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ميثم عادل*

رياضة

بغداد - اللجنة اإلعالمية

العموميــة  اجلمعيــة  عقــدت 
للجنة االوملبية الوطنية العراقية 
االســتثنائي  اجتماعها  االربعاء 
للتصويت على النظام األساسي 
الشــباب  وزير  بحضــور  للجنة 
الكابــن عدنان درجال  والرياضة 
و رئيس جلنة الشــباب و الرياضة 
النائب عباس  النواب  في مجلس 
عليــوي و نقيــب الصحفيــن 
العراقين و العــرب مؤيد الالمي 

فضالً عن وسائل االعالم .
و بــارك وزير الشــباب والرياضة  
عقد اجتماع اجلمعية العمومية 
النظــام  علــى  التصويــت  و 
األساســي عــاداً هــذه اخلطوة 
االوملبية  للحركة  جديداً  أساساً 

العراقية. 
و أكد درجال ان إقرار قانون اللجنة 
االوملبيــة رقم ٢٩ لعــام ٢٠١٩ ، 
النظام األساســي جاء  و كتابة 
نتيجة تعــاون مثمر بن الوزارة و 
اللجنة االوملبية و مجلس النواب 
الدولية  املواثيق  مــع  يتناغم  مبا 
بغية الوصول الــى الهدف الذي 
ننشده جميعاً مبينا ان الوزارة لن 
امكانياتها  وضع  في  جهداً  تألوا 
خلدمة الرياضــة و الرياضين في 

البلد . 
رئيــس جلنة  أوضح  من جهتــه 
مجلس  في  والرياضة  الشــباب 
ان  النائب عبــاس عليوي  النواب 
الرياضــة العراقيــة على اعتاب 
مرحلــة جديدة مــن التنظيم و 
االســتقرار واالســتقالل االداري 
والفني ســيما بعد إقــرار قانون 
اللجنــة االوملبيــة مشــيراً الى 
إلجراء  مهيأة  باتــت  الظروف  ان 
عنها  ينتــج  جديدة  انتخابــات 
مكتب تنفيذي قادر على رســم 
الكفيلة  السياســات  و  اخلطط 
و  العراقية  بالرياضــة  بالنهوض 

حتقيق اإلجناز العالي.
الصحفيــن  نقيــب  طالــب  و 
الالمي  والعــرب مؤيد  العراقين 
أعضــاء اجلمعيــة العموميــة 

، اخــذ دورهم  للجنــة االوملبية 
اجلــاد والفاعــل والعمــل على 
اعــادة هيبة اللجنــة االوملبية و 
اســتقالليتها ضمــن املفاهيم 
خالل  عملها  تراجع  بعد  الدولية 
تدخالت  نتيجة  املاضيــة  الفترة 
و ضغوطــات كبيــرة تعرض لها 
من جهــات غير معنية بالرياضة 
الصحفية  االســرة  ان  مؤكــدا 
العراقية على ثقة تامة باجلمعية 
اختيــار مكتب  العموميــة في 
تنفيــذي يحقق مــا نصبوا اليه 

جميعاً.
و قــدم رئيس اللجنــة االوملبية 
العراقيــة رعد حمودي  الوطنية 
بالنيابــة عــن أعضــاء املكتب 
التنفيــذي ومــالكات اللجنــة 

التقديــر  و  الشــكر  األوملبيــة 
و  التنفيذيــة  للســلطتن 
التشريعية في إقرار قانون اللجنة 
االوملبيــة و ما رافقته من حتديات 
كبيــرة ســاهمت املؤسســات 
احلكومية في  و غيــر  احلكومية 
إنهاء هــذه التحديات و ارســاء 
اللجنــة االوملبية على شــاطئ 

األمان والقانون 
كذلــك قــدم حمودي شــكره 
لنقابة الصحفيــن العراقين و 
وسائل االعالم كافة ملساهمتهم 
األوملبية من  اللجنــة  اخراج  في 
وضعهــا غيــر القانونــي الذي 
ابتليت بــه إبان حقبــة احلاكم 
املدني مثمنا دور أعضاء اجلمعية 
املشــاركة  في  كافة  العمومية 

و ابــداء االّراء واملقترحات في ادق 
و  األساســي  النظام  تفاصيــل 
املناسبة  الصيغة  بهذه  إخراجه 
و املتناغمة مع القانون  و امليثاق 

االوملبي.
الكابن  األوملبية  اللجنــة  رئيس 
رعــد حمــودي أكــد أن اللجنة 
على  صادقت  الدوليــة  األوملبية 
القانــون اجلديد للجنــة الذي مت 
إقــراره مؤخرا من قبــل البرملان 
العراقــي مؤكــدا أن األوملبيــة 
القانون متوافقاً  الدولية وصفت 
مع امليثــاق األوملبي ومتناغماً مع 
اقره  الذي  قانون ٢٩ لسنة ٢٠١٩ 

البرملان العراقي.
وأشــار حمودي إلى أنه يرى مؤمتر 
اليوم مختلفا عن بقية املؤمترات 

الســابقة وهناك حــرص واضح 
لتغليب  العمومية  اجلمعية  من 
املصلحة  على  العامة  املصلحة 
اخلاصة واجلميع يسعى للحفاظ 
هيبة املؤوسســة وخصوصيتها 
إيجابيا  مؤشرا  التوافق  هذا  عاداً 

يحسب للجمعية العمومية. 
وأوضــح أن هنــاك اتفــاق على 
فيما  املرجعيات  احتــرام  ضرورة 
يخص قضية تســمية االمينن 
العــام واملالــي مثلمــا معمول 
فــي اللجان األوملبيــة في بلدان 
العالم على أن يرشــحا من قبل 
املكتب  ومصادقة  اللجنة  رئيس 

التنفيذي املنتخب. 
ووجه حمودي رســالة للرياضين 
فــي جميــع األلعاب بــأن املدة 

إقرار  بعد  أعــذار  املقبلة التوجد 
وكذلك  األوملبية  اللجنــة  قانون 
تثبيت النظام الداخلي مما يدفعنا 
جميعا للتفكير بشــكل كامل 

برياضة اإلجناز العالي.
رئيس احتاد اليد ســالم عواد أكد 
أن الفتــرة املاضية كانت درســا 
هذا  نرى  لــذا  للجميع،  حقيقيا 
اجلو املثالي والتوافقي من اجلميع 
فــي اجلمعية العموميــة والتي 

توحدت في ارائها. 
وبــن أن اجلمعيــة العموميــة 
تسعى الســتثمار هذه الفرصة 
التاريخيــة لالتفــاق على لوائح 
تنهــي جدال األمس واســتثمار 
القانــون الــذي أقــره البرملــان 
رصينة  أوملبية  بلجنــة  لننطلق 
الكامل  مســؤوليتها  تتحمــل 
أن  وأكــد  اإلجنــازات.  لتحقيــق 
الرياضين ظلموا ونحن كرؤوساء 
احتادات كنا جزء من الظلم الذي 
التقاطعات  نتيجــة  بهــم  حلق 
دفعوا  وبالتالي  االنتخابــات  في 
ثمــن ماجــرى و علينــا أن نعيد 
بناء الرياضــة من خالل االهتمام 
سبل  وتوفير  بالرياضي  احلقيقي 

النجاح. 
رئيس احتاد القوس والسهم سعد 
املشــهداني قال إن اجلو الودي في 
إجتمــاع اليوم يبشــر بخير و هو 
اول اجتمــاع للعموميــة جند من 
خالله توافقا كامال وحرصا كبيرا 
من اجلميع على انتشــال األوملبية 
بعد أن تعطلت متاما خالل الفترة 
املاضية. وأشــار إلى أن املناقشات 
كانت مثمــرة حتــى وإن تنوعت 
بالــرؤى جزء  اآلراء الن االختــالف 
اجلميع  ان  الدميقراطية سيما  من 
يعلم أن ال سبيل لنا سوى التوافق 

لتكون األوملبية أقوى وارصن. 
وأضــاف تأخرنا اجتــاه العبينا في 
الســنة املاضية والميكن أن نضيع 
ومنهاج  جــدول  لدينــا  الوقــت 
مســابقات علينا أن نلحق بركب 
منتخبات الدول األخرى وهذا األمر 
يتطلب اســتثمار حقيقي لعامل 
الزمــن وتظافــر جهــود اجلميع 

لتحقيق الهدف.
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اجتماع سابقة للجنة األوملبية

البايرن يطفئ 
أنوار باريس

تســلل العمــالق االملاني )بايــرن ميونخ( الى 
دواخل املالين من عشــاق كــرة القدم عقب 
الفوز املستحق على بطل مدينة النور )باريس 
ســان جيرمان(  في نهائي النسخة اخلامسة 
والســتون لدوري ابطال اوروبا. هدف )كومان( 
الوحيد جعل مــن البايرن ثالــث فريق يصل 
إلى الهــدف رقم 500 في تاريخ مشــاركاته 
باملسابقة بعد ريال مدريد 567 هدفا وبرشلونة 
517 هدفا.البافاريــون ابهروا العالم بعد لقاء 
برشلونة وايقن اجلميع ان الفوز باللقب االغلى 

مسألة وقت ال أكثر.
حلم الثالثية الثانيــة اصبح واقعا حتقق منذ 
موســم 2013 ليكون النــادي الوحيد الفائز 
بالــدوري والــكاس ودوري االبطــال مرتن في 
موســم واحد وثالث اجنح فريق في البطولة 
متســاويا مــع )ليفربــول( بســتة القــاب 
ومتخلفا عــن ملك مدريد )الريــال( بثمانية 
القاب والروســونيري )ميــالن( ايطاليا بلقب 
واحــد فقط. التاريــخ كان حاضرا ليشــهد 
اطول سلســلة انتصارات بالشــامبيونزليج 
(11( انتصــارا متقدما على ريــال مدريد )10( 
انتصــارات حققها من )ابريل 2014 الى فبراير 
2015( واول فريق يفوز بالكأس ذات االذنن دون 
هزمية منذ موسم )2008-2009( حققها بطل 

تلك النسخة )اليونايتد(.
االرقام التاريخية لم تقــف عند هذا احلد إمنا 
واصلت التحليق معلنة عن أعلى متوســط 
للتهديف علــى اإلطالق بــدوري ابطال اوروبا 
ب )4.2( هــدف للمبــاراة الواحدة مســجال 
العبوه )43( هدفــا، منها )15( هدفا للبولندي 
)ليفاندوفســكي( جعلته متربعا على عرش 
الهدافــن، وان لــم يســتطيع حتطيم رقم 
االسطورة كريستيانو رونالدو البالغ )17( هدفا 

موسم )-2013 2014(. 
البايــرن وقــف منتصبــا قابضا علــى زمام 
كــرة اوروبا حامال وحده لــواء الفخر والرفعة 
الكروي واصبح اســم مدربــه )هانس فيلك( 
يرن في االســماع ويتردد على األلســن بعدما 
بات ســادس مدرب يحقق الثالثية التاريخية، 
)فيلك( استطاع ان يســبر بصائب اختياراته 
التكتيكيــة غور فــرق اوروبا واعمــاق افكار 
مدربيها، ليزلزل فــي النهائي ارض ملعب )دا 
لوز( حتت ســاق ابن بلده )املكســورة( توماس 
توخيل ويوقظــه من حلم ليلة )لشــبونية( 

اطفأت اضواء مدينة النور.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل نادي الشرطة لكرة القدم تدريباته في 
العاصمة املصرية القاهرة، حتضيرًا إلستئناف 
مباريــات دوري أبطال آســيا.. وأشــار مصدر 
إعالمــي من داخل املعســكر إلــى ان النادي 
يواصل تدريباته منــذ أيام بحصتن صباحية 
الذي سوف يستمر  ومسائية في املعســكر 

لعشرين يوًما. 
حيث سيســتأنف الشــرطة مبارياته بلقاء 
نادي األهلي الســعودي في يوم 14 من شهر 
أيلول املقبل على ملعــب خليفة الدولي في 
الســاعة  عند  الدوحة  القطريــة  العاصمة 
السادسة مساًءا، وهي املباراة الثالثة له بعد 
أن خاض مباراتن في ملعب فرانســو حريري 
في محافظة أربيل ، تعادل في األولى مع نادي 
االستقالل اإليراني وخسر في الثانية من نادي 

الوحدة السعودي.

الشرطة يكثف 
تحضيراته في 
معسكر القاهرة

إعالم الوزارة
والرياضة عدنان  الشباب  وزير  التقى 
درجــال أول أمــس، فــي محافظة 
صالح الدين احملافظ عمار جبر خليل 
وأعضــاء احلكومــة احملليــة وممثلي 
االندية والرياضين الــرواد ، في زيارة 
عمــل يرافقــه فيها مديــرا دائرتي 
التربية البدنية والشؤون الهندسية 
والفنية في الوزارة لبحث جملة من 
التي  والرياضية  الشــبابية  امللفات 

تتعلق بعمل الوزارة هناك . 
وبن الوزير درجال ان محافظة صالح 
الســكاني  بثقلها  متتاز  التي  الدين 
الشــبابية فيها  املواهــب  وتوافــر 
وتاريخهــا الرياضي الكبيــر البد ان 
تكون في الطليعة واالمتداد لالجيال 
باجنازات  عراقية  بصمة  حملت  التي 
مختلفة ، مشــيرا الى ان املشاكل 
التــي تواجههــا هي نفســها في 
جميع احملافظات وتتعلق باالستثمار 
االمثــل والبنــى التحتيــة ودعــم 
الشباب واالهتمام مبواهبهم واكمال 
ستتكفل  التي  املتوقفة  املشــاريع 
إنهاء معاناة طويلة فرضت نفسها 
في هــذه احملافظة بفعــل الظروف 
اخملتلفة ، مثمنا االســتقبال احلافل 
واالهتمام الكبير بالزيارة التي عبرت 
عنه احملافظة وممثلي االندية والرياضة 

والشباب فيها . 
الدين عمار  وناشــد محافظ صالح 
جبــر بزيــادة االهتمــام واملتابعــة 
لشريحة الشــباب ورعايتهم ودعم 

قصــص النجــاح ودعــم احلركــة 
البنى  والرياضيــن وتوفير  الرياضية 
التحتية وإكمال املشــاريع املتوقفة 
كــون احملافظــة حافلة بالشــباب 

املوهوبن مبختلف االختصاصات . 
وعبر الرياضيــون في احملافظة وممثلو 
األندية عن سعادتهم واستبشارهم 
بالزيــارة واســتقبال الوزيــر درجال 
كقامــة رياضية و تاريــخ كبير ميثل 
عمق العــراق ومكانتــه االمر الذي 
يسهل عليهم اعباء طرح قضاياهم 
ومظلوميات االندية مبختلف اجملاالت 
وبصورة خاصــة وقوف الوزير معهم 
الصعب مطالبن  الظــرف  في هذا 
ومنح  االســتثمار  قانــون  بتفعيل 
استثمار  في  اكبر  صالحيات  االندية 

األراضي العائدة للوزارة 

االوملبية مع  واللجنــة  املالية  ووزارة 
جتاوز اخلالف بن اجلهات على العائدية 
الذي سيؤثر كثيرا على عمل االندية 
، مبينن بــأن املالعب واألراضي ممكن 
التي  االنديــة  باســم  تســجل  ان 
تشــغلها حاليا وبذلك يتم اختصار 

الكثير من اجلهد . 
املســتفيض  النقــاش  وشــمل 
موضوعــات تأهيل ابنيــة االندية 
عدد  وحسم  الرياضية  واملنشــآت 
من القضايا العالقة حول االراضي 
ودعــم مشــاريع تطويــر املوهبة 
الرياضية ، اذ اكد الوزير درجال على 
أهميتها ووقوف الوزارة مع املطالب 
التي متنى ان تقدم له وفق دراسات 
والظرف  االمكانية  ومراعاة  وحلول 

الصعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن نــادي هاماربي الســويدي، 
مــع  رســمي  بشــكل  تعاقــده 
جعاز  مهنــد  العراقــي  الالعــب 
قادماً من صفــوف مواطنه ميالبو 
سولفســبورغ.. وذكــر النادي عبر 

»نــادي  ان  الرســمية  صفحتــه 
هاماربي جنح في ضم املدافع مهند 

جعاز ملدة ثالثة مواسم«.
الالعــب ذو الـ23 ربيعاً، سيباشــر 
متاحاً  ويكــون  الفريق  بتدريبــات 
للمدرب في مباراته امام بوشكاش 

اكدمييكا في امللحق املؤهل للدوري 
األوروبــي اليــوم اخلميــس.. وكان 
مدرب املنتخب الوطني سريتشكو 
كاتانيتــش، قد ضم جعاز للقائمة 
األولية الســود الرافدين استعداداً 

للتصفيات املزدوجة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــاركت جلنة الفوفينــام العراقية 
في الــدورة التحكيمية التي نظمها 
االحتاد العربي عن بعد في اجلزائر عبر 
نظــام Zoom باشــراف رئيس االحتاد 
العربي اجلزائــري محمد جواج، وانتزم 
فيهــا 80 مشــاركا مــن دول العرب 
»اجلزائر وتونس واملغــرب ولبنان واملن 
ومصر والســودان وليبيا ، إضافة إلى 
العراق الذي اشترك باربعة مشاركن 
هم » رئيس جلنة الفوفينام القتالية 
علي كاظم وامن الســر ضياء كامل 
ومســؤول جلنة احلكام حسن رحيم 

واملدرب حيدر جاسم رمضان.
وقال امن ســر جلنة الفوفينام، ضياء 
كامل، ان الــدورة التحكيمية كانت 
مفيدة جدا على مســتوى الشــرح 
التحكيم  قواعــد  عــن  التفصيلي 
وتفصيالته واستمرت لنحو ساعتن. 
تبادال في االسئلة واالجوبة  وشهدت 

بــن احملاضــر واملشــاركن مبا يخص 
وحاالت  وتفرعاتــه  اللعبــة  قانــون 
اللعــب، فكانــت النتائــج ايجابية 
لتنمية قدرات احلكام وتواصلهم في 

كل جديد.
وبــن ان اختتام الدورة شــهد منح 

املشاركن شهادات املشاركة ، مؤكدا 
ان املشــاركة في الدورة التحكيمية 
التي نظمها االحتاد العربي تســهم 
فــي تعزيــز قــدرات حكــم رياضة 
الفوفينام القتالية وتعمل على ادامه 
ومضاعفة  القانــون  علــى  اطالعه 

وزير الشباب يلتقي محافظ واعضاء الحكومة 
المحلية وممثلي االندية في صالح الدين 

جعاز في الملحق المؤهل للدوري األوروبي

الفوفينام يشارك في الدورة 
التحكيمية العربية عـن بعد

درجال يلتقي املسؤولني في محافظة صالح الدين

رياضة الفوفينام

بغداد ـ شيماء الجاف:
أثناء جتوال عدسة صحيفة الصباح 
الالعب  كاميرتنا  اصطــادت  اجلديد 
الدولــي الســابق باملالكمة واملدرب 
حاليا فــي نادي الشــباب الرياضي، 
عبــاس خلــف املوســوي، احلاصل 
فــي بطوالت عربية  على ميداليات 
وفريقه  تواجده  عــن  وعاملية حدثنا 
فــي حدائق ابــو نؤاس، قائــال: بعد 
االزمة االخيرة التي حدثت في العراق 
فيروس  تفشــي  من  اجمع  والعالم 
كورونا املســتجد األمر الذي حد من 
النشــاطات الرياضيــة وعلى وجه 
اخلصوص أمــر خلية االزمة من غلق 
الرياضية لوجود  األندية والصــاالت 
التجمعــات األمر الــذي أدى بنا إلى 
اخلروج للحدائــق العامة واملنتزهات 
تدريباتنــا  مــن أجــل اســتكمال 
للمشاركة  اســتعدادا  للمتقدمن 
في بطوالت قادمــة ينظمها االحتاد 
املركزي ، استمرار نشاطاتنا له الدور 
املعنوية  الــروح  رفع  فــي  اإليجابي 
للرياضين بعد أن ضاقت بنا السبل 
لذا ارتأينا االلتزام بشــروط السالمة 
مشــوارنا  واســتكمال  والوقايــة 

الحتضان الناشئن والشباب .
وأضــاف خلــف:  ان وفاة عــدد من 
أمثال  املعروفن  العراقين  الرياضين 
احمــد راضي وعلي هــادي وغيرهم 
آثــار مخــاوف كبيرة مــن االختالط 
الكثيرين،  حركــة  واربك  بتجمعات 
في ختام حديثه قال: أناشــد السيد 
الكابن  والشــباب  الرياضــة  وزيــر 
عدنان درجــال إلى االهتمام باأللعاب 
الشعبية  األلعاب  وتشجيع  الفردية 

وخصوصــا رياضــة املالكمة كونها 
تصنف من االلعاب األوملبية العاملية 
وليــس لهم دعــم خاص بــه كما 
نطالــب بالتفاتــه كرميــة منه إلى 
منذ  املهمشــن  الرياضين  الــرواد 
٢٠٠٣واســتالم مســتحقاتهم من 
قطــع األراضي التي طــال انتظارها 
حتى ينصفوا وتكون لهم قيمة عليا 
ملــا قدموه  من جهود اســهموا في 

إعالء شأن الرياضة العراقية.

عباس خلف يناشد درجال بدعم المالكمة 

عباس خلف مع مجموعة من املالكمني

الجمعية العمومية للجنة االولمبية 
تعقد اجتماعها االستثنائي 

للتصويت على النظام االساسي
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الصباح الجديد - متابعة:
عادت تركيا امــس األربعاء إلى 
إطــاق التهديــدات، ملوحــة 
بعد  اليونان،  وجــه  في  باخلراب 
اشــتداد التوتر الــذي تزايد بني 
األســابيع  خال  وأثينا  أنقــرة 

األخيرة
ففي تصريحات جديدة، تزامنت 
مــع إعــان أثينــا عــن إجراء 
مناورات عسكرية مشتركة مع 
شرقي  وإيطاليا  وقبرص  فرنسا 
التركي  الرئيس  املتوسط، شدد 
رجب طيب أردوغان على أن باده 
ستفعل ما يلزم حلفظ حقوقها 

في البحر املتوسط.
كما حذر اليونان من ارتكاب أي 
خطأ يؤدي إلى خرابها، بحسب 

تعبيره. 
وقال :"لن نقدم أي تنازل إطاقاً 
على ما يخّصنا"، مضيفاً "ندعو 
نظراءنا إلى جتّنب أي خطأ يفتح 

اجملال أمام خرابهم".
وجاءت تلــك التصريحات على 
الرغم مــن دخــول أملانيا على 
البلدين  بــني  الوســاطة  خط 

وإعان  الناتــو،  العضويــن في 
وزيــر خارجيتهــا هايكو ماس، 
مــن تركيا أمــس األول الثاثاء 

"أن ال أحــد يريد حل هذا اخلاف 
بالســبل العسكرية"، في حني 
قال وزير اخلارجية التركي مولود 

تشــاوش أوغلــو خــال املؤمتر 
الصحافي املشــترك مع نظيره 
األملاني إن "تركيا مستعدة حلوار 

من دون شروط مسبقة من أجل 
وتدارك  للثروات،  عادل"  تقاسم 
"لكن األمر غير ممكن إذا فرضت 

اليونان شروطا مسبقة
وكان أردوغــان اتهم اليونان يوم 
االثنني املاضي بنشــر الفوضى، 
إن "البحريــة التركية لن  قائاً 
تتراجع عن مواقعها في شــرق 
البحر املتوســط بينما تنشــر 
اليونان الفوضى هناك" بحسب 

تعبيره.
أرســلتا  واليونان  تركيا  وكانت 
فرقاطات،  املاضــي،  األســبوع 
متصاعدة  كامية  حرب  وسط 
بســبب مطالــب متعارضــة 
باألحقيــة في مــوارد الطاقة، 
شرقي املتوسط، في حني كانت 
التنقيب  مهمــة  تركيا  مددت 
التي تقوم بها ســفينة املسح 
اوروتش ريس في منطقة متنازع 
املتوسط  البحر  عليها بشــرق 
حتى السابع والعشرين من هذا 
الشــهر " اليوم " لتؤجج بهذا 
املنطقة.  فــي  التوتر  التمديد، 
بينمــا وصفــت أثينــا عملية 

املسح تلك بأنها غير قانونية.
وتــدور خافــات شــديدة بني 
في  العضوين  واليونــان،  تركيا 
حلف شــمال األطلسي، بشأن 
النفط  مــوارد  على  الســيادة 
والغــاز في املنطقــة بناء على 
وجهــات نظــر متضاربــة إزاء 
القــاري لكل من  اجلرف  امتداد 
الدولتني في املياه التي تنتشــر 

فيها جزر معظمها يونانية.
بني  العاقــات  كمــا تشــهد 
أنقــرة، ودول االحتــاد األوروبي ال 
سيما فرنســا توتراً متصاعدا، 
التحركات  تلــك  على خلفيات 
التركية في املتوســط، وغيرها 

من امللفات.
وكان رفض الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في االثنني املاضي، 
املتوســط  شــرق  في  التراجع 
مهدداً اليونان بدفع "الضريبة".
وقال في ذلك اليوم، إنه ليس من 
حق اليونان اإلعان عن مناورات، 
مؤكدا أن هذه اخلطوة "منافية 
حســن  وملبدأ  البحار  لقانــون 

اجلوار".

