وتقديري لزوجــة اخي التي 

تساعدني بكل اعمالي ولها الفضل 
الكبير في هذا. 

بدأ زيــن العابدين ببيــع ما يصنعه 
بالتعاون مع شــركة خاصة  للزبائن 
بخدمات توصيل اضافة الى الطلبات 
التي يتولى توصيلها اخوه الذي ميلك 
سيارة اجرة الى الزبائن لتتحقق بهذا 

الفائدة لكليهما.

مــا احلكمة التي تؤمــن بها وما هو 
حلمك؟

- دائما كلمة ارددها بيني وبني نفسي 
كرامتي اغلى مــن حياتي لذلك فانا 
مستعد اضحي بحياتي دون ان اطلب 
من احد ما يهــني كرامتي وحلمي ان 
اطور مشروعي واعيش حياة كرمية ال 

احتاج بها الى احد.

الصباح الجديد - وكاالت:
تبحث الشــرطة األميركية عن رجل قيل 
إنه اقترب من عدد من األشــخاص الغرباء 
في متجر "وول مارت" في ســبرينغفيلد 
بواليــة ماساتشوســتس ، واحتضنتهم 
ثم أخبرهم أنه مصــاب بفيروس كورونا. 
ومت تصويــر املشــتبه به يرتــدي قميصا 
أسود وسرواال قصيرا. وقالت إدارة شرطة 
ســبرينغفيلد في منشــور على وسائل 
التواصل االجتماعي إن املشتبه به أمسك 

يد ضحاياه ثم عانقهم، وقال لكل منهم 
أردت إعطاءك عناق كوفيد، لديك  "فقط 

اآلن كوفيد"، ثم يبتعد وهو يضحك.
وأوضحــت الشــرطة أنهــا ال تعــرف 

كان  إذا  فعــال مــا 
ملشــتبه  به ا
بــا  مصا
س  و بفيــر
أم  كورونــا 
وقــت  ال، 

وقــوع احلادث. وأشــارت إلــى أنه حتى 
لو لم يكــن الرجل مصابــا بالفيروس، 
فمجرد اقترابه من الناس بتلك الطريقة 
اخلطيرة ميكــن أن يعاقــب عليه قانون 
والية ماساتشوســتس. وينص القانون 
على أن أي شخص ينقل تهديدا، بشكل 
مباشــر أو غير مباشر، أو شفهيا، أو 
كتابيا "أو بوســائل أخرى"، 
ميكــن اتهامه بتوجيه 

تهديدات إرهابية.

أميركي يعانق الناس فجأة.. ثم يخبرهم أنه مصاب بكورونا!

زين العابدين فاخر يستعين
 باإليمان على الحياة ليبقى كريما

زين العابدين فاخر أحد أعماله

الصباح الجديد - وكاالت:
منحــت النجمــة املغربيــة ســميرة 
ســعيد متابعيها على مواقع التواصل 
فــي كيفية  درســا عمليا  االجتماعي 
مواجهــة اخلوف وعــدم الســماح له 
بالتأثيــر على أحالمهــم وتطلعاتهم، 
مؤكدة أن التفكير في مستقبل أفضل، 
الوســيلة األقوى ملواجهة ما منر به اآلن 

من مشاعر سلبية.
سميرة خضعت جللسة تصوير شبابية 
جدا تظهر طاقتها اإليجابية، ونشــرت 

الصور عبر حســابها مبوقع إنســتغرام 
وعلقــت عليها قائلــة: أتطلــع دائماً 
معكم لغد أفضــل وأهدأ، في زمن كاد 

اخلوف أن يبدد أحالمنا.
سميرة ســبق أن قدمت محاولة لعبور 
األزمة الراهنة واألجواء الســلبية التي 
فرضها فيروس كورونا، وخضعت جللسة 
تصويــر بإطاللــة شــبابية، وأكدت أن 
االســتمتاع باحلياة هدف فــي حد ذاته، 
بحياتك،  االستمتاع  شيء،  أهم  وقالت: 

أن تكون سعيًدا هذا كل ما يهم.

كر  يذ
ســميرة  أن 

انتهت  ســعيد، 
مــن تســجيل أغنية 

جديدة حتمل اســم "زعلنا 
من بعــض" اســتعدادا لطرحها 

خالل الفتــرة املقبلة، مــن كلمات 
الشــاعر رمضــان محمــد، أحلان 
محمد يحيى، توزيع أمير محروس.

سميرة سعيد تواجه "زمن 
الخوف" وتحلم بغد أفضل 

الصباح الجديد - وكاالت:
البندقية ليســت املدينــة الوحيدة 
املبنيــة على القنــوات املائية. ففي 
املاضــي، كانت طبيعة املــدن املائية 
فيها.  التجــارة  ازدهــار  فــي  عاماًل 
راهًنا، هذه املــدن تعّد مناطق جذب، 
وممراتها  بقواربها  الزائرين  تستقطب 

املائية. 
امســتردام،  الهولندية  العاصمــة 
مدينة قائمة على املاء، واألكثر شهرًة 
بعد البندقية، وتتقاطع فيها القنوات 
التي تســير فــي كل اجتــاه، مانحة 
املدينة جوًّا مريًحا ورومانسيًّا. هناك، 
تعّد القوارب أكثر األماكن رومانسّيًة 
لتناول العشاء. وينصح بزيارة املدينة 

