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رياضة

إعالم اللجنة األولمبية

الدولية  األوملبية  اللجنة  صادقت 
على النظــام الداخلــي، املعّدل، 
للجنة األوملبية الوطنية العراقية 
إتخذتهــا  التــي  واألجــراءات 
فــي املؤمتــر االســتثنائي األخير 
املنعقد في  العمومية  للجمعية 

26 آب اجلاري.
جــاء ذلك في رســالة رســمية 
بعثتها اللجنــة األوملبية الدولية 
املوافق  املوافق  األحد  اليوم  مساء 
للثالثني من آب اجلاري موقعة من 
الســيدين جيمس ماكالود مدير 
العالقــات في األوملبيــة الدولية 
وجيــروم بويفي مديــر العالقات 

املؤسساتية واحلوكمة فيها.
وأكــدت األوملبيــة الدوليــة في 
رسالتها على ان النظام الداخلي 
املعّدل للجنــة األوملبية الوطنية 
العراقية قــد مت إعتماده كوثيقة 

رسمية لديها.
وأثنــت األوملبيــة الدوليــة على 
اجلهود التــي بذلها رئيس اللجنة 
رعد  العراقية  الوطنيــة  األوملبية 
حمودي وزمــالؤه أعضاء اجلمعية 
العمومية في تفّهم املرحلة التي 
مير بها املشــهد األوملبي العراقي 
وسعيهم لتجاوز املرحلة بخارطة 
طريق تتوافق مــع امليثاق األوملبي 
والقوانني العراقية احمللية النافذة، 

ورسالتها في 7 متوز املاضي.
أيضاً  الدولية  األوملبية  وأشــادت 
على تعاون السلطتني العراقيتني، 
التنفيذية  والتشــريعية، ممثلتني 
السيد  والرياضة  الشــباب  بوزير 
عدنــان درجــال وجلنة الشــباب 
والرياضة مبجلس النواب الســيد 
عباس عليوي، وتظافر كل اجلهود 
اخلّيرة للعبــور الى مرحلة أوملبية 
عراقية قانونية ومنتظمة من دون  

تعطيل األثر الرياضي العراقي.
وأختتمت أعمال املؤمتر االستثنائي 
للجنة  العموميــة  للجمعيــة 
األوملبية الوطنيــة العراقية على 
وفق ما حقق أهدافه املرســومة 
له بتنفيذ مثالي ملتطلبات رسالة 
اللجنة األوملبية الدولية في 7 متوز 
املاضي وما ال يتعارض مع أحكام 
قانون اللجنــة األوملبية الوطنية 

العراقية ذي الرقم 29 في 2019.
ولعــل أبــرز معطيــات املؤمتــر 
االســتثنائي هو إتخــاذ اجلمعية 

العمومية جميع قرارتها باالجماع 
التصويت  خــالل  مــن  املطلــق 
العلني املباشر، وهو إنطباع يؤكد، 
وبشكل واضح، على جتاوز مرحلة 
اخلالفات الى مراحل املشــتركات 
وإنســجام العمــل مبــا يخــدم 

الصالح الرياضي العام.
إنطلقــت أعمــال املؤمتر بحضور 
الســيد  والرياضة  وزيرالشــباب 
عدنان درجال ورئيس جلنة الشباب 
العراقي  النواب  والرياضة مبجلس 
الســيد عبــاس عليــوي ونقيب 
الســيد  العراقيني  الصحفيــني 
املؤمتر  الالمي حيث أستهل  مؤيد 
بقراءة ســورة الفاحتة على ارواح 

شهداء الوطن.
والرياضة  الشــباب  وزيــر  وألقى 
كلمة أكــدت بوضوح دعم وزارته 
على  االوملبية  للجنــة  واحلكومة 
النافــذ وإحترام  القانــون  وفــق 
قرارات القضــاء العراقي مبيناً ان 
الداخلي  النظــام  املصادقة على 
ل  للجنة األوملبية اليوم سيشــكّ

فتحاً فــي العمل األوملبي املنّظم 
في املرحلة املقبلــة، فيما جاءت 
كلمــة رئيــس جلنــة الشــباب 
والرياضــة بايجاز أفضــى الى ان 
رؤيتهما  وضعا  والبرملان  احلكومة 
املشــتركة بشــكل واضح عند 
البيت االوملبي، وان القرار اليوم بيد 
اجلمعية العموميــة في مؤمترها 

االستثنائي.
الصحفيني  نقيب  وشددت كلمة 
علــى ضــرورة فصــل التدخــل 
احلكومــي عن العمــل الرياضي 
القوانني  وإحتــرام  تام،  بشــكل 
األوملبي  وامليثاق  النافذة  العراقية 

الدولي.
األوملبية  اللجنــة  رئيس  وأختتم 
اجللســة االفتتاحية برسم صورة 
موجزة ملــا مت عمله فــي املرحلة 
الوزارة وجلنة  بالتعاون مع  األخيرة 
الشباب والرياضة سعياً لتحقيق 
متطلبات رسالة األوملبية الدولية 
اللجنة  مبا يتســق مــع قانــون 
29 والقرارات  األوملبية ذي الرقــم 

الصادرة من القضاء العراقي.
األوملبية  اللجنــة  رئيــس  وبــنّي 
بتواصل  يجــري  العمــل كان  ان 
االوملبية  مع  ومباشــر  مســتمر 
الســيد  مع  وحتديــداً  الدوليــة 
العالقات  مديــر  بويفــي  جيروم 
فــي  واحلوكمــة  املؤسســاتية 
ســاعة  حتى  الدولية  األوملبيــة 
املؤمتر  إنطالق  عشية  من  متأخرة 
الــى رؤية مشــتركة في  وصوالً 
النظام  على  املقترحة  التعديالت 
الداخلي للجنة االوملبية العراقية 
ومبا يضمن إعتماده بشكل نهائي 

في االوملبية الدولية.
ومت توزيع نســخ النظام الداخلي 
العمومية  اجلمعيــة  أعضاء  بني 
ليتم تدارسها في وقت إستراحة 
العامة  االفتتاحية  اجللستني  بني 
املفتوحــة، واخلتاميــة اخلاصــة 

املغلقة.
وترأس السيد رعد حمودي اجللسة 
الثانيــة التي أســتهلت بتأكيد 
احلضــور حيث إكتمــل النصاب 

القانوني للجلسة بحضور كامل 
إحتاد  رئيس  وعشــرين  خلمســة 
رياضي أوملبي فيما غاب متثيل احتاد 
كرة القدم املستقيل والذي تديره 
اليوم جلنــة تطبيعية وليس إحتاد 

منتخب.
وكان ورقــة أعمــال املؤمتر حددت 
بشكل مختصر وواضح كالتالي: 
رســالة  مفردات  مناقشــة  أوالً: 
اللجنــة األوملبيــة الدوليــة في 

السابع من متوز املاضي.
ثانيــا: مناقشــة قــرار محكمة 
التمييز العراقية والقاضي ببطالن 
إنتخابات املكتب التنفيذي اجلارية 

في 15-16 شباط 2019.
ثالثــا: مناقشــة تعديــل بعض 
فقرات النظام الداخلي مبا يتوافق 
رقم  األوملبية  اللجنــة  قانون  مع 
29 لســنة 2019 وامليثاق األوملبي، 
ورد في رســالة  على وفــق مــا 
األوملبية الدولية في 7 متوز املاضي 
وقد تلقــت االوملبيــة مقترحات 
األعضــاء بصدد ذلــك في موعد 

كان أقصاه 8/10 كما ســّلمتهم 
 8.4-/18 تلــك التعديــالت فــي 
االنتخابات  موعد  حتديد  مناقشة 
العمومية  للجمعية  التكميلية 
وإنتخابــات املكتــب التنفيــذي 

املقبل.
باســتعراض  املؤمتر  أعمال  وجرت 
الرئيس اليجــازات بصدد القضايا 
التي حتتاج الــى تصويت اجلمعية 
العموميــة حيث متــت املصادقة 
املطلق،  وباالجماع  عليها كلهــا، 

وبالتصويت العلني املباشر على:
أوالً: قرار محكمة التمييز العراقي 
ببطالن إنتخابات املكتب التنفيذي 
شباط   منتصف  في  أقيمت  التي 
2019.. ثانيا: تخويل الســيد رعد 
حمــودي كرئيــس جلنــة أوملبية 
للتهيئــة  بصالحيــات كاملــة، 
والتحضيــر لالنتخابــات املقبلة، 
وإعتباره املمثل الرســمي الوحيد 
الدوليــة طبقاً  االوملبيــة  أمــام 

لرسالتها األخيرة.
االنتخابات  موعــد  حتديــد  ثالثا: 
املقبلــة بعــد ثالثــني يومــاً من 
على  الدولة  مجلــس  مصادقــة 
الداخلي ونشــره بجريدة  النظام 
الوقائع العراقية الرســمية، ذلك 
ألن رسالة االوملبية الدولية حددت 
توقيتات ذلك مبا ترك ثالثة أشــهر 
من اآلن.. رابعــا: تعديالت النظام 

الداخلي.
ثــم ثّمــن الرئيــس دور االحتادات 
الوطنيــة التي إجتمعت في وقت 
املاضي،  سابق من شــهر حزيران 
وخاطبت األوملبيــة الدولية، وكان 
على إثــر ذلك ان بعثــت االوملبية 
الدولية رســالتها في السابع من 
متوز املاضي والتــي نحن في صدد 

تنفيذ آلياتها اليوم.
مقترحات  الى  الرئيس  وإســتمع 
متــت  حيــث  األعضــاء  ورؤى 
مستفيض  بشــكل  مناقشتها 
مشــتركة. قناعات  الــى  وصوالً 
أعمال  حمودي  رعد  السيد  وختم 
لوزير  والثناء  الشكر  بتقدمي  املؤمتر 
الشباب  وجلنة  والرياضة  الشباب 
العراقي  البرملــان  فــي  والرياضة 
العمومية  اجلمعيــة  في  وزمالئه 
الصف  لوحــدة  اجلميــع  داعيــاً 
ورّصه فــي املرحلة املقبلة التي ال 
حتتمل تبريرات الفشــل بعد إقرار 
قانــون اللجنــة األوملبية وحتقيق 
إســتقاللية االحتــادات الرياضية 

بشكل حقيقي وعملي.
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جانب من املؤمتر االستثنائي للجنة األوملبية

انهيار برشلونة 
بزمن كورونا

على مايبدو ان اجلراح التي خلفتها اخلسارة املذلة 
)للبلوغرانــا( امام )بايــرن ميونخ( بــدوري ابطال 
أوروبا لــم تندمل  امنا ازداد نزيفها واتســع لهيب 
أملهــا، وصفها احد أهم اســبابها )حيرارد بيكيه( 
بالعار . ثمانية أهداف توزعت على شــوطي املباراة 
بالتســاوي كانت كفيلة بتصاعد اآلهات واالحزان 
في القلعة الكاتالونية كتمت في الصدور اسرارا 
هامة وأموراً خطيرة وألن العني الترى نفســها اال 
باملرآة فقد خفــي عن اعني )البرشــلونيني( -قبل 
هذه املواجهــة - اخطاء الرئيس )جوزيف بارتوميو( 
وإداراته بتأويل اوجاع ومشــاكل الفريق ابتداءاً من 
)دميبلي(  الفاشلة،  باالنتدابات  )نيمار( ومرورا  رحيل 
)الالعب الزجاجي ( لكثرة إصاباته 140 مليون يورو 
، )غريزمــان ( املتذبذب املســتوى 120 مليون يورو ، 
)كوتينيو( 159 مليون يورو املعار للبايرن واملشــارك 
بهزميــة فريقه الســابق بعد تســجيله لهدفني 
وصنــع اخر. وانتهاءاً بالتعاقــد مع صاحب مزرعة 
األبقار املدرب ))سيتيان(( ومساعده ))ساربيا((.املأزق 
احلقيقي في برشــلونة هو عدم القدرة على رؤية 

الواقع املرير .
الهزميــة التاريخية فتحت األبــواب لفك االرتباط 
التاريخي بني البارســا وفتاها املدلــل االرجنتيني 
)ميسي( ، وعربات أموال االندية الغنية تقف على 
أعتاب )الكامب نو ( لشــراء عقده. مع زمن كورونا 
الســوقية  القيمة  انخفضت،  املاليــة  العائدات 
ملعظم العبي الفريق انهارت . شباك التذاكر جتمد 

وحلم بناء فريق للمستقبل يكاد يتبدد. 
اخلوف كل اخلوف لعشاق البلوغرانا ان يصحوا يوما 
ليجدوا محبوبهم )ميســي ( -الذي اجتازوا  معه 
البحــر الزاخر واليم اخلضــم ليبلغوا اجملد الكروي 

-خارج أسوار النادي .
اقتصاديا اي نادي يتعاقد مع ميسي سيضمن على 
الفور : العالمة التجارية ســترتفع بنسبة  % 300، 
زيادة متابعي النادي خالل 24 ســاعة بنســبة 1.5 
مليون متابع وســتتضاعف بعد 48 ساعة، تسلق 
ســلم مراكز بيــع القمصان ليصبــح ضمن اول 
خمســة اندية بالعالم. في ظل هذه الظروف رمبا 

يكون االنهيار احلقيقي للبارسا )رحيل ميسي(.
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تقرير

بغداد ـ فالح الناصر:

قدم الالعب السابق، املدرب احلالي، باسم 
الكرة، كفاءة  لعيبي، في مســيرته مع 
عالية ســيما على مناطــق اللعب في 
بداياته  امليدان،  ووســط  امللعب  جناحي 
كانت مــن بوابة نادي النفــط الرياضي 
العبا شبال مرورا بالناشئني والشباب قبل 
ان ينطلــق نحو فريق الســماوة ليمثله 
بدوري الكبار، لكنه سرعان ما عاد لناديه 
األم، وانتقل إلى نادي الشــرطة ليشارك 
القيثارة في اللعب بدوري أبطال آســيا، 
ثم بطولة االسكندرية الدولية في مصر، 
قبل ان ينضم لنــادي زاخو الرياضي في 
العام 2006 لتكون اخــر محطاته العبا 
قبل ارتدائه سروال التدريب في تخصص 
اذ ميلك شهادتي تدريب  البدنية،  اللياقة 
في اختصاص اللياقة البدنية، شــهادة 
اولية وشهادة C من االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم.