تركيا تعود إلى لغة التهديد وأردوغان يتوعد اليونان بالخراب
على الرغم من الوساطة األلمانية للتهدئة..

 بغداد - الصباح الجديد: 
قرر البنك املركــزي العراقي، تعديل 
ســقف التمويل الســكني ضمن 

مبادرة )الواحد( تريليون دينار.
بيــان للبنك تلقــت الصباح  وذكر 
للطلب  "تلبية  منه:  نسخة  اجلديد 
الســكنية  التمويات  على  املتزايد 
العراقي تعديل  البنك املركــزي  قرر 
ســقف التمويل الســكني ضمن 
والعاملة  تريليــون  الواحد  مبــادرة 
به املصارف املشــاركة بهذه املبادرة 

ليصبح ســقف التمويل السكني 
(100( مليون دينار بدال من )75( مليون 

دينــار، كما ومت تعديل مدة تســديد 
التمويــل لتصبح )15( ســنة بدال 

انه "ومن  )10( سنوات". وأضاف  من 
الفائدة  أقساط  عبء  تخفيف  اجل 
على املواطن قــرر البنك املركزي ان 
تكون طريقة احتساب معدل فائدة 
املصرف املشارك بهذا التمويل وفقا 
مع  املتناقص(،  )القســط  لطريقة 
بقاء كل من العمولة اإلدارية اخلاصة 
باأللف،   )7( والبالغة  املركزي  بالبنك 
وكذلك العمولة اإلدارية الســنوية 
اخلاصة بالشركة الضامنة والبالغة 

(6( باأللف".

البنك المركزي يعدل التمويل السكني الى
100 مليون دينار واالقساط الى 15 سنة 

السليمانية ـ عباس اركوازي:
الكرد  مــن  شــريحة  وجهــت 
الى  عاجــاً  نــداءا  العراقيــني 
طالبــت  العراقــي  الشــعب 
القومية  النزعــة  بتجــاوز  فيه 
االفضل  واختيــار  والطائفيــة، 
من الشــخصيات الوطنية وذوي 
لتمثيلهم  والكفاءة  الســمعة 

في االنتخابات املقبلة.

وجاء في نداء املناشدة الذي وقع 
عليه اكثــر من ثاثني ناشــطا 
مدنياً وكتاب وصحفيني واساتذة 
جامعــات من مختلــف مناطق 
نسخة  ارسلوا  كردستان،  اقليم 
منه الى الصبــاح اجلديد،"ادراكا 
منــا جملريــات الظــرف الراهــن 
بهذا  الیكم  نتوجــه  وتداعياته 
اخلطاب ملناشدتكم مبا نراها لزاما 

علینــا اتباعه  جمیعــا في حال 
إجراء انتخابات مبكرة في العراق، 
علينا ان جتاوز العقد ونبذ النزعة 
الكردايتي،  )العروبــة،  القوموية 
)السنية،  والطائفیة  الطورانیة(، 
العرقية  والُعقــد  الشــيعية(، 
واملناطقية في الفكر السياسي 
والعمل البرملاني، ضروري لضمان 
وطنيني  ألناس  مشاركة حقيقة 

موالني للعراق وشعبه.
علی  یتوجب  الى،"انــه  واشــار 
كل مشــارك، ان يؤمــن بهویته 
بوحدة  ویفتخــر  أوال  العراقيــة 
العــراق دون أي احســاس بغنب 
عرقــي أو قومــي أو طائفي وان 
یتجرد من األیدولوجیات الداعیة 
ملمارســة العنــف والقمع بكل 

اشكاله".

شريحة من الكرد تدعو كل الشعب الى تجاوز النزعتين القومية والطائفية:

اختاروا االفضل من الشخصيات الوطنية وذوي السمعة 
والكفاءة لتمثيلكم في االنتخابات المقبلة

االزمة االقتصادية في لبنان تتفاقم حد 
3مواجهة الشعب مجاعة محتملة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وإيطاليا 
وقبرص اجتري تدريبات عســكرية بــدأت امس األربعاء 
وتســتمر حتى الغد اجلمعة بجنــوب جزيرة كريت في 
شــرق املتوســط، حيث تصاعد التوتر بني أثينا وأنقرة 

مؤخرا.
وقالــت الوزارة في بيــان: إن »قبرص واليونان وفرنســا 
وإيطاليا اتفقت على نشــر وجود مشــترك في شــرق 
املتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية )اس كيو ايه 

دي(«.
وأشــارت املصادر إلى أن هذه التدريبات جرت بني 26 و28 

أغسطس في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.
وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق املتوسط 
في السنوات األخيرة توترا شديدا بني انقرة واثينا اللتني 

تتنازعان على بعض املناطق البحرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت شبكة »إن بي سي نيوز« عن السيناتور اجلمهوري، 
راند بول، ثقتــه بأن انتخاب جو بايدن رئيســا للواليات 

املتحدة األمريكية، سيجر البالد إلى حروب عديدة.
وقال بهذا الشــأن السيناتور اجلمهوري في مؤمتر احلزب: 
»جو بايدن يدعو باستمرار إلى حروب جديدة. لقد صوت 
لصالح قرار احلرب في العراق، الذي وصفه دونالد ترامب 
منذ فترة طويلة بأنه أســوأ خطأ جيوسياسي جليلنا. 
أخشى أن يختار بايدن احلرب مرة أخرى. لقد دعم احلروب 
فــي صربيا وســوريا وليبيا. جو بايدن ســيواصل إراقة 

دمائنا وإنفاق أموالنا«.
وعلى النقيض من املرشح الدميقراطي )جو بايدن(، ضرب 
راند بول مثال بســيد البيت األبيــص احلالي اجلمهوري، 
دونالد ترامب، الذي قال إنه »يســعى إلى إنهاء النزاعات 

املسلحة، عوضا عن بدء نزاعات جديدة«.
وقال الســيناتور اجلمهوري في الســياق ذاته: »أنا أؤيد 
دونالــد ترامب ألنه مقتنع مثلي، بــأن أمريكا القوية ال 

ميكنها خوض حروب ال نهاية لها«.
وكان اجلمهوريون قد رشــحوا في قت ســابق الرئيس 
ترامب رسميا لوالية ثانية في االنتخابات التي ستجرى 
في 3 نوفمبــر، وحصل الرئيس األمريكــي احلالي على 

1276 من أصوات املندوبني اجلمهوريني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
التقــى وزير اخلارجيــة األميركي، مايــك بومبيو، امس 
األربعاء، ولي عهد البحرين، األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة، في املنامة لبحث ملفات املنطقة، ضمن جولة 

شرق أوسطية بدأها من إسرائيل.
وقــال بومبيو في تغريدة على تويتــر إنه ناقش مع ولي 
عهد البحرين »أهمية بناء السالم واالستقرار اإلقليميني 
مبا في ذلك أهمية الوحــدة اخلليجية ومواجهة التأثير 

اخلبيث إليران في املنطقة«.
كما التقى بومبيو بوزير اخلارجية البحريني، عبداللطيف 

بن راشد الزياني، وعدد من املسؤولني البحرينيني.
وتأتي هذه الزيارة جزءا من جولة رسمية للوزير األميركي 
في الشرق األوسط، تبدأ بإسرائيل وتنتهي في اإلمارات 

العربية املتحدة.
 إذ اجتمع بومبيو برئيس الوزراء اإلســرائيلي، بينيامني 
نتانياهو، االثنني املاضي، وناقشا مسائل أمنية إقليمية 
تتعلــق بتأثير إيران »اخلبيث« فــي املنطقة، إضافة إلى 

التعاون االقتصادي بني الطرفني.
وتوجه الوزير األميركي إلى العاصمة الســودانية، امس 
االول الثالثاء، والتقى رئيس الوزراء الســوداني، عبداهلل 
حمدوك،امــس االول الثالثــاء، حيــث تباحثــا الدعم 
األمريكي املتواصل حلكومــة انتقالية ذات قيادة مدنية 

ودعم تعزيز العالقة بني السودان وإسرائيل. 
ويتوقع أن تستمر زيارة بومبيو للمنطقة حتى، 28 اجلاري، 
وتنتهي في اإلمارات العربية املتحدة، حيث يجتمع بوزير 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبد اهلل بن 
زايد آل نهيــان، في أبوظبي ملناقشــة اتفاق »إبراهيم« 

التاريخي مع إسرائيل ومسائل إقليمية أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قــال اجليش اإلســرائيلي، امس 
قصفت  طائراتــه  إن  األربعــاء، 
مواقع حلــزب اهلل في لبنان بعد 
تعرض قوات إســرائيلية إلطالق 

نار.
وأوضــح اجليش اإلســرائيلي أن 
مراقبة  نقــاط  قصفت  قواتــه 
تابعة حلزب اهلل اللبناني ردا على 

إطالق نار استهدف قواتها ليال.
وقال اجليــش في تغريــدة على 
تويتر إنه »خالل نشــاط عمالني 
في شمال إســرائيل ليل أمس، 
مت اســتهداف جنــود من اجليش 
ردينا  نار. لقد  اإلسرائيلي بإطالق 
بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط 
مراقبة حلــزب اهلل قرب احلدود«، 

وفقا لفرانس برس.
وجــاء القصف عقب اســتنفار 
احلدود  على  اإلسرائيلي  للجيش 
إثر االشــتباه بوقوع  مع لبنــان 
حادث تسلل عبر السياج احلدودي 

الليلة املاضية.
بأن  إســرائيلي  أفاد مصدر  كما 

موقعا عسكريا إسرائيليا تعرض 
إلطالق نار باجتاهه، مشــيرا إلى 

أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
اجليش  باســم  املتحــدث  وكان 
اإلســرائيلي أفيخاري أدرعي قال 
»أغارت مروحيات  له:  تغريدة  في 
أهداف  أخرى على  حربية وطائرة 
إرهابية تابعة ملنظمة حزب اهلل 
اإلرهابيــة. حيث مت اســتهداف 
مواقع استطالع تابعة حلزب اهلل 

في منطقة احلدود«.
وأضــاف أن اجليش اإلســرائيلي 
اللبنانيــة  احلكومــة  يعتبــر 
مسؤولة عما يحدث انطالًقا من 
أراضيها. وقام اجليش االسرائيلي 
بعمليــة متشــيط للمنطقــة 
وطلب من ســكان املستوطنات 
اللبنانية  احلــدود  مــن  القريبة 
»التوقف عن مزاولة أي نشــاط 
خــارج« منازلهم والعــودة حاال 
و«االســتعداد  ومالزمتها  إليها 
إليجاد مالذ آمــن إذا ما اقتضت 

احلاجة ذلك«.
الطيران  بتحليق  مراسلون  وأفاد 

أجواء  فــي  اإلســرائيلي  احلربي 
املنطقة وإطالق القنابل املضيئة 
مقابــل بلدتــي ميــس اجلبــل 
وحــوال وذلك بعد عثــور القوات 
اإلســرائيلية علــى فتحــة في 

السياج احلدودي.
اإلســرائيلي  اجليش  أن  وأضافوا 
للمنطقة،  متشيط  بعملية  قام 
كما قــام بإغالق بعض الطرقات 

دون إعطاء تفاصيل.
وقال اجليش في رسالة مقتضبة 
إلى الصحفيــني إن »حادثا أمنيا 
يجري اآلن في منطقة املنارة قرب 
مقام  يقوم  الــذي  األزرق«،  اخلط 
خط احلدود بني إســرائيل ولبنان، 
مشيرا إلى أنه مت إثره »إغالق عدد 

من الطرقات في املنطقة«.
اإلســرائيلي  اجليش  يتطرق  ولم 
إلــى أي تفصيــل أخرى بشــأن 
طبيعة هــذا احلادث األمني الذي 
يأتي في وقت أعلن فيه حزب اهلل 
اللبناني نهاية األســبوع املاضي 
أنه أســقط طائرة إســرائيلية 

اخترقت األجواء اللبنانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفــادت تقاريــر إعالميــة مبقتل 
وإصابــة  بالرصــاص  شــخص 
آخرين بجروح، امس االربعاء ، في 
األميركية حيث  مدينة كينوشا 
وقعت مواجهــات خالل تظاهرة 
النار على  بعد إطالق الشــرطة 
جايكوب بليك وهو رجل أميركي 
من أصل إفريقي، وإصابته بجروح 

خطرة.
انتشرت  فيديو  وأظهرت مقاطع 
على اإلنترنت أشخاصا يركضون 
في شــوارع كينوشــا في والية 
ويسكنسن مع سماع دوي إطالق 
أعيرة نارية، فيما أظهرت مقاطع 

فيديو جرحى على األرض.
ونقلــت »فرانــس بــرس« عــن 
الشريف ديفيد بيث من كينوشا 
أصيبــوا  أشــخاص  ثالثــة  إن 
نارية وقتــل واحد وفق  بطلقات 

صحيفة »نيويورك تاميز«.
ووقعت أعمال العنف في الوقت 
املتظاهرين  مئات  فيه  الذي سار 
لليلة ثالثة غضبا، بعدما انتشر 

جايكوب  يظهــر  فيديو  مقطع 
النار من  بليك فيما يطلق عليه 
مسافة قريبة شرطة أبيض في 

كينوشا يوم األحد.
وكان بليك يحــاول الصعود إلى 
سيارته وأطفاله الثالثة بالداخل 

عندما أطلق عليه النار.
املدينــة مجموعة  وكانت فــي 

صغيــرة واحــدة علــى األقــل 
من الرجــال البيــض املدججني 
بالســالح ليل الثالثــاء األربعاء 

متعهدة حماية املمتلكات.
تاميز«  »نيويورك  ووفقا لصحيفة 
فإن الشرطة حتقق في ما إذا كان 
إطالق إطالق النار ليل امس االول 
الثالثاء »ناجت عــن صراع بني تلك 
اجملموعات املســلحة التي حترس 

محطة وقود، ومتظاهرين«.
بــني  اشــتباكات  واندلعــت 
مجموعة صغيرة من املتظاهرين 
والشــرطة فــي وقــت الحــق 
متظاهرون  أطلق  بعدما  الثالثاء، 
إنفاذ  قوات  على  نارية  مفرقعات 
القانون التي ردت بإطالق الرصاص 
املطاطي أصابت إحداها مراسل 

لوكالة فرانس برس.
ويظهر أحد مقاطع الفيديو  رجال 
جالســا على األرض ينزف بشدة 
من جرح نتج عن طلقة نارية في 
ذراعه، بينما اقتربت منه سيارات 
القوى األمينة وفيها شــرطيون 

يدعون املتفرجني إلى التراجع.

تدريبات عسكرية مشتركة 
ألربع دول أوروبية في شرق 

المتوسط

تحذير جمهوري من »عواقب 
وخيمة« النتخاب بايدن 
رئيسا للواليات المتحدة

بومبيو يؤكد من البحرين 
أهمية مواجهة التأثير 

اإليراني »الخبيث« الجيش اإلسرائيلي يقصف مواقع
 لحزب اهلل في لبنان

قتيل وجرحى جّراء إطالق نار 
 في ويسكونسن األميركية

متابعة ـ الصباح الجديد :

تكشــف احداث ووقائع لبنان، انه 
ســيواجه أزمة اقتصادية كارثية، 
وهــو الذي يعانــي أصال من وضع 
معيشــي صعب، نتيجــة تدهور 
سعر صرف العملة مقابل الدوالر 
األميركــي، إضافة إلى الفســاد 
املستشــري أصال في مؤسسات 
الدولة، وأزمــة كورونا ومن بعدها 
إنفجــار مرفأ بيــروت وكلها أمور 
الوضع سوءا وتضع الشعب  تزيد 
أمام أبواب مجاعــة حقيقية قد 

تهدد طبقة كاملة من اجملتمع.
اخلطــر احلقيقــي بدأ يلــوح في 
األفق فعــال، فقد صــرح مصدر 
مسؤول في مصرف لبنان لوكالة 
“رويترز” قائــال إن املصرف ال ميكنه 
االســتمرار بدعم أســعار الوقود 

واألدوية والقمح إال لثالثة أشهر.
بالتزامــن مع تصريح  ذلك  ويأتي 
حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض 
ســالمة بإن املصــرف املركزي ال 
يســتطيع اســتخدام احتياطي 
املصــارف لتمويل التجــارة، وأنه 
مبجرد الوصول لعتبة االحتياطات، 

يتوقف الدعم.
وفي هذا الســياق، يشــرح اخلبير 
“ أن  االقتصــادي لويس حبيقــة 
“االحتياطــي اإللزامي الذي يجب 
أن يتوفــر في البنــك املركزي هو 
17.5 مليار دوالر، فيما االحتياطي 
املوجــود يقدر بـ 20 مليــار دوالر، 
200 سلعة يشملها  وهناك نحو 
والقمح  األدويــة  ومنها  الدعــم 

والوقود”.

أوكسجني
ويرى حاكم مصرف لبنان مخرجا 
ألزمة دعم الســلع الغذائية عبر 
أخرى، ســواء من  وســائل متويل 
خــالل البنوك أو من خالل صندوق 
مت انشــاؤه فــي اخلارج، يســّمى 

أوكسجني”.
أكد  أوكسجني،  وبشــأن صندوق 

لن  اخلارجية  “األمــوال  أن  حبيقة 
تكــون كافية للدعــم، والهبات 
محــدودة  ســتكون  كذلــك 
التي  باإلصالحــات  ومشــروطة 

يطالب بها اجملتمع الدولي”.
لبنان  مصــرف  حاكــم  وأعلــن 
رياض ســالمة تأييده التدقيق في 
حســابات مصرف لبنان من قبل 
خبراء بنك فرنســا من أجل دفع 
النقد  صنــدوق  مــع  املفاوضات 
الدولــي. ولفــت ســالمة إلى أن 
تدقيقا  أجرتا  دوليتني  “شــركتني 
حلسابات مصرف لبنان منذ 1993، 
التقارير األخيرة لهذا  ومت إرســال 
التدقيق إلى صندوق النقد الدولي 

في بداية املفاوضات”.

مجاعة
قد حتدثت  أجنبية  وكانت صحف 
عن ســوء األوضاع املعيشية في 
لبنان، ومنهــا صحيفة التلغراف 
البريطانية التي رسمت في تقرير 
أعدته مراســلتها في بيروت أبي 
تشيزمان ســيناريوهات سوداوية 
عن الوضــع االجتماعي في لبنان، 
متوقعــة أن ميوت الناس من اجلوع 
جــراء األزمــات املتالحقــة التي 

تعصف بلبنان.
وهنا يؤكد حبيقة أن “لبنان مقبل 
وذلك  للغاية،  وضع صعــب  على 
بســبب الفســاد املستشري في 
واالقتصادية  املالية  املؤسســات 

محبط”،  واملواطن  والسياســية، 
وقال: “نحن في حالة ال نحســد 

عليها”.
ووفقاً لتقرير حديث لألمم املتحدة، 
أبريــل، كان أكثر  بحلول نهايــة 
الســكان يكافحون  من نصــف 
املنتجــات  علــى  للحصــول 
األساسية مثل الطعام، وارتفعت 
بنســبة  الغذائية  املواد  أســعار 
%56 منــذ نهاية أكتوبر، وتشــير 
النتائج األوليــة إلى أنها ارتفعت 
بني منتصف مــارس ومايو فقط 

بنسبة 50%.
وســاعدت جائحــة كورونــا في 
وارتفاع  االقتصادية  األزمة  تفاقم 
البطالة وانخفــاض قيمة األجور 

وارتفــاع األســعار، باإلضافة إلى 
1.5 مليــون الجئ  وجــود حوالي 
ســوري، وهو األعلى على مستوى 

العالم مقارنة بعدد السكان.

أزمة سياسية وهذه احللول 
وفــي إطــار احلديث عن أســباب 
إن “جوهرها  قال حبيقــة  األزمة، 
سياســي”، ورأى أن “احلــل يجب 
حكومــة  بتشــكيل  يكــون  أن 
الوجــوه اجلديــدة بعيدا عن  من 
املســؤولني املتعاقبني منذ 2013 
تاريخ إدخــال الباخرة التي حملت 
نيترات األمونيوم إلى مرفأ بيروت”.

وعن احللول قــال حبيقة: “ترتهن 
سياســية  بإصالحــات  احللــول 

الفســاد  ومبكافحة  واقتصادية، 
املستشري في مؤسسات الدولة، 
وبالقضــاء علــى التهريــب عبر 
املعابر غير الشرعية، ليتم بعدها 
للبنان،  واملساعدات  الدعم  تقدمي 
ســواء عبر صندوق النقد الدولي 
أو مؤمتر سيدر أو غيره من اجلهات 

واملبادرات”.
لكن املشهد يبدو سوداويا بحسب 
حبيقة الذي قال إن “بيروت طارت، 
وهذا محزن للغاية، املساعدات ال 
تصل إلى املواطنــني، وتذهب إلى 
جمعيــات خاصة بالسياســيني 
شيء  وهذا  مناطقهم،  في  وتوزع 
مقلق”، متســائال: “من سيضبط 

الوضع ويتحمل املسؤولية؟”.