القدمية وحي جوردان للفنانني.
املدينــة  هــذه  نصــف  سوتشــو. 
الصينّية مغمورًا باملياه، لذا تســمى 
أحيانًا بـ"فينيســيا الشــرق". جتري 
قنــوات املياه إلى جانــب كل رصيف 
ضيق تقريًبا، لذا يســتعمل السكان 
احملليون القوارب وسيلة للنقل وجلذب 
الســائحني. ولقرون طويلــة، كانت 
ا  املدينة مركزًا ثقافيًّا واقتصاديًّا هامًّ

للشرق.
سان بطرسبرغ الروسية تقع على ما 
100 جزيرة، والنهر الرئيس  يصل إلى 
نهر نيفا يتعرج عبر املدينة بأكملها 
ويصل في النهاية إلى خليج فنلندا. 
تكثــر في ســان بطرســبرغ األنهار 
املائية  واملمــرات  األخــرى  الصغيرة 

االصطناعية. 
كوبنهاغــن. تقطع القنــوات عبرها 

في  الدموية  األوعيــة  مثــل 
اجلسم، وتعد القوارب والزوارق 
وسيلة ممتازة الستكشافها. 
محاطة  بأكملها  املدينــة 
أيًضا مبســارات الدراجات. 
حشــود  وتتوافــد 
الذيــن  الســائحني، 
يحبــون التقــاط صور 
والقنوات  امللونة  املنازل 
في  الراسية  والســفن 

الداخل. 
بانكوك. من الطرق املمتازة 
للتعــرف عليها، االنطالق 
رحلــة بحريــة عبر  في 
يعد  والقنــوات.  األنهار 
 Ruea فــي  اإلبحــار 
أحــد   Hang Yao
الترفيه  وسائل  أشهر 
فــي بانكــوك - وهي 

الذيل  قوارب طويلة 
اإلبحــار  ميكنهــا 
حتــى فــي أكثر 
املمــرات املائيــة 
ضيًقا في املدينة.

الصباح الجديد - وكاالت:
تطوير  الســيارات  خبراء  يواصل 
مســتمرة  بصورة  منتجاتهــم 
حتى باتــت صناعة الســيارات 
متتلك تقنيــات متطورة جتعلها 
قادرة على إنتاج مركبات قادرة 

على الطيران.
وبرغم أن شــركة "تســال" 
إجنازا كبيرا  األميركية حتقق 
في مجال السيارات الطائرة، 
إال أن التاكسي الطائر الذي 
الشــركات  إحدى  تنتجــه 
األملانيــة ميتلــك مميــزات 
كثيرة، حيث ميكنه حمل 
خمسة أشخاص بينهم 
قائد املركبة، ويصل مداه 

إلى نحو 300 كيلومتر.
"دويتشــه  موقع  ويقول 
التاكســي  إن  فيلــه" 

الطائرة الذي تنتجه شــركة أملانية 
22 كيلومترا  ميكنه قطع مســافة 
فــي ســت دقائــق فقط، كمــا أن 
الشركة تخطط جلعله ذاتي القيادة 

في املستقبل.
ويعمل التاكســي الطائر مبحركات 

كهربائيــة وميكنه قطع مســافات 
كبيرة في وقت قياسي.

وتخطط شــركة "ليليوم" األملانية 
إلى إطالق التاكســي الطائر بحلول 
2025 بعدما يســتكمل كل  عــام 

االختبارات.

 الصباح الجديد - وكاالت:
يتعرض النجوم للكثير من املواقف احملرجة 
على الســجادة احلمــراء أو فــي األماكن 
العامــة، لكن أســوأ هــذه املواقف على 
اإلطالق ما يتعلــق باملالبس وما تتعرض له 

من متزق أو قطع أمام الناس.
مــن أكثر املواقف احملرجة التــي مر بها جنوم 
هوليــوود كان ما تعرض لــه النجم براد بيت 
عندما نسي إغالق سحاب بنطاله، وهي صورة 
مت تداولها بشــكل كبير على وسائل التواصل 

االجتماعي.
لكــن أغلب املواقف احملرجــة كانت من نصيب 
النجمــات مثــل املمثلة كاثريــن هيجل التي 
انقطع فســتانها خالل تســلم إحدى اجلوائز 
وهي على منصة العرض ما وضعها في موقف 

محرج للغاية.
مارجوت روبي على السجادة احلمراء تعرضت 
قام  لكــن صديقهــا  نفســه،  للموقــف 
مبساعدتها بربط أجزاء الفستان ببعض كي 

مير املوقف بسالم.
كذلك بالنسبة لبعض النجمات مثل إميا 
ســتون التي طار فستانها خالل مهرجان 

كان، وأيضاً جنيفير لوبيز، لكن النجمة ميشــيل 
رودريغــز كانــت األذكى واســتعدت للرياح جيداً 
وارتدت حتت الفســتان القصير بنطال جينز خوفاً 

من التعرض لهذا املوقف.
املواقف احملرجة تطال األحذية أيضاً مثل ما حدث 
مــع املغنية ماريا كاري والتــي ُخلع حذائها على 
الســجادة احلمراء، كما تكرر املوقف نفســه مع 

إحدى العارضات خالل عرض أزياء عاملي.

فيديو لتاكسي طائر يدخل الخدمة 2025 ليست وحدها البندقية ُبنيت 
على قنوات مائية...ثمة مدن اخرى

نجوم تعرضوا لمواقف 
محرجة امام الكاميرات 
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