الفرق الشعبية 
تركــت بصمتها  عدة  تدريبية  اســماء 
في مســيرة الالعب باسم لعيبي، فقد 

اســتذكر باســم في حديثه كيف متت 
دعوتــه من ســاحات الفرق الشــعبية 
للعب في نادي اجلوالن باشراف عضو احتاد 
الكرة السابق كامل زغير الذي اكتشف 
إلى  الالعبــني وقدمهم  العشــرات من 

االضواء.
قال انه يعتز مبشاركته مع نادي الشرطة 
في دوري أبطال آسيا عندما ارتدى قميص 
القيثارة في املوسم 2005/2004 ، سيما 
املباراة التي خسرها الشرطة امام الهالل 
الســعودي بهدفني من دون رد، اذ يعدها 
باســم االجمل في مســيرته بالبطولة 
القارية وقدم فيها مستوى فني جيد في 
السعودية  بالعاصمة  فهد  امللك  ملعب 

الرياض.
علــى صعيد الفــرق الشــعبية، كانت 
لباسم محطات عدة، فمن فريق اجلوالن 
إلى فريق متوز والشهيد عبد الكرمي وفريق 
املســتقبل وفريق الوحــدة والكاميرون 
وزهراوي 33 والعــودة 27 وامليالد 28، في 
هذه الفرق الشــعبية التي تعد منجما 
لالعبني املوهوبني، عزز باسم ثقته بقدرته 
مبعاصرة العديد من االســماء التي نالت 
فيما بعد فرصتها ضمن األندية الكبيرة 
واملنتخبــات الوطنيــة ودنيــا األحتراف 

اخلارجي، منهم علي وهيب ومحمد ناصر 
وحيدر صالح وباسل محمد ووليد ضهد 
وشقيقه حتسني وسالم طعيمه وريحم 
صدام وعباس رحيم وعلي عبود ولطيف 
كــرمي وعلي حســني رحيمه ومســلم 
جعاتي وعباس حسني رحيمة وعدي عبد 
الرضا وحيدر عليوي ومنعم فليح وصباح 
حســن »ابو صياح« وعلي عبود ومحمد 
منيور وجناح حسن واحمد جعاتي وخالد 

عطية  واخرين.
وفي هذه الفرق الشــعبية دربه العديد 
التي لن ينســاها منهم  من االســماء 
»كامــل زغير فــي فريق شــباب امليناء، 
وحســني منشد ومؤيد حســني واركان 
وباسم  وزهراوي عبد احلســني  حســني 

جعاتي وشفيق هاشم« وغيرهم.

اسماء تدريبية 
في نادي النفط حيث البدايات األولى على 
الصعيد الرســمي في اللعــب لألندية، 
فان باســم لعيبي،  تتلمذ حتت اشــراف 
مدربه الكابنت ســعيد في فئة االشبال، 
وفي الناشــئني دربه الراحل خالد مجيد، 
اما فئة الشــباب فقد تتدرب باشــراف 
مكتشــف النجوم عصام الشيخ، وفي 

نادي الســماوة تتدرب باشــراف املدربني 
»كاظــم صدام وجمال حمــودي ورحيم 
صدام وصباح عبد احلســن وغالب عبد 
احلســني وحســن ســداوي وواثق أسود 
ومســلم علي، وفي عودته للنفط دربه 
معد إبراهيم وناظم شاكر وسالم هاشم 
وعامر جميل والراحل واثق ناجي وحسني 
كامل وحتســني عســل ومحمد جاسم 
وعلي حســني ياســني وعبد األله عبد 
احلميد، وجبار حميد وفي نادي الشــرطة 
اشــرف عليه يونس عبد علي وباســم 
قاســم وعماد هاشم ورياض سالم وفي 
نادي زاخو عادل عبد القادر وصالح راضي.
مهمته حاليا مدربــا للياقة البدنية في 
فريق ناشئة نادي شباب العدل الرياضي 
الفريــق الذي يقوده املدرب علي عبد اهلل 
فرج ومســاعده حســني عباس ومدرب 
حراس املرمى حيدر عباس عالوي ومشرف 

الفريق شفيق هاشم.
بقي ان نشير إلى ان املدرب باسم لعيبي 
من اســرة رياضية، شقيقه احمد يلعب 
ورضا  الكرة،  الشرطة بخماســي  لنادي 
ابــرز الالعبني في فريــق املصلحة  احد 
باملوســم الســابق، في حني لعب علي 
للصناعات الكهربائية وخماسي اجلوية.

باسم لعيبي.. من بوابة النفط مرورا بالعزف مع القيثارة في دوري أبطال آسيا 
يستذكر اسماء تدريبية اسهمت في تعزيز مسيرته فوق المستطيل االخضر

باسم لعيبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبارك أســرة صحيفــة »الصباح اجلديــد« للزميل، 
حســن اخلرســاني، تســنمه مهمــة إدارة املكتب 
اإلعالمي لنادي الشرطة الرياضي، والزميل اخلرساني 
ســبق ان عمل ضمن دائرة إعالم احتــاد الكرة املركزي 
وكان املنسق اإلعالمي للمنتخب األوملبي، إلى جانب 
مهمته فــي منصب مدير التحرير لصحيفة املالعب 
الناطقة باسم اللجنة األوملبية، وشغل مهمات عدة 
في الوسط الصحفي منها صحف ووكاالت إخبارية، 
كان فيها منوذجا للصحفــي اإليجابي واملتمرس في 

تعامله مع األحداث الرياضية.

الخرساني مديرا 
إلعالم نادي الشرطة

إعالم الوزارة:
إستقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجــال، مديــر البنك 
التجــاري العراقي TBI، فيصل 
الهيمــص، وبحث معــه عدداً 
من األمــور التي تتعلق بإكمال 
واملتوقفة  املتلكئة  املشــاريع 
التــي تنفذها الــوزارة وتنمية 
املشــاريع  فــي  االســتثمار 
الوطنية، فضالً عن دعم ورعاية 
وآفــاق  الرياضيــة،  اإلحتــادات 
التعاون املشــترك بني اجلانبني 
الرياضة  خدمــة  اجــل  مــن 

العراقية.
اللقاء  درجال خالل  الوزير  واكد 
حــرص الــوزارة علــى إكمال 
واملنشــآت  التحتيــة  البنــى 
لتســخيرها  االســتراتيجية 
الشــباب  قطاعي  لـــ  خدمًة 
والرياضــة، علــى الرغــم من 
الضائقــة املالية وظروف البلد 

في ظل جائحة كورونا.
نســعى  درجال:  الوزيــر  وقال 
ورجال  املال  رأس  الســتقطاب 

األعمال من أجــل دعم ورعاية 
اإلحتادات الرياضية لكي تعتمد 
سياسية التمويل الذاتي وعدم 
أمــوال احلكومة  إلى  احلاجــة 
من خالل آليــة تخدم اجلهتني 
الراعية واملســتفيدة، كما هو 

احلال في أغلب البلدان.
املصرف  مديرعام  أشــاد  فيما 

فيصــل  للتجــارة  العراقــي 
التــي  باجلهــود  الهيمــص، 
يبذلهـا وزير الشباب والرياضـة 
وحرصـــه على دعم وإســناد 
شريحتـــي الشباب والرياضة 
والـرؤى  األفكار  مـــن خـــالل 
التـــي مت مناقشتهـــا بيـــن 

الطرفيـن.

إعالم اتحاد الكرة:
التطبيعيــة  الهيــأة  توصلــت 
إلى  القدم،  لكرة  العراقي  لالحتاد 
اتفاق رسمي بشــأن جتديد عقد 
املدرب الســلوفيني “سريتشكو 
وقال  آخــر.  لعــام  كاتانيتــش” 
الناطــق االعالمــي للتطبيعية 

هشام محمد:« 
إن الهيــأة التطبيعية إجتمعت 
مع وكيل اعمــال املدرب » بهروز 
دزهبود” فــي محافظة أربيل من 
اجل بحــث جتديد عقــد املدرب 
التفاصيل  بعــض  على  واالتفاق 

والبنود ». 

وأضــاف محمد :« مت االتفاق على 
املدرب  رواتب  تخفيض جزء مــن 
الســابقة وكذلــك مــن قيمة 
العقــد اجلديد والذي ســينتهي 

بالثالثني من آب لعام 2021. 
:« رئيس  وختم محمد حديثــه  
لالحتــاد  التطبيعيــة  الهيــأة 
العراقي لكرة القــدم أياد بنيان، 
قدم شــكره وتقديره إلى املدرب 
على  أعماله  ووكيــل  كاتانيتش 
في  واملرونة  الكبيــر  تعاونهــم 
كانت  التــي  املفاوضات  جتديــد 
طويلة وماراثونية انتهت بتجديد 

العقد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لنادي  اإلداريــة  الهيئة  تعاقــدت 
القانوني  املستشار  مع  الديوانية، 
الرياضي،  اجلانــب  املتخصص في 

طارق الشرع.
العمل  على  »وافقت  الشرع  وقال 
ملســت  بعدما  الديوانيــة،  مــع 
الرغبة الصادقة في رئيس النادي، 

حسني العنكوشي، إلحداث نقلة 
نوعية داخــل الفريق، وفتح مجال 
االســتثمار ألول مرة في العراق«.
الديوانية  وأضاف »سنحاول جعل 
من أبرز األندية احمللية، وســتكون 
التجربــة مميــزة وناجحــة وحتفز 
اآلخريــن من أجل االســتثمار في 
اجلانب الرياضي«.وطالب الشــرع، 

اجلماهيــر، بضرورة دعــم مبادرة 
العنكوشي،  النادي، حسني  رئيس 
واثقة  بخطــوات  يســعى  حيث 
منوذجًيا  ناديًــا  الديوانية  ليكــون 

ينافس بقوة في الدوري املمتاز. 
أبرم  العنكوشــي  أن  إلى  يشــار 
صفقات نارية مع العبني محترفني 
لتمثيل الفريق في املوسم املقبل.

درجال والهيمص يبحثان سبل إكمال المشاريع 
المتلكئة ودعم االتحادات الرياضية

التطبيعية ُتجدد عقد كاتانيتش لعام 2021 

الديوانية يتعاقد مع المستشار القانوني الشرع
درجال والهيمص

كاتانيتش

«الدولية» تصادق 
على النظام الداخلي 
لالولمبية العراقية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت شركة »أدفنتشرز أوفرالند« عن إطالق أطول خط 
حافالت في العالم، يربط الهند باململكة املتحدة، العام 
املقبــل، في محاولة إلعادة إحياء »مســار هيبي« الذي 

يعود لستينيات القرن املاضي.
»رحلة تغيير احلياة« كما أســمتها الشركة، مدتها 70 
يوما، ومتر عبر 18 دولة، وستنطلق احلافلة الفاخرة التي 
تتســع لـ 20 شــخصا من نيودلهي، قبل عبور ميامنار 

وتايالند والوس في محطتها األولى.
وســتعبر احملطة الثانية الصني، فيما ســتكون احملطة 
الثالثة في آســيا الوسطى واملدن التاريخية على طريق 

احلرير، حتى تصل إلى موسكو.
أخيرا، ووفقا لصحيفة التلغراف، ستمر احملطة الرابعة 
بأوروبا الشرقية والوسطى، قبل الوصول إلى لندن عبر 

بروكسل.
وبعد تنظيف احلافلة، تســتدير وتقوم بالرحلة نفسها 
في االجتاه املعاكس، وتعكس هذه الرحلة »مسار هيبي« 
فــي منتصف القرن العشــرين، حيــث كان األوروبيون 

يشقون طريقهم برا إلى جنوب آسيا.
وأقفل الطريــق في أواخر الســبعينيات بعــد الثورة 
اإليرانية والغزو السوفيتي ألفغانستان، مما أدى إلى إغالق 

احلدود أمام املسافرين الغربيني.
وســجل حوالي 40 ألف شــخص أســماءهم للقيام 
بالرحلة، وفقا ملؤسســي »أدفنتشرز أوفرالند« و«توشار 

أغاروال« و«سنجاي مادان«.
ويتعني على الراغبني بخوض غمــار التجربة، دفع نحو 
15 ألف جنيه إسترليني، ويشمل ذلك رسوم املرشدين 
الفنــادق وبعض  الســياحيني واجلوالت واإلقامــة في 

الوجبات والتأشيرات ورسوم اإلدارة.
ويذكــر أن احلافلة مــزودة بـ«واي فــاي« وأنظمة ترفيه 
ومقاعــد لدرجة رجال األعمــال، ويعتمد تاريخ اإلطالق 
على رفع القيود املفروضة بسبب كورونا في الدول التي 

تشملها الرحلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت الهند أن الصني خرقت اتفاقات سابقة متعلقة 
بخفض التوتر ووقف التصعيد في إقليم الداخ الشرقي 

احلدودي.
وقالت وزارة الدفاع الهندية إن بكني أقدمت على حتركات 
عســكرية اســتفزازية ليلة 30/29 أغسطس لتغيير 

الواقع على األرض في املنطقة احلدودية.
وأوضح اجليــش الهندي، في بيان، أن قــوات من اجليش 
الصيني خرقت التوافق السابق الذي جرى التوصل إليه 

في مباحثات عسكرية ودبلوماسية.
ومتكنت القوات الهندية من وقف التحركات العسكرية 
الصينية على حدودها، ومنعتها من تغيير احلقائق على 

األرض.
وأضاف أن اجلنود الهنود أحبطوا محاولة صينية »لتغيير 

احلقائق على األرض من جانب واحد«.
وعقدت الهنــد والصني جــوالت عدة من املشــاورات 
العسكرية والدبلوماسية عقب االشتباكات التي جرت 
في منتصف يونيو املاضي وخلفت 20 قتيال وعشــرات 

اجلرحى في صفوف القوات الهندية.
يشــار إلــى أنه على مــدى الســنوات املاضيــة دارت 
اشتباكات بســيطة بني القوتني اآلسيويتني الكبيرتني 
علــى طول احلــدود بينهما واملمتدة علــى طول 3500 
كيلومتر، وخصوصا في منطقــة »الداخ« املرتفعة في 

شمال الهند.
وفي 2017 وقفت القوات الهندية والصينية وجها لوجه 
على مدى 72 يوما في قطاع اســتراتيجي من منطقة 
بوتان في الهيمااليا، وجنحت مفاوضات بتخفيف التوتر 

بني الطرفني.
وتــدور نزاعات جغرافيــة عدة بني الهنــد والصني في 
قطاعات الداخ، الواقعة غربي الهند وأروناشــال براديش 
الواقعة في الشــرق، ووقعت حرب خاطفة بني البلدين 

عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حني قررت املستشارة األملانية، إنغيال 
ميــركل، في ســنة 2015، أن تفتح 
البــاب أمام طالبي اللجــوء، قوبلت 
»املرأة احلديدية« بانتقادات شــديدة، 
الترحيــب«  »سياســة  أدت  كمــا 
واالضطرابات  احلــروب  من  بالهاربني 
إلــى تراجع شــعبية حزبها احملافظ، 

االحتاد الدميقراطي املسيحي.
»غارديــان«  صحيفــة  وكتبــت 
البريطانيــة، أن ميــركل جنحت في 
اخلطــوة التــي وصفــت بـ«مقامرة 
الهجرة«، رغم االنتقادات الصادرة عن 

قوى اليمني املتطرف.
وأورد املصــدر أن نســبة مهمة ممن 
دخلوا البالد اســتطاعوا أن يشــقوا 
اللغة  فتعلمــوا  ناجحــا،  مســارا 
األملانية ليواصلوا دراساتهم أو أنهم 
أضحوا يعملــون ويدفعون الضرائب 

للدولة.
ومن بني هــؤالء الناجحــني، محمد 
حالق؛ وهو الجئ ســوري دخل البالد 
وهو في السادسة عشرة من العمر، 
ثم اســتطاع أن يتخرج من الثانوية 
العامة بدرجة امتيــاز، مما أتاح له أن 
يلتحق باجلامعــة حتى يدرس تقنية 
الشــاب من  وجاء هذا  املعلومــات. 
سوريا مبفرده، وكان ال يعرف أي كلمة 
البداية، لكنه استطاع  باألملانية في 
أن يتعلم اللغة في فترة وجيزة، حتى 
وإن كان آخــرون قد تعثــروا في هذا 
التواصل  قادرين على  وليسوا  اجلانب 
بشكل سلس حتى اليوم بلغة البلد 

األوروبي.
وقدم 1.7 مليون شخص طلبات جلوء 
في أملانيا، بني ســنتي 2015 و2019، 
وهو ما يعني أن البالد تستقبل على 
أراضيها ثاني أعلى عدد من الالجئني.