نتيجة الفساد المستشري والسياسيين والتهريب

الخطر الحقيقي 
بات يلوح في األفق 

فعال، سيما بعد 
تصريحات مسؤولة 
بعدم قدرة مصرف 
لبنان على االستمرار 
بدعم أسعار الوقود 
واألدوية والقمح إال 

لثالثة أشهر

األزمة االقتصادية في لبنان تتفاقم حد مواجهة 
الشعب مجاعة محتملة

الصناعة والموارد المائية يبحثان سبل 
2التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة

محليات 2

 
البصرة _ سعدي السند :

العــــام الشركـــة  قال مديـــر 
العامــة للنقل البري مرتضى كرمي 
الشــحماني  تتصاعد نشــاطات 
أســطول الشــركة ضمن أعمال 
النقل في ضوء توجيهات ومتابعة 
وزير النقل الكابنت  ناصر حســن 

بندر الشبلي

أسطولنا نقل خمسة أالف نقلة  
خالل شهر متوز املاضي

وأضــاف املديــر العام للشــركة 
أســطول  نشــاطات  تتصاعــد 
الشــركة العامــة للنقــل البري 
ضمن أعمال النقل ففي شهر متوز 
املاضي ولضرورة العمل التكـاملي 
بن شركـات الوزارة كافـة وبقيـة 
الــوزارات لرفد خزينـــة الدولـــة 
املطلوب في ظل  املـــالي  بالدعم 
الظروف الراهنـــة حقـق إسطول 
الشركة والشركـــات املؤتلفـــة 
أكثر من خمســة  نقــل  معـــه 
أالف نقلـــة على منت شــاحنات 
الشركة من موانئ البصرة بإجتـاه 
احملافظـــات كافة. واوضــح املدير 
نقـــل  النشاطات  تضمنت  العام 
مع  متنوعـة  كهربائيـــة  معدات 
الزراعية  واألسمـــدة  الـذرة  مادة 
اجلوي  الشحن  وكذلك منـــاقالت 
ملـــادة  داخليـــة  منـــاقالت  مع 
الطحــن إضافة الى نقـــل مواد 
متنوعة مــع وقود الكـــاز وحقق 
إسطول الشركـــة خـــالل شهر 
متوز املاضي أكثر مــن ) 370 ( ألف 
طًن لشــتى احلموالت منها ) 693( 
نقلة ملـــادة األسمـــدة الزراعيـة 
من معمل خــور الزبير في البصرة 
بحمولة  كافة  احملافظات  بإجتـــاه 
بلغت أكثــر مــن ) 27 ( ألف طن 
إضافـــة الى ) 123 ( نقلـــة ملـادة 
 ( بـلغت أكثر من  الـذرة بحمولـة 
5 ( أالف طًن لصالـح وزارة الزراعـة 
.كما بـــلغ مجمل نقـالت املعدات 
بحمولة  نقلة   )133  ( الكهربائيـة 
بلغــت أكثر من أربعـــة أالف طن 
لصالح وزارة الكهربـــاء فيمـا بلغ 
 )339( متنوعـــة  مواد  نقالت  عدد 
نقلـة بحمولـة بـــلغت أكثر من 
)4( أالف طــًن لصالح عـــدداً من 
الوزارات وشــركات القطاع اخلاص 
كذلك بلــغ عدد نقالت الشــحن 

اجلــوي ) 322 ( نقلـــة بحمولـــة 
بـــلغت أكثر من ثالثـة أالف طًن ، 
كذلـــك بلغت حمولـة نقل مادة 
الطحن أكثر مــن )214( ألف طًن 
وبلغ عدد نقل منتجات نفطيـــة 
لصالــح وزارة الكهربـــاء )3773( 
نقلـــة بحمولـــة بـــلغت أكثر 
من )113( ألف طًن مت نقلهـــا من 
مصافي )بازيـان/بيـــجي/كركوك/
الصيـــنية( باجتـاه مينـاء أم قصر 
باإلضافـة  الزبيـر  وخور  الشمـالي 
الى مـادة الكـــاز حيث بـلغ عـدد 

النقـالت )22( نقلـة .
ونؤكد دائما على أهميـــة تظـافر 
جميــع اجلهــود لإلرتقـــاء بعمل 
النقـــل البري وحتسن مستـــوى 
األداء وتوظيـف جميع اإلمكانيـات 
بن  املشتـرك  التنسيـق  من خالل 
جميع اجلهـــات اإلداريـة والفنيـة 
عملهـــا  مبهـــام  تنهض  التــي 
امليـداني إلستـمرار عمل أسطول 
جناحهـا  ودميومـة خطة  الشركـة 

في تنفيـذ العقود كافـة .

: وضمن جهود  الشــحماني  وبن 
الشركـــة العامـة للنقـل البـري 
في دعم خطـة احلكومـة لتعزيـز 
قـدرات وزارة الكهربـاء في مجـال 
إنتاج الطاقـة الكهربائيـة لتوفير 
التيـــار الكهربـــائي خالل فصل 
النقـل  يواصل أسطول  الصيـف  
البـري عملـــه في نقـل معـدات 
نقـــل  وقـــابلوات  كهربائيـــة 
)كيبـل(  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
الشاحنـات  من  عـــددً  بحمولـة 
نقلـــة تعمـل على   )84( وبـواقع 
نقلهـا من منفـذ الشالمجـة في 
محافظـــة البصرة لصالـح وزارة 

الكهربـاء.
ويقوم قســـم البصرة أحـد فروع 
الشركـــة العامـة للنقـل البـري 
مبهمـة نقـل الكيبـالت وإيصالهـا 
توزيـــع  مديريـــة  مخـــازن  الى 
كهربـــاء اجلنـــوب حيــث تعمل 
شركتنا بإنفتـــاح النقل البـــري 
علــى جميع الوزارات احلكوميـــة 
واحملافظـات كافـــة للعمـل على 

وفـق آليـة الناقـل الوطني وخطة 
العمـل التكـــاملي التي تتبنـاها 
وزارة النقـل حيث يشدد وزير النقل 
مع  املشتـرك  العمـل  على ضرورة 
بقيـــة الوزارات لتوفيـــر الدعـم 
املطلوب خلزينـــة الدولـــة وسـد 
املوازنـــة  في  احلـــاصل  العجــز 

السنويـة ...
مؤكديــن علــى أهميـــة جهود 
النقـــل البـــري في دعـــم وزارة 
توفـير  الى  الساعيـــة  الكهربـاء 
الطاقـــة الكهربائيـــة لعمــوم 
احملافظـــات وحتسيـــن مستـوى 
إنتـــاج الكهربـاء من خالل توفيـر 
املواد واملعـــدات الألزمـة للنهوض 
مبـلف الكهربـاء الذي يتـعرض الى 
أزمـة موسميـة مع أرتفاع درجـات 

احلرارة في فصـل الصيـف .
وأعلن محـافظ البـصرة املهنـدس 
أسعد عبـــد األمير العيـداني عن 
وصول الوجبـة األولى من قابـلوات 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  نقـــل 
الى مركز احملافظـــة على متـــن 

التي  البـــري  النقـل  شاحنـــات 
تباعـاً على شكـل  سيتم نقلهـا 
الشالمجـة  منفـــذ  من  وجبـات 
التنسيـــق  ضمــن  احلـــدودي 
احلكومي املشتـرك بن محافظـة 
البصرة والشركـة العامـة للنقـل 

البـري .

االستعداد الفتتاح منفذ عرعر 
احلدودي 

وبــن املديــر العــام لقــد بحثنا 
الفتتاح  املتخــذة  االســتعدادات 
منفذ عرعر احلــدودي أمام احلركة 
التجارية واملســافرين مع اململكة 

العربية السعودية. 
 وجاءت هــذه اخلطوة آنســجاماً 
مع توجيهات وزيــر النقل الكابنت 
ناصر حســن بندر الشــبلي في 
فتــح آفــاق التعــاون االقتصادي 
والتجاري واالنفتاح على دول اجلوار 
، وان املباحثــات ضّمت رئيس هيئة 
املنافــذ احلدوديــة الدكتــور عمر 

عدنان الوائلــي ومدير عام الهيئة 
مدير  وبحضور  للكمــارك  العامة 
عام الدائــرة اإلداريــة واملالية في 
هيئة املنافذ وعدد من الفنين في 
نوقشت جميع  اذ  املذكورة  الدوائر 
اجلوانــب الفنيــة واالداريــة التي 
ستعتمد لضمان سالمة اإلجراءات 
وانسيابية التبادل التجاري مبا يعود 

بالفائدة على اجلميع. 
فيما اتفق احلضور على ارسال وفد 
فني  من الدوائــر ذات االختصاص 
الى منفذ عرعر لالطالع عن كثب 
علــى مفاصــل البنــى التحتية 
توفرهــا  الواجــب  واالحتياجــات 
وكذلك   ، وقــت  باســرع  واجنازها 
اثرها  على  يتــم  بتوصيات  اخلروج 
ابــالغ اجلانــب الســعودي مبوعد 

االفتتاح الرسمي للمنفذ .
ومن اجلدير بالذكــر ان وزارة النقل 
البري  للنقــل  العامة  /الشــركة 
اجلوار  دول  على  لالنفتاح  تســعى 
وتعزيــز التعــاون علــى مختلف 

الصعد خدمة للصالح العام.

شركتنا مفتوحة على جميع الوزارات والمحافظـات 
وفـق آليـة الناقـل الوطني

المديـر العــام للشركـة العامة للنقل البري يتحدث للصباح الجديد:

تتصاعد نشاطات 
أسطول الشركة 

العامة للنقل البري 
ضمن أعمال النقل 

ففي تموز الماضي 
ولضرورة العمل 

التكاملي بين شركات 
الوزارة وبقية 

الوزارات لرفد خزينة 
الدولة بالدعم المالي 

المطلوب
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة التجارة، عن قيــام فرق دائرة 
برنامج  بتنفيذ  والتجاريــة  املالية  الرقابة 
رقابي شامل في بغداد واحملافظات لغرض 
الوزارة  انشطة جميع تشــكيالت  تدقيق 
والوقوف على اهم املعوقات وتشــخيص 
مكامــن اخللــل وتقدمي اهــم املالحظات 

لتجاوزها ...
وذكرت الــوزارة فــي بيان نقلــه الناطق 
الرســمي، ان”فرق دائــرة الرقابة التجارية 
واملالية اجــرت جولة على صومعة  الدورة 
كما تفقدت صومعة  الرصافة و صومعة  
خان  بني  ســعد ، كما مت أيضا” اإلشراف  
على  جرد  مطاحن البهاء. العامر. املتحدة.  
املطاحن  مســتمرة   وكانــت  احلضــارة، 
بالطحن   لغرض  تقدميها  كمســاعدات  

من العراق الى الشعب اللبناني
واضافت، انه “مت سحب مناذج طحن لغرض 
فحصها  نوعــي  وخبــازة، باإلضافة الى 
متابعــة عمل اجلمعيات  اخملولــة  بتوزيع  
مفردات  البطاقــة  التموينية  في قاطع  

الرصافة”.
 وبينــت، ان”فــرق الرقابــة التجارية في 
البصرة، اجــرت متابعة عملية جتهيز مادة 
الرز احلصة الرابعة وعملية جتهيز املطاحن 
باحلبوب احلصة السادسة وعملية معايرة 
امليازين اجلســرية في صومعة البصرة من 
النوعية  والســيطرة  التقييس  جلنة  قبل 
ومتابعة أسعار املواد الغذائية في االسواق 
احمللية والتي شهدت استقرار مع اسعارها 

يوم أمس االثنن”.
ولفتت الى، ان”فرقها الرقابية في النجف 
االشرف اجرت زيارة الى فرع تصنيع احلبوب 
وتدقيق صرفيات متعهد النقل والتحميل 
عمليات  وكانــت  ايــار  لشــهر  الطحن 
الصرف مطابقــة وزيارة املطاحن اجلنوبية 
وهــي مطحنة العبــد االهلية ومطحنة 
االمير األهلية واملطاحن مستمرة بالطحن 
احلصة  الــوكالء  إلــى  الطحن  وجتهيــز 
السادسة شهر حزيران ومت سحب مناذج من 
الطحن من قبل ممثل الســيطرة النوعية 
من تصنيــع احلبوب ومت إجراء عملية حيازة 
وكانــت جيــدة وزيارة فرع متويــن النجف 
االشــرف ولوحظ إكمال عمليــة تدقيق 
البطاقــات التموينية اجلديــدة وتهيئتها 
للتوزيــع على املواطنن عــن طريق وكالء 
املواد الغذائية والعمل مســتمر في تنزيل 
املتوفــن والتكرارية وتصحيح االســماء 
فقط وإيقاف عملية النقل والشطر ورفع 
احلجب واالضافات حاليا ومتابعة أســعار 
املــواد الغذائيــة في األســواق احمللية في 
احملافظة وتبن انخفاض أســعار الطحن 
بســبب الطحن ضمن مفردات البطاقة 

التموينية .

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة االعمار واإلســكان 
والبلديــات العامة ان شــركة 
ســعد العامة احدى شــركات 
بإجناز  التنفيذيــة قامت  الوزارة 
وتسليم مدرستن في محافظة 
ذي قــار فيمــا حققت نســب 
اجناز متقدمــة في ثالث مدارس 
اخرى فــي محافظتي الديوانية 
االبنية  مشاريع  ضمن  والبصرة 
املدرسية التي تنفذها الشركة 

في عموم احملافظات.
واكــد مديــر عــام الشــركة 

املهندس صــادق محمد ان تلك 
املــدارس هــي ضمــن الوجبة 
الثانية التــي مت اجنازها لتضاف 
الى خمس مدارس ســبق ان مت 
واشغالها  وتســليمها  إجنازها 
النجف االشرف  في محافظتي 

وكربالء املقدسة .
واوضح املديــر العام ان املدارس 
التي مت تســليمها هي )محمد 
محافظ  في  و)الصفــا(  الباقر( 
االعمال  تتواصل  فيمــا  قار  ذي 
بنســب اجناز متقدمة في ابنية 
مــدارس )الطبــر والترابية( في 

ومدرســة  الديوانية  محافظة 
)الطالئع( في محافظة البصرة 
مبا يؤمن تســليمها في شــهر 
تشــرين االول القــادم، داعيــاً 
وزارة التربية لتســديد السلف 
ألستئناف  للشركة  املستحقة 
وفتــح العمل في ٢١ مدرســة 
أخــرى. علــى صعيــد متصل 
حققت وزارة االعمار نسب اجناز 
متقدمــة في تنفيذ مشــروع 
الفلوجة  تقاطع  تأهيل جســر 
على  الواقع  املوظفن(  )جســر 
طريق املرور الســريع رقم 1 في 

محافظة االنبــار بتمويل قرض 
البنــك الدولي الطــارئ إلعادة 
من  املتضــررة  املناطق  اعمــار 
اإلعالمي  املركز  وذكــر  االرهاب. 
للوزارة ان املشروع ينفذ بأشراف 
التابعة  واجلســور  الطرق  دائرة 
للوزارة ويقع فــي تقاطع طريق 
العام  الطريق  مع  السريع  املرور 
القدمي )بغــداد – الرمادي( ويربط 
احملافظــات اجلنوبيــة باملناطق 
ببغداد، ويتكون  الغربية مــروراً 
اجملســر  يضم  مجســرين  من 

الواحد 4 فضاءات.

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلــن وزير التخطيــط الدكتور 
النجم عن استكمال  بتال  خالد 
واملتطلبات  االجــراءات  جميــع 
بتنفيذ مشروع قطار  للشــروع 
بغداد املعلق الذي سيبدأ العمل 

به قريبا ,
واضاف الوزير خالل توقيع محضر 
املشروع  ملف  لتسليم  اتفاقية 
مــن محافظة بغداد الــى وزارة 
اجلهة صاحبة  بوصفهــا  النقل 
التنفيذ  الستكمال  االختصاص 
بحضــور وزير النقــل ومحافظ 

بغداد ،
 ان هذا املشــروع سيوفر بحدود 
10 االف فرصــة عمــل ألبنــاء 
العمل  الــى فرص  بغداد،اضافة 
التــي ســتكون بعد تشــغيل 
املشروع. ودعا الوزيـــر الشركات 
املتخصصـــة  االســتثمارية 
الســتكمال املقاطــع االخــرى 
للمشروع تباعا , مبينا ان جميع 
بالتنفيذ  املشــروع  متطلبــات 
أصبحت جاهـــزة، وسينفذ من 
قبل احدى الشركـات الفرنسية 
بالتعاون مع شــركة  الكبيــرة 

كورية وبكلفه مليون يورو .
من جانبه قــال وزير النقل ناصر 
حســن الشــبلي، ان مشــروع 
القطار املعلق ميثل فرصة مهمة 
بعيد  زمن  الوزارة مــن  تنتظرها 
كون شركة ســكك احلديد، هي 
املشــروع,  بهذا  اخملتص  القطاع 
باملشروع سيكون  البدء  ان  واكد 
ان  املــه في  قريبــا، معربا عن 
اجنازه بنحو ســريع لكون  يكون 
الشــركة املنفذة للمشروع تعد 
العمالقة في هذا  الشركات  من 

القطاع .

بغداد  قــال محافــظ  ذلك  الى 
املهنــدس محمد جابــر العطا 
ان محافظـــة بغــداد داعمه   :
لهذا املشروع بكل ما متتلك من 
امكانات من اجل اجنازه ,و اقترحنا 
ان تكون اجلهة القطاعية الراعية 
له هي وزارة النقــل، مضيفا ان 
املشروع سيوفر فرص استثمارية 

كبيرة للعاصمة بغداد، 
فضال عما ســيحققه من نقلة 
نوعية في فــك االختناق املروري 
الذي تعاني منــه اغلب مناطق 

العاصمة.

جوالت تفتيشية وفرق 
رقابية للتدقيق في آليات 

الخزن ومتابعة الوكالء

اإلعمار تنجز عددا من مشاريع األبنية المدرسية 
في عموم المحافظات

وزير التخطيط يعلن استكمال جميع اإلجراءات 
والمتطلبات للبدء بمشروع قطار بغداد المعلق

باشرت بتجميـع وإنتـاج )١١٢( شاحنـة نـوع فولفـو وايسوزو

بغداد _ الصباح الجديد :

بحثت شــركة ابــن ماجــد العامة 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
التعاون مع وزارة املوارد املائية لتنفيذ 
مشاريع مشــتركة وذلك خالل لقاء 
وزير املوارد املائية السيد مهدي رشيد 
احلمداني في مكتبه الرســمي مبدير 
عام الشــركة املهنــدس حيدر طاهر 
جاســم بحضور اخملتصن في الوزارة 

املذكورة.
وناقش اجلانبان ســبل جتاوز املعوقات 
الســابقة  للعقود  اخلالفية  والنقاط 
وامكانيات شــركة ابن ماجد العامة 
تنفيذ مشــاريع جديــدة كبيرة  في 
الطرفن  مصلحة  مبايخــدم  ومهمة 
وقد اشــاد الســيد الوزير بدور وزارة 
الصناعــة وجهودهــا الراميــة الى 
النهــوض بالصناعــة وتطوير املنتج 

احمللي. 
على صعيد اخر أعلنـــت الشــركة 
واملعدات  السيارات  لصناعات  العامة 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن وصول وجبة من املكونات واألجزاء 

املفككة لشاحنات فولفو وايسوزو .
وأفصـح مدير عام الشركة املهندس 
: حافـــظ عبـود مجيـــد عن وصول 
املكونات املفككة لشــاحنات فولفو 
وبعــدد ) ٨٤ ( شــاحنة واملكونــات 
املفككة لشــاحنات ايسوزو وبعدد ) 
٢٨ ( شــاحنة ، مشيراً إلى أنه سيتم 
املباشرة بتجميع هذه الشاحنات في 
) معمـــل جتميـع الشاحنـات ( داخل 
الهندسية  وبأيدي مالكاتها  الشركة 

والفنية املتخصصة .
واكــد أن الشــركة متتلــك معامل 
وخطوط إنتاجيــة متطورة ومالكات 
هندسية وفنية متميزة تستطيع من 
خاللها أن تضاهي الشركات العاملية 
 ، الســيارات  بصناعة  املتخصصــة 
معلنــاً عــن إمكانية جتهيــز جميع 
احلكومية  واملؤسســات  احملافظــات 
التخصصية  واملعدات  بالشــاحنات 
وحســب الطلب ، مبيناً بأن الشركة 
جهزت فــي وقت ســابق محافظات 
ديالى  ومحافظات  واجلنوب  الوســط 
ونينوى بعدد كبير من اآلليات واملعدات 
إستحســان  القت  وقد  التخصصية 

اجلهات املستفيـدة .
علــى صعيــد اخــر أعلـــن مديــر 

عــام الشــركة العامــة للصناعات 
إحــدى  واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن 
املهندس سفيـــان فـــوزي اجلبـوري 
عن رفــع الطاقة اإلنتاجية ملصنـــع 

محـوالت التوزيـــع خاصة بعد رفده 
ومكائن  إنتاجية جديــدة  بخطــوط 
إيجاباً  أنعكس  حديثة ومتطورة مــا 
على ســرعة إجنــاز العمــل وتنفيذ 

اإللتزامات التعاقديـة . 

العام إســتمرار مالك  املدير  وأكـــد 
بالعمل  التوزيـع  مصنـع محـــوالت 
حتى أيــام العطل الرســمية برغم 
الوضع الصحــي الصعب الذي مير به 
البلد من أجل تلبيــة طلبات وعقود 

التجهيز للعديد من الدوائر احلكومية 
من محوالت التوزيع وبشتى السعات 
لالســهام في تعزيز ودعم الشــبكة 
الوطنية ، مبدياً اإلســتعداد لتجهيز 
اجلهــات الراغبــة مــن القطاعــن 
العام واخلــاص بالكميــات املطلوبة 
ومبواصفات قياسية تضاهي املستورد 

.
واشــار املدير العام إلى أن الشــركة 
قامــت فــي وقــت ســابق بتجهيز 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 
بـــ ) ٢٣٧ ( محولة توزيــع مختلفة 
العامة  الشــركة  وتسليم  السعات 
لتوزيــع كهرباء الوســط / فرع بابل ) 
 KVA ١٠ ( محوالت توزيع سعة ) ٢٥٠
( فضالً عن جتهيــز مديريات الكهرباء 
في محافظات بغــداد والنجف وبابل 
والديوانية وواســط وكربالء بـ ) ٢٩٧ 
( محولــة توزيــع متعددة الســعات 

وبصيغة الدفع باآلجـل .
من جهة اخرى أعلنـت شركة الزوراء 
العامةإحدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن إجراء عملية التشــغيل 
التجريبــي للمحطة املغذية ملصفى 
إلى شــركة مصافي  التابــع  بيجي 

الشمـال . 

وذكـــر مدير عام الشــركة املهندس 
هـــادي علـــي طـــه أن فريق عمل 
الشــركة املتواجد في املصفى والذي 
يضــم مالك مــن أقســام الفحص 
والتشــييد  والتصاميم  الهندســي 
وبحضور ممثلن من اجلهة املستفيدة 
التجريبي  التشــغيل  بعمليــة  قام 
للمحطة ) ٤٢١١ ( حيث مت تشــغيل 
 ) ف   . ك   ٦,٦ و   ٣٣  ( منظومــات 
الرئيسة  القدرة  وتشــغيل محولتي 
التي ســتغذي كامل املصفى إضافة 
اخلاصة  املنظومات  باقي  إلى تشغيل 

باحملطة .
واوضح أن فريق العمل بإنتظار االطفاء 
الشــامل للمصفى مــن قبل اجلهة 
املستفيدة لغرض إجناز احملطة املذكورة 
بشكل كامل وكذلك احملطات ) ٤٢١٢ 
و ٥٢١٢ ( ، مؤكداً حرص جميع املالكات 
الهندسية والفنية في الشركة على 
أداء األعمــال املكلفــة بهــا بكفاءة 
 ، ودقة عالية وخالل فترات قياســية 
منوهاً بأن الشركة متتلك اإلمكانيات 
املادية والبشرية والفنية التي تؤهلها 
لتنفيذ مشــاريع الطاقة الكهربائية 
وجعلها في مصاف الشركات الرائدة 

في اجملال الصناعـي .

تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد: الصناعة والموارد المائية يبحثان سبل التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة
امس  املائية  املوارد  وزارة  كشفت 
االربعاء ان هناك معلومات تشير 
الى ان إيران حفرت انفاقاً لتغيير 
مســار املياه العابــرة منها الى 

الباد.
وقال وزيــر املــوارد املائية مهدي 
احلمدانــي في تصريح رســمي، 
إن "وزارة املــوارد املائيــة حتركت 

من خــال وزارة اخلارجية خملاطبة 
اجلانــب اإليراني ومعرفة ســبب 

قطع املياه".
وأوضح أن "هناك معلومات تشير 
الى ان إيران حفرت انفاقاً لتحويل 
مســار مجرى األنهار"، مؤكداً ان 
"الوزارة حتقق في االمر وفي حال 
ثبت ذلــك فهذا االمــر مخالف 

للمواثيق واملعاهدات الدولية".