أن ما يفوق  املشــجعة،  األرقام  ومن 
10 آالف الجئ ممن دخلــوا البالد بعد 
األملانية  اللغة  2015، تعلموا  ســنة 
على نحو يتيح لهــم أن يدخلوا إلى 
اجلامعة من أجل متابعة الدراســات 
اســتطاع  ذلك،  عن  فضــال  العليا. 
نصف األشخاص الذين جاؤوا لطلب 
اللجوء أن يحصلوا على عمل فباتوا 
يدفعــون الضرائب للدولــة، وهو ما 
يعني أن نســبة مهمة اندمجت في 

دورة االقتصاد.
أما وسط األطفال واليافعني، فيقول 
80 فــي املئة مــن هــؤالء الالجئني 
الصغــار، إنهم يشــعرون باالنتماء 
إلى مدارس أملانيا، كما يحســون بأن 

أقرانهم وزمالءهم يحبونهم فعال.
وفــي 2015، قالــت ميــركل فــي 
تصريح شــهير إن أملانيا تســتطيع 
تدبير هذا األمر، في إشــارة إلى أزمة 

الالجئــني، لكن السياســة أدت إلى 
زادت شــعبية  إضعاف حزبها، فيما 
حزب البديل ألجــل أملانيا ذي التوجه 

اليميني، خالل السنوات املوالية.
انتقادات  مــن  ميركل  تســلم  ولم 
األميركي،  فالرئيــس  أيضــا،  اخلارج 
دونالــد ترامــب، لم يتــوان مثال عن 
الالجئني  اســتقبال  سياسة  وصف 

من قبل ميركل باخلطأ الكارثي.
لكن ميــركل التي قررت أن ترحل في 
2021 بعد مســار سياســي حافل 
في  في  وحزبها  باإلجنازات، ســتغادر 
موقع قوي بفضــل إدارة أزمة كورونا 
إليه من تبعــات اقتصادية،  أدى  وما 
وتبعا لذلك، فإن حزبها احملسوب على 
اليمني، ســيحافظ على املستشارة 
يحدث  ولــن  الوســطي  ونهجهــا 
قطيعــة مع سياســتها في مجال 

الهجرة.

ترقب إلطالق أطول خط 
حافالت في العالم بين 

نيودلهي ولندن

عودة التصعيد العسكري 
بين الهند والصين

ميركل نجحت في مقامرة الهجرة حين سمحت باستقبال الالجئين

متابعة ـ الصباح الجديد :

الرئيس  توجه كبار مســاعدي 
ورئيس  ترامب  دونالد  األمريكي 
بنيامني  اإلســرائيلي  الــوزراء 
امس  اإلمــارات  إلى  نتنياهــو 
االثنني لوضع اللمسات األخيرة 
علــى اتفاق يؤســس لعالقات 
مفتوحة بــني الدولة اخلليجية 

وإسرائيل.
املباحثات  بــدء  قبــل  وحتــى 
فــي أبوظبــي، كان املوفــدون 
قــد صنعوا تاريخــا في مجال 
طائرة  باســتقاللهم  الطيران 
جتارية إســرائيلية مباشرة من 
تل أبيب إلى العاصمة اإلماراتية 

فوق األراضي السعودية.
وقــال نتنياهــو علــى تويتــر 
أجل  من  الســالم  يبدو  “هكذا 
أسماها  مبا  مشــيدا  السالم”، 
اتفاقا  وواصفا  تاريخيــة  رحلة 
دولة  مــع  العالقات  لتطبيــع 
عربية ال ينطوي على تســليم 
أرض احتلتها إسرائيل في حرب 
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وجــرى اإلعــالن عــن اتفــاق 
“التطبيــع” في 13 آب، وهو أول 
تســوية من نوعها بــني دولة 
عربية وإســرائيل منذ أكثر من 
20 عاما، وقد جاء إلى حد بعيد 
بدافع من مخاوف مشتركة من 

إيران.
وشعر الفلســطينيون بالفزع 
إذ  اإلماراتيــة،  اخلطــوة  مــن 
أنها  القلــق مــن  يســاورهم 
ســتضعف املوقــف العربــي 
القائم منذ فترة طويلة والداعي 
من  اإلسرائيلي  االنسحاب  إلى 
الدولة  وقبول  احملتلــة  األراضي 
الفلســطينية مقابل عالقات 

طبيعية مع الدول العربية.
يــرأس الوفد األمريكــي كبير 
وصهره  ترامــب  مستشــاري 
جاريد كوشنر ومستشار األمن 
ويقود  أوبراين.  روبــرت  القومي 

الفريــق اإلســرائيلي مئير بن 
شــبات، نظير أوبرايــن. وبحث 
الثنائي  التعــاون  املســؤولون 
فــي مجــاالت مثــل التجارة 
والســياحة، ومن املقرر أن يزور 
اإلســرائيليون  الدفاع  مبعوثو 

اإلمارات بشكل منفصل.
وقال كوشنير للصحفيني على 
مدرج مطار بن جوريون “صليت 
أمس عنــد احلائط )الغربي( من 
أجل أن يتابع املسلمون والعرب 
في أنحاء العالــم هذه الرحلة 
وأن يدركوا أننا جميعا أبناء اهلل 
وأن املســتقبل يجب أال يحدده 

املاضي مسبقا”.
اإلسرائيليون  املسؤولون  ويأمل 

أن تخرج الزيارة التي تســتغرق 
توقيع في  يومني مبوعد حفــل 
واشــنطن، رمبا في وقت مبكر 
من أيلــول، بــني نتنياهو وولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.

* دفعة في السياسة 
اخلارجية

ميكن أن مينح ذلك ترامب دفعة 
في مجال السياســة اخلارجية 
بفترة  للفــوز  محاولته  قبــل 

جديدة في تشرين الثاني.
وحتــاول إدارة ترامب إقناع الدول 
القلقة من  األخــرى  العربيــة 

إســرائيل.  مع  بالتواصل  إيران 
وأشارت الســعودية، أقوى هذه 
الــدول، إلى عدم اســتعدادها 
لذلك لكنهــا فتحت مجالها 
اجلوي أمام رحلة شــركة العال 

اإلسرائيلية.
الشــرطة  قالت  أبوظبي،  وفي 
إن عدة أشــخاص أصيبوا امس 
االثنني في انفجــار ناجم على 
بأحد  غاز”  “متديدات  األرجح عن 

املطاعم.
ناشــيونال  ذا  وذكرت صحيفة 
اليوميــة اململوكة ألبوظبي أن 
كيه. مطعمي  أصاب  االنفجار 

إف.سي وهارديز.
وفي واقعة أخرى، أفادت وسائل 

إعــالم محليــة بأن شــخصا 
لقــي حتفه عندمــا انفجرت 

اسطوانة غاز مبطعم في دبي.
“الســالم”  كلمــة  وُكتبــت 
والعربية  والعبرية  باإلجنليزيــة 
قيادة طائرة  بقمرة  نافذة  أعلى 
العال بوينــج 737 التي أقلعت 
أبيــب متجهــة إلى  من تــل 
أبوظبي في رحلة تستغرق نحو 
ثالث ســاعات وعشرين دقيقة، 

وفق ما أعلن الطيار للركاب.
إن  إســرائيلي  متحــدث  وقال 
الطائــرة مزودة بنظــام مضاد 
للصواريــخ كما هــو احلال في 
جميــع طائرات شــركة العال 
من هذا الطراز، وهي تقل أفراد 

أمن من جهاز اخلدمة الســرية 
األمريكي وجهاز األمن الداخلي 
حلماية  بيت(  )شني  اإلسرائيلي 

الوفدين.
وفــي الضفة الغربيــة احملتلة، 
عضو  عشــراوي  حنــان  قالت 
ملنظمة  التنفيذيــة  اللجنــة 
إن  الفلســطينية  التحريــر 
كوشنر وفريقه “يسعون إلقناع 
أكبــر عــدد ممكن مــن القادة 
ترامب  ملنح  واملسلمني”  العرب 

دفعة انتخابية.
دعما  ذلك  “ســيكون  وأضافت 
على خلفية مشــهد ال معنى 
لن يجلب  له التفاق ســخيف 

السالم إلى املنطقة”.

تحاول إدارة ترامب إقناع دول عربية أخرى به

مشيدا بما أسماها 
رحلة تاريخية 

وواصفا اتفاقا 
لتطبيع العالقات 

مع دولة عربية ال 
ينطوي على تسليم 

أرض احتلتها 
إسرائيل في حرب 
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مسؤولون إسرائيليون وأميركيون في اإلمارات 
لدعم اتفاق التطبيع

مع احتمال استمرار الوضع بسبب االنتخابات األميركية

متابعة ـ الصباح الجديد :

االثنني  امــس  أزيفيدو  روبرتــو  غادر 
منصبه علــى رأس منظمة التجارة 
بال  خلفه مؤسســة  تاركاً  العاملية 
قبطان في وســط أزمة، مع احتمال 
اســتمرار هذا الوضع ملــدة طويلة 
بســبب االنتخابات األميركية، برأي 

خبراء.
وفــي ظــل االنكمــاش االقتصادي 
وبــاء  تفشــي  نتيجــة  العاملــي 
كبرى  ملفــات  ثمــة  كوفيــد19-، 
تنتظــر الرئيس املقبــل للمنظمة، 
في طليعتها اإلعداد للمؤمتر الوزاري 
عام 2021 وإعــادة إطالق املفاوضات 
بني  القائمــة  اخلالفــات  وتســوية 

املنظمة والواليات املتحدة.
وهددت واشنطن باخلروج من املنظمة 
التي تتهمها مبعاملتها بشكل “غير 
تنظيمها.  بإعادة  مطالبة  منصف”، 
وتشــل الواليات املتحدة منذ كانون 
التابعة  االســتئناف  األول محكمة 
لهيئة تسوية النزاعات في املنظمة.
ويقول األستاذ في العالقات الدولية 
التجارة  معهد  من  إلســيغ  مانفرد 
العاملية في بيرن إن “الواليات املتحدة 
املقبل  العام  املدير  أن يشــارك  تريد 

اخملــاوف األميركيــة، والكثير منها 
تعني الصــني. ومبا أنه يتــّم اختيار 
املدير العام بالتوافق فإن هذا املوقف 

الصارم يعّقد االختيار”.
أنــه “من املمكــن أن يكون  ويعتبر 
التجارة  منظمة  أعضاء  من  العديد 
العامليــة يريــدون االنتظــار إلى ما 
بعد االنتخابــات، على أمل أن تتغّير 

اإلدارة”.
وفــي منتصف أيــار ، أعلــن مدير 
بشكل  اجلنسية  البرازيلي  املنظمة 
مفاجئ أنه سيغادر مهامه قبل عام 
من نهاية واليته “ألســباب عائلية”. 
وهنــاك ثمانية مرشــحني خلالفته 
بينهــم ثالثــة إفريقيــني وأوروبيان 
أميركا  مــن  ومرشــح  وآســيويان 

الالتينية.
إال أن التوترات الدولية والتســييس 
املتزايد النتخابات رؤســاء املنظمات 
تعيني  عمليــة  تعّقد  قــد  الدولية 

خلف ألزافيدو.
“تسييس القضية”

ومن املقــرر أن جتري منظمة التجارة 
أيلــول   16 إلــى   7 مــن  العامليــة 
سلســلة أولى من املشــاورات مع 
كل من أعضائهــا على حدة بهدف 
اســتبعاد املرشــحني الثالثة األقّل 
حظاً للحصول علــى دعم توافقي. 
وستليها سلســلتا مشاورات على 

األرجــح فــي تشــرين األول/أكتوبر 
وتشرين الثاني.

إال أن عجــز الــدول األعضــاء على 
التوافــق فــي أواخــر متــوز لتعيني 
مديــر موقت أظهر “تســييس هذه 

القضيــة”، وفق ما ذكر مصدر قريب 
من امللف

“السؤال  أن  ويرى دبلوماســي غربي 
املطروح هــو إلى أي مــدى ميكن أن 
عرقلة  عبــر  مثالً  البعــض،  يذهب 

)وصول( مرشــح مقبــول من جانب 
سائر األعضاء”.

بعد رحيل أزيفيدو، يُفترض أن يتولى 
أحد مســاعدي املديــر األربعة وهم 
أميركــي وأملاني ونيجيــري وصيني، 

املوقتــة للمنظمــة. لكــن  اإلدارة 
من  تتمكنا  لم  وبروكسل  واشنطن 

التوافق بهذا الشأن.
وتعتبر إلفير فابري الباحثة في معهد 
جاك دولور أن “الفيتو األميركي” على 
تســمية األملاني الــذي كان يحظى 
بدعم معظــم الــدول، مرتبط أوالً 
بعزم الرئيس األميركي دونالد ترامب 
على “تشديد ميزان القوى مع االحتاد 

األوروبي  قبل االنتخابات”.
وتوضــح أن “مثل هذا التنازل، مبا في 
ذلك بشــأن الواليــة املوقتة فقط، 
سيكون مهما جداً. لكن يجب أيضاً 
واشــنطن ال تستبعد  بأن  التفكير 
أن تكون الفترة االنتقالية أطول من 
املتوقع وأنها ال تريد تعيني أوروبي في 

املنصب”.
في االنتظار، يحافظ املرشحون على 
هدوئهم على غــرار البريطاني ليام 
فوكس الــذي أكد لوكالــة فرانس 
برس أن لديه “ثقة في آلية االختيار”، 
أو الكينية أمينة محمد التي تقول 
إنه ليس لديها “أي سبب للتشكيك 

بأنه لن يتّم احترام اجلدول”.
“قدرة األذى”

الدراســات  مركز  مديــر  ويوضــح 
الدولية  واملعلومــات  االســتباقية 
سيباســتيان جان أنه “من الصعب 
قيــاس قــدرة األذى لــدى الواليات 

للعملية، ومعرفة  بالنسبة  املتحدة 
التشويش  إلى أي مدى ميكنها فعالً 
عليها وعرقلتها وإلى أي مدى يريدون 
ذلك أيضاً. أعتقد أن ذلك يبقى أمراً 

مجهوالً كبيراً”.
ويضيف “لدينا شــعور بأن الواليات 
األرجح  علــى  تتحرك  لــن  املتحدة 
احلسنة  النية  القليل من  وسُتظهر 
حتــى الثالث مــن تشــرين الثاني. 
ويتحدث البعــض حتى عن االنتظار 
إلى حني تســلم )الرئيس األميركي( 
كانون  مــن  العشــرين  في  مهامه 

الثاني “.
وفي ظل التســييس غير املســبوق 
لعملية تعيني مدير جديدة ملنظمة 
التجــارة العاملية، لــم يعد البعض 
في  التصويت،  إلى  اللجوء  يستبعد 
خطوة ســتكون غير مسبوقة في 

حال حصلت.
عــام 1999، عندما لم تتمكن الدول 
من التوافق، فضلــت تعيني مديرين 
تســتمّر  لوالية قصيرة  كّل منهما 

ثالث سنوات.
إال أن هذه التســوية ال تعجب اخلبير 
املهمة  إلــى  نظراً  إلســيغ  مانفرد 
الضخمة التي تنتظر خلف أزيفيدو. 
ويقول إلســيغ إن “شــخصاً يتولى 
والية قصيرة قد يُنظر إليه على أنه 

ضعيف منذ البداية”.

تقرير

منظمة التجارة العالمية أمام آفاق غامضة مع مغادرة رئيسها منصبه
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الصباح الجديد - متابعة:
مجلــة  نشــرته  تقريــر  أورد 
أن  انتريســت"،  "ناشــيونال 
التحول االستراتيجي لسياسة 
البحر  منطقــة  نحــو  العراق 
األبيض املتوســط، يعد خطوة 
رائعــة لصالح الدولــة الغنية 

بالنفط.
وأضافــت اجمللة بــأن النفط ال 
بل  لبغداد،  الوحيــد  املورد  يعد 
أن الشــعب هــو أعظم أصول 
العراق، رغم الفقر الذي يعيشه 

منذ سنوات.
العراقي  الــوزراء  رئيــس  وكان 
مصطفى الكاظمي، التقى في 
الرئيس  املاضي،  األسبوع  عّمان 
األردنــي عبداهلل بن احلســن، 
والرئيــس املصــري عبدالفتاح 
السيسي في قمة ثالثية لبحث 
التعاون االقتصادي والسياسي، 
وهــي القمــة التي شــهدت 
اقتصاديــة جديدة  تفاهمــات 

تصب في مصلحة العراق.
ويشير التقرير إلى أن الكاظمي 

قبرص  العراق مع  لربط  يسعى 
واليونان اللتان صرفتا النظر عن 

توظيف االتراك لديها بعد التوتر 
في منطقة شرق املتوسط بن 

اليونان وتركيا، وهو ما تســعى 
له القيــادة العراقية بتوظيف 
الذي  الدولتن، األمر  أبنائها في 
يشكل مكسبا جلميع األطراف.
ويستعد %40 من سكان العراق 
إلى الدخول في ســوق العمل، 
وهم اجليــل الذين ولــدوا بعد 
الذي شهد إسقاط   ،2003 عام 
الرئيس العراقي صدام حسن .

العراقية  الدبلوماسية  وكانت 
بعد  نشطة في ظرف شهرين، 
زيــارة الكاظمي إلــى طهران، 
ثم رحلته إلى واشــنطن، التي 
التقى فيهــا الرئيس األميركي 
دونالد ترامب، في البيت األبيض.
وقع الــوزراء املرافقــون لرئيس 
الوزراء العراقي، في واشــنطن، 
عددا من العقود املهمة لتعزيز 
العراق،  النفط املهم في  قطاع 
ومتكــن العراق مــن أن يصبح 
مجال  فــي  اســتقاللية  أكثر 

الكهرباء.

ويســعى العراق لتحقيق توازن 
الدبلوماســية  العالقــات  في 
بن طهران وواشــنطن، رغم أن 
هذا األمر ليس بالســهل، إال أن 
مساع  تتضمن  املقبلة  املرحلة 
للتخلص من الهيمنة اإليرانية 
على العــراق، خاصة في مجال 
الطاقة التي تعتمد فيها بغداد 
على املســاعدات اإليرانية، وهو 
ما تسعى واشنطن إلنهائه من 
خــالل التعاون مع الســعودية 
والكويت في هــذا اجملال، وذلك 
الشــبكة  حتســن  بهــدف 
تشــهد  التــي  الكهربائيــة 

انقطاعا متكررا بشكل دائم.
ولفت التقرير إلى أن الكاظمي 
أســس  إرســاء  فــي  يرغــب 
مستقبلية ثابتة للعراق، بعيدا 
عن التحزبات التي أدى صراعها 
العــراق، فضــال عن  لتمزيــق 
جعل العراق العبا رئيســيا في 

املنطقة.

أوردت ان الكاظمي يسعى إلرساء أسس مستقبلية ثابتة

ناشيونال انترست: تحول العراق االستراتيجي نحو
البحر المتوسط خطوة رائعة تحسب لصالحه

بغداد - الصباح الجديد:
اكدت نائبة كرديــة، عقد حكومة 
اقليم كردســتان اتفاقية مع تركيا 
ملــدة 50 عاما لبيع النفط بســعر 

أبخس من سعر املاء.
وقالت النائبة عن حراك اجليل اجلديد 
يســرى رجب في تصريــح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد:" ان حكومة 
النفطية  الثــروة  اهــدرت  االقليم 

لكردستان عن طريق اتفاقية بينها 
وبن تركيــا امدها 50 عاما ، اضافة 
الــى اتفاقية اخرى مع شــركة روز 

نفط الروسية ملدة 25 عاما".
واضافــت :" ان احلكومــة املركزية 
لطاملــا كانت جادة فــي ايجاد حل 
مع حكومة االقليــم، والدليل انها 
في كل مرة ال تود ان يكون الشعب 
الكردي ضحية، حيث ارســلت في 

مرات عديدة مبالــغ لالقليم حتى 
وان كانت مخالفة للقانون"، مبينة 
:" ان مــا يقلقنا ويســبب االحباط 
لدينا هــو حتايل حكومــة االقليم 
في كل مرة مع اجلميع ، ســواء مع 
احلكومــة املركزية او مع الشــعب 

الكردي".
وتابعــت :" ان حكومــة االقليم ال 
ترســلها  التي  املبالغ  بتوزيع  تلتزم 

احلكومة االحتادية ، على املوظفن ، 
بدليــل ان املوظفن في االقليم لم 
االن مستحقاتهم  لغاية  يتسلموا 
املادية لشــهر آذار ونحن في مطلع 

شهر ايلول".
واكدت النائبــة :" ان اي اتفاق يتم 
الوصــول اليه بن املركــز واالقليم 
ســيكون آنيا ومؤقتــا اذا لم يكن 
الدستور هو االساس لهذا االتفاق".

نائبة كردية: حكومة اإلقليم اهدرت ثروته 
النفطية في اتفاقيات مع تركيا وروز نفت 

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
تهدد دعــوى قضائيــة اقيمت في 
احملكمــة امللكيــة البريطانية ضد 
وزير املوارد الطبيعية السابق اشتي 
هورامي حكومة االقليم بخســارة 
مليــار و400 مليــون دوالر اخــرى، 
ديونها  حجم  ســيثقل  الذي  االمر 

املتراكمة التي تبلغ 28 مليار دوالر.
ويتوقع ان حتكم احملكمة البريطانية 

التي ستعقد جلستها الثانية خالل 
االيــام املقبلة بتغرمي وزيــر الثروات 
الطبيعية الســابق فــي حكومة 
االقليم اشتي هورامي التي رفعتها 
شركة دانا غاز، اذا ما خسر الدعوى، 
وبذلك ســتتكبد حكومة االقليم 
خســارة مبلغ مليــار و600 مليون 

دوالر لصالح الشركة املذكورة.     
وعقدت احملكمة امللكية البريطانية 

االسبوع املنصرم اجللسة االولى في 
القضية التي رفعتها شــركة دانا 
غاز ضد اشتي هورامي، وطالبت مبلغ 
مليار و600 مليون دوالر على خلفية 
خسائر تقول الشركة انها تكبدتها 
بنحو غير قانوني عندما كان اشتي 
الطبيعية،  للثــروات  وزيرا  هورامي 
وفي حال حكمــت احملكمة لصالح 
شــركة دانا غاز وهــو االرجح، فان 

ملزمة  ســتكون  االقليم  حكومة 
كتعويض  املذكور  املبلغ  بتســديد 

للشركة.    
وزير  هورامي منصب  اشتي  وشغل 
فــي حكومة  الطبيعية  الثــروات 
االقليم ملدة 14عاماً وهو يشغل االن 
منصب مستشــار ررئيس حكومة 
االقليم لشــؤون الطاقة ويتحكم 

من لندن مبلف النفط في االقليم.

اكدت انها تتحايل على شعبها وعلى المركزدانا غاز تقيم دعوى قضائية جديدة ضد اشتي هورامي  

حكومة االقليم مهددة بخسارة مليار و600 مليون دوالر 
وزيادة مديونيتها

وزير النفط يتوقع ارتفاع أسعار النفط
6إلى 50 دوالرًا للبرميل مجلس المفوضين يعمل على رسم 

2السياسة االستراتيجية لالنتخابات

محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

يواصل فرع توزيع كهرباء شــمال 
البصرة تنفيذ أنشطته وفعالياته 
ضمن  التخصصيــة  وخدماتــه 
خطته للمحافظة على انسيابية 

التيار الكهربائي .

تنفيذ حملة لرفع كافة 
التجاوزات

مكتــب الصبــاح اجلديــد فــي 
البصرة تابــع عددا من الفعاليات 
التخصصية لفرع كهرباء شمال 
املالكات  نفــذت  حيــث  البصرة 
شعبة  في  والفنية  الهندســية 
التجــاوزات من قســم مبيعات 
الطاقــة التابــع لفــرع كهرباء 
شمال البصرة أحد فروع الشركة 
العامــة لتوزيع كهربــاء اجلنوب 
وبإســناد من مــالكات العالقات 
من  وبدعم  واملتابعــة  واالعــالم 
رفع  اعمال  الكهرباء  شرطة  قبل 
التجاوزات احلاصلة على الشبكة 
الكهربائيــة في عمــوم مناطق 
حملافظــة  والنواحــي  االقضيــة 
البصرة ضمــن الرقعة اجلغرافية 

لفرع شمال البصرة .
ومت تنفيــذ احلملــة مبتابعــة من 
الفرع واشراف مسؤول التجاوزات 
أركان عبد الزهــرة ونفذت ضمن 
واقــع مركــز ناحية خــور الزبير 
غــرب احملافظــة ومت خاللها قطع 
مواقع جتارية نتيجة تراكم الديون 
موقعية  جبايه  و  انذارات  وتوجيه 
لديون ســابقة و ان احلملة نفذت 
مركز  الصاحلية  مناطق  في  أيضا 
قضاء شــط العــرب ومت خاللها 
تراكم  بسبب  جتارية  مواقع  قطع 
الديون وقطع مواقع جتارية نتيجة 
عدم وجود اشــتراكات اصولية و 
اخلطوط  جميع  ومصــادرة  قطع 
الثانيــة وهــي عبارة عــن تبادل 
التغذيــة بني املغذيــات القريبة 
وتوزيع انذارات بعــدم إعادة التيار 

مع جبايه موقعية .

مواصلة أعمال الصيانة

الهندســية  املــالكات  وأجنــزت 
والفنية في قسم تنفيذ املشاريع/
القرنة شمال البصرة التابع لفرع 
كهرباء شــمال البصــرة اعمال 
حملوالت  طارئــة  ضرورية  صيانــة 

الشبكة الكهربائية. 
الفرع  مــالكات  متكنــت  فقــد 
مــن العاملني في قســم تنفيذ 
املشــاريع / القرنــة مــن صيانة 
محــوالت الشــبكة الكهربائية 
املربوطــة علــى شــبكة مغذي 
مزيرعة 11ك ف اخلارج من متنقلة 
الواقع  33ك ف ضمن  النهيــرات 
التابعة  مزيرعه  ملناطق  اجلغرافي 
إلى مركز قضــاء القرنة و ان هذا 
العمل يســهم بشكل كبير في 
استقرار التيار الكهربائي واحلفاظ 

عليه وتوازن االحمال فيه 
 ومت العمــل ايضــا علــى صيانة 
خــط33ك ف مصــدر محطــة 
الرافضيــة الثانويــة 33/11ك ف 
القادم من محطــة البكر 132ك 
ف مــن خــالل اســتبدال بعض 
االسالك املتدلية واستبدال عوازل 
الضغط العالي واجلنابر وســحب 
االســالك املتدلية للجزء الهوائي 
من اخلط أن املــالكات الفنية في 
خدمات شط العرب أجنزت صيانة 

خــط تنومــة 33ك ف القادم من 
132ك  الثانوية  النجيبية  محطة 
ف نتيجــة تعرض اخلط الى قطع 
من  الهوائي  اجلــزء  في  اســالك 

اخلط. .
ومتكنــت مالكاتنــا في شــعبة 
اجلوينترية  والقابلــوات  الفحص 
ف  33ك  خــط  صيانــة  مــن 
فراس  الشــهيد  محطة  مصدر 
الثانوية11/  العرب(  احللفي)شط 
33 ك ف القــادم مــن محطــة 
الفيحاء املتنقلة 132ك ف ضمن 
الواقــع اجلغرافي ملناطق التنومة 
مركز قضاء شــط العرب شــرق 
البصرة من خالل استبدال جوين 
أرضي لقابلو 1×400 ملم² وبدعم 
كبير خلدمات الصاحلية من خالل 
فصل حلقات تبنّي عطب بالقابلو 
وقــد متت صيانــة القابلــو وفق 
املواصفــات املعمول بهــا عامليا 
لكي  أخرى  مــرة  للعمل  واعادته 

ينعم اهلنا بنعمة الكهرباء. .
كما مت العمل علــى صيانة خط 

33 ك ف رقــم 1 وهــو مصــدر 
33/11ك ف  الثانوية  محطة اخلور 
نتيجــة تعرض اخلــط الى عطب 
ظاهري فــي احللقــة الثانية من 
باخلط  املرتبــط  االرضــي  اجلــزء 
الهوائي)الســتركچر( مــن خالل 
اســتبدال بعض جزء مــن قابلو 
الواقــع  ضمــن  ١×٤٠٠ملــم² 
ناحية  ملناطق مركــز  اجلغرافــي 
اخلور التابعــة لقضاء الزبير غرب 

احملافظة

تنفيذ عمل نصب اعمدة ضغط 
عالي

ومتكنــت املــالكات الهندســية 
مركز صيانة كهرباء  في  والفنية 
القرنة التابع لفرع كهرباء شمال 
البصــرة من تنفيــذ عمل نصب 
اعمدة ضغط عالي 11 ك ف ضمن 
الواقــع اجلغرافــي ملناطق مركز 

قضاء القرنة شمال احملافظة..
ومت نصب اعمدة ضغط عالي نوع 

مدور لغــرض نصب محوالت حل 
االحمال  ذات  للمحــوالت  اختناق 
العالية على مغذي نهر الباشــا 
11ك ف اخلارج من محطة السعد 
33/11ك ف فيما يسهم  الثانوية 
العمل بشكل كبير في استقرار 
التيار الكهربائــي واحلفاظ عليه 

وتوازن االحمال فيه.