ايران تحفر انفاقا لتغيير مسار 
مياه األنهار العابرة منها الى البالد

في انتهاك صريح للمواثيق الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الــوزراء مصطفى  رئيــس  قال 
ان  األربعــاء،  امس  الكاظمــي 
احلكومة  تواجه  التي  التحديات 
كبيرة وبإمكاننا الســير بالبلد 

للطريق الصحيح.
جلســة  خال  الكاظمي  وذكر 
العراق  "إبعاد  إن  الوزراء  مجلس 
املنهج  احملاور هو  عن سياســة 
الــذي تســير عليــه احلكومة 
احلالية، وفيه مصلحة شعبنا".

وأوضح ان "التوازن والوســطية 

التعاون،  تعزيــز  واالعتماد على 
العاقــات  فــي  وباألخــص 
مبا يضمن مصلحة  االقتصادية 
العراق هو ما نســعى اليه في 

عاقاتنا مع الدول".
واكــد انه "على الــوزراء اللقاء 
بنظرائهــم في مصــر واألردن، 
لتعزيز التعــاون البيني"، مبيناً 
ان "التحديــات كبيــرة، ويجب 
الفرصــة  ولدينــا  ننجــح،  أن 
للســير بالبلد على الطريـــق 

الصحيـح".

بغداد - الصباح الجديد:
اكــدت وزارة الكهربــاء امــس 
االربعاء، أنهــا لم توقع اي عقد 
مع شــركة جنــرال اليكتريك 
انها  مبينة  مؤخــراً،  االمريكية 
أمنت عمل االخيرة مالياً لعقود 

سابقة مت ابرامها معها.
الوزارة  باســم  املتحدث  وقــال 
احمد موسى في تصريح رسمي 
إن  تابعتــه الصبــاح اجلديــد، 
"الوزارة لم توقع اي عقد جديد 
مع شــركة جنــرال اليكتريك 
الــوزراء  رئيــس  زيــارة  خــال 
مصطفى الكاظمي لواشنطن، 
وان ما مت هو االتفاق على االلتزام 

كانت  التي  القدمية  بالتعاقدات 
حتتاج الى تغطية نفقات مالية 

إلدارة املشاريع والعمل".
وأضاف موسى أن "الوزارة اتفقت 
مع شركة جنرال اليكتريك على 
مشترك  تعاون  تأســيس  مبدأ 
إلكمال حجــم االلتزامات التي 
كانــت حتتــاج الــى متطلبات 
أنه  وامــوال"، موضحــاً  مالية 
"جــرى تأمني هــذه االموال من 
الصادرات  ائتمــان  وكالة  خال 
ليتم بعدها اســتكمال العمل 
من قبل شــركة جنــرال وفقا 
التي اجريت  القدمية  للتعاقدات 

سابقا".

الكهرباء: لم نوقع أي عقد مع جنرال 
اليكتريك اثناء زيارة الكاظمي 

اميركا

الكاظمي: منهج الحكومة..
إبعاد العراق عن سياسة المحاور 

بغداد - وعد الشمري:
كشــفت جلنة األمــن والدفاع 
أمس  النــواب،  مجلــس  فــي 
األربعــاء، عــن توجيه عشــائر 
البصرة ألبنائها بعدم التصعيد 
داعية  االستقرار،  على  واحلفاظ 
ملمارسة  العسكرية  القطعات 
دورها واعتقــال املتورطني بقتل 
بأسرع وقت، مؤكدة  الناشطني 
أن األوضــاع هادئة في احملافظة 

خال الساعات املاضية.
وقــال عضــو اللجنــة النائب 
إلى  الزيــادي، فــي تصريح  بدر 
"الصباح اجلديــد"، إن "الزيارات 
األمنية املســتمرة إلى البصرة 
مهمة جــداً للوقــوف على ما 
يجري هناك من تداعيات خطيرة 

حصلت قبل أيام".
وأضاف الزيــادي، أن "القطعات 
العســكرية واالمنية املنتشرة 
في احملافظة بحاجــة إلى دعم 
لكي  االحتاديــة  احلكومــة  من 
متــارس مهامها علــى أمت وجه 
وحتد من ســيطرة اخلارجني عن 

القانون".
وأشــار، إلــى أن "الوضع خال 
الســاعات املاضية اصبح هادئاً 
في البصــرة نظراً لوجود تفهم 
لطبيعة  املتظاهريــن  قبل  من 

االحداث التي جرت".
"عشــائر  أن  الزيــادي،  وأكــد 
احملافظة وجهت ابنائها باحلفاظ 
على النظام العام، وعدم االجنرار 
وأن  الســيما  التصعيــد  وراء 
دوائرها الرسمية لم تتوقف عن 

العمل طيلة املدة املاضية".
فرديــة  "حــاالت  أن  وأوضــح، 
املتظاهرين  صفوف  في  ظهرت 
استخدموا العنف في تصرفات 
البصــرة  الشــارع  يرفضهــا 

واحملتجــني خصوصــاً، وقــد مت 
بهذه  املتورطني  علــى  القبض 

االفعال".
كبيراً  "تفعيــاً  الزيــادي  وبني 
حصل  االســتخباري  للجهــد 
خــال االيام املاضيــة من أجل 
ماحقــة املتورطــني بجرائــم 
االغتيــال ورصــد الدخاء على 
املتظاهريــن الذيــن يقومــون 

باعمال عنف".
"اســتبدال  أن  وأســتطرد، 

القيــادات يجب أال يقتصر على 
القادة الكبار، بل يجب أن يطال 
القيــادات الوســطية الذيــن 
يتولون بانفسهم الوضع االمني 

في الشارع".
ومضى الزيادي، إلى أن "القبض 
االغتيال  املتورطني بجرائم  على 
لثقة  تعزيــز  مبنزلة  ســيكون 
بأجهزتــه  البصــري  املواطــن 
القتلة  تاحــق  بأنها  األمنيــة 

وتقدمهم للعدالة".

اللجنة  من جانبه، ذكــر عضو 
األخــر النائب ســعيد مانع في 
اجلديد"،  "الصبــاح  إلى  حديث 
ال  البصــرة  فــي  "الوضــع  أن 
بالتزامن  عنه  الســكوت  ميكن 
الذي  مــع التصعيــد األخيــر 
اغتيال طالت  وموجات  شهدته 

ناشطني".
"املواطــن  أن  مانــع،  وأضــاف 
القوات  مــن  ينتظر  البصــري 
وتعتقل  دورها  أن متارس  األمنية 

وتفرض  األبرياء  بدماء  تورط  من 
القانون".

وأشار، إلى أن "اجتماعات سوف 
القــادة األمنيني  نعقدها مــن 
األوضــاع  تطــورات  ملناقشــة 
واخلطــط التي ميكــن وضعها 
للحد مــن نفــوذ اخلارجني عن 

القانون".
تعزيز  إلى "أهمية  وانتهى مانع 
الثقــة بني الســلطة واملواطن 
ويكون ذلك مــن خال التوصل 

إلــى اجملرمــني ومحاســبتهم 
وعدم فتح اجملال ملزيد من اعمال 
العنف وانتهاك الدم العراقي". 

للبصرة  األمني  الوضع  أن  يذكر 
مع  خطيــرة  تدهــوراً  شــهد 
تصاعد عمليــات االغتيال ضد 
الناشــطني، األمــر الــذي دعا 
إلى استبدال قائد  الوزراء  رئيس 
على  احملافظة  وزيارة  الشــرطة 
رأس وفد حكومي للوقوف على 

األوضاع عن قرب.

األمن النيابية: تفعيل الجهد االستخباري واعتقال 
قتلة الناشطين يعيد ثقة المواطن بالقوات األمنية

عشائر البصرة توجه أبناءها بإيقاف التصعيد والتزام الهدوء

تقريـر

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
ارتفعت أســعار النفط لسلة 
أوبــك اليومي امــس األربعاء، 
بفعــل توقف معظــم اإلنتاج 
من  إعصــار  قبيل  األميركــي 
املتوقع أن يضرب منطقة خليج 
 45.87 إلى  ليصل  املكســيك، 

دوالر.
وقالــت املنظمة فــي بيان لها 
إن "سعر ســلة أوبك من ثاثة 
عشــر برميــاً للخام ســجل 
45.87 دوالر للبرميــل الواحد". 
وأضافت ان "الســعر ارتفع عن 
اليوم الســابق الذي بلغ 45.19 
دوالر، وفقــا حلســابات أمانــة 

أوبك".
وقالت وزارة الداخلية األميركية 
إن منتجــي النفط أوقفوا ضخ 

1.56 مليــون برميــل يوميا، أو 
%84 مــن اإلنتــاج اليومي، من 
املنصات البحرية األميركية في 
خليج املكســيك قبيل إعصار 
من املنتظــر أن يضرب املنطقة 

هذا األسبوع.
وتتألف ســلة منظمــة الدول 
املصدرة للنفط )أوبك( املرجعية 
من ما يلــي: مزيــج الصحراء 
)أنغوال(،  وجيراســول  )اجلزائر(، 
وأورينت )إكوادور(، وزافيرو )غينيا 
االستوائية(، ورابي ليت )غابون(، 
وإيــران )إيــران(، البصــرة ليت 
)العــراق(، الكويت إكســبورت 
)الكويــت(، إس ســيدر )ليبيا(، 
)نيجيريا(،الضوء  اليــت  بونــي 
العربــي )الســعودية(، موربان 

)اإلمارات( وميري )فنزويا(.

أسعار نفط أوبك ترتفع بعد 
توقف معظم اإلنتاج االميركي



محليات 2

 
البصرة _ سعدي السند :

العــــام الشركـــة  قال مديـــر 
العامــة للنقل البري مرتضى كرمي 
الشــحماني  تتصاعد نشــاطات 
أســطول الشــركة ضمن أعمال 
النقل في ضوء توجيهات ومتابعة 
وزير النقل الكابنت  ناصر حســن 

بندر الشبلي

أسطولنا نقل خمسة أالف نقلة  
خالل شهر متوز املاضي

وأضــاف املديــر العام للشــركة 
أســطول  نشــاطات  تتصاعــد 
الشــركة العامــة للنقــل البري 
ضمن أعمال النقل ففي شهر متوز 
املاضي ولضرورة العمل التكـاملي 
بن شركـات الوزارة كافـة وبقيـة 
الــوزارات لرفد خزينـــة الدولـــة 
املطلوب في ظل  املـــالي  بالدعم 
الظروف الراهنـــة حقـق إسطول 
الشركة والشركـــات املؤتلفـــة 
أكثر من خمســة  نقــل  معـــه 
أالف نقلـــة على منت شــاحنات 
الشركة من موانئ البصرة بإجتـاه 
احملافظـــات كافة. واوضــح املدير 
نقـــل  النشاطات  تضمنت  العام 
مع  متنوعـة  كهربائيـــة  معدات 
الزراعية  واألسمـــدة  الـذرة  مادة 
اجلوي  الشحن  وكذلك منـــاقالت 
ملـــادة  داخليـــة  منـــاقالت  مع 
الطحــن إضافة الى نقـــل مواد 
متنوعة مــع وقود الكـــاز وحقق 
إسطول الشركـــة خـــالل شهر 
متوز املاضي أكثر مــن ) 370 ( ألف 
طًن لشــتى احلموالت منها ) 693( 
نقلة ملـــادة األسمـــدة الزراعيـة 
من معمل خــور الزبير في البصرة 
بحمولة  كافة  احملافظات  بإجتـــاه 
بلغت أكثــر مــن ) 27 ( ألف طن 
إضافـــة الى ) 123 ( نقلـــة ملـادة 
 ( بـلغت أكثر من  الـذرة بحمولـة 
5 ( أالف طًن لصالـح وزارة الزراعـة 
.كما بـــلغ مجمل نقـالت املعدات 
بحمولة  نقلة   )133  ( الكهربائيـة 
بلغــت أكثر من أربعـــة أالف طن 
لصالح وزارة الكهربـــاء فيمـا بلغ 
 )339( متنوعـــة  مواد  نقالت  عدد 
نقلـة بحمولـة بـــلغت أكثر من 
)4( أالف طــًن لصالح عـــدداً من 
الوزارات وشــركات القطاع اخلاص 
كذلك بلــغ عدد نقالت الشــحن 

اجلــوي ) 322 ( نقلـــة بحمولـــة 
بـــلغت أكثر من ثالثـة أالف طًن ، 
كذلـــك بلغت حمولـة نقل مادة 
الطحن أكثر مــن )214( ألف طًن 
وبلغ عدد نقل منتجات نفطيـــة 
لصالــح وزارة الكهربـــاء )3773( 
نقلـــة بحمولـــة بـــلغت أكثر 
من )113( ألف طًن مت نقلهـــا من 
مصافي )بازيـان/بيـــجي/كركوك/
الصيـــنية( باجتـاه مينـاء أم قصر 
باإلضافـة  الزبيـر  وخور  الشمـالي 
الى مـادة الكـــاز حيث بـلغ عـدد 

النقـالت )22( نقلـة .
ونؤكد دائما على أهميـــة تظـافر 
جميــع اجلهــود لإلرتقـــاء بعمل 
النقـــل البري وحتسن مستـــوى 
األداء وتوظيـف جميع اإلمكانيـات 
بن  املشتـرك  التنسيـق  من خالل 
جميع اجلهـــات اإلداريـة والفنيـة 
عملهـــا  مبهـــام  تنهض  التــي 
امليـداني إلستـمرار عمل أسطول 
جناحهـا  ودميومـة خطة  الشركـة 

في تنفيـذ العقود كافـة .

: وضمن جهود  الشــحماني  وبن 
الشركـــة العامـة للنقـل البـري 
في دعم خطـة احلكومـة لتعزيـز 
قـدرات وزارة الكهربـاء في مجـال 
إنتاج الطاقـة الكهربائيـة لتوفير 
التيـــار الكهربـــائي خالل فصل 
النقـل  يواصل أسطول  الصيـف  
البـري عملـــه في نقـل معـدات 
نقـــل  وقـــابلوات  كهربائيـــة 
)كيبـل(  الكهربائيـــة  الطاقـــة 
الشاحنـات  من  عـــددً  بحمولـة 
نقلـــة تعمـل على   )84( وبـواقع 
نقلهـا من منفـذ الشالمجـة في 
محافظـــة البصرة لصالـح وزارة 

الكهربـاء.
ويقوم قســـم البصرة أحـد فروع 
الشركـــة العامـة للنقـل البـري 
مبهمـة نقـل الكيبـالت وإيصالهـا 
توزيـــع  مديريـــة  مخـــازن  الى 
كهربـــاء اجلنـــوب حيــث تعمل 
شركتنا بإنفتـــاح النقل البـــري 
علــى جميع الوزارات احلكوميـــة 
واحملافظـات كافـــة للعمـل على 

وفـق آليـة الناقـل الوطني وخطة 
العمـل التكـــاملي التي تتبنـاها 
وزارة النقـل حيث يشدد وزير النقل 
مع  املشتـرك  العمـل  على ضرورة 
بقيـــة الوزارات لتوفيـــر الدعـم 
املطلوب خلزينـــة الدولـــة وسـد 
املوازنـــة  في  احلـــاصل  العجــز 

السنويـة ...
مؤكديــن علــى أهميـــة جهود 
النقـــل البـــري في دعـــم وزارة 
توفـير  الى  الساعيـــة  الكهربـاء 
الطاقـــة الكهربائيـــة لعمــوم 
احملافظـــات وحتسيـــن مستـوى 
إنتـــاج الكهربـاء من خالل توفيـر 
املواد واملعـــدات الألزمـة للنهوض 
مبـلف الكهربـاء الذي يتـعرض الى 
أزمـة موسميـة مع أرتفاع درجـات 

احلرارة في فصـل الصيـف .
وأعلن محـافظ البـصرة املهنـدس 
أسعد عبـــد األمير العيـداني عن 
وصول الوجبـة األولى من قابـلوات 
الكهربائيـــة  الطاقـــة  نقـــل 
الى مركز احملافظـــة على متـــن 

التي  البـــري  النقـل  شاحنـــات 
تباعـاً على شكـل  سيتم نقلهـا 
الشالمجـة  منفـــذ  من  وجبـات 
التنسيـــق  ضمــن  احلـــدودي 
احلكومي املشتـرك بن محافظـة 
البصرة والشركـة العامـة للنقـل 

البـري .

االستعداد الفتتاح منفذ عرعر 
احلدودي 

وبــن املديــر العــام لقــد بحثنا 
الفتتاح  املتخــذة  االســتعدادات 
منفذ عرعر احلــدودي أمام احلركة 
التجارية واملســافرين مع اململكة 

العربية السعودية. 
 وجاءت هــذه اخلطوة آنســجاماً 
مع توجيهات وزيــر النقل الكابنت 
ناصر حســن بندر الشــبلي في 
فتــح آفــاق التعــاون االقتصادي 
والتجاري واالنفتاح على دول اجلوار 
، وان املباحثــات ضّمت رئيس هيئة 
املنافــذ احلدوديــة الدكتــور عمر 

عدنان الوائلــي ومدير عام الهيئة 
مدير  وبحضور  للكمــارك  العامة 
عام الدائــرة اإلداريــة واملالية في 
هيئة املنافذ وعدد من الفنين في 
نوقشت جميع  اذ  املذكورة  الدوائر 
اجلوانــب الفنيــة واالداريــة التي 
ستعتمد لضمان سالمة اإلجراءات 
وانسيابية التبادل التجاري مبا يعود 

بالفائدة على اجلميع. 
فيما اتفق احلضور على ارسال وفد 
فني  من الدوائــر ذات االختصاص 
الى منفذ عرعر لالطالع عن كثب 
علــى مفاصــل البنــى التحتية 
توفرهــا  الواجــب  واالحتياجــات 
وكذلك   ، وقــت  باســرع  واجنازها 
اثرها  على  يتــم  بتوصيات  اخلروج 
ابــالغ اجلانــب الســعودي مبوعد 

االفتتاح الرسمي للمنفذ .
ومن اجلدير بالذكــر ان وزارة النقل 
البري  للنقــل  العامة  /الشــركة 
اجلوار  دول  على  لالنفتاح  تســعى 
وتعزيــز التعــاون علــى مختلف 

الصعد خدمة للصالح العام.

شركتنا مفتوحة على جميع الوزارات والمحافظـات 
وفـق آليـة الناقـل الوطني

المديـر العــام للشركـة العامة للنقل البري يتحدث للصباح الجديد:

تتصاعد نشاطات 
أسطول الشركة 

العامة للنقل البري 
ضمن أعمال النقل 

ففي تموز الماضي 
ولضرورة العمل 

التكاملي بين شركات 
الوزارة وبقية 

الوزارات لرفد خزينة 
الدولة بالدعم المالي 

المطلوب
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت وزارة التجارة، عن قيــام فرق دائرة 
برنامج  بتنفيذ  والتجاريــة  املالية  الرقابة 
رقابي شامل في بغداد واحملافظات لغرض 
الوزارة  انشطة جميع تشــكيالت  تدقيق 
والوقوف على اهم املعوقات وتشــخيص 
مكامــن اخللــل وتقدمي اهــم املالحظات 

لتجاوزها ...
وذكرت الــوزارة فــي بيان نقلــه الناطق 
الرســمي، ان”فرق دائــرة الرقابة التجارية 
واملالية اجــرت جولة على صومعة  الدورة 
كما تفقدت صومعة  الرصافة و صومعة  
خان  بني  ســعد ، كما مت أيضا” اإلشراف  
على  جرد  مطاحن البهاء. العامر. املتحدة.  
املطاحن  مســتمرة   وكانــت  احلضــارة، 
بالطحن   لغرض  تقدميها  كمســاعدات  

من العراق الى الشعب اللبناني
واضافت، انه “مت سحب مناذج طحن لغرض 
فحصها  نوعــي  وخبــازة، باإلضافة الى 
متابعــة عمل اجلمعيات  اخملولــة  بتوزيع  
مفردات  البطاقــة  التموينية  في قاطع  

الرصافة”.
 وبينــت، ان”فــرق الرقابــة التجارية في 
البصرة، اجــرت متابعة عملية جتهيز مادة 
الرز احلصة الرابعة وعملية جتهيز املطاحن 
باحلبوب احلصة السادسة وعملية معايرة 
امليازين اجلســرية في صومعة البصرة من 
النوعية  والســيطرة  التقييس  جلنة  قبل 
ومتابعة أسعار املواد الغذائية في االسواق 
احمللية والتي شهدت استقرار مع اسعارها 

يوم أمس االثنن”.
ولفتت الى، ان”فرقها الرقابية في النجف 
االشرف اجرت زيارة الى فرع تصنيع احلبوب 
وتدقيق صرفيات متعهد النقل والتحميل 
عمليات  وكانــت  ايــار  لشــهر  الطحن 
الصرف مطابقــة وزيارة املطاحن اجلنوبية 
وهــي مطحنة العبــد االهلية ومطحنة 
االمير األهلية واملطاحن مستمرة بالطحن 
احلصة  الــوكالء  إلــى  الطحن  وجتهيــز 
السادسة شهر حزيران ومت سحب مناذج من 
الطحن من قبل ممثل الســيطرة النوعية 
من تصنيــع احلبوب ومت إجراء عملية حيازة 
وكانــت جيــدة وزيارة فرع متويــن النجف 
االشــرف ولوحظ إكمال عمليــة تدقيق 
البطاقــات التموينية اجلديــدة وتهيئتها 
للتوزيــع على املواطنن عــن طريق وكالء 
املواد الغذائية والعمل مســتمر في تنزيل 
املتوفــن والتكرارية وتصحيح االســماء 
فقط وإيقاف عملية النقل والشطر ورفع 
احلجب واالضافات حاليا ومتابعة أســعار 
املــواد الغذائيــة في األســواق احمللية في 
احملافظة وتبن انخفاض أســعار الطحن 
بســبب الطحن ضمن مفردات البطاقة 

التموينية .

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة االعمار واإلســكان 
والبلديــات العامة ان شــركة 
ســعد العامة احدى شــركات 
بإجناز  التنفيذيــة قامت  الوزارة 
وتسليم مدرستن في محافظة 
ذي قــار فيمــا حققت نســب 
اجناز متقدمــة في ثالث مدارس 
اخرى فــي محافظتي الديوانية 
االبنية  مشاريع  ضمن  والبصرة 
املدرسية التي تنفذها الشركة 

في عموم احملافظات.
واكــد مديــر عــام الشــركة 

املهندس صــادق محمد ان تلك 
املــدارس هــي ضمــن الوجبة 
الثانية التــي مت اجنازها لتضاف 
الى خمس مدارس ســبق ان مت 
واشغالها  وتســليمها  إجنازها 
النجف االشرف  في محافظتي 

وكربالء املقدسة .
واوضح املديــر العام ان املدارس 
التي مت تســليمها هي )محمد 
محافظ  في  و)الصفــا(  الباقر( 
االعمال  تتواصل  فيمــا  قار  ذي 
بنســب اجناز متقدمة في ابنية 
مــدارس )الطبــر والترابية( في 

ومدرســة  الديوانية  محافظة 
)الطالئع( في محافظة البصرة 
مبا يؤمن تســليمها في شــهر 
تشــرين االول القــادم، داعيــاً 
وزارة التربية لتســديد السلف 
ألستئناف  للشركة  املستحقة 
وفتــح العمل في ٢١ مدرســة 
أخــرى. علــى صعيــد متصل 
حققت وزارة االعمار نسب اجناز 
متقدمــة في تنفيذ مشــروع 
الفلوجة  تقاطع  تأهيل جســر 
على  الواقع  املوظفن(  )جســر 
طريق املرور الســريع رقم 1 في 

محافظة االنبــار بتمويل قرض 
البنــك الدولي الطــارئ إلعادة 
من  املتضــررة  املناطق  اعمــار 
اإلعالمي  املركز  وذكــر  االرهاب. 
للوزارة ان املشروع ينفذ بأشراف 
التابعة  واجلســور  الطرق  دائرة 
للوزارة ويقع فــي تقاطع طريق 
العام  الطريق  مع  السريع  املرور 
القدمي )بغــداد – الرمادي( ويربط 
احملافظــات اجلنوبيــة باملناطق 
ببغداد، ويتكون  الغربية مــروراً 
اجملســر  يضم  مجســرين  من 

الواحد 4 فضاءات.