اجناز عمل صيانة طارئة خلطوط 
11ك ف

الهندســية  املــالكات  ونفــذت 
والفنية في مركز صيانة كهرباء 
الثغر التابــع لفرعنا عمل صيانة 
ضرورية طارئة خلطوط الشــبكة 

الكهربائية 11 ك ف. .
ومت العمل علــى صيانة مغذيات 
الثغــر اجلنوبــي 11ك ف ومغذي 
الفيصــل 11ك ف اخلارجــني من 
صيانة  مــن خالل  الثغر  متنقلة 
اجلنابــر  واســتبدال  الفواصــل 
العالي  الضغط  واستبدال عوازل 

11ك ف وسحب االسالك املتدلية 
ألستقرار التيار الكهربائي .

مركز صيانة كهرباء الهوير

الهندســية  املــالكات  واجنــزت 
والفنية في مركز صيانة كهرباء 
الهوير التابع لفرع كهرباء شمال 
البصــرة أ اعمال صيانــة وقائية 
ضرورية طارئة للمحوالت املربوطة 

على الشبكة الكهربائية ..
مسؤول  املوســوي  منتصر  وقال 
مركز الصيانة : ان العمل تضمن 
بغية  للمحوالت  وقائيــة  صيانة 
العطب  مــن  عليهــا  احلفــاظ 
واســتعدادا لفصل الشتاء و من 
املوجودة  املغــادرات  معاجلة  أجل 
حيــث مت رفع البعــض االخر من 
احملوالت إلى ورشة تصليح احملوالت 
لغرض الصيانــة وتضمن العمل 
وصيانــة  البورســالين  صيانــة 
واســتبدال  والــرود  الرواســط 
واشرات وچنب وسد نقص الزيت .

حمالت لرفع التجاوزات على الشبكة وإنجاز العديد من 
أعمال الصيانة ونصب أعمدة جديدة للضغط العالي
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة 
ان شــركة سعد العامة احدى شــركات الوزارة 
التنفيذية قامت بإجناز وتســليم مدرستني في 
محافظة ذي قار فيما حققت نسب اجناز متقدمة 
في ثالث مــدارس اخرى في محافظتي الديوانية 
والبصرة ضمن مشــاريع االبنية املدرسية التي 

تنفذها الشركة في عموم احملافظات.
واكد مدير عام الشــركة املهندس صادق محمد 
ان تلك املدارس هي ضمــن الوجبة الثانية التي 
مت اجنازها لتضاف الى خمســة مدارس سبق وان 
مت إجنازها وتســليمها واشغالها في محافظتي 
النجف االشــرف وكربالء املقدسة، موضحاً الى 
ان املدارس التي مت تســليمها هي )محمد الباقر( 
و)الصفــا( في محافــظ ذي قار فيمــا تتواصل 
االعمال بنســب اجناز متقدمة في ابنية مدارس 
)الطبــر والترابيــة( فــي محافظــة الديوانية 
ومدرســة )الطالئع( في محافظــة البصرة مبا 
يؤمن تسليمها في شهر تشــرين االول القادم، 
داعياً وزارة التربية لتســديد السلف املستحقة 
للشركة ألستئناف وفتح العمل في ٢١ مدرسة 

أخرى. 

بغداد _ الصباح الجديد :
افتتح وزير العدل القاضي ســاالر عبد الســتار 
محمد ســجن البلديات  التابع الى دائرة االصالح 
العراقية بعد  انتهاء مراحل  التأهيل والتحصني 
األمني لألســوار اخلارجية  بالتعــاون مع  القوات 
األمنية ، بحضور العميــد احلقوقي علي نعمه 
جواد  مدير عام دائرة االصالح العراقية ومعاونيه ، 

وكذلك عدد  من املسؤولني االمنيني. 
واكد الوزير على هامش حفل االفتتاح الذي أقيم 
 في  مقر الســجن ان الوزارة مستمرة في تأهيل 
واصالح  النزالء من اجل اعادة دمجهم في اجملتمع 
 واستحداث  قاعات سجنية النهاء االكتظاظ في 

جميع  السجون التابعة  الى دائرة االصالح . 
  واجرى الوزير جولة تفقدية في اروقة الســجن 
ملشــاهدة  عمليــات االجنــاز اخلاصــة بالتأهيل 
واالعمار وتوفير  اخلدمات ، مثمنا اجلهود املبذولة 
من قبل مدير عام دائرة االصالح وإدارة الســجن 
ملا قدموه من جهودٍ كبيرة في  استحداث وتاهيل 
الســجن ومراعاتهم اجلوانب اإلنســانية  والتي 
تتالءم على وفق املعايير الدولية املعنية بحقوق 

اإلنسان.  
على صعيــد متصل بحث الوزيــر مع محافظ 
االنبــار الدكتورعلي فرحان  التعاون والتنســيق 
فيما يتعلــق بتخصيص قطعــة ارض للدوائر 
العدلية  في اجملمع احلكومي اجلديد للمحافظة . 

واكد الوزير على  اهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
 بني اجلانبني لتقدمي افضــل اخلدمات  للمواطنني 
في محافظة االنبــار وتذليل  جميــع املعوقات 
 والوقوف على اهم احتياجاتهم  خدمة للصالح 
العام لرفد مســيرة العمــل  واالرتقاء باخلدمات 
 املقدمة لهم ، طكت مت االتفاق ايضا مع احملافظ 
 علــى تخصيــص )37( قطعــة ارض لتوزيعها 
على موظفــي دائرة  االصــالح العراقية , مثمنا 
في الوقت ذاته اجلهود املبذولة من قبل  الســيد 
احملافظ بتقدمي الدعم للدوائر العدلية واملساهمة 

في تلبية  احتياجاتها ومتطلباتها املشروعة . 
  من جانبــه ثمن احملافظ اجلهود املبذولة  من قبل 
 الوزارة  ومتابعتها لكل ما يتعلق بخدمة اجملتمع 
 والنهوض بالواقع  العدلي خدمتا للصالح  العام 

والتي تتفق  مع املبادئ والقانون  والدستور . 

بغداد _ الصباح الجديد :
االســالمي  النهرين  مصــرف  حذر 
)مصــرف حكومــي( زبائنه ســواء 
او غير  لديــه  رواتبهــم  املوطنــني 
املكاتب  مع  التعامــل  من  املوطنني 
االهليــة الوهمية  التي تســتخدم 

اسم املصرف بشكل غير قانوني.
وقال بيان لوحــدة االعالم واالتصال 
احلكومــي ان “ فروع املصرف االربعة 
املنتشرة في بغداد واحملافظات والتي 
هي )الفرع الرئيــس في بناية االدارة 
بــاب املعظم وفرع حي  العامة في 
اجلهــاد بجانب الكــرخ اضافة الى 

فرع الســالم في محافظة النجف 
االشــرف وفــرع الفراهيــدي فــي 
املســؤولة  هي   ) البصرة  محافظة 
عن منــح التمويالت على وفق صيغ 
املصرف  لزبائن  االســالمي  التمويل 
ســواء كان الزبون موطن راتبه لدى 
املصــرف او غير موطــن لراتبه في 

مصرفنا “.
واضاف البيــان ان “ تعامــل مع اي 
مكتب او شركة خارج فروع املصرف 
فاننا غير مسؤولني عن هذا التعامل 
ملزمني  وغير  القانونية  الناحية  من 

به “.

على صعيــد متصل دعــا مصرف 
النهرين االســالمي احلكومي كافة 
زبائنــه ممن لــم يقوموا بســداد ما 
بذمتهم من اقساط مستحقه عن 
كافة التمويالت االسالمية املمنوحة 

لهم الى االسراع بسدادها فورا “.
وقال بيان لوحــدة االعالم واالتصال 
احلكومي ان  على املتلكئني االسراع 
بذمتهم  التــي  املبالــغ  بتســديد 
وبخالفــه ســيتم اتخــاذ جميــع 
االجراءات القانونية بحقهم استنادا 
الى احــكام قانون حتصيــل الديون 

احلكومية رقم 56 لسنة 1977 

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
عــادل الركابي، عن إكتشــاف 8392 
شــخصاً من مزدوجــي الراتب كانوا 
يتقاضون رواتب من شــبكة احلماية 

االجتماعية وهيئة ذوي اإلعاقة.
وقــال الركابي في حديــث صحفي، 
إن “الوزارة ســبق وأعلنت وجود أكثر 
من 12 ألفا من مســتفيدي احلماية 
الرواتب، من  االجتماعية من مزدوجي 
الذين يتقاضــون رواتب من احلكومة 

زائدا راتبا من اإلعانات االجتماعية”.
وأضاف، “بعد تقاطع البيانات بشكل 

كامل، ثبــت أن الذين يتقاضون رواتب 
مزدوجــة ومت إيقافهــم هــم 6814 
و1578  االجتماعيــة،  احلمايــة  على 
على هيئــة ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
اخلاصــة”، موضحا أن  “تلك الرواتب مت 
ما  واستعادة  نهائي،  بشكل  إيقافها 
بذمتهم مــن مبالغ إضافة إلى أنهم 

متجاوزون على حقوق الفقراء”.
وأشــار إلى الركابي أن الــوزارة دعت 
يتقاضون  الذين  من  سابقا  املواطنني 
رواتــب مزدوجة إلــى مراجعة الوزارة 
30 يوما وبعكس ذلك ســتتم  خالل 
واســترجاع  القضاء  إلــى  إحالتهم 

املبالغ املتجاوزين عليها دفعة واحدة”.
على صعيد اخر اكــدت وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية تشكيل جلنة 
وزاريــة تتولــى إعداد قاعــدة بيانات 

للعمال األجانب.
وقالت الــوزارة في بيان لهــا إنه “مت 
إعداد  تتولــى  وزارية  جلنة  تشــكيل 
قاعدة بيانــات لألجانب العاملني في 
تتكون  أن”اللجنة  العراق”. مضيفــة 
والهيئات  الــوزارات  عــن  ممثــل  من 
املعنيــة بهذا امللــف، لتكون هنالك 
صــورة واضحة عــن عددهم وأماكن 

تواجدهم”.

االعمار: انجاز عدد من 
مشاريع األبنية المدرسية 

في عموم المحافظات

وزير العدل القاضي ساالر 
عبد الستار يفتتح سجن 

البلديات

“النهرين االسالمي” يحذر من التعامل مع غير 
الفروع الرسمية التابعة له

العمل 8392 متجاوز على رواتب الحماية 
االجتماعية وذوي االعاقة

دعا الزبائن المتلكئين االسراع بتسديد المبالغ التي بذمتهم إعداد قاعدة بيانات للعمال االجانب

بغداد _ الصباح الجديد :

إســتعداداً لالنتخابــات املقبلة يعمل 
مجلس املفوضني على رسم السياسة 
االنتخابات  ملفوضيــة  االســتراتيجية 
والــذي يعــد منهجــاً  لبنــاء العمل 
العملية  أجل حتقيــق  مــن  االنتخابي 

الدميقراطية. 
وعليــه تباحث مجلــس املفوضني مع 
رئيس  وبحضور  النــواب  رئيس مجلس 
اللجنــة االمنيــة العليــا لالنتخابات 
القانونية في مجلس  اللجنــة  ورئيس 
النــواب العراقي وممثل عــن بعثة  األمم 
الفنية  التحضيــرات  بشــأن  املتحدة 
العملياتيــة واإلدارية إلجراء االنتخابات 
وآلية العمل على تذليل العقبات التي 
تواجهها واملتوقفة على إكمال القانون 
واملالحق اخلاصة به  واملوازنة االنتخابية، 
فضالً عن مناقشة  نقص املالكات التي 
تؤثر ســلباً على االســتقرار الوظيفي 

للمؤسسة.
لالنتخابات  التحضيرات  مع  وإنسجاماً 
االنتخابي  العمــل  ولتنســيق  املقبلة 
تعمل املفوضية على تشــكيل اللجان 

لتســيير عمل  بها  واالجتماع  اخملتلفة 
املؤسســة  والتنســيق التفاعلي  بني 
جوانبهــا الفنيــة واالداريــة واملاليــة  
آلية  ضمن  االتصاليــة  واملعلوماتيــة 
ترســم مســارات العمل باجتاه حتقيق 

انتخابات نزيهة وشفافة. 
وعليه عقدت االدارة االنتخابية  اجتماع 
الدائرة  عــن طريق  العملياتية  اللجنة 
االلكترونية مع فريق بعثة األمم املتحدة 
فــي العــراق )UNAMI(، وفريق املنظمة 
 IFEC(  الدوليــة لالنظمــة االنتخابية
( لبحــث ومناقشــة  فقــرات اجلدول 
والتوقيتات  للمفوضيــة  العملياتــي 
وأســفر  لتنفيذه،  الالزمــة  الزمنيــة 
االجتماع عن بلــورة األراء للوصول الى 
جدول عملياتي رصني سيعد بعد إكمال 

و ورود القانون واملالحق اخلاصة به .
وفــي ســياق متصــل عقــدت إالدارة 
املالك   جلنة  مــع  اجتماعاً  االنتخابيــة 
وفق   الوظيفي  املــالك  إكمــال  لغرض 
للموسسة  اجلديد  التنظيمي  الهيكل 
وحســب الوصــف الوظيفــي للدوائر 
واالقسام  والشعب في املكتب الوطني 
.وبحثت  االنتخابية  احملافظات  ومكاتب 
مع جلنــة شــؤون مكاتــب احملافظات 
االنتخابيــة  وجلنة االشــراف ومتابعة 

وتقييم  العمل في املكاتب  للتيقن من 
مدى تنفيذ وإجناز املهام املوكلة اليهم، 
ومتابعة آليــة العمل  فيها وفي مراكز 
التســجيل التابعة لها والتوجيه بجرد 
مراكز  الفتتــاح  إســتعداداً  البطاقات 

التسجيل لتوزيعها، فضالً عن الزيارات 
امليدانية للوقوف على آلية سير العمل 

فيها.
وعلــى صعيــد متصل عقــدت االدارة  
اجتماع جلنة سجل الناخبني ومبشاركة 

 ، الشــعب ذات العالقة من )االجراءات 
وسجل الناخبني، والشكاوى والطعون(؛ 
للتباحــث في  إجــراءات التســجيل 
البايومتــري لناخبــي التصويت العام 
واخلاص والنازحني ، وآلية اعادة إنتشــار 

مراكز  االقتراع وصوالً للناخب العراقي  
لتســجيل بياناتهــم ، وإضافة مواليد 
2003 ،  فضــالً عن تقدمي تقارير  متابعة 
توزيع بطاقة الناخــب للتصويت العام 
واخلاص، كما مت التباحث أيضاً في ضرورة 
تفعيل اإلجــراءات امليدانيــة من خالل  
الفرق اجلوالة بغية زيادة نسبة الناخبني 

املسجلني بايومترياً. 
وإنسجاماً  مع ما تقدم تعمل املفوضية 
على تفعيل مذكــرة التفاهم مع وزارة 
الداخلية لبحث إمكانية تبادل البيانات 
معها لزيادة عدد املســجلني بايومتريا، 
وللخروج بســجل ناخبني رصني  يخدم 
معهم  والتنسيق  االنتخابية,  العملية 
حلث منتســبيهم على استالم بطاقة 

الناخب االلكترونية البايومترية .
كما وعقد اإلجتماع  الدوري  االسبوعي 
لالنتخابات  العليــا  االمنيــة  للجنــة 
فــي مقر املفوضيــة  بحضــور االدارة 
الترتيبــات  ملناقشــة  االنتخابيــة 
االنتخابيــة  األمنيــة  واالســتعدادات 
والوقوف على مكامن اخللل حلفظ وأمن 

العملية االنتخابية.
من جانــب آخر تؤكــد املفوضية على 
ضرورة تفعيل دور دائرة االعالم واالتصال 
اجلماهيري في توعية وتثقيف الناخبني 

واســتالم  التســجيل  على  وحثهــم 
تقدمي  خالل  من  البايوميترية  البطاقات 
اخلطــط االعالمية للمكتــب الوطني 
والعمل  االنتخابية.  احملافظات  ومكاتب 
مع  التفاهم  مذكــرة  تفعيــل  علــى 
شــبكة االعالم العراقي للمســاهمة 
في تطوير قــدرات وإمكانيات موظفي 
الدائرة االعالمية فضال عن املســاهمة 
فــي توعيــة وتثقيف الناخبــني كونه 
عمل وطني يجب أن تســهم فيه كل 

املؤسسات املعنية بالشأن االنتخابي .
وختامــاً  تدعو  مفوضيــة االنتخابات 
الناخبــني جميعاً الــى مراجعة مراكز 
التسجيل لتسجيل بياناتهم أو استالم 
التاكد  وميكن  البايومتريــة  بطاقاتهم 
منها من خالل تفعيل تطبيق ســجل 
 android&ios الناخبــني على جهــازي
)https://apps.apple.com/us/app/vot-
https:// و   )    er-list/id 1148396230
play.google.com/store/apps/de-

 )  )tails?id=com.ihec.vlapp&hl=en
التسجيل  ملعرفة اســم وعنوان مركز 
ومركــز االقتراع وحالة التســجيل عن 
طريق البحث باســتخدام رقم الناخب 
اخلاص بــك أو عــن طريــق املعلومات 

الشخصية .

تقرير

مجلس المفوضين يعمل على رسم السياسة االستراتيجية لالنتخابات 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
دعت جلنــة الزراعة وامليــاه واالهوار 
النيابية الى االسراع بانشاء السدود 
الســتطالح مســاحات كبيرة من 
االراضي وتوفيــر الكميات املطلوبة 

من املياه للخطط الزراعية.
وقال رئيس اللجنة ســالم الشمري 
في بيــان تلقــت الصبــاح اجلديد 
نسخة منه امس االثنن، ان "الوضع  
في العــراق ودول املنبع اجملاورة تركيا 
وايران يتســم بالتذبــذب بااليرادات 
يؤثر بشكل  مما  والسنوية  الفصلية 

سلبي على اخلطط الزراعية".
واضاف الشــمري ان "فترة االيرادات 
العالية تكون خالل فصل الربيع وهي 

ال تخدم املوسم الزراعي الشتوي وال 
الزراعي الصيفي لذلك فأن  املوسم 
انشاء السدود يعتبر ضرورة ملحة".

 واوضح ان "هدف انشــاء الســدود 
املياه  وتنظيــم  تأمــن  الرئيســي 
للــري من خــالل خطط  الالزمــة 
تشــغيل صيفية وشــتوية مبنية 
علــى سياســة تشــغيل مركزية 
لتلبية االحتياجات املائية على مدار 
املســتخدمة  للقطاعات  الســنة 
للمياه كافة وفي مقدمتها القطاع 
الزراعي الذي يســتهلك بحدود 85 
% مــن حجم امليــاه املتاحة وتامن 
للســنة  اخلزين  من  معينة  كميات 

التالية.

الزراعة النيابية تدعو الى االسراع بانشاء 
السدود وتوفير المياه للخطط المطلوبة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــفت مصــادر حكومية امس 
االثنن أن الرئيس الفرنسي اميانويل 
زيارة رسمية  بأول  ماكرون سيقوم 
له الى البالد يوم غد األربعاء، تعبر 
عن وقوف فرنسا الى جانب العراق 

في وجه األزمة التي تعصف بها.
ويعــد ماكرون أرفع مســؤول يزور 
البــالد منذ تولــي رئيــس الوزراء 
رئاســة  الكاظمــي  مصطفــى 
احلكومة في أيار املاضي، وتستغرق 

يوًما واحًدا عقب زيارته لبيروت.

وقــال املصدر إن الرئيــس ماكرون 
ســيلتقي رئيس الــوزراء والرئيس 
العراقــي ومــن املؤمــل أن يجري 
محادثات مع سياســين فاعلن". 
آخران  عراقيــان  مســؤوالن  وأكد 
هذه الزيــارة لكن قصر االليزيه لم 

يؤكدها حتى اآلن.
ووفقــا ملصــادر عراقية، ســتركز 
في  العراقية،  السيادة  على  الزيارة 
ظل اصرار بغداد على الســير في 
طريق مستقل بعيداً عن املواجهة 

بن حليفيها واشنطن وطهران.

بغداد ـ الصباح الجديد:
االثنن  امس  التجــارة  وزارة  اعلنت 
توجيه فروع التموين في محافظات 
توزيع  بعمليــة  بالشــروع  البــالد 
قسيمة البطاقة التموينية لعامي 

. ٢٠٢٠ - ٢٠٢١
التخطيط  دائــرة  وقالت مدير عام 
واملتابعة في الوزارة ابتهال هاشــم 
صابــط فــي بيــان صحفــي أنه 
"مت توجيــه فــروع التمويــن كافة 
بالشــروع بعملية توزيع قســيمة 
البطاقــة التموينيــة اجلديدة عن 
طريق الــوكالء من خالل حضورهم 
الى الفرع التمويني مســتصحبن 
 ( العائالت  مستمســكات  معهم 

نســخ مصورة ( اذ يتم تسليمهم 
البطاقــات بعد تدقيقهــا بالفرع 
مع املستمســكات والذي بدورهم 
ت  العائال  على  بتوزيعها  سيقوموا 

."
وأضافت ان "فترة التوزيع ســتكون 
فترة عفــو لالبالغ عن املســافرين 
واملتوفن ليتسنى للدائرة شطبهم 
حســب  التموينية  البطاقــة  من 
املعمول  والتعليمــات  الضوابــط 
بها فــي الوزارة بهــذا اخلصوص اذ 
يكون بامكان املواطن عند مراجعة 
الوكيل الستالم بطاقته التموينية 
االبالغ عن املســافرين واملتوفن من 

خالل ملئ استمارة خاصة بذلك".

 التجارة تشرع بتوزيع قسيمة البطاقة 
التموينية لعامي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون 
يزور البالد غدا 

بغداد - وعد الشمري:
أمس  العراقية،  القوى  حتالف  أكد 
االثنــن، ضرورة مضــي احلكومة 
بإجراءات حصر السالح بيد الدولة، 
محــذراً مــن اســتمرار عمليات 
االغتيال ضد ناشطي التظاهرات، 
فيمــا أكد أن بقــاء الوضع احلالي 
ســيؤثر ســلبياً على االنتخابات 

املبكرة.
وقال النائــب عن التحالف فيصل 
العيساوي في حديث إلى "الصباح 
الفعاليات  إن "جميــع  اجلديــد"، 
الشــعبية تؤيد مطالبنا بضرورة 

حصر السالح بيد الدولة".
"اخملــاوف  أن  العيســاوي،  وتابــع 
السالح  مستمرة من اســتخدام 
السياســية  املكاســب  ألغراض 
بن الشــركاء، وهي حالة سلبية 

تستدعي من اجلميع الوقفة".
وأشــار، إلــى أن "الضــرورة تأتي 
لتعين السالح املنضبط من غيره 
املنفلت والذي أســهم في تدهور 
الوضع األمني في الفترة االخيرة".

أن  إلــى  العيســاوي،  ولفــت 
مصطفى  الــوزراء  رئيس  "مهمة 
العام  القائد  بوصفــه  الكاظمي 
تكون  أن  ينبغي  املسلحة  للقوات 
السالح  ملف  معاجلة  في  حاضرة 

املنفلت".
وأورد، أن "كل العراقيــن معنين 
بتشــخيص احلالــة املوجودة في 
البلد املتعلقة بالســالح املنفلت، 
واملطالبــة بحســم هــذا امللف 

بأسرع وقت".
وأكــد العيســاوي، أن "الســالح 
املنفلت أودى بحيــوات عدد كبير 
من شباب التظاهرات الذي خرجوا 
للمطالبة بحقوقهم املشــروعة 

السيما في احملافظات اجلنوبية".
ويواصــل، أن "ما منر بــه اليوم هو 
املقرات،  وحــرق  االغتيال  عمليات 
الدولة  بيد  السالح  ودعوتنا حلصر 
تتعلق مبا يعيشه العراق من ظرف 

آني".
وبــن العيســاوي، أن "دور الدولة 
فــي مالحقــة الســالح املنفلت 
ينبغــي أال يكــون على أســاس 
مكوناتي أو طائفــي، إمنا حيث ما 

وجد تتم مالحقته والقضاء عليه 
ومحاسبة املتورطن بحمله".

ودعا، "ممثلي احملافظات التي تشهد 
تصاعــداً فــي الســالح املنفلت 
وعمليــات اغتيال إلى وحدة القرار 
القانون  عن  اخلارجن  مواجهة  في 

ودعم احلكومة في هذا املنحى".
"احملافظات  أن  العيساوي،  ومضى 
احملررة كانت لها جتربة مع السالح 
املنفلت وأســهمت فــي احلد من 

نفوذه إلى حــد كبير بالتعاون مع 
الفعاليات الشعبية والعشائرية".
مــن جانبه، ذكــر النائــب االخر 
عــن التحالف رعــد الدهلكي، أن 
بدأ  املنفلت  الســالح  "موضــوع 
يؤثــر كثيراً على الســلم االهلي 
وقد شاهدنا تصاعداً في عمليات 

االغتيال".
وتابــع الدهلكي، فــي حديث إلى 
"املرحلة  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 

احلالية تتطلب مــن اجلميع اتخاذ 
مواقف صريحــة وحازمة لتقوية 
الدولــة وإبعــاد اخلارجــن عــن 

القانون".
ولفت إلى أن "العراق امام حتد مهم 
يتمثــل بالدعوة إلــى االنتخابات 
املبكرة وبقاء الســالح في الشارع 
ممكــن أن يؤثر بشــكل كبير على 

ارادة الناخب العراقي".
أن  إلــى  الدهلكــي  وانتهــى 

"احملافظــات احملررة عانت كثيراً مع 
تخلصت  حتى  املنفلت  الســالح 
منــه، وال تريد نقــل التجربة إلى 

احملافظات اجلنوبية".
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب 
محمــد احللبوســي كان قد حذر 
من الســالح املنفلت وقال إنه بيد 
أثار غضب  ما  الشيعية  الفصائل 
السياســية  القوى  مــن  العديد 

املمثلة للمكون.

تحالف القوى يطالب الحكومة بمالحقة "السالح 
المنفلت" حيثما وجد ومحاسبة المتورطين بحمله

 حذر من نقل معاناة المناطق المحررة إلى المحافظات الجنوبية

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت جلنة األمن والدفاع النيابية، 
قانــون "جرائم  االثنــن، جاهزية 
فــي  للتصويــت  املعلوماتيــة" 
الفصل التشــريعي اجلديد جمللس 
النواب، وسط مخاوف من أن يحد 

القانون من حرية الرأي في البالد.
وقال عضــو اللجنة علي الغامني، 
النيابية  والدفــاع  األمن  "جلنة  أن 
واللجان النيابيــة األخرى أكملت 
قانون جرائــم املعلوماتية"، مردفاً 
انه "أصبــح جاهزا اآلن للتصويت 
عليــه فــي الفصل التشــريعي 

اجلديد جمللس النواب".
جرائــم  "قانــون  أن  وأضــاف 
املعلوماتيــة يعــد مــن القوانن 
املهمــة فــي مجلس النــواب، ال  
بد من تشــريعه بعد اســتئناف 
جلســات اجمللس للحد من ظاهرة 
والوثائق  املعلومات  ونشر  تسريب 
املهمــة للدولــة العراقيــة عبر 
والتواصل  االلكترونيــة  املواقــع 

االجتماعي".
يذكر ان مجلــس النواب العراقي 

"اجلرائم  قانــون  بكتابــة  شــرع 
املعلوماتيــة" منذ وقت مبكر من 
الدورات  حتى  ذلك  شــمل  عمره، 
الســابقة، اال ان عدم االتفاق على 
اجملتمع  ومعارضة  بنــوده  معظم 

املدني ادت الى تأخير اقراره.
يكون  ان  ويخشــى كثيرون مــن 
تطبيق القانــون، منطلقا لتقييد 
احلريات؛ ويقول البعــض ان  إقرار 
لتجرمي  القانون قد يكون منطلقا 
انتقاد األحــزاب ونظام احملاصصة 
على  والسياسية  الدينية  والرموز 
مواقع التواصــل، فيجرم ويحكم 

بالسجن والغرامات.
وقال نــواب في نهاية شــهر متوز 
املاضــي، إن جلنة األمــن والدفاع 
النيابية عقدت اجتماعاً استثنائياً 
ملناقشة قانون اجلرائم املعلوماتية 
وتهيئته للتصويت في جلســات 
موضحن  املقبلة،  النواب  مجلس 
انــه جــرى اســتكمال جميــع 
اإلجــراءات واجلوانــب القانونيــة 
تنفيذ  بآليــات  اخلاصة  والفنيــة 

القانون بعد إقراره.