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلــن وزير التخطيــط الدكتور 
النجم عن استكمال  بتال  خالد 
واملتطلبات  االجــراءات  جميــع 
بتنفيذ مشروع قطار  للشــروع 
بغداد املعلق الذي سيبدأ العمل 

به قريبا ,
واضاف الوزير خالل توقيع محضر 
املشروع  ملف  لتسليم  اتفاقية 
مــن محافظة بغداد الــى وزارة 
اجلهة صاحبة  بوصفهــا  النقل 
التنفيذ  الستكمال  االختصاص 
بحضــور وزير النقــل ومحافظ 

بغداد ،
 ان هذا املشــروع سيوفر بحدود 
10 االف فرصــة عمــل ألبنــاء 
العمل  الــى فرص  بغداد،اضافة 
التــي ســتكون بعد تشــغيل 
املشروع. ودعا الوزيـــر الشركات 
املتخصصـــة  االســتثمارية 
الســتكمال املقاطــع االخــرى 
للمشروع تباعا , مبينا ان جميع 
بالتنفيذ  املشــروع  متطلبــات 
أصبحت جاهـــزة، وسينفذ من 
قبل احدى الشركـات الفرنسية 
بالتعاون مع شــركة  الكبيــرة 

كورية وبكلفه مليون يورو .
من جانبه قــال وزير النقل ناصر 
حســن الشــبلي، ان مشــروع 
القطار املعلق ميثل فرصة مهمة 
بعيد  زمن  الوزارة مــن  تنتظرها 
كون شركة ســكك احلديد، هي 
املشــروع,  بهذا  اخملتص  القطاع 
باملشروع سيكون  البدء  ان  واكد 
ان  املــه في  قريبــا، معربا عن 
اجنازه بنحو ســريع لكون  يكون 
الشــركة املنفذة للمشروع تعد 
العمالقة في هذا  الشركات  من 

القطاع .

بغداد  قــال محافــظ  ذلك  الى 
املهنــدس محمد جابــر العطا 
ان محافظـــة بغــداد داعمه   :
لهذا املشروع بكل ما متتلك من 
امكانات من اجل اجنازه ,و اقترحنا 
ان تكون اجلهة القطاعية الراعية 
له هي وزارة النقــل، مضيفا ان 
املشروع سيوفر فرص استثمارية 

كبيرة للعاصمة بغداد، 
فضال عما ســيحققه من نقلة 
نوعية في فــك االختناق املروري 
الذي تعاني منــه اغلب مناطق 

العاصمة.

جوالت تفتيشية وفرق 
رقابية للتدقيق في آليات 

الخزن ومتابعة الوكالء

اإلعمار تنجز عددا من مشاريع األبنية المدرسية 
في عموم المحافظات

وزير التخطيط يعلن استكمال جميع اإلجراءات 
والمتطلبات للبدء بمشروع قطار بغداد المعلق

باشرت بتجميـع وإنتـاج )١١٢( شاحنـة نـوع فولفـو وايسوزو

بغداد _ الصباح الجديد :

بحثت شــركة ابــن ماجــد العامة 
احدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
التعاون مع وزارة املوارد املائية لتنفيذ 
مشاريع مشــتركة وذلك خالل لقاء 
وزير املوارد املائية السيد مهدي رشيد 
احلمداني في مكتبه الرســمي مبدير 
عام الشــركة املهنــدس حيدر طاهر 
جاســم بحضور اخملتصن في الوزارة 

املذكورة.
وناقش اجلانبان ســبل جتاوز املعوقات 
الســابقة  للعقود  اخلالفية  والنقاط 
وامكانيات شــركة ابن ماجد العامة 
تنفيذ مشــاريع جديــدة كبيرة  في 
الطرفن  مصلحة  مبايخــدم  ومهمة 
وقد اشــاد الســيد الوزير بدور وزارة 
الصناعــة وجهودهــا الراميــة الى 
النهــوض بالصناعــة وتطوير املنتج 

احمللي. 
على صعيد اخر أعلنـــت الشــركة 
واملعدات  السيارات  لصناعات  العامة 
إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
عن وصول وجبة من املكونات واألجزاء 

املفككة لشاحنات فولفو وايسوزو .
وأفصـح مدير عام الشركة املهندس 
: حافـــظ عبـود مجيـــد عن وصول 
املكونات املفككة لشــاحنات فولفو 
وبعــدد ) ٨٤ ( شــاحنة واملكونــات 
املفككة لشــاحنات ايسوزو وبعدد ) 
٢٨ ( شــاحنة ، مشيراً إلى أنه سيتم 
املباشرة بتجميع هذه الشاحنات في 
) معمـــل جتميـع الشاحنـات ( داخل 
الهندسية  وبأيدي مالكاتها  الشركة 

والفنية املتخصصة .
واكــد أن الشــركة متتلــك معامل 
وخطوط إنتاجيــة متطورة ومالكات 
هندسية وفنية متميزة تستطيع من 
خاللها أن تضاهي الشركات العاملية 
 ، الســيارات  بصناعة  املتخصصــة 
معلنــاً عــن إمكانية جتهيــز جميع 
احلكومية  واملؤسســات  احملافظــات 
التخصصية  واملعدات  بالشــاحنات 
وحســب الطلب ، مبيناً بأن الشركة 
جهزت فــي وقت ســابق محافظات 
ديالى  ومحافظات  واجلنوب  الوســط 
ونينوى بعدد كبير من اآلليات واملعدات 
إستحســان  القت  وقد  التخصصية 

اجلهات املستفيـدة .
علــى صعيــد اخــر أعلـــن مديــر 

عــام الشــركة العامــة للصناعات 
إحــدى  واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن 
املهندس سفيـــان فـــوزي اجلبـوري 
عن رفــع الطاقة اإلنتاجية ملصنـــع 

محـوالت التوزيـــع خاصة بعد رفده 
ومكائن  إنتاجية جديــدة  بخطــوط 
إيجاباً  أنعكس  حديثة ومتطورة مــا 
على ســرعة إجنــاز العمــل وتنفيذ 

اإللتزامات التعاقديـة . 

العام إســتمرار مالك  املدير  وأكـــد 
بالعمل  التوزيـع  مصنـع محـــوالت 
حتى أيــام العطل الرســمية برغم 
الوضع الصحــي الصعب الذي مير به 
البلد من أجل تلبيــة طلبات وعقود 

التجهيز للعديد من الدوائر احلكومية 
من محوالت التوزيع وبشتى السعات 
لالســهام في تعزيز ودعم الشــبكة 
الوطنية ، مبدياً اإلســتعداد لتجهيز 
اجلهــات الراغبــة مــن القطاعــن 
العام واخلــاص بالكميــات املطلوبة 
ومبواصفات قياسية تضاهي املستورد 

.
واشــار املدير العام إلى أن الشــركة 
قامــت فــي وقــت ســابق بتجهيز 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد 
بـــ ) ٢٣٧ ( محولة توزيــع مختلفة 
العامة  الشــركة  وتسليم  السعات 
لتوزيــع كهرباء الوســط / فرع بابل ) 
 KVA ١٠ ( محوالت توزيع سعة ) ٢٥٠
( فضالً عن جتهيــز مديريات الكهرباء 
في محافظات بغــداد والنجف وبابل 
والديوانية وواســط وكربالء بـ ) ٢٩٧ 
( محولــة توزيــع متعددة الســعات 

وبصيغة الدفع باآلجـل .
من جهة اخرى أعلنـت شركة الزوراء 
العامةإحدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن إجراء عملية التشــغيل 
التجريبــي للمحطة املغذية ملصفى 
إلى شــركة مصافي  التابــع  بيجي 

الشمـال . 

وذكـــر مدير عام الشــركة املهندس 
هـــادي علـــي طـــه أن فريق عمل 
الشــركة املتواجد في املصفى والذي 
يضــم مالك مــن أقســام الفحص 
والتشــييد  والتصاميم  الهندســي 
وبحضور ممثلن من اجلهة املستفيدة 
التجريبي  التشــغيل  بعمليــة  قام 
للمحطة ) ٤٢١١ ( حيث مت تشــغيل 
 ) ف   . ك   ٦,٦ و   ٣٣  ( منظومــات 
الرئيسة  القدرة  وتشــغيل محولتي 
التي ســتغذي كامل املصفى إضافة 
اخلاصة  املنظومات  باقي  إلى تشغيل 

باحملطة .
واوضح أن فريق العمل بإنتظار االطفاء 
الشــامل للمصفى مــن قبل اجلهة 
املستفيدة لغرض إجناز احملطة املذكورة 
بشكل كامل وكذلك احملطات ) ٤٢١٢ 
و ٥٢١٢ ( ، مؤكداً حرص جميع املالكات 
الهندسية والفنية في الشركة على 
أداء األعمــال املكلفــة بهــا بكفاءة 
 ، ودقة عالية وخالل فترات قياســية 
منوهاً بأن الشركة متتلك اإلمكانيات 
املادية والبشرية والفنية التي تؤهلها 
لتنفيذ مشــاريع الطاقة الكهربائية 
وجعلها في مصاف الشركات الرائدة 

في اجملال الصناعـي .

تقرير

الصناعة والموارد المائية يبحثان سبل التعاون لتنفيذ مشاريع مشتركة
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت وزارة الدفاع اليونانية أن اليونان وفرنسا وإيطاليا 
وقبرص اجتري تدريبات عســكرية بــدأت امس األربعاء 
وتســتمر حتى الغد اجلمعة بجنــوب جزيرة كريت في 
شــرق املتوســط، حيث تصاعد التوتر بني أثينا وأنقرة 

مؤخرا.
وقالــت الوزارة في بيــان: إن »قبرص واليونان وفرنســا 
وإيطاليا اتفقت على نشــر وجود مشــترك في شــرق 
املتوسط، في إطار مبادرة التعاون الرباعية )اس كيو ايه 

دي(«.
وأشــارت املصادر إلى أن هذه التدريبات جرت بني 26 و28 

أغسطس في جنوب جزيرة كريت اليونانية وقبرص.
وأثار اكتشاف حقول كبيرة من الغاز في شرق املتوسط 
في السنوات األخيرة توترا شديدا بني انقرة واثينا اللتني 

تتنازعان على بعض املناطق البحرية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلت شبكة »إن بي سي نيوز« عن السيناتور اجلمهوري، 
راند بول، ثقتــه بأن انتخاب جو بايدن رئيســا للواليات 

املتحدة األمريكية، سيجر البالد إلى حروب عديدة.
وقال بهذا الشــأن السيناتور اجلمهوري في مؤمتر احلزب: 
»جو بايدن يدعو باستمرار إلى حروب جديدة. لقد صوت 
لصالح قرار احلرب في العراق، الذي وصفه دونالد ترامب 
منذ فترة طويلة بأنه أســوأ خطأ جيوسياسي جليلنا. 
أخشى أن يختار بايدن احلرب مرة أخرى. لقد دعم احلروب 
فــي صربيا وســوريا وليبيا. جو بايدن ســيواصل إراقة 

دمائنا وإنفاق أموالنا«.
وعلى النقيض من املرشح الدميقراطي )جو بايدن(، ضرب 
راند بول مثال بســيد البيت األبيــص احلالي اجلمهوري، 
دونالد ترامب، الذي قال إنه »يســعى إلى إنهاء النزاعات 

املسلحة، عوضا عن بدء نزاعات جديدة«.
وقال الســيناتور اجلمهوري في الســياق ذاته: »أنا أؤيد 
دونالــد ترامب ألنه مقتنع مثلي، بــأن أمريكا القوية ال 

ميكنها خوض حروب ال نهاية لها«.
وكان اجلمهوريون قد رشــحوا في قت ســابق الرئيس 
ترامب رسميا لوالية ثانية في االنتخابات التي ستجرى 
في 3 نوفمبــر، وحصل الرئيس األمريكــي احلالي على 

1276 من أصوات املندوبني اجلمهوريني.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
التقــى وزير اخلارجيــة األميركي، مايــك بومبيو، امس 
األربعاء، ولي عهد البحرين، األمير ســلمان بن حمد آل 
خليفة، في املنامة لبحث ملفات املنطقة، ضمن جولة 

شرق أوسطية بدأها من إسرائيل.
وقــال بومبيو في تغريدة على تويتــر إنه ناقش مع ولي 
عهد البحرين »أهمية بناء السالم واالستقرار اإلقليميني 
مبا في ذلك أهمية الوحــدة اخلليجية ومواجهة التأثير 

اخلبيث إليران في املنطقة«.
كما التقى بومبيو بوزير اخلارجية البحريني، عبداللطيف 

بن راشد الزياني، وعدد من املسؤولني البحرينيني.
وتأتي هذه الزيارة جزءا من جولة رسمية للوزير األميركي 
في الشرق األوسط، تبدأ بإسرائيل وتنتهي في اإلمارات 

العربية املتحدة.
 إذ اجتمع بومبيو برئيس الوزراء اإلســرائيلي، بينيامني 
نتانياهو، االثنني املاضي، وناقشا مسائل أمنية إقليمية 
تتعلــق بتأثير إيران »اخلبيث« فــي املنطقة، إضافة إلى 

التعاون االقتصادي بني الطرفني.
وتوجه الوزير األميركي إلى العاصمة الســودانية، امس 
االول الثالثاء، والتقى رئيس الوزراء الســوداني، عبداهلل 
حمدوك،امــس االول الثالثــاء، حيــث تباحثــا الدعم 
األمريكي املتواصل حلكومــة انتقالية ذات قيادة مدنية 

ودعم تعزيز العالقة بني السودان وإسرائيل. 
ويتوقع أن تستمر زيارة بومبيو للمنطقة حتى، 28 اجلاري، 
وتنتهي في اإلمارات العربية املتحدة، حيث يجتمع بوزير 
الشؤون اخلارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبد اهلل بن 
زايد آل نهيــان، في أبوظبي ملناقشــة اتفاق »إبراهيم« 

التاريخي مع إسرائيل ومسائل إقليمية أخرى.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قــال اجليش اإلســرائيلي، امس 
قصفت  طائراتــه  إن  األربعــاء، 
مواقع حلــزب اهلل في لبنان بعد 
تعرض قوات إســرائيلية إلطالق 

نار.
وأوضــح اجليش اإلســرائيلي أن 
مراقبة  نقــاط  قصفت  قواتــه 
تابعة حلزب اهلل اللبناني ردا على 

إطالق نار استهدف قواتها ليال.
وقال اجليــش في تغريــدة على 
تويتر إنه »خالل نشــاط عمالني 
في شمال إســرائيل ليل أمس، 
مت اســتهداف جنــود من اجليش 
ردينا  نار. لقد  اإلسرائيلي بإطالق 
بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط 
مراقبة حلــزب اهلل قرب احلدود«، 

وفقا لفرانس برس.
وجــاء القصف عقب اســتنفار 
احلدود  على  اإلسرائيلي  للجيش 
إثر االشــتباه بوقوع  مع لبنــان 
حادث تسلل عبر السياج احلدودي 

الليلة املاضية.
بأن  إســرائيلي  أفاد مصدر  كما 

موقعا عسكريا إسرائيليا تعرض 
إلطالق نار باجتاهه، مشــيرا إلى 

أنه لم يسفر عن وقوع إصابات.
اجليش  باســم  املتحــدث  وكان 
اإلســرائيلي أفيخاري أدرعي قال 
»أغارت مروحيات  له:  تغريدة  في 
أهداف  أخرى على  حربية وطائرة 
إرهابية تابعة ملنظمة حزب اهلل 
اإلرهابيــة. حيث مت اســتهداف 
مواقع استطالع تابعة حلزب اهلل 

في منطقة احلدود«.
وأضــاف أن اجليش اإلســرائيلي 
اللبنانيــة  احلكومــة  يعتبــر 
مسؤولة عما يحدث انطالًقا من 
أراضيها. وقام اجليش االسرائيلي 
بعمليــة متشــيط للمنطقــة 
وطلب من ســكان املستوطنات 
اللبنانية  احلــدود  مــن  القريبة 
»التوقف عن مزاولة أي نشــاط 
خــارج« منازلهم والعــودة حاال 
و«االســتعداد  ومالزمتها  إليها 
إليجاد مالذ آمــن إذا ما اقتضت 

احلاجة ذلك«.
الطيران  بتحليق  مراسلون  وأفاد 

أجواء  فــي  اإلســرائيلي  احلربي 
املنطقة وإطالق القنابل املضيئة 
مقابــل بلدتــي ميــس اجلبــل 
وحــوال وذلك بعد عثــور القوات 
اإلســرائيلية علــى فتحــة في 

السياج احلدودي.
اإلســرائيلي  اجليش  أن  وأضافوا 
للمنطقة،  متشيط  بعملية  قام 
كما قــام بإغالق بعض الطرقات 

دون إعطاء تفاصيل.
وقال اجليش في رسالة مقتضبة 
إلى الصحفيــني إن »حادثا أمنيا 
يجري اآلن في منطقة املنارة قرب 
مقام  يقوم  الــذي  األزرق«،  اخلط 
خط احلدود بني إســرائيل ولبنان، 
مشيرا إلى أنه مت إثره »إغالق عدد 

من الطرقات في املنطقة«.
اإلســرائيلي  اجليش  يتطرق  ولم 
إلــى أي تفصيــل أخرى بشــأن 
طبيعة هــذا احلادث األمني الذي 
يأتي في وقت أعلن فيه حزب اهلل 
اللبناني نهاية األســبوع املاضي 
أنه أســقط طائرة إســرائيلية 

اخترقت األجواء اللبنانية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أفــادت تقاريــر إعالميــة مبقتل 
وإصابــة  بالرصــاص  شــخص 
آخرين بجروح، امس االربعاء ، في 
األميركية حيث  مدينة كينوشا 
وقعت مواجهــات خالل تظاهرة 
النار على  بعد إطالق الشــرطة 
جايكوب بليك وهو رجل أميركي 
من أصل إفريقي، وإصابته بجروح 

خطرة.
انتشرت  فيديو  وأظهرت مقاطع 
على اإلنترنت أشخاصا يركضون 
في شــوارع كينوشــا في والية 
ويسكنسن مع سماع دوي إطالق 
أعيرة نارية، فيما أظهرت مقاطع 

فيديو جرحى على األرض.
ونقلــت »فرانــس بــرس« عــن 
الشريف ديفيد بيث من كينوشا 
أصيبــوا  أشــخاص  ثالثــة  إن 
نارية وقتــل واحد وفق  بطلقات 

صحيفة »نيويورك تاميز«.
ووقعت أعمال العنف في الوقت 
املتظاهرين  مئات  فيه  الذي سار 
لليلة ثالثة غضبا، بعدما انتشر 

جايكوب  يظهــر  فيديو  مقطع 
النار من  بليك فيما يطلق عليه 
مسافة قريبة شرطة أبيض في 

كينوشا يوم األحد.
وكان بليك يحــاول الصعود إلى 
سيارته وأطفاله الثالثة بالداخل 

عندما أطلق عليه النار.
املدينــة مجموعة  وكانت فــي 

صغيــرة واحــدة علــى األقــل 
من الرجــال البيــض املدججني 
بالســالح ليل الثالثــاء األربعاء 

متعهدة حماية املمتلكات.
تاميز«  »نيويورك  ووفقا لصحيفة 
فإن الشرطة حتقق في ما إذا كان 
إطالق إطالق النار ليل امس االول 
الثالثاء »ناجت عــن صراع بني تلك 
اجملموعات املســلحة التي حترس 

محطة وقود، ومتظاهرين«.
بــني  اشــتباكات  واندلعــت 
مجموعة صغيرة من املتظاهرين 
والشــرطة فــي وقــت الحــق 
متظاهرون  أطلق  بعدما  الثالثاء، 
إنفاذ  قوات  على  نارية  مفرقعات 
القانون التي ردت بإطالق الرصاص 
املطاطي أصابت إحداها مراسل 

لوكالة فرانس برس.
ويظهر أحد مقاطع الفيديو  رجال 
جالســا على األرض ينزف بشدة 
من جرح نتج عن طلقة نارية في 
ذراعه، بينما اقتربت منه سيارات 
القوى األمينة وفيها شــرطيون 

يدعون املتفرجني إلى التراجع.

تدريبات عسكرية مشتركة 
ألربع دول أوروبية في شرق 

المتوسط

تحذير جمهوري من »عواقب 
وخيمة« النتخاب بايدن 
رئيسا للواليات المتحدة

بومبيو يؤكد من البحرين 
أهمية مواجهة التأثير 

اإليراني »الخبيث« الجيش اإلسرائيلي يقصف مواقع
 لحزب اهلل في لبنان

قتيل وجرحى جّراء إطالق نار 
 في ويسكونسن األميركية

متابعة ـ الصباح الجديد :

تكشــف احداث ووقائع لبنان، انه 
ســيواجه أزمة اقتصادية كارثية، 
وهــو الذي يعانــي أصال من وضع 
معيشــي صعب، نتيجــة تدهور 
سعر صرف العملة مقابل الدوالر 
األميركــي، إضافة إلى الفســاد 
املستشــري أصال في مؤسسات 
الدولة، وأزمــة كورونا ومن بعدها 
إنفجــار مرفأ بيــروت وكلها أمور 
الوضع سوءا وتضع الشعب  تزيد 
أمام أبواب مجاعــة حقيقية قد 

تهدد طبقة كاملة من اجملتمع.
اخلطــر احلقيقــي بدأ يلــوح في 
األفق فعــال، فقد صــرح مصدر 
مسؤول في مصرف لبنان لوكالة 
“رويترز” قائــال إن املصرف ال ميكنه 
االســتمرار بدعم أســعار الوقود 

واألدوية والقمح إال لثالثة أشهر.
بالتزامــن مع تصريح  ذلك  ويأتي 
حاكــم مصــرف لبنــان ريــاض 
ســالمة بإن املصــرف املركزي ال 
يســتطيع اســتخدام احتياطي 
املصــارف لتمويل التجــارة، وأنه 
مبجرد الوصول لعتبة االحتياطات، 

يتوقف الدعم.
وفي هذا الســياق، يشــرح اخلبير 
“ أن  االقتصــادي لويس حبيقــة 
“االحتياطــي اإللزامي الذي يجب 
أن يتوفــر في البنــك املركزي هو 
17.5 مليار دوالر، فيما االحتياطي 
املوجــود يقدر بـ 20 مليــار دوالر، 
200 سلعة يشملها  وهناك نحو 
والقمح  األدويــة  ومنها  الدعــم 

والوقود”.

أوكسجني
ويرى حاكم مصرف لبنان مخرجا 
ألزمة دعم الســلع الغذائية عبر 
وســائل متويل أخرى، ســواء من 
خــالل البنوك أو من خالل صندوق 
مت انشــاؤه فــي اخلارج، يســّمى 

أوكسجني”.
أكد  أوكسجني،  وبشــأن صندوق 

لن  اخلارجية  “األمــوال  أن  حبيقة 
تكــون كافية للدعــم، والهبات 
محــدودة  ســتكون  كذلــك 
التي  باإلصالحــات  ومشــروطة 

يطالب بها اجملتمع الدولي”.
لبنان  مصــرف  حاكــم  وأعلــن 
رياض ســالمة تأييده التدقيق في 
حســابات مصرف لبنان من قبل 
خبراء بنك فرنســا من أجل دفع 
النقد  صنــدوق  مــع  املفاوضات 
الدولــي. ولفــت ســالمة إلى أن 
تدقيقا  أجرتا  دوليتني  “شــركتني 
حلسابات مصرف لبنان منذ 1993، 
التقارير األخيرة لهذا  ومت إرســال 
التدقيق إلى صندوق النقد الدولي 

في بداية املفاوضات”.

مجاعة
قد حتدثت  أجنبية  وكانت صحف 
عن ســوء األوضاع املعيشية في 
لبنان، ومنهــا صحيفة التلغراف 
البريطانية التي رسمت في تقرير 
أعدته مراســلتها في بيروت أبي 
تشيزمان ســيناريوهات سوداوية 
عن الوضــع االجتماعي في لبنان، 
متوقعــة أن ميوت الناس من اجلوع 
جــراء األزمــات املتالحقــة التي 

تعصف بلبنان.
وهنا يؤكد حبيقة أن “لبنان مقبل 
وذلك  للغاية،  وضع صعــب  على 
بســبب الفســاد املستشري في 
واالقتصادية  املالية  املؤسســات 

محبط”،  واملواطن  والسياســية، 
وقال: “نحن في حالة ال نحســد 

عليها”.
ووفقاً لتقرير حديث لألمم املتحدة، 
أبريــل، كان أكثر  بحلول نهايــة 
الســكان يكافحون  من نصــف 
املنتجــات  علــى  للحصــول 
األساسية مثل الطعام، وارتفعت 
بنســبة  الغذائية  املواد  أســعار 
%56 منــذ نهاية أكتوبر، وتشــير 
النتائج األوليــة إلى أنها ارتفعت 
بني منتصف مــارس ومايو فقط 

بنسبة 50%.
وســاعدت جائحــة كورونــا في 
وارتفاع  االقتصادية  األزمة  تفاقم 
البطالة وانخفــاض قيمة األجور 

وارتفــاع األســعار، باإلضافة إلى 
1.5 مليــون الجئ  وجــود حوالي 
ســوري، وهو األعلى على مستوى 

العالم مقارنة بعدد السكان.

أزمة سياسية وهذه احللول 
وفــي إطــار احلديث عن أســباب 
إن “جوهرها  قال حبيقــة  األزمة، 
سياســي”، ورأى أن “احلــل يجب 
حكومــة  بتشــكيل  يكــون  أن 
الوجــوه اجلديــدة بعيدا عن  من 
املســؤولني املتعاقبني منذ 2013 
تاريخ إدخــال الباخرة التي حملت 
نيترات األمونيوم إلى مرفأ بيروت”.

وعن احللول قــال حبيقة: “ترتهن 
سياســية  بإصالحــات  احللــول 

الفســاد  ومبكافحة  واقتصادية، 
املستشري في مؤسسات الدولة، 
وبالقضــاء علــى التهريــب عبر 
املعابر غير الشرعية، ليتم بعدها 
للبنان،  واملساعدات  الدعم  تقدمي 
ســواء عبر صندوق النقد الدولي 
أو مؤمتر سيدر أو غيره من اجلهات 

واملبادرات”.
لكن املشهد يبدو سوداويا بحسب 
حبيقة الذي قال إن “بيروت طارت، 
وهذا محزن للغاية، املساعدات ال 
تصل إلى املواطنــني، وتذهب إلى 
جمعيــات خاصة بالسياســيني 
شيء  وهذا  مناطقهم،  في  وتوزع 
مقلق”، متســائال: “من سيضبط 

الوضع ويتحمل املسؤولية؟”.

نتيجة الفساد المستشري والسياسيين والتهريب

الخطر الحقيقي 
بات يلوح في األفق 

فعال، سيما بعد 
تصريحات مسؤولة 
بعدم قدرة مصرف 
لبنان على االستمرار 
بدعم أسعار الوقود 
واألدوية والقمح إال 

لثالثة أشهر

األزمة االقتصادية في لبنان تتفاقم حد مواجهة 
الشعب مجاعة محتملة
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ثقافةدراسة 8
محمد زكي إبراهيم

د. سمير الخليل

في اجملموعة الشــعرية )خيمة املاء( 
للدراســات  نينوى  دار  عــن  الصادرة 
للشاعرة   ،2018 دمشــق  والنشــر- 
»ســامة الصاحلي« وجدنا أن مباهج 
الباغــة تخلق هويــة ثنائية، تتصل 
بالفصاحة أو اإلقناع وبنظام  تأريخياً 
من اجملاز. وتوفــر الثيمة املركزية التي 
توحــد القصائــد قاطبــة منطلقاً 
مناسباً وواضحاً للدخول إلى شعرية 
حصنت نفسها بنظام إشارة يتعكز 
علــى اجلانب احلــواري للباغــة، أي 
إلى جملة  حتويل الصورة الشــعرية 
شــعرية متكررة دوماً، ولكن من زوايا 
نظر عــدة: ))املطر حنني املاء املهاجر/ 
إذ يأتي مســرعاً/ بجيــوش الغيمات 
احلبلى/ وهــي تهبــط بأوالدها على 
أرض العطش(( )ص9( . ))أتشــتت بني 
القفار/ وهي تصحــر هدأتي/ ال مطر 
يهبــط عليها(( )ص12(. ))عطشــي 
لفيضــك لذيذ/ وخيولــي جامحة(( 

)ص100(.
إن هذه اجلمل الشعرية تفسر جميع 
األفعال اللفظية وال ســيما الشعر، 
على أســاس الثيمة املركزية، وبذلك 
يبــزغ القصد الفــردي ضمن النظام 
املشترك من خال مفاعيل  الشعري 
باالختيار  الداللــة  تقســيم  تتجاوز 
الثنائــي بني املعنى احلرفــي واملعنى 
اجملــازي، فالولــع والهــوس والتدله 
املتواتر الذي جنده في قصائد اجملموعة 
الشــعرية هــو تدله وولــع وهوس 
واخلير  املطــر  والرجل ميثل  بالرجــل، 
املرأة طــوال حياتها،  الذي تنتظــره 
وفقد الرجــل معناه فقد املرأة جلدوى 
وجودهــا، وعبثيــة أنثويتهــا، ألنها 
ستبقى صحراء مجدبة ال عاج لها 
إال في اجتراح ال جدوى أخرى تستمد 
من العــدم كائنيتها: ))أنــا املقتولة 
بك/ والعائدة للحياة بك/ هل أوهمني 
)ص18(.  اهلل((  وظننتــه  وجهــك/ 
))الشــيطان أغوانا/ ولم متطر علينا/ 
لي/  ))اعتذر  اللحود(()ص31(.  ســوى 
بغرق سيأتي((  ووعدني  أدراجي،  عدت 

)ص41(.
إن هذا النمط من الداللة يولد معنيني 
الذي  احلرفــي  املعنى  يجتمعــان:  ال 
يتطلب الفرق الذي قــد نفى وجوده 
املعنى اجملــازي )ال فرق بــني األمرين(. 
لكن السؤال الشعري – الباغي ليس 
مسألة سهلة تتمثل في اختيار أحد 
املعنيني، بل ظهور معنيني متناقضني 
القارئ واستحالة االختيار  في سؤال 
بينهما بالوسائل اللغوية وحدها. إن 
األمر ال يعني وجود معنيني، أحدهما 
حرفــي واآلخر مجــازي، وإن علينا أن 
نقــرر أيهما األصح فــي هذا الظرف 
لتشكيل  الشعري  فالنموذج  املعني، 
صــورة موازية ال يصبــح باغياً حني 
يكون لدينا معنى حرفي وآخر مجازي، 
بل حني يســتحيل علــى القارئ أن 
اللغوية  أو  البنيوية  بالوســائل  يقرر 
األخرى أيــاً من املعنيني »املتناقضني« 
ينبغي أن يســود ويظل يتصادى في 
ذهــن املتلقي لوقــت طويل:))الرمال 
وطن قاٍس/ تعــودت عليه/ ملاذا جئت 
))النهر  باملطــر؟(()ص44(.  شــاخصاً 
الذي يصفع األشجار كل يوم /برشق 
بــريء(( )ص47(. ))هي من ماء/ تتبخر 

سريعاً/ حتت اتقادي(( )ص48(.
األولي  وهكذا يتضاعف االســتنتاج 
املعروف سلفاً الذي مفاده أن الباغة ال 
ميكن أن تكون وحدوية، حني يكتشف 
القــارئ أن ثنائيــة الباغــة ال ميكن 
إدراكها عن طريق نظام واحد للمجاز: 
النظام اإلدراكي، أي التضاد النسقي 
بني األصنــاف، وال تعــود الباغة في 
هــذه احلالة مجرد مفهــوم ثنائي أو 
بنية ثنائية بل حدث، فيغدو النموذج 
اللغــوي باغياً حني يســتحيل على 
القارئ أن يقرر، فاللحظة الشــعرية 
تتوهج في ذلك املــكان والزمان حني 
الذي  اجملاز  )أو نظام  البنية  تكشــف 
يوازي بني معنيني( عن نفسها مؤلفة 
من حدث )قدحــة واقعية( ويغلفها 
حــدث )أو فعل القصــد الظاهراتي 
لإلقناع الذي يؤجل كل اخليارات(: ))أنا 
القلق الســاكن فيه/ وبقايا  شمس 
ســنابل / يبلل ضحكاتــي(( )ص57(. 
))امنحنــي مطر الغيمــات البيض(( 

)ص66(. ))صوتــك حكايــة املاء/ وهو 
يهطل من علياء حيرته/ يامس أرضي 
أنهــاراً حائرة في  يدور  الشاســعة/ 
دروبي/.../ وأرضي عشــب االنتظارات/ 
وماؤك  الصمــت/  بكيت في جــال 
يجرف احلكاية(( )ص68(. ))وأرض حتمل 
رســائل من نخيل/ يفتش عن مائك(( 

)ص69(.
ومهمــا ظهــرت قــراءة العاقــات 
البنيويــة بوصفهــا أحــداث قصد، 
مبظهــر واضــح، فهــي حتقــق – أي 
توضــع قيــد التطبيــق فــي حالة 
خاصة – املشــاعر املضمرة املكبوتة 
اســتظهارها  علــى  يعتمد  التــي 

واستنطاقها النقد الثقافي والقائلة 
أن معنــى النــص، أو البنية اللغوية 
احلرفية مطابقة بعض الشيء ملعنى 
املؤلف )الشــاعرة هنا( أو لفعل اجملاز، 
وال يتجنب املتصدي لهذه الشــعرية 
التطبيق الذي يعتمد على هذا الزعم 
التقليدي إذا أخذ مأخذ اجلد، بل يقوم 
بتحقيقه عن طريق فقدان السيطرة 
علــى التمييز الــذي ينظــم رؤيته 

اخلاصة ومنهجه.
وهذا ما حدث في احلــال أو يكاد في 
عنوان اجملموعــة الرئيس )خيمة املاء( 
حينما جســدت الشــاعرة »سامة 
الصاحلي« محنة التأجيل في صيغة 
املعنــى احلرفــي ملشــكلة االنتظار 
وتطابــق املعنى العام ألفــق انتظار 
القارئ  يظهره  الذي  فاإليقاع  القارئ، 
دليل على أمــر يتجاوز فقدان الصبر، 
فهو يكشف عن سعادته حني يواجه 
بنيــة للمعنى احلرفي ال يســتطيع 
التملــص منها، حتمل فــي طياتها 
صورة ثابتة، طبيعية، متوازنة ألحام 
أنثى ال حد لها، أحام حتّولت إلى آمال 
عن  تبحث  مســتقبلية، جميعهــا 
خاص فردي أو مجتمعي يفتح شباك 
حنني على حياة آمنة، نقية، في هذا 
العالم وليس فــي عالم مزعوم آخر. 
واألمل باخلاص واملشاركة مع الرجل 
املأمول )الشــريك املفقود( من األمور 
التي ال جتــر على صاحبهــا عواقب 
وخيمــة، وال يعاقب عليهــا القانون، 
مضمونة شرعياً ودستورياً: ))أمسك 
املاء/ وأتدثر بخيمة املاء/ لكنني أجف 
واملــاء يجري ال  وأبــرد كثيراً/  كثيراً/ 
املاء/  ))كــف يحمل  مبالياً(( )ص59(. 
وكــف يحمل البشــرى/ علــى قلق 
أرقب خطــوك/ ودمعي ســيل أنهار 
يتبــع خطــوك(( )ص70(. ))خطوتك 
مطر غزير/ فاضت بــه الرمال/ وأينع 

العشب(( )ص75(.
املاء( شــعريته  )خيمة  لديوان  تبقى 
املاء في  الدالة على موحيات  اخلاصة 
خصب احلياة واإلنسان بجمل شعرية 

انزياحية تفيض أحياًء وجماالً. 

 لم يوفر املفكرون احملدثون، الذين نشــأوا في 
بيئات عربيــة مختلفة، العقــل العربي من 
الهجــاء. ولم يبخلوا عليه بألوان النقد. فهو 
حالم، هيامي، متطــرف. وهو متورط بإخراج 
نوعني مــن النخب الثقافيــة، أحدهما تواق 
للتغيير على النمط  الغربي، وثانيهما مفتون 

مبقاومة التدخل األجنبي. 
مثل هذا الوصف يفيض رومانسية وشاعرية. 
مع أنه ال مكان للعواطف في النزاع العقلي. 
وهو يفترض أن الوعي العربي ســيظل قاصراً 
حتــى يلتحق مبثيله الغربي. أي أن هناك غاية 
محددة، وكل ما عداها وهم وسراب وتخلف. 
ومــا لم يعتنــق العرب املنظومــة الفكرية 
األبد.  إلى  الغربية، فإنهم ســيظلون حاملني 
أو االســتعمار  التدخل األجنبي  أما مقاومة 
أيضاً،  رومانســية حاملــة  الهيمنة، فهي  أو 
ألنها ال ميكن أن تنجح بسبب تفوق اآلخر. وال 
ذنب لاســتعمار في التجزئة، فالعرب كانوا 

مجزئني، قبل أن يحل األجنبي في ديارهم! 
التقــدم لألمام  أكثــر صراحة، فإن  وبتعبير 
مرهون بتبني النموذج الغربي، وليس أي شئ 
آخــر. وقد دفع اإلحلاح على هذه النقطة ليس 
إلــى اعتناق هذا النموذج فحســب، بكل ما 
فيه مــن تفرعات، بل إلى الهجرة اجلســدية 
نحو »الشمال«، واكتساب صفة املواطنة في 
دولــه، والبراءة من كل ما ميــت إلى البلد األم 
بصلة، باستثناء مشاعر »رومانسية« ال تلبث 

أن تخمد مبرور السنني. 
والواقــع أننا قد نصدق هــذه الفرضية إذا ما 
ثبت لنا أن احلضارة احلديثة هي »غربية« مئة 
فــي املئة، مثلما كانت قبل قــرن أو يزيد. وأن 
كل ما يردنا اآلن من ســلع ومعدات وتقنيات 
وسياســات ومبادرات وأموال إمنــا هو أوربي – 
أميركي ال غير. لكن ما نشــاهده اآلن خليط 
من الشــرق والغرب. بل يبدو أنه شرقي أكثر 
منه غربياً. وقد انبعثت القيم اآلســيوية في 
أكثر من بلد شرقي. وأخذ يدافع عنها زعماء 
ملهمــون يحظون بإعجــاب املواطن الغربي 
مثل لي كوان ودنغ هسياو بنغ وإنديرا غاندي! 
ويبدو النمــوذج الصينــي اآلن جذاباً للغاية 
إلى الدرجة التــي دفعت مفكراً أمريكياً ذائع 
الصيت هو صامويــل هنتغتون إلى القول أن 
اإلنكليزية في  اللغة الصينية ستحل محل 

قرننا هذا !
املشــكلة التي يعاني منها املفكرون العرب 
تكمن في اعتقادهم أن سبب خلل املنظومة 
العربية عائد إلى أمناط الثقافة القدمية التي 
تراكمت عبر العصــور. وما مييز هذا اإلرث أنه 
بني على االستبداد والقهر، وليس على »جتربة 

دميقراطية« مثلما هو كائن في أوربا اليوم ! 
ويغيب عن بال هــؤالء أن هذه الدول تقدمت 
قبــل أن تعرف شــعوبها الدميقراطية. وكان 
حكامها مستبدين جائرين عند اندالع الثورة 
الصناعيــة. وماتزال منور آســيا االقتصادية 
تعيش عصر االستبداد، أو على األقل لم تتنب 

اخليار الدميقراطي  كاماً. 
ما يحتاجه العرب اآلن هو التقنية التي تنتج 
قيماً إنسانية متقدمة. أما الدميقراطية التي 
تأتــي منبتة اجلذور عن هذه القيم، فقد جرت 
جتربتها في بلدانهم منذ سنوات، والنتيجة ال 

حتتاج إلى بيان! 

الحلم.. العربي !

شعرية اإلشارة والجمل الشعرية االنزياحية
في ديوان )خيمة الماء(

دراسة

ابراهيم سبتي

في هــذه اجملموعة ، علــي ان اوزع 
اهتمامي بنفس القدر على جميع 
القصص . فا ميكن ان اقرأ )نصب 
احلرية 1988 ( بأهمية بالغة واترك 
مثــا  ) مــا يجري قبــل الثامنة 
او ســر  الغرغرينيــا  او  صباحــا 
املاوي  ( مثا .. انها تشــكل نظما 
منطقيا متقاربا  متماسكا متثل 
وحدة متراصــة مرّتبة .  منذ وقت 
مبكــر من جتربــة القاص محمد 
 ، الطويلة  القصصيــة  الكاظم 
بانه يختلــف في طريقة  ادركت 
الكتابة متخطيا كل االســاليب 
لينطلــق  الســائدة  املعروفــة 
بصناعتــه  متفــردا لوحده  في 
فضاء الســرد العراقي معلنا عن 
هويته االســلوبية التي رســمت 
مامحه . ان الوعي الذي يشــغل 
مساحة السرد ، مييز منط الكتابة 
عنــده  ومينــح التأويل فســحة 
للمراجعة  واالســتفاضة  كبيرة 
في طرح االســتفهامات .  ويتأتى 
هذا الوعي ، من فهم الكاتب الذي 
يحرص على صنع السرد بطريقة 
الفتة جتعله يحلق متفردا مانحا 
قصصه دفقة مــن ضوء ومعنى 
فــي فضــاء ابداعــي فســيح  ، 
لم  الذي  املتلقــي  اعجــاب  تثير 
يألــف مثلهــا وهــو يبحث عن 

قصص  في  املألوف.  وغير  الغريب 
طواسني زرقاء ، ثمة اسئلة تترادف 
وتتصاعــد بشــغف البحث عن 
اجوبة قد ال يجدها املتلقي بيسر 
وســهولة طاملا ان ماكنة السرد 
وغرائبية  عاليــة  بهمة  تتواصل 
تغلــف الســطور املتتالية التي 
تصنــع لوحة االســئلة الكبيرة 
املعروضة فــي  واجهة  كل قصة 
والتي  تبحث عن حلول لألحجية 
في النص احيانا . استخدم القاص 
تقنيــة العناويــن الفرعيــة في 
ولكنها  اجملموعــة  قصص  بعض 
انثياالتها  وانساقها  لم تفقدها 
اجلماليــة  وظلــت متماســكة 
كهندســة بناء متراصة كما في 
)قصة ما يبقيه الرواة املدخنون  ( 
تعطي  التي  ،العناوين  فتواجهنا 
تفسيرا للمشــهد القادم. يلجأ 
القاص الى هذه التقنية ) العناوين 
الفرعية( في القصة  التي يرويها 
الراوي وفق كل عنوان وهو اسلوب 
اكثر من جاذب ومؤثر ومينح النص 
 . ومعنويا  ونفســيا  تأثيريا  بعدا 
فهو يتكلم عن االب في مشهده 
اخلــاص  به ما يلبث ان يتحول الى  
العائلة ثم الى االم فيتكلم عنها 
واسلوبيا  لغويا  في مشهد مثير 
ويتكلم  الكلــب  الــى  فيتحول 
ان يعنّون  يلبــث  عنه لكنه مــا 
عنوانــا عــن االب فتنهي القصة 
دون تفاصيــل فيتــرك العنــوان 

متدليــا في الفضــاء . انها دراية 
القصة وبراعة االســلوب فنكون 
يجمعها  درامية  عدة محاور  امام 
خيط واحد رئيســي يكون مبثابة 
نقطــة االنطاق  وجتلى ذلك اكثر 
في قصة )مــا يجري قبل الثامنة 
صباحا (  فاحلدث يقــوده الراوي  ) 
املصــور ( وهو يقول بأن املراســل  
كانــت عقارب ســاعته متوقفة  
عنــد الثامنة وبضــع دقائق منذ 
الليلة املاضية يحضران لتغطية 
انفجار في مركز تطويع للشرطة 
. فتبدا املفارقات ومفاجئات احلدث 
فيحبس  بتتابــع   يتصاعد  الذي 
القارئ انفاسه وهو يرى ان املراسل 
ال  الضحايا  اعــداد  عــن  الباحث 
يجد من يؤكد له الرقم احلقيقي 
 : فــي مكانني  االحداث  فتختلط 
الهائل  االنفجــار  موقع  هو  االول 
فــي مركــز التطــوع والثاني هو 
املستشــفى . فتتصاعد االحداث 
مفعم  واســلوب  جــريء  بإخراج 
بالتشــويق والغرابــة لكي نصل 
الــى االم التي جتد ابنها حســني 
ما  اشــاءه  فتجمــع  مقطعــا 
تلبث ان جتــد ابنها الثاني محمد 
فتجمــع اشــاءه هــو االخر في 
مشــهد قصصي بارع ومؤثر وهي 
تبكــي قائلة هذه حلســني وهذه 
جتمع  وهي  القــول  وتكــرر  حملمد 
االشــاء .انه مشهد ال جند مثيله 
كثيــرا  في حــني تاتــي املفاجأة 

الكبرى حني تعثر بني ركام االشاء  
، علــى يد املراســل وهــي تلبس 
الثامنة  عند  تقف  مقلدة  ساعة 
وبضع دقائق  . انها قصص اخلراب 

بصيغة اســترجاع وانتقال مثيرة 
ال ميكــن ألي متابــع ان يقرأها ملرة 
واحــدة اطاقــا . انها مشــاهد 
رؤيتها على  الوعي حال  يختزنها 

الورق فتثير فينا كمية االحساس 
والشــعور الغريــب الــذي طاملا 
ظل يحفر في دواخلنــا كثيرا. ان 
محمد  القــاص  اســتخدمه  ما 
طواسني  مجموعته  في  الكاظم 
، في االســلوب  زرقاء من تقنيات 
واللغة والثيمة ، منحت النصوص 
فســحة واســعة مــن التأمــل 
الشفرات  والتفكير ومحاولة فك 
فالنص   ، نــص  لكل  املصاحبــة 
الظاهر ليــس هو املقصود حرفيا 
بل انــه يخفي ســتائر من البوح 
الشــعورية  واحملركات  والتاويــل  
الوجه  فيكون   . لاحداث  الدافعة 
االول للنــص ، وجها تتكاتف فيه 
الســرد  وحركة  والثيمة  اللغــة 
وهو ما يبدو للوهلة االولى لكنه 
الوجه  يتكشــف  مــا  ســرعان 
اخملفــي لنكتشــف خفايا النص 
ومدلوالته . اذن نحن ازاء مجموعة  
في  واضحا  القــاص جهــدا  بذل 
بنائهــا واظهارها بهذا الشــكل 
. وفي نظــرة مركزة فــي اختياره 
لعناوين قصصه ســنجد بانه ال 
يبدأ وفق مــا ميليه عليه التقليد 
اللغــوي امنا يبدا وكانــه مجتزءا 
من مقطع طويل كما في عنوانه 
املثير ) البواقون او هذيانات الرجل 
املُكّسر (* وكانها دعوة الكتشاف 
النصــف احملذوف منــه من خال 
قــراءة النص وااليغال في اســراره 
وايجاد املقصود من العنوان . انها 

توزعت  طاملا  والتــي  اللغة  لعبة 
في اماكــن متفرقة من القصص 
. او كتابة برقية سريعة يستهل 

بها نصه مثل : 
) برقية الى املذيع ماجد سرحان

اني اكرهك 
انتهى ( ص5 قصى ما يبقيه الرواة 

املدخنون .
وهــو اخبــار عن كوامــن النفس 
ويجهر  بها  يصدح  حني  البشرية 
تســحب  كانــت  بدايــة  وهــي 
النــص كلــه بحفيــف اللغــة 
املشــعة وباســلوب فيه الغرابة 
والدهشة واالســئلة املباحة .  ان 
قصــص محمد الكاظــم حتمل 
بني ســردياتها نوعا مــن الطفرة 
االسلوبية وهي تتخطى اخلطوط 
املرســومة لها لكونها تغرق في 
وعي مبهــر وخيال خصب يحمل 
والبوح  الدهشــة  اشــرعة مــن 
املتعارف  املفاهيــم  خــارج  االثير 
او  عليها فوجدنا ان الشخصيات 
مستلبة  شخصيات  هي  اغلبها 
في  ميتــة  انهــا  او  ومهمشــة 
حياتهــا وهو ما حســب للقاص 
النماذج  يتفاعــل مع هــذه  وهو 
التي صنع منها نصوصه محما 
اياهــا كل انفاســها املتعبــة او 
انه   . امنياتهــا التي ال تتحقــق 
يختار كل شــيء بعناية كاللغة 
التــي وظفها والثيمــة الفعالة 

واالسلوب املتحرك احلي. 