مجلس النواب يعتزم توجيه 
ضربة لحرية التعبير في البالد  

بتشريع قانون تحت مسمى جرائم المعلوماتية 



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

يواصل فرع توزيع كهرباء شــمال 
البصرة تنفيذ أنشطته وفعالياته 
ضمن  التخصصيــة  وخدماتــه 
خطته للمحافظة على انسيابية 

التيار الكهربائي .

تنفيذ حملة لرفع كافة 
التجاوزات

مكتــب الصبــاح اجلديــد فــي 
البصرة تابــع عددا من الفعاليات 
التخصصية لفرع كهرباء شمال 
املالكات  نفــذت  حيــث  البصرة 
شعبة  في  والفنية  الهندســية 
التجــاوزات من قســم مبيعات 
الطاقــة التابــع لفــرع كهرباء 
شمال البصرة أحد فروع الشركة 
العامــة لتوزيع كهربــاء اجلنوب 
وبإســناد من مــالكات العالقات 
من  وبدعم  واملتابعــة  واالعــالم 
رفع  اعمال  الكهرباء  شرطة  قبل 
التجاوزات احلاصلة على الشبكة 
الكهربائيــة في عمــوم مناطق 
حملافظــة  والنواحــي  االقضيــة 
البصرة ضمــن الرقعة اجلغرافية 

لفرع شمال البصرة .
ومت تنفيــذ احلملــة مبتابعــة من 
الفرع واشراف مسؤول التجاوزات 
أركان عبد الزهــرة ونفذت ضمن 
واقــع مركــز ناحية خــور الزبير 
غــرب احملافظــة ومت خاللها قطع 
مواقع جتارية نتيجة تراكم الديون 
موقعية  جبايه  و  انذارات  وتوجيه 
لديون ســابقة و ان احلملة نفذت 
مركز  الصاحلية  مناطق  في  أيضا 
قضاء شــط العــرب ومت خاللها 
تراكم  بسبب  جتارية  مواقع  قطع 
الديون وقطع مواقع جتارية نتيجة 
عدم وجود اشــتراكات اصولية و 
اخلطوط  جميع  ومصــادرة  قطع 
الثانيــة وهــي عبارة عــن تبادل 
التغذيــة بني املغذيــات القريبة 
وتوزيع انذارات بعــدم إعادة التيار 

مع جبايه موقعية .

مواصلة أعمال الصيانة

الهندســية  املــالكات  وأجنــزت 
والفنية في قسم تنفيذ املشاريع/
القرنة شمال البصرة التابع لفرع 
كهرباء شــمال البصــرة اعمال 
حملوالت  طارئــة  ضرورية  صيانــة 

الشبكة الكهربائية. 
الفرع  مــالكات  متكنــت  فقــد 
مــن العاملني في قســم تنفيذ 
املشــاريع / القرنــة مــن صيانة 
محــوالت الشــبكة الكهربائية 
املربوطــة علــى شــبكة مغذي 
مزيرعة 11ك ف اخلارج من متنقلة 
الواقع  33ك ف ضمن  النهيــرات 
التابعة  مزيرعه  ملناطق  اجلغرافي 
إلى مركز قضــاء القرنة و ان هذا 
العمل يســهم بشكل كبير في 
استقرار التيار الكهربائي واحلفاظ 

عليه وتوازن االحمال فيه 
 ومت العمــل ايضــا علــى صيانة 
خــط33ك ف مصــدر محطــة 
الرافضيــة الثانويــة 33/11ك ف 
القادم من محطــة البكر 132ك 
ف مــن خــالل اســتبدال بعض 
االسالك املتدلية واستبدال عوازل 
الضغط العالي واجلنابر وســحب 
االســالك املتدلية للجزء الهوائي 
من اخلط أن املــالكات الفنية في 
خدمات شط العرب أجنزت صيانة 

خــط تنومــة 33ك ف القادم من 
132ك  الثانوية  النجيبية  محطة 
ف نتيجــة تعرض اخلط الى قطع 
من  الهوائي  اجلــزء  في  اســالك 

اخلط. .
ومتكنــت مالكاتنــا في شــعبة 
اجلوينترية  والقابلــوات  الفحص 
ف  33ك  خــط  صيانــة  مــن 
فراس  الشــهيد  محطة  مصدر 
الثانوية11/  العرب(  احللفي)شط 
33 ك ف القــادم مــن محطــة 
الفيحاء املتنقلة 132ك ف ضمن 
الواقــع اجلغرافي ملناطق التنومة 
مركز قضاء شــط العرب شــرق 
البصرة من خالل استبدال جوين 
أرضي لقابلو 1×400 ملم² وبدعم 
كبير خلدمات الصاحلية من خالل 
فصل حلقات تبنّي عطب بالقابلو 
وقــد متت صيانــة القابلــو وفق 
املواصفــات املعمول بهــا عامليا 
لكي  أخرى  مــرة  للعمل  واعادته 

ينعم اهلنا بنعمة الكهرباء. .
كما مت العمل علــى صيانة خط 

33 ك ف رقــم 1 وهــو مصــدر 
33/11ك ف  الثانوية  محطة اخلور 
نتيجــة تعرض اخلــط الى عطب 
ظاهري فــي احللقــة الثانية من 
باخلط  املرتبــط  االرضــي  اجلــزء 
الهوائي)الســتركچر( مــن خالل 
اســتبدال بعض جزء مــن قابلو 
الواقــع  ضمــن  ١×٤٠٠ملــم² 
ناحية  ملناطق مركــز  اجلغرافــي 
اخلور التابعــة لقضاء الزبير غرب 

احملافظة

تنفيذ عمل نصب اعمدة ضغط 
عالي

ومتكنــت املــالكات الهندســية 
مركز صيانة كهرباء  في  والفنية 
القرنة التابع لفرع كهرباء شمال 
البصــرة من تنفيــذ عمل نصب 
اعمدة ضغط عالي 11 ك ف ضمن 
الواقــع اجلغرافــي ملناطق مركز 

قضاء القرنة شمال احملافظة..
ومت نصب اعمدة ضغط عالي نوع 

مدور لغــرض نصب محوالت حل 
االحمال  ذات  للمحــوالت  اختناق 
العالية على مغذي نهر الباشــا 
11ك ف اخلارج من محطة السعد 
33/11ك ف فيما يسهم  الثانوية 
العمل بشكل كبير في استقرار 
التيار الكهربائــي واحلفاظ عليه 

وتوازن االحمال فيه.

اجناز عمل صيانة طارئة خلطوط 
11ك ف

الهندســية  املــالكات  ونفــذت 
والفنية في مركز صيانة كهرباء 
الثغر التابــع لفرعنا عمل صيانة 
ضرورية طارئة خلطوط الشــبكة 

الكهربائية 11 ك ف. .
ومت العمل علــى صيانة مغذيات 
الثغــر اجلنوبــي 11ك ف ومغذي 
الفيصــل 11ك ف اخلارجــني من 
صيانة  مــن خالل  الثغر  متنقلة 
اجلنابــر  واســتبدال  الفواصــل 
العالي  الضغط  واستبدال عوازل 

11ك ف وسحب االسالك املتدلية 
ألستقرار التيار الكهربائي .

مركز صيانة كهرباء الهوير

الهندســية  املــالكات  واجنــزت 
والفنية في مركز صيانة كهرباء 
الهوير التابع لفرع كهرباء شمال 
البصــرة أ اعمال صيانــة وقائية 
ضرورية طارئة للمحوالت املربوطة 

على الشبكة الكهربائية ..
مسؤول  املوســوي  منتصر  وقال 
مركز الصيانة : ان العمل تضمن 
بغية  للمحوالت  وقائيــة  صيانة 
العطب  مــن  عليهــا  احلفــاظ 
واســتعدادا لفصل الشتاء و من 
املوجودة  املغــادرات  معاجلة  أجل 
حيــث مت رفع البعــض االخر من 
احملوالت إلى ورشة تصليح احملوالت 
لغرض الصيانــة وتضمن العمل 
وصيانــة  البورســالين  صيانــة 
واســتبدال  والــرود  الرواســط 
واشرات وچنب وسد نقص الزيت .

حمالت لرفع التجاوزات على الشبكة وإنجاز العديد من 
أعمال الصيانة ونصب أعمدة جديدة للضغط العالي
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة االعمار واإلسكان والبلديات العامة 
ان شــركة سعد العامة احدى شــركات الوزارة 
التنفيذية قامت بإجناز وتســليم مدرستني في 
محافظة ذي قار فيما حققت نسب اجناز متقدمة 
في ثالث مــدارس اخرى في محافظتي الديوانية 
والبصرة ضمن مشــاريع االبنية املدرسية التي 

تنفذها الشركة في عموم احملافظات.
واكد مدير عام الشــركة املهندس صادق محمد 
ان تلك املدارس هي ضمــن الوجبة الثانية التي 
مت اجنازها لتضاف الى خمســة مدارس سبق وان 
مت إجنازها وتســليمها واشغالها في محافظتي 
النجف االشــرف وكربالء املقدسة، موضحاً الى 
ان املدارس التي مت تســليمها هي )محمد الباقر( 
و)الصفــا( في محافــظ ذي قار فيمــا تتواصل 
االعمال بنســب اجناز متقدمة في ابنية مدارس 
)الطبــر والترابيــة( فــي محافظــة الديوانية 
ومدرســة )الطالئع( في محافظــة البصرة مبا 
يؤمن تسليمها في شهر تشــرين االول القادم، 
داعياً وزارة التربية لتســديد السلف املستحقة 
للشركة ألستئناف وفتح العمل في ٢١ مدرسة 

أخرى. 

بغداد _ الصباح الجديد :
افتتح وزير العدل القاضي ســاالر عبد الســتار 
محمد ســجن البلديات  التابع الى دائرة االصالح 
العراقية بعد  انتهاء مراحل  التأهيل والتحصني 
األمني لألســوار اخلارجية  بالتعــاون مع  القوات 
األمنية ، بحضور العميــد احلقوقي علي نعمه 
جواد  مدير عام دائرة االصالح العراقية ومعاونيه ، 

وكذلك عدد  من املسؤولني االمنيني. 
واكد الوزير على هامش حفل االفتتاح الذي أقيم 
 في  مقر الســجن ان الوزارة مستمرة في تأهيل 
واصالح  النزالء من اجل اعادة دمجهم في اجملتمع 
 واستحداث  قاعات سجنية النهاء االكتظاظ في 

جميع  السجون التابعة  الى دائرة االصالح . 
  واجرى الوزير جولة تفقدية في اروقة الســجن 
ملشــاهدة  عمليــات االجنــاز اخلاصــة بالتأهيل 
واالعمار وتوفير  اخلدمات ، مثمنا اجلهود املبذولة 
من قبل مدير عام دائرة االصالح وإدارة الســجن 
ملا قدموه من جهودٍ كبيرة في  استحداث وتاهيل 
الســجن ومراعاتهم اجلوانب اإلنســانية  والتي 
تتالءم على وفق املعايير الدولية املعنية بحقوق 

اإلنسان.  
على صعيــد متصل بحث الوزيــر مع محافظ 
االنبــار الدكتورعلي فرحان  التعاون والتنســيق 
فيما يتعلــق بتخصيص قطعــة ارض للدوائر 
العدلية  في اجملمع احلكومي اجلديد للمحافظة . 

واكد الوزير على  اهمية تعزيز التعاون والتنسيق 
 بني اجلانبني لتقدمي افضــل اخلدمات  للمواطنني 
في محافظة االنبــار وتذليل  جميــع املعوقات 
 والوقوف على اهم احتياجاتهم  خدمة للصالح 
العام لرفد مســيرة العمــل  واالرتقاء باخلدمات 
 املقدمة لهم ، طكت مت االتفاق ايضا مع احملافظ 
 علــى تخصيــص )37( قطعــة ارض لتوزيعها 
على موظفــي دائرة  االصــالح العراقية , مثمنا 
في الوقت ذاته اجلهود املبذولة من قبل  الســيد 
احملافظ بتقدمي الدعم للدوائر العدلية واملساهمة 

في تلبية  احتياجاتها ومتطلباتها املشروعة . 
  من جانبــه ثمن احملافظ اجلهود املبذولة  من قبل 
 الوزارة  ومتابعتها لكل ما يتعلق بخدمة اجملتمع 
 والنهوض بالواقع  العدلي خدمتا للصالح  العام 

والتي تتفق  مع املبادئ والقانون  والدستور . 

بغداد _ الصباح الجديد :
االســالمي  النهرين  مصــرف  حذر 
)مصــرف حكومــي( زبائنه ســواء 
او غير  لديــه  رواتبهــم  املوطنــني 
املكاتب  مع  التعامــل  من  املوطنني 
االهليــة الوهمية  التي تســتخدم 

اسم املصرف بشكل غير قانوني.
وقال بيان لوحــدة االعالم واالتصال 
احلكومــي ان “ فروع املصرف االربعة 
املنتشرة في بغداد واحملافظات والتي 
هي )الفرع الرئيــس في بناية االدارة 
بــاب املعظم وفرع حي  العامة في 
اجلهــاد بجانب الكــرخ اضافة الى 

فرع الســالم في محافظة النجف 
االشــرف وفــرع الفراهيــدي فــي 
املســؤولة  هي   ) البصرة  محافظة 
عن منــح التمويالت على وفق صيغ 
املصرف  لزبائن  االســالمي  التمويل 
ســواء كان الزبون موطن راتبه لدى 
املصــرف او غير موطــن لراتبه في 

مصرفنا “.
واضاف البيــان ان “ تعامــل مع اي 
مكتب او شركة خارج فروع املصرف 
فاننا غير مسؤولني عن هذا التعامل 
ملزمني  وغير  القانونية  الناحية  من 

به “.