تقنية االسلوب  في »طواسين زرقاء« لـ »محمد الكاظم« 
قراءة

تدريسيان من جامعة بابل ينشران بحًثا في عن داللة السجن
الصباح الجديد ـ متابعة:

نشــر األســتاذ املســاعد الدكتورة 
شــيماء محمــد كاظم واألســتاذ 
الدكتــور صفــاء عبيــد احلفيــظ 
التدريسيان في قسم اللغة العربية 
في كلية التربية للعلوم اإلنســانية 
جامعــة بابل بحثهما املوســوم بــ 
والذات  الواقــع  بني  الســجن  )داللة 
الســياب  العراقــي  الشــعر  فــي 

إحدى  أمنوذجــا( في  املائكــة  ونازك 
اجملــات العاملية ضمن مســتوعبات 
 Transylvanian( مجلة  )سكوباس( 
Review(. وذكــر الباحثــان أننــا قد 
حتدثنا في بحثنا داللة الســجن عن 
جتارب الشعراء ومحنهم في السجن 
والتــي جاءت ال تقــل أهمية وصدًقا 
وأثــرًا من النتــاج الشــعري البعيد 
عن مثل هــذه التجربــة املؤملة ؛ ألن 
الشــعر مبفهومه العام أصبح غيريًا 
في جتربته ال شــخصيا ،مما جعل هذا 

األمنوذج يفضي بتجارب فنية ناضجة 
أعطت نتاجا نقف عليه اليوم موقف 

إجاال وإكبار. 
وتأسيًسا على ما تقَدم ،أردنا في هذا 
البحث أن نسلط الضوء على مفهوم 
آخر للســجن يتجاوز الــذي عهدناه، 
نحّس بــني حروفه قضبانًــا وحديًدا 
وأملاً ودماًء إلى آخــر زحف في دياجي 
لنمط  مؤسسني  البشــرية  النفس 
ارتأينا تسميته )سجن الذات( واخترنا 
البحث  مشــروع  يجسدان  امنوذجني 

هما بدر شاكر السياب ونازك املائكة 
ُكاً بحســب إحساسه باألزمة التي 
تعــّرض لها، وقد جاء عند الســياب 
منطــي الســجن الواقعي وســجن 
الذات، أّما نازك فقد ورد عندها سجن 
الذات على وفــق حقيقة احلياة التي 
الرائدين لذا  عاشها كا الشــاعرين 

فإنَّ البحث قد ورد على محورين:-
اولهما : الســجن مفهوماً وعاقته 

بالسلطة والشاعر
دراســة  الســجن  أنواع  والثانــي:- 

تطبيقيــة فــي شــعر كا الرائدين 
الواقعي  بنمطيــه  ونازك  الســياب 
وســجن الــذات. واألخير ينشــأ من 
انعزال الفرد عــن مجتمعه؛ النعدام 
التواصــل والتآلف، فينطــوي الفرد 
يلوذ  ذاته متخذاً منها ســجناً  على 
بقضبانه؛ ألنه يجد فيها ماذاً وحيداً 
التواصل معــه، وجتعله  قادراً علــى 
يشــعر بأنه حي ،وهذا ينتج من أمور 
عــدة ،تولدهــا إخفاقــات الفرد في 

عاقته مع اآلخر.
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ميثم عادل*

رياضة

بغداد - اللجنة اإلعالمية

العموميــة  اجلمعيــة  عقــدت 
للجنة االوملبية الوطنية العراقية 
االســتثنائي  اجتماعها  االربعاء 
للتصويت على النظام األساسي 
الشــباب  وزير  بحضــور  للجنة 
الكابــن عدنان درجال  والرياضة 
و رئيس جلنة الشــباب و الرياضة 
النائب عباس  النواب  في مجلس 
عليــوي و نقيــب الصحفيــن 
العراقين و العــرب مؤيد الالمي 

فضالً عن وسائل االعالم .
و بــارك وزير الشــباب والرياضة  
عقد اجتماع اجلمعية العمومية 
النظــام  علــى  التصويــت  و 
األساســي عــاداً هــذه اخلطوة 
االوملبية  للحركة  جديداً  أساساً 

العراقية. 
و أكد درجال ان إقرار قانون اللجنة 
االوملبيــة رقم ٢٩ لعــام ٢٠١٩ ، 
النظام األساســي جاء  و كتابة 
نتيجة تعــاون مثمر بن الوزارة و 
اللجنة االوملبية و مجلس النواب 
الدولية  املواثيق  مــع  يتناغم  مبا 
بغية الوصول الــى الهدف الذي 
ننشده جميعاً مبينا ان الوزارة لن 
امكانياتها  وضع  في  جهداً  تألوا 
خلدمة الرياضــة و الرياضين في 

البلد . 
رئيــس جلنة  أوضح  من جهتــه 
مجلس  في  والرياضة  الشــباب 
ان  النائب عبــاس عليوي  النواب 
الرياضــة العراقيــة على اعتاب 
مرحلــة جديدة مــن التنظيم و 
االســتقرار واالســتقالل االداري 
والفني ســيما بعد إقــرار قانون 
اللجنــة االوملبيــة مشــيراً الى 
إلجراء  مهيأة  باتــت  الظروف  ان 
عنها  ينتــج  جديدة  انتخابــات 
مكتب تنفيذي قادر على رســم 
الكفيلة  السياســات  و  اخلطط 
و  العراقية  بالرياضــة  بالنهوض 

حتقيق اإلجناز العالي.
الصحفيــن  نقيــب  طالــب  و 
الالمي  والعــرب مؤيد  العراقين 
أعضــاء اجلمعيــة العموميــة 

، اخــذ دورهم  للجنــة االوملبية 
اجلــاد والفاعــل والعمــل على 
اعــادة هيبة اللجنــة االوملبية و 
اســتقالليتها ضمــن املفاهيم 
خالل  عملها  تراجع  بعد  الدولية 
تدخالت  نتيجة  املاضيــة  الفترة 
و ضغوطــات كبيــرة تعرض لها 
من جهــات غير معنية بالرياضة 
الصحفية  االســرة  ان  مؤكــدا 
العراقية على ثقة تامة باجلمعية 
اختيــار مكتب  العموميــة في 
تنفيــذي يحقق مــا نصبوا اليه 

جميعاً.
و قــدم رئيس اللجنــة االوملبية 
العراقيــة رعد حمودي  الوطنية 
بالنيابــة عــن أعضــاء املكتب 
التنفيــذي ومــالكات اللجنــة 

التقديــر  و  الشــكر  األوملبيــة 
و  التنفيذيــة  للســلطتن 
التشريعية في إقرار قانون اللجنة 
االوملبيــة و ما رافقته من حتديات 
كبيــرة ســاهمت املؤسســات 
احلكومية في  و غيــر  احلكومية 
إنهاء هــذه التحديات و ارســاء 
اللجنــة االوملبية على شــاطئ 

األمان والقانون 
كذلــك قــدم حمودي شــكره 
لنقابة الصحفيــن العراقين و 
وسائل االعالم كافة ملساهمتهم 
األوملبية من  اللجنــة  اخراج  في 
وضعهــا غيــر القانونــي الذي 
ابتليت بــه إبان حقبــة احلاكم 
املدني مثمنا دور أعضاء اجلمعية 
املشــاركة  في  كافة  العمومية 

و ابــداء االّراء واملقترحات في ادق 
و  األساســي  النظام  تفاصيــل 
املناسبة  الصيغة  بهذه  إخراجه 
و املتناغمة مع القانون  و امليثاق 

االوملبي.
الكابن  األوملبية  اللجنــة  رئيس 
رعــد حمــودي أكــد أن اللجنة 
على  صادقت  الدوليــة  األوملبية 
القانــون اجلديد للجنــة الذي مت 
إقــراره مؤخرا من قبــل البرملان 
العراقــي مؤكــدا أن األوملبيــة 
القانون متوافقاً  الدولية وصفت 
مع امليثــاق األوملبي ومتناغماً مع 
اقره  الذي  قانون ٢٩ لسنة ٢٠١٩ 

البرملان العراقي.
وأشــار حمودي إلى أنه يرى مؤمتر 
اليوم مختلفا عن بقية املؤمترات 

الســابقة وهناك حــرص واضح 
لتغليب  العمومية  اجلمعية  من 
املصلحة  على  العامة  املصلحة 
اخلاصة واجلميع يسعى للحفاظ 
هيبة املؤوسســة وخصوصيتها 
إيجابيا  مؤشرا  التوافق  هذا  عاداً 

يحسب للجمعية العمومية. 
وأوضــح أن هنــاك اتفــاق على 
فيما  املرجعيات  احتــرام  ضرورة 
يخص قضية تســمية االمينن 
العــام واملالــي مثلمــا معمول 
فــي اللجان األوملبيــة في بلدان 
العالم على أن يرشــحا من قبل 
املكتب  ومصادقة  اللجنة  رئيس 

التنفيذي املنتخب. 
ووجه حمودي رســالة للرياضين 
فــي جميــع األلعاب بــأن املدة 

إقرار  بعد  أعــذار  املقبلة التوجد 
وكذلك  األوملبية  اللجنــة  قانون 
تثبيت النظام الداخلي مما يدفعنا 
جميعا للتفكير بشــكل كامل 

برياضة اإلجناز العالي.
رئيس احتاد اليد ســالم عواد أكد 
أن الفتــرة املاضية كانت درســا 
هذا  نرى  لــذا  للجميع،  حقيقيا 
اجلو املثالي والتوافقي من اجلميع 
فــي اجلمعية العموميــة والتي 

توحدت في ارائها. 
وبــن أن اجلمعيــة العموميــة 
تسعى الســتثمار هذه الفرصة 
التاريخيــة لالتفــاق على لوائح 
تنهــي جدال األمس واســتثمار 
القانــون الــذي أقــره البرملــان 
رصينة  أوملبية  بلجنــة  لننطلق 
الكامل  مســؤوليتها  تتحمــل 
أن  وأكــد  اإلجنــازات.  لتحقيــق 
الرياضين ظلموا ونحن كرؤوساء 
احتادات كنا جزء من الظلم الذي 
التقاطعات  نتيجــة  بهــم  حلق 
دفعوا  وبالتالي  االنتخابــات  في 
ثمــن ماجــرى و علينــا أن نعيد 
بناء الرياضــة من خالل االهتمام 
سبل  وتوفير  بالرياضي  احلقيقي 

النجاح. 
رئيس احتاد القوس والسهم سعد 
املشــهداني قال إن اجلو الودي في 
إجتمــاع اليوم يبشــر بخير و هو 
اول اجتمــاع للعموميــة جند من 
خالله توافقا كامال وحرصا كبيرا 
من اجلميع على انتشــال األوملبية 
بعد أن تعطلت متاما خالل الفترة 
املاضية. وأشــار إلى أن املناقشات 
كانت مثمــرة حتــى وإن تنوعت 
بالــرؤى جزء  اآلراء الن االختــالف 
اجلميع  ان  الدميقراطية سيما  من 
يعلم أن ال سبيل لنا سوى التوافق 

لتكون األوملبية أقوى وارصن. 
وأضــاف تأخرنا اجتــاه العبينا في 
الســنة املاضية والميكن أن نضيع 
ومنهاج  جــدول  لدينــا  الوقــت 
مســابقات علينا أن نلحق بركب 
منتخبات الدول األخرى وهذا األمر 
يتطلب اســتثمار حقيقي لعامل 
الزمــن وتظافــر جهــود اجلميع 

لتحقيق الهدف.

الجمعية العمومية للجنة االولمبية تعقد اجتماعها 
االستثنائي للتصويت على النظام االساسي

اخلميس 27 آب 2020 العدد )4482(

Thu. 27 Aug 2020 issue )4482)

اجتماع سابقة للجنة األوملبية

البايرن يطفئ 
أنوار باريس

تســلل العمــالق االملاني )بايــرن ميونخ( الى 
دواخل املالين من عشــاق كــرة القدم عقب 
الفوز املستحق على بطل مدينة النور )باريس 
ســان جيرمان(  في نهائي النسخة اخلامسة 
والســتون لدوري ابطال اوروبا. هدف )كومان( 
الوحيد جعل مــن البايرن ثالــث فريق يصل 
إلى الهــدف رقم 500 في تاريخ مشــاركاته 
باملسابقة بعد ريال مدريد 567 هدفا وبرشلونة 
517 هدفا.البافاريــون ابهروا العالم بعد لقاء 
برشلونة وايقن اجلميع ان الفوز باللقب االغلى 

مسألة وقت ال أكثر.
حلم الثالثية الثانيــة اصبح واقعا حتقق منذ 
موســم 2013 ليكون النــادي الوحيد الفائز 
بالــدوري والــكاس ودوري االبطــال مرتن في 
موســم واحد وثالث اجنح فريق في البطولة 
متســاويا مــع )ليفربــول( بســتة القــاب 
ومتخلفا عــن ملك مدريد )الريــال( بثمانية 
القاب والروســونيري )ميــالن( ايطاليا بلقب 
واحــد فقط. التاريــخ كان حاضرا ليشــهد 
اطول سلســلة انتصارات بالشــامبيونزليج 
(11( انتصــارا متقدما على ريــال مدريد )10( 
انتصــارات حققها من )ابريل 2014 الى فبراير 
2015( واول فريق يفوز بالكأس ذات االذنن دون 
هزمية منذ موسم )2008-2009( حققها بطل 

تلك النسخة )اليونايتد(.
االرقام التاريخية لم تقــف عند هذا احلد إمنا 
واصلت التحليق معلنة عن أعلى متوســط 
للتهديف علــى اإلطالق بــدوري ابطال اوروبا 
ب )4.2( هــدف للمبــاراة الواحدة مســجال 
العبوه )43( هدفــا، منها )15( هدفا للبولندي 
)ليفاندوفســكي( جعلته متربعا على عرش 
الهدافــن، وان لــم يســتطيع حتطيم رقم 
االسطورة كريستيانو رونالدو البالغ )17( هدفا 

موسم )-2013 2014(. 
البايــرن وقــف منتصبــا قابضا علــى زمام 
كــرة اوروبا حامال وحده لــواء الفخر والرفعة 
الكروي واصبح اســم مدربــه )هانس فيلك( 
يرن في االســماع ويتردد على األلســن بعدما 
بات ســادس مدرب يحقق الثالثية التاريخية، 
)فيلك( استطاع ان يســبر بصائب اختياراته 
التكتيكيــة غور فــرق اوروبا واعمــاق افكار 
مدربيها، ليزلزل فــي النهائي ارض ملعب )دا 
لوز( حتت ســاق ابن بلده )املكســورة( توماس 
توخيل ويوقظــه من حلم ليلة )لشــبونية( 

اطفأت اضواء مدينة النور.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل نادي الشرطة لكرة القدم تدريباته في 
العاصمة املصرية القاهرة، حتضيرًا إلستئناف 
مباريــات دوري أبطال آســيا.. وأشــار مصدر 
إعالمــي من داخل املعســكر إلــى ان النادي 
يواصل تدريباته منــذ أيام بحصتن صباحية 
الذي سوف يستمر  ومسائية في املعســكر 

لعشرين يوًما. 
حيث سيســتأنف الشــرطة مبارياته بلقاء 
نادي األهلي الســعودي في يوم 14 من شهر 
أيلول املقبل على ملعــب خليفة الدولي في 
الســاعة  عند  الدوحة  القطريــة  العاصمة 
السادسة مساًءا، وهي املباراة الثالثة له بعد 
أن خاض مباراتن في ملعب فرانســو حريري 
في محافظة أربيل ، تعادل في األولى مع نادي 
االستقالل اإليراني وخسر في الثانية من نادي 

الوحدة السعودي.

الشرطة يكثف 
تحضيراته في 
معسكر القاهرة

إعالم الوزارة
والرياضة عدنان  الشباب  وزير  التقى 
درجــال أول أمــس، فــي محافظة 
صالح الدين احملافظ عمار جبر خليل 
وأعضــاء احلكومــة احملليــة وممثلي 
االندية والرياضين الــرواد ، في زيارة 
عمــل يرافقــه فيها مديــرا دائرتي 
التربية البدنية والشؤون الهندسية 
والفنية في الوزارة لبحث جملة من 
التي  والرياضية  الشــبابية  امللفات 

تتعلق بعمل الوزارة هناك . 
وبن الوزير درجال ان محافظة صالح 
الســكاني  بثقلها  متتاز  التي  الدين 
الشــبابية فيها  املواهــب  وتوافــر 
وتاريخهــا الرياضي الكبيــر البد ان 
تكون في الطليعة واالمتداد لالجيال 
باجنازات  عراقية  بصمة  حملت  التي 
مختلفة ، مشــيرا الى ان املشاكل 
التــي تواجههــا هي نفســها في 
جميع احملافظات وتتعلق باالستثمار 
االمثــل والبنــى التحتيــة ودعــم 
الشباب واالهتمام مبواهبهم واكمال 
ستتكفل  التي  املتوقفة  املشــاريع 
إنهاء معاناة طويلة فرضت نفسها 
في هــذه احملافظة بفعــل الظروف 
اخملتلفة ، مثمنا االســتقبال احلافل 
واالهتمام الكبير بالزيارة التي عبرت 
عنه احملافظة وممثلي االندية والرياضة 

والشباب فيها . 
الدين عمار  وناشــد محافظ صالح 
جبــر بزيــادة االهتمــام واملتابعــة 
لشريحة الشــباب ورعايتهم ودعم 

قصــص النجــاح ودعــم احلركــة 
البنى  والرياضيــن وتوفير  الرياضية 
التحتية وإكمال املشــاريع املتوقفة 
كــون احملافظــة حافلة بالشــباب 

املوهوبن مبختلف االختصاصات . 
وعبر الرياضيــون في احملافظة وممثلو 
األندية عن سعادتهم واستبشارهم 
بالزيــارة واســتقبال الوزيــر درجال 
كقامــة رياضية و تاريــخ كبير ميثل 
عمق العــراق ومكانتــه االمر الذي 
يسهل عليهم اعباء طرح قضاياهم 
ومظلوميات االندية مبختلف اجملاالت 
وبصورة خاصــة وقوف الوزير معهم 
الصعب مطالبن  الظــرف  في هذا 
ومنح  االســتثمار  قانــون  بتفعيل 
استثمار  في  اكبر  صالحيات  االندية 

األراضي العائدة للوزارة 

االوملبية مع  واللجنــة  املالية  ووزارة 
جتاوز اخلالف بن اجلهات على العائدية 
الذي سيؤثر كثيرا على عمل االندية 
، مبينن بــأن املالعب واألراضي ممكن 
التي  االنديــة  باســم  تســجل  ان 
تشــغلها حاليا وبذلك يتم اختصار 

الكثير من اجلهد . 
املســتفيض  النقــاش  وشــمل 
موضوعــات تأهيل ابنيــة االندية 
عدد  وحسم  الرياضية  واملنشــآت 
من القضايا العالقة حول االراضي 
ودعــم مشــاريع تطويــر املوهبة 
الرياضية ، اذ اكد الوزير درجال على 
أهميتها ووقوف الوزارة مع املطالب 
التي متنى ان تقدم له وفق دراسات 
والظرف  االمكانية  ومراعاة  وحلول 

الصعب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلــن نــادي هاماربي الســويدي، 
مــع  رســمي  بشــكل  تعاقــده 
جعاز  مهنــد  العراقــي  الالعــب 
قادماً من صفــوف مواطنه ميالبو 
سولفســبورغ.. وذكــر النادي عبر 

»نــادي  ان  الرســمية  صفحتــه 
هاماربي جنح في ضم املدافع مهند 

جعاز ملدة ثالثة مواسم«.
الالعــب ذو الـ23 ربيعاً، سيباشــر 
متاحاً  ويكــون  الفريق  بتدريبــات 
للمدرب في مباراته امام بوشكاش 

اكدمييكا في امللحق املؤهل للدوري 
األوروبــي اليــوم اخلميــس.. وكان 
مدرب املنتخب الوطني سريتشكو 
كاتانيتــش، قد ضم جعاز للقائمة 
األولية الســود الرافدين استعداداً 

للتصفيات املزدوجة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
شــاركت جلنة الفوفينــام العراقية 
في الــدورة التحكيمية التي نظمها 
االحتاد العربي عن بعد في اجلزائر عبر 
نظــام Zoom باشــراف رئيس االحتاد 
العربي اجلزائــري محمد جواج، وانتزم 
فيهــا 80 مشــاركا مــن دول العرب 
»اجلزائر وتونس واملغــرب ولبنان واملن 
ومصر والســودان وليبيا ، إضافة إلى 
العراق الذي اشترك باربعة مشاركن 
هم » رئيس جلنة الفوفينام القتالية 
علي كاظم وامن الســر ضياء كامل 
ومســؤول جلنة احلكام حسن رحيم 

واملدرب حيدر جاسم رمضان.
وقال امن ســر جلنة الفوفينام، ضياء 
كامل، ان الــدورة التحكيمية كانت 
مفيدة جدا على مســتوى الشــرح 
التحكيم  قواعــد  عــن  التفصيلي 
وتفصيالته واستمرت لنحو ساعتن. 
تبادال في االسئلة واالجوبة  وشهدت 

بــن احملاضــر واملشــاركن مبا يخص 
وحاالت  وتفرعاتــه  اللعبــة  قانــون 
اللعــب، فكانــت النتائــج ايجابية 
لتنمية قدرات احلكام وتواصلهم في 

كل جديد.
وبــن ان اختتام الدورة شــهد منح 

املشاركن شهادات املشاركة ، مؤكدا 
ان املشــاركة في الدورة التحكيمية 
التي نظمها االحتاد العربي تســهم 
فــي تعزيــز قــدرات حكــم رياضة 
الفوفينام القتالية وتعمل على ادامه 
ومضاعفة  القانــون  علــى  اطالعه 

وزير الشباب يلتقي محافظ واعضاء الحكومة 
المحلية وممثلي االندية في صالح الدين 

جعاز في الملحق المؤهل للدوري األوروبي

الفوفينام يشارك في الدورة 
التحكيمية العربية عـن بعد

درجال يلتقي املسؤولني في محافظة صالح الدين

رياضة الفوفينام

بغداد ـ شيماء الجاف:
أثناء جتوال عدسة صحيفة الصباح 
الالعب  كاميرتنا  اصطــادت  اجلديد 
الدولــي الســابق باملالكمة واملدرب 
حاليا فــي نادي الشــباب الرياضي، 
عبــاس خلــف املوســوي، احلاصل 
فــي بطوالت عربية  على ميداليات 
وفريقه  تواجده  عــن  وعاملية حدثنا 
فــي حدائق ابــو نؤاس، قائــال: بعد 
االزمة االخيرة التي حدثت في العراق 
فيروس  تفشــي  من  اجمع  والعالم 
كورونا املســتجد األمر الذي حد من 
النشــاطات الرياضيــة وعلى وجه 
اخلصوص أمــر خلية االزمة من غلق 
الرياضية لوجود  األندية والصــاالت 
التجمعــات األمر الــذي أدى بنا إلى 
اخلروج للحدائــق العامة واملنتزهات 
تدريباتنــا  مــن أجــل اســتكمال 
للمشاركة  اســتعدادا  للمتقدمن 
في بطوالت قادمــة ينظمها االحتاد 
املركزي ، استمرار نشاطاتنا له الدور 
املعنوية  الــروح  رفع  فــي  اإليجابي 
للرياضين بعد أن ضاقت بنا السبل 
لذا ارتأينا االلتزام بشــروط السالمة 
مشــوارنا  واســتكمال  والوقايــة 

الحتضان الناشئن والشباب .
وأضــاف خلــف:  ان وفاة عــدد من 
أمثال  املعروفن  العراقين  الرياضين 
احمــد راضي وعلي هــادي وغيرهم 
آثــار مخــاوف كبيرة مــن االختالط 
الكثيرين،  حركــة  واربك  بتجمعات 
في ختام حديثه قال: أناشــد السيد 
الكابن  والشــباب  الرياضــة  وزيــر 
عدنان درجــال إلى االهتمام باأللعاب 
الشعبية  األلعاب  وتشجيع  الفردية 

وخصوصــا رياضــة املالكمة كونها 
تصنف من االلعاب األوملبية العاملية 
وليــس لهم دعــم خاص بــه كما 
نطالــب بالتفاتــه كرميــة منه إلى 
منذ  املهمشــن  الرياضين  الــرواد 
٢٠٠٣واســتالم مســتحقاتهم من 
قطــع األراضي التي طــال انتظارها 
حتى ينصفوا وتكون لهم قيمة عليا 
ملــا قدموه  من جهود اســهموا في 

إعالء شأن الرياضة العراقية.

عباس خلف يناشد درجال بدعم المالكمة 

عباس خلف مع مجموعة من املالكمني



خيار الالدولة ..!

د. علي شمخي

الذين جتردوا من ضمائرهم ونزعوا انتمائهم 
الــى هذه البالد  يدفعون بها نحو الفوضى 
وقد جنــدوا قواهم  في هــذه احملنة التي 
ميــر بها العراق من اجــل التماهي مع هذا 
االنحدار في االوضاع االمنية واصبحوا من 
حيث يعلمون او اليعلمــون اداة للتخريب 
وخالل شــهور قليلة  نقل هــؤالء العراق 
مــن الدولة الــى الالدولة حينما شــرعوا 
اخلوف  وبــث  واخلطف  القتل  النفســهم 
والكراهية ونشــر الرعب في مدن عراقية 
التي  مختلفة وباتــت عمليــات االغتيال 
البصرة مؤخرا وقبلها  شهدتها محافظة 
عمليــات االغتيال التي شــهدتها بغداد 
اخرى تؤسس ملرحلة جديدة  ومدن عراقية 
لم يعد دعاة الفوضى والتخريب يخجلون 
فيها من االعالن عن تواجدهم في املشهد 
السياســي ولرمبا كان اخطــر مافي هذه 
املرحلة هو تبني اساليب االستفزاز واالثارة 
كسالح وحيد وخيار مفضل في التعاطي 
مع االحداث التي رافقت القرارات واخلطوات 
التنفيذية التي اقــدم عليها رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي من اجل اســتعادة 
الدولة في مؤسســات رســمية  هيبــة 
مختلفــة في مقدمتهــا املنافذ احلدودية 
واملوانــيء والتغييرات التــي اجراها داخل 
االجهزة االمنية من اجل تصحيح مسارات 
العمل في ملف االمن مبا مينح منتسبي هذه 
االجهزة املزيد مــن املعنويات وتعزيز الثقة 
بالنفس الستكمال دورهم في حفظ االمن 
وقطع الطريق على محاوالت الفاســدين 
البقاء داخل هذه املؤسســة واالســتمرار 
وتقوية  الدولة  الضعاف  مخططاتهم  في 
نفوذهــم فيها ..لقد بــات الصراع واضحا 
والالدولة وتكشفت  الدولة  اليوم بني دعاة 
بشــكل صريح اهداف مــن يتخفون في 
بؤر الفســاد ومــن ورائهم قــوى التدخل 
اخلارجي التي حتمل فــي تدخالتها صبغة 
طائفيــة نفعية تســتهدف اي مســعى 
الخراج العراق من محنته ويجد الشــعب 
العراقي اليوم نفســه امام معارك جديدة 
السابقة  املعارك  تختلف في اهدافها عن 
لكنها التقل ضراوة عــن معركة االرهاب 
فدعاة الالدولة اليزالوا ميلكون اذرعهم التي 
تتيح لهم التحكم في مسارات االقتصاد 
وضرب االمن واالستقرار في املكان والزمان 
الذي يريدونــه ولهم القدرة ان يقفوا حجر 
التي تريــد للحكومة  عثرة امام اجلهــود 
التمكــني في اجــراء االنتخابــات املبكرة 
والتشــويش على االجماع الوطني املتمثل 
برفض االرتبــاط باالجندات اخلارجية ومنح 
القرار العراقي الوطني االستقاللية وعدم 
التعامل مرة اخرى مــع منهج احملاصصة 
في تشكيل النظام السياسي اجلديد بعد 
هذه التجارب املريرة واالهم من ذلك االصرار 
على ان التذهب التضحيــات التي قدمها 
ثوار تشــرين في تظاهراتهــم ادراج الرياح 
فشهداء تشــرين اسسوا بدمائهم لعراق 
جديد بهوية جديدة وقــد اعترف القاصي 
والداني بهذا التاسيس وبهذا التغيير ولم 
يعد احد قادرا على طمسه او التقليل من 

شانه .   

العارضــة  احتفلــت 
العامليــة املعتزلة كلوديا 
ميالدها  بعيــد  شــيفر 
وشــاركت  اخلمســني 
متابعيهــا مبقاطع فيديو 
بإطاللة  فيهــا  ظهــرت 
رائعــة وبفســتان طويل 
شــبكي" لونه أزرق داكن 
أو نيلي وأمسكت كلوديا 
بقالب حلوى للمناســبة 
مزين بالشموع وأطفأتها. 
ووجهت الشــكر ملصمم 
أوليفر  العاملــي  األزيــاء 
أهداهــا  اذ  روســتينغ 
عيد  مبناســبة  فســتان 
ميالدهــا. يذكر ان كلوديا 
شــيفر اعترفــت مؤخرا 
للغاية  ســعيدة  بأنهــا 

اخلمسني  ســتبلغ  ألنها 
بثقــة  تشــعر  وإنهــا 
بالغة بحياتها  وســعادة 
وال حتاول أن تبدو أو تشعر 
بأنها أصغر ســنا وأكدت 
فــي  التقــدم  أن  علــى 
العمر أمــر طبيعي متاماً 
أو  بالغيرة  تشعر  ال  وإنها 
احلسد من عارضات األزياء 

األصغر سناً.  

بفنه  ايلي صعــب كبير 
التصاميــم  وبأجمــل 
بحرفية  يقدمهــا  التي 
عاملية،  وجــودة  عاليــة 
الــى أن أصبح رمــزاً من 
العالم.  في  املوضة  رموز 
دُمر منزله  الــذي  صعب 
من  القريبان  أزيائــه  ودار 
مرفأ بيــروت، روى قصته، 
أخالقه  علــى  وحافــظ 
كالمه  خــالل  العاليــة 
وأكد  خسائره،  عن  املؤثر 
أن احلياة ستستمر برغم 
كبير  وبأمل  شــيء.  كل 
إلحدى  حديثه  خالل  اكد 
أن  العربية  الفضائيــات 

الى  ســيعود  شيء  كل 
ما كان عليه، فاخلســارة 
ملــن فقد  الكبيــرة هي 
شخصاً قريباً منه فقط. 
ورفض صعب االستسالم 
الفتاً  لبنان،  من  والهجرة 
يحب  أصبــح  أنــه  إلى 

الوطن أكثر من قبل. 

رفع النجم ميل غيبسون 
دعــوى قضائيــة ضــد 
بائعة عسل في تشيلي، 
إلطالقهــا إســمه على 
تبيعه،  الــذي  العســل 
املال  الكســب  أجل  من 
وبسبب  أسهل،  بطريقة 
غيبســون.  شــهرة 
ببريد  البائعة  وفوجئــت 
محامي  مــن  إلكتروني 
يطالبهــا  غيبســون، 
بالتوقف عن إســتعمال 
أو  صورتــه  أو  إســمه 
بشكل  الذاتية  ســيرته 
غير قانوني، لبيع وتسويق 
وجلأت  العسل.  منتجات 
البائعة الى إســم واحد 
من أشهر أفالم غيسبون 

أجل  من   ،"Braveheart"
من  ملنتجهــا،  الترويــج 
دون احلصــول على إذن أو 
غيبســون.  من  موافقة 
كان  غيبســون  أن  يُذكر 
من  تعافيه  كشــف  قد 
كورونا،  بفيروس  اإلصابة 
بعــد خضوعــه للعالج 
املستشفيات  إحدى  في 

األميركية، ملدة أسبوع.

كلوديا شيفر

ميل غيبسون

ايلي صعب

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
علــى الرغم من ان حاالت الشــفاء 
حاالت  اضعاف  كورونــا  فيروس  من 
الوفيات ، اال انه ظل اســما مرافقا 
للموت ألســباب عدة، رمبــا اهمها 
كونه يعد مجهوال الى هذه اللحظة 
بني  تتغير  عنه  فاملعلومات  وبالتالي 
احلني واحلني االخر وليس هناك يقينا 

ميكن ان نسير عليه لتجنبه.
عــدة اشــخاص التقيناهــم بعد 
شــفائهم التــام مــن الفيــروس 
وحرصنا على ان يكــون اللقاء بعد 
شهر او اكثر من تعافيهم، رغبة منا 
التي مروا  اخمليفــة  مبعرفة جتربتهم 
بها، واالفكار التي اجتاحت رؤوسهم 
في تلك اللحظات وهم يشعرون بان 
املوت بات قريبا منهم ويتربص بهم:

باملرض منذ  العزيز اصيب  زهير عبد 
حوالــي شــهرين ومت شــفاؤه منه 
بصعوبة بدأ بجملة "اهلل ال يعودها 
على عبد" وقال: كانت جتربة اشــد 
مرارة من العلقم، شعرت باني ميت 
ال محالة خاصــة وان حالتي كانت 
املشــفى  في  رقدت  صعبة حيــث 
ملدة جتاوزت االسبوعني، مررت بحالة 
اختصرت  حتــى  شــديدة،  اختناق 
الــذي  باالوكســجني،  احالمــي 
نستنشــقه يوميا من دون ان نشعر 

قيمته احلقيقية.
وابنتــني،  اوالد  اب خلمســة  زهيــر 
كانــوا همه االكبر فــي اثناء ازمته 
الصحيــة يقــول: كنــت قلقا حد 
اللعنة، ال ادري ان مت ماذا ســيكون 
مصيرهــم واكبرهم مــا زال يدرس 
فــي الكلية مرحلة ثانية، شــعرت 
بالتقصيــر ازاءهم، فرمبــا لو كنت 
امنت مســتقبلهم بصــورة ما لم 
اكن القلق الى هذا احلد. عليه قررت 
ان اعمل واجتهد اكثر كي اوفر لهم 

حياة افضل واضمن لهم مستقبال 
ال يحتاجون فيه احد من بعدي.

بالفيروس  اصيبــت  اجلابــري  علياء 
وهــي بعمر الـــ "27" تقول: عندما 
كنت اسمع باألخبار من ان الفيروس 
وبان  الســن حتديدا  يستهدف كبار 
الشــباب واالطفال نادرا ما يصابون 
بــه، اســتخفيت باحلالــة، لم اخذ 
حذري مبا يضمن ســالمتي، واصبت 
به لكني احمد اهلل واشــكره كثيرا 
الني مررت بهذه التجربة، اذ شعرت 
حينها وانا معزولــة في غرفتي بان 
احلياة اســخف مما نظــن واتفه من 

تصوراتنا، شعرت باني اريد ان اشفى 
كي اعيــش بصورة افضــل، ال الوم 
احدا وال الوم القدر على شــيء، بل 
اســعى وراء كل حلــم ركنته على 
الرف لكسل او جزع، اليوم انا اسعى 
لتعلم املوسيقى احد احالمي الذي 
طاردني كثيرا وال ادري كيف تخليت 
عنه مع اني كلمــا تقع عيني على 
العود اشعر باحلنني والرغبة بالعزف 
عليه، املهــم اني ادركــت ان احلياة 
لعبة علينــا ان منارســها بالصورة 

االمثل ومبا يشعرنا بأهميتنا.
عندمــا قالوا قدميــا ان الصحة تاج 

فوق رؤوس االصحاء ال يراه اال املرضى 
كان عليهم ان يكملــوا اجلملة بأن 
املرض ال يدعنا فقــط نحّن الى تاج 
الصحة، بل يرينا ايضا العوامل التي 
جتعل منا ملوكا حقيقيني في هذه 
الدنيا، بأن نســتثمر كل دقيقة متر 
علينا من دون فعــل خير او من دون 
حتريك ســاكن، ان جنازف ونغامر وال 
نخاف من التجارب اجلديدة، الن املوت 
فقط من يعيقنا على حتقيق مرادنا، 
وطاملا نحن احياء علينا ان نســتمر 
باجلري وراء كل حلم بسيطا كان ام 

عظيما.

الصباح الجديد - وكاالت:
قال منظمون سويســريون، إن مظليا أجنز 
أول قفــزة فــي العالم من طائــرة تعمل 
أن حلقت  بعــد  الشمســية،  بالطاقــة 
الطائرة علــى ارتفاع 1520 مترا فوق غربي 

البلد األوروبي.
بالرحلة  املقعديــن  ذات  الطائــرة  وقامت 
التجريبية في طقس جيد من أجل الترويج 

للطاقة املتجددة، بحسب رويترز.
ووصل املظلي رفائيل دومجان إلى ســرعة 
150 كيلومتــرا في الســاعة أثناء قفزته، 
وهبط على مقربة من قاعدة املشــروع في 

بايرن.
ملشــروع  املشــجع  دومجــان،  وقــال 
"سوالرستراتوس" ومشارك أيضا في قيادة 

العديد من األمور املهمة،  الطائرة، "هناك 
اليوم، لكن أهمها أن هذه املرة األولى على 
اإلطــالق التي يقفز فيها شــخص ما من 
طائــرة تعمل بالكهرباء. هذا شــيء يغير 

مستقبل هذه الرياضة للمظليني".
وأضاف: "هذه أول مــرة نقوم بالقفز فيها 
بالطاقة الشمســية.  من طائــرة تعمل 
تســلقت مع الطاقة القادمــة من اخلاليا 

الشمسية للطائرة".
ويســتهدف الفريق القيــام برحلة جوية 

علــى ارتفاع شــاهق بطائرة تعمل 
الشمســية  بالطاقة 

فقــط في عام 
 ،2 0 2 2

سعيا 
للوصول إلى طبقة 
 ، توسفير السترا

من طبقات الغالف اجلــوي األرضي العليا، 
بارتفاع 20 ألف متر.

أول مظلي في العالم يقفز من طائرة تعمل بالطاقة الشمسية

ايحاءات من كورونا..

الحياة لعبة علينا ان نمارسها بالصورة األمثل 

الصباح الجديد - وكاالت:
بطولة  "دانتيل"  مسلسل  تصّدر 
واملمثل  النور  عبد  سيرين  املمثلة 
محرك  نصــر  محمود  الســوري 

البحث في "غوغل" .
متنفًســا  املسلســل  ويعــد 
للجمهــور العربي عقــب تدهور 
األوضــاع االقتصادية في عدد من 
الدول، واســتطاع أن يلفت انتباه 
اجلمهور عن األحداث اجلارية وتناول 
مشاهد جتمع سيرين ومحمود عبر 
"تويتر" وحــوارات عن تفاصيلها، 

واالبتعاد عن األخبار السياسية.
العمل كل من سلوم  يشارك في 

حداد ونهلــة داوود  ونقوال دانييل  
أبي كنعــان، ومجموعة  وســاره 
اللبنانيني  الفنانــني  مــن  كبيرة 
والسوريني، من إخراج املثنى صبح، 
وســيناريو وحوار سماء عبد اخلاق 
وإجني القاسم، وإنتاج ايغل فيلمز.

روجــت  النــور  عبــد  وكانــت 
ملسلسلها عبر نشرها صورة لها 
عبر صفحتها  جتمعها مبحمــود، 
التواصــل  مبوقــع  الرســمية 
اإلجتماعي "انســتغرام" وكتبت 
عليها مازحــة: "قصة حب ميرنا 
ويوسف مثل توم وجيري .. بـــس 
أنا جـيري شـو محمود بخبرهـن 

شـــو عملـت فيي 
بهاملسلسل ؟ 

وكان املنتــج جمــال 
ســنان صاحب شركة 

عرض  فيلمــز"  "ايغــل 
"دانتيــل"  مسلســل 
النور  للنجمة سيرين عبد 
عبر  نصر  محمود  واملمثل 
منصة "شاهد VIP" وقال: 
الصعبة  الظروف  "برغم 
ومتر  مرت  التي  واملأساوية 
بها احلبيبة بيروت، ينطلق 

عـــرض مسلســـل دانتيل 
.vip علـى شاهـد

"دانتيل" لسيرين عبد النور 
ومحمود نصر يتصدر محرك البحث

الصباح الجديد - وكاالت:
السريعة  الوجبات  إدارة شركة  قررت 
KFC أن تعلــق موقتا شــعار "األكل 
لذيــذ إلــى درجة تلمــظ أصابعك" 
وذلك ألنه ال يتماشى مع فترة انتشار 

فيروس كورونا.
ونقل موقع الشركة عن كبير اخلبراء 
في تسويق منتجات KFC ، كاترين تان 
أنفسنا  "وجدنا  قولها:  – جيليسباي 
نواجه أوضاعــا فريدة من نوعها حني 

جتاريا  شــعارا  نطرح 
مشــهورا ال يتماشى 
الراهن.  الوقــت  مــع 
وعلــى الرغم من أننا 
عن  موقتــا  نتخلــى 
لذيذ  "األكل  شــعار 
إلــى درجــة تلمــظ 
أصابعك" فكونوا على 

الوجبات  طعم  بأن  ثقة 
يتناولها  التي  الســريعة 

الناس في العالم أجمع لن يتغير".
وأكدت الشــركة أن الشعار ال يلغى 
إلى األبد وقالت إنه ســيعود في وقت 

الئق له.
يذكر أن شركة  KFC فرع من شبكة 

األميركية  الســريعة  الوجبات 
تتخصــص   .  Yum! Brands

الدجاج. وتضم  في أطباق 
الشركة حاليا 23 ألف 

 140 فــي  مطعم 
بلدا.

KFC تتتخلى مؤقتا عن تعلق 
شعارها بسبب كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
دار  نظمتــه  مــزاد  شــهد 
بيع  العامليــة  "كريســتيز" 
قطعتني من نيزك ســقط 
مبنطقــة  غابــة  فــي 
اجلبلية  ألني  ســيخوت 
بأقصى شرق روسيا عام 

.1947
إحــدى  بيــع  ومت 
النيزك  القطعتني من 
احلديد  من  املتكون 
وبوزن  والنيــكل 
مقابل  كيلو   8.1
دوالر،  ألف   17.5
القطعة  وبيعت 
 1.3 بوزن  األخرى 
كيلو مقابل 13.5 

ألف دوالر..  
ويعتقــد خبراء أن 
هذه القطعة كانت 
الطبقة  مــن  جزءا 
للنيزك  السطحية 
في  تفــكك  الــذي 

ارتفاع  الغالف اجلوي لــأرض على 
ستة كم لينقسم إلى قطع عدة 
توزعت على مســاحة نحو 35 كم 
مربــع. ويقدر وزن النيــزك بحوالي 

100 طن. 
الناجم عن  االنفجار  دوي  وســمع 
ســقوط بقايا النيــزك على بعد 
300 كم، فيما بقي في الســماء 

لساعات أثر دخاني طوله أكثر من 
30 كم بعد مرور النيزك.   

النيزك  بقايا  اصطدام  عن  ونتجت 
باألرض قرابــة 200 حفرة بلغ قطر 
أكبرها 26 مترا. وتســبب سقوط 
نيزكي"  "مطــر  بأكبــر  النيــزك 
شهده كوكبنا منذ نشأة احلضارة 

البشرية.

الصباح الجديد - وكاالت:
يعد تطبيــق "واتس آب" من 
أشهر تطبيقات املراسلة في 
اســتعماال،  وأكثرها  العالم 
لذا قد يستغل بعض ضعاف 
التطبيــق  هــذا  النفــوس 

لالحتيال على اآلخرين.
وبشأن هذا املوضوع قال اخلبير 
التقني ونائب رئيس مؤسسة 
الروسية،  "روسكاتشيستفو" 
إيليــا لويفيســكي: "أغلــب 
عمليات االحتيــال عبر تطبيق 
واتــس آب تتــم عبر إرســال 
للمستخدمني  خبيثة  روابط 
عليها  بالنقــر  تطالبهــم 

لتحميــل ملف ما أو الوصول إلى 
موقع معني".

وأضــاف اخلبيــر: "كقاعدة عامة 
يستعمل احملتالون أسماء شركات 
كبيرة في الرسائل التي يرسلونها 
إلى ضحاياهــم، مثل غوغل وآبل 
وفيــس بــوك وغيرهــا، أو يغرون 
بأرباح ومسابقات  املســتخدمني 

وهمية". 
وتابع: "من أشهر الرسائل اخلبيثة 
التي انتشــرت العام الفائت على 
ســبييل املثال، تلــك التي روجت 
لكســب 1000 غيغابايــت مــن 
اإلنترنت اجملاني مبناسبة مرور عشر 
سنوات على تأســيس واتس آب. 

استنساخ  على  يعملون  احملتالون 
أخرى  حلســابات  وتصاميم  صور 
في واتــس آب الســتعمالها في 
عمليات االحتيال، لذا يجب توخي 

احلذر".
كما نوه لويفيسكي "بأن الرسائل 
إلى املســتخدمني على  ترد  التي 
واتــس آب وتطالبهــم بتقــدمي 
بتواريــخ  تتعلــق  معلومــات 
ميالدهــم أو كلمات املرور اخلاصة 
أو معلومــات عــن حســاباتهم 
توجد هيئات  فــال  املصرفية، فخ 
رســمية تطلب من املســتخدم 
تطبيقات  عبر  البيانات  تلك  مثل 

املراسلة".

بيع قطعتين من بقايا نيزك 
"سيخوت ألين" بسعر خيالي

خبير يحذر من أساليب خبيثة 
لالحتيال عبر "واتس آب"


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