على صعيــد متصل دعــا مصرف 
النهرين االســالمي احلكومي كافة 
زبائنــه ممن لــم يقوموا بســداد ما 
بذمتهم من اقساط مستحقه عن 
كافة التمويالت االسالمية املمنوحة 

لهم الى االسراع بسدادها فورا “.
وقال بيان لوحــدة االعالم واالتصال 
احلكومي ان  على املتلكئني االسراع 
بذمتهم  التــي  املبالــغ  بتســديد 
وبخالفــه ســيتم اتخــاذ جميــع 
االجراءات القانونية بحقهم استنادا 
الى احــكام قانون حتصيــل الديون 

احلكومية رقم 56 لسنة 1977 

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلن وزير العمل والشؤون االجتماعية 
عــادل الركابي، عن إكتشــاف 8392 
شــخصاً من مزدوجــي الراتب كانوا 
يتقاضون رواتب من شــبكة احلماية 

االجتماعية وهيئة ذوي اإلعاقة.
وقــال الركابي في حديــث صحفي، 
إن “الوزارة ســبق وأعلنت وجود أكثر 
من 12 ألفا من مســتفيدي احلماية 
الرواتب، من  االجتماعية من مزدوجي 
الذين يتقاضــون رواتب من احلكومة 

زائدا راتبا من اإلعانات االجتماعية”.
وأضاف، “بعد تقاطع البيانات بشكل 

كامل، ثبــت أن الذين يتقاضون رواتب 
مزدوجــة ومت إيقافهــم هــم 6814 
و1578  االجتماعيــة،  احلمايــة  على 
على هيئــة ذوي اإلعاقة واالحتياجات 
اخلاصــة”، موضحا أن  “تلك الرواتب مت 
ما  واستعادة  نهائي،  بشكل  إيقافها 
بذمتهم مــن مبالغ إضافة إلى أنهم 

متجاوزون على حقوق الفقراء”.
وأشــار إلى الركابي أن الــوزارة دعت 
يتقاضون  الذين  من  سابقا  املواطنني 
رواتــب مزدوجة إلــى مراجعة الوزارة 
30 يوما وبعكس ذلك ســتتم  خالل 
واســترجاع  القضاء  إلــى  إحالتهم 

املبالغ املتجاوزين عليها دفعة واحدة”.
على صعيد اخر اكــدت وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية تشكيل جلنة 
وزاريــة تتولــى إعداد قاعــدة بيانات 

للعمال األجانب.
وقالت الــوزارة في بيان لهــا إنه “مت 
إعداد  تتولــى  وزارية  جلنة  تشــكيل 
قاعدة بيانــات لألجانب العاملني في 
تتكون  أن”اللجنة  العراق”. مضيفــة 
والهيئات  الــوزارات  عــن  ممثــل  من 
املعنيــة بهذا امللــف، لتكون هنالك 
صــورة واضحة عــن عددهم وأماكن 

تواجدهم”.

االعمار: انجاز عدد من 
مشاريع األبنية المدرسية 

في عموم المحافظات

وزير العدل القاضي ساالر 
عبد الستار يفتتح سجن 

البلديات

“النهرين االسالمي” يحذر من التعامل مع غير 
الفروع الرسمية التابعة له

العمل 8392 متجاوز على رواتب الحماية 
االجتماعية وذوي االعاقة

دعا الزبائن المتلكئين االسراع بتسديد المبالغ التي بذمتهم إعداد قاعدة بيانات للعمال االجانب

بغداد _ الصباح الجديد :

إســتعداداً لالنتخابــات املقبلة يعمل 
مجلس املفوضني على رسم السياسة 
االنتخابات  ملفوضيــة  االســتراتيجية 
والــذي يعــد منهجــاً  لبنــاء العمل 
العملية  أجل حتقيــق  مــن  االنتخابي 

الدميقراطية. 
وعليــه تباحث مجلــس املفوضني مع 
رئيس  وبحضور  النــواب  رئيس مجلس 
اللجنــة االمنيــة العليــا لالنتخابات 
القانونية في مجلس  اللجنــة  ورئيس 
النــواب العراقي وممثل عــن بعثة  األمم 
الفنية  التحضيــرات  بشــأن  املتحدة 
العملياتيــة واإلدارية إلجراء االنتخابات 
وآلية العمل على تذليل العقبات التي 
تواجهها واملتوقفة على إكمال القانون 
واملالحق اخلاصة به  واملوازنة االنتخابية، 
فضالً عن مناقشة  نقص املالكات التي 
تؤثر ســلباً على االســتقرار الوظيفي 

للمؤسسة.
لالنتخابات  التحضيرات  مع  وإنسجاماً 
االنتخابي  العمــل  ولتنســيق  املقبلة 
تعمل املفوضية على تشــكيل اللجان 

لتســيير عمل  بها  واالجتماع  اخملتلفة 
املؤسســة  والتنســيق التفاعلي  بني 
جوانبهــا الفنيــة واالداريــة واملاليــة  
آلية  ضمن  االتصاليــة  واملعلوماتيــة 
ترســم مســارات العمل باجتاه حتقيق 

انتخابات نزيهة وشفافة. 
وعليه عقدت االدارة االنتخابية  اجتماع 
الدائرة  عــن طريق  العملياتية  اللجنة 
االلكترونية مع فريق بعثة األمم املتحدة 
فــي العــراق )UNAMI(، وفريق املنظمة 
 IFEC(  الدوليــة لالنظمــة االنتخابية
( لبحــث ومناقشــة  فقــرات اجلدول 
والتوقيتات  للمفوضيــة  العملياتــي 
وأســفر  لتنفيذه،  الالزمــة  الزمنيــة 
االجتماع عن بلــورة األراء للوصول الى 
جدول عملياتي رصني سيعد بعد إكمال 

و ورود القانون واملالحق اخلاصة به .
وفــي ســياق متصــل عقــدت إالدارة 
املالك   جلنة  مــع  اجتماعاً  االنتخابيــة 
وفق   الوظيفي  املــالك  إكمــال  لغرض 
للموسسة  اجلديد  التنظيمي  الهيكل 
وحســب الوصــف الوظيفــي للدوائر 
واالقسام  والشعب في املكتب الوطني 
.وبحثت  االنتخابية  احملافظات  ومكاتب 
مع جلنــة شــؤون مكاتــب احملافظات 
االنتخابيــة  وجلنة االشــراف ومتابعة 

وتقييم  العمل في املكاتب  للتيقن من 
مدى تنفيذ وإجناز املهام املوكلة اليهم، 
ومتابعة آليــة العمل  فيها وفي مراكز 
التســجيل التابعة لها والتوجيه بجرد 
مراكز  الفتتــاح  إســتعداداً  البطاقات 

التسجيل لتوزيعها، فضالً عن الزيارات 
امليدانية للوقوف على آلية سير العمل 

فيها.
وعلــى صعيــد متصل عقــدت االدارة  
اجتماع جلنة سجل الناخبني ومبشاركة 

 ، الشــعب ذات العالقة من )االجراءات 
وسجل الناخبني، والشكاوى والطعون(؛ 
للتباحــث في  إجــراءات التســجيل 
البايومتــري لناخبــي التصويت العام 
واخلاص والنازحني ، وآلية اعادة إنتشــار 

مراكز  االقتراع وصوالً للناخب العراقي  
لتســجيل بياناتهــم ، وإضافة مواليد 
2003 ،  فضــالً عن تقدمي تقارير  متابعة 
توزيع بطاقة الناخــب للتصويت العام 
واخلاص، كما مت التباحث أيضاً في ضرورة 
تفعيل اإلجــراءات امليدانيــة من خالل  
الفرق اجلوالة بغية زيادة نسبة الناخبني 

املسجلني بايومترياً. 
وإنسجاماً  مع ما تقدم تعمل املفوضية 
على تفعيل مذكــرة التفاهم مع وزارة 
الداخلية لبحث إمكانية تبادل البيانات 
معها لزيادة عدد املســجلني بايومتريا، 
وللخروج بســجل ناخبني رصني  يخدم 
معهم  والتنسيق  االنتخابية,  العملية 
حلث منتســبيهم على استالم بطاقة 

الناخب االلكترونية البايومترية .
كما وعقد اإلجتماع  الدوري  االسبوعي 
لالنتخابات  العليــا  االمنيــة  للجنــة 
فــي مقر املفوضيــة  بحضــور االدارة 
الترتيبــات  ملناقشــة  االنتخابيــة 
االنتخابيــة  األمنيــة  واالســتعدادات 
والوقوف على مكامن اخللل حلفظ وأمن 

العملية االنتخابية.
من جانــب آخر تؤكــد املفوضية على 
ضرورة تفعيل دور دائرة االعالم واالتصال 
اجلماهيري في توعية وتثقيف الناخبني 

واســتالم  التســجيل  على  وحثهــم 
تقدمي  خالل  من  البايوميترية  البطاقات 
اخلطــط االعالمية للمكتــب الوطني 
والعمل  االنتخابية.  احملافظات  ومكاتب 
مع  التفاهم  مذكــرة  تفعيــل  علــى 
شــبكة االعالم العراقي للمســاهمة 
في تطوير قــدرات وإمكانيات موظفي 
الدائرة االعالمية فضال عن املســاهمة 
فــي توعيــة وتثقيف الناخبــني كونه 
عمل وطني يجب أن تســهم فيه كل 

املؤسسات املعنية بالشأن االنتخابي .
وختامــاً  تدعو  مفوضيــة االنتخابات 
الناخبــني جميعاً الــى مراجعة مراكز 
التسجيل لتسجيل بياناتهم أو استالم 
التاكد  وميكن  البايومتريــة  بطاقاتهم 
منها من خالل تفعيل تطبيق ســجل 
 android&ios الناخبــني على جهــازي
)https://apps.apple.com/us/app/vot-
https:// و   )    er-list/id 1148396230
play.google.com/store/apps/de-

 )  )tails?id=com.ihec.vlapp&hl=en
التسجيل  ملعرفة اســم وعنوان مركز 
ومركــز االقتراع وحالة التســجيل عن 
طريق البحث باســتخدام رقم الناخب 
اخلاص بــك أو عــن طريــق املعلومات 

الشخصية .

تقرير

مجلس المفوضين يعمل على رسم السياسة االستراتيجية لالنتخابات 
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت شركة »أدفنتشرز أوفرالند« عن إطالق أطول خط 
حافالت في العالم، يربط الهند باململكة املتحدة، العام 
املقبــل، في محاولة إلعادة إحياء »مســار هيبي« الذي 

يعود لستينيات القرن املاضي.
»رحلة تغيير احلياة« كما أســمتها الشركة، مدتها 70 
يوما، ومتر عبر 18 دولة، وستنطلق احلافلة الفاخرة التي 
تتســع لـ 20 شــخصا من نيودلهي، قبل عبور ميامنار 

وتايالند والوس في محطتها األولى.
وســتعبر احملطة الثانية الصني، فيما ســتكون احملطة 
الثالثة في آســيا الوسطى واملدن التاريخية على طريق 

احلرير، حتى تصل إلى موسكو.
أخيرا، ووفقا لصحيفة التلغراف، ستمر احملطة الرابعة 
بأوروبا الشرقية والوسطى، قبل الوصول إلى لندن عبر 

بروكسل.
وبعد تنظيف احلافلة، تســتدير وتقوم بالرحلة نفسها 
في االجتاه املعاكس، وتعكس هذه الرحلة »مسار هيبي« 
فــي منتصف القرن العشــرين، حيــث كان األوروبيون 

يشقون طريقهم برا إلى جنوب آسيا.
وأقفل الطريــق في أواخر الســبعينيات بعــد الثورة 
اإليرانية والغزو السوفيتي ألفغانستان، مما أدى إلى إغالق 

احلدود أمام املسافرين الغربيني.
وســجل حوالي 40 ألف شــخص أســماءهم للقيام 
بالرحلة، وفقا ملؤسســي »أدفنتشرز أوفرالند« و«توشار 

أغاروال« و«سنجاي مادان«.
ويتعني على الراغبني بخوض غمــار التجربة، دفع نحو 
15 ألف جنيه إسترليني، ويشمل ذلك رسوم املرشدين 
الفنــادق وبعض  الســياحيني واجلوالت واإلقامــة في 

الوجبات والتأشيرات ورسوم اإلدارة.
ويذكــر أن احلافلة مــزودة بـ«واي فــاي« وأنظمة ترفيه 
ومقاعــد لدرجة رجال األعمــال، ويعتمد تاريخ اإلطالق 
على رفع القيود املفروضة بسبب كورونا في الدول التي 

تشملها الرحلة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت الهند أن الصني خرقت اتفاقات سابقة متعلقة 
بخفض التوتر ووقف التصعيد في إقليم الداخ الشرقي 

احلدودي.
وقالت وزارة الدفاع الهندية إن بكني أقدمت على حتركات 
عســكرية اســتفزازية ليلة 30/29 أغسطس لتغيير 

الواقع على األرض في املنطقة احلدودية.
وأوضح اجليــش الهندي، في بيان، أن قــوات من اجليش 
الصيني خرقت التوافق السابق الذي جرى التوصل إليه 

في مباحثات عسكرية ودبلوماسية.
ومتكنت القوات الهندية من وقف التحركات العسكرية 
الصينية على حدودها، ومنعتها من تغيير احلقائق على 

األرض.
وأضاف أن اجلنود الهنود أحبطوا محاولة صينية »لتغيير 

احلقائق على األرض من جانب واحد«.
وعقدت الهنــد والصني جــوالت عدة من املشــاورات 
العسكرية والدبلوماسية عقب االشتباكات التي جرت 
في منتصف يونيو املاضي وخلفت 20 قتيال وعشــرات 

اجلرحى في صفوف القوات الهندية.
يشــار إلــى أنه على مــدى الســنوات املاضيــة دارت 
اشتباكات بســيطة بني القوتني اآلسيويتني الكبيرتني 
علــى طول احلــدود بينهما واملمتدة علــى طول 3500 
كيلومتر، وخصوصا في منطقــة »الداخ« املرتفعة في 

شمال الهند.
وفي 2017 وقفت القوات الهندية والصينية وجها لوجه 
على مدى 72 يوما في قطاع اســتراتيجي من منطقة 
بوتان في الهيمااليا، وجنحت مفاوضات بتخفيف التوتر 

بني الطرفني.
وتــدور نزاعات جغرافيــة عدة بني الهنــد والصني في 
قطاعات الداخ، الواقعة غربي الهند وأروناشــال براديش 
الواقعة في الشــرق، ووقعت حرب خاطفة بني البلدين 

عام 1962، هزمت فيها القوات الهندية.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حني قررت املستشارة األملانية، إنغيال 
ميــركل، في ســنة 2015، أن تفتح 
البــاب أمام طالبي اللجــوء، قوبلت 
»املرأة احلديدية« بانتقادات شــديدة، 
الترحيــب«  »سياســة  أدت  كمــا 
واالضطرابات  احلــروب  من  بالهاربني 
إلــى تراجع شــعبية حزبها احملافظ، 

االحتاد الدميقراطي املسيحي.
»غارديــان«  صحيفــة  وكتبــت 
البريطانيــة، أن ميــركل جنحت في 
اخلطــوة التــي وصفــت بـ«مقامرة 
الهجرة«، رغم االنتقادات الصادرة عن 

قوى اليمني املتطرف.
وأورد املصــدر أن نســبة مهمة ممن 
دخلوا البالد اســتطاعوا أن يشــقوا 
اللغة  فتعلمــوا  ناجحــا،  مســارا 
األملانية ليواصلوا دراساتهم أو أنهم 
أضحوا يعملــون ويدفعون الضرائب 

للدولة.
ومن بني هــؤالء الناجحــني، محمد 
حالق؛ وهو الجئ ســوري دخل البالد 
وهو في السادسة عشرة من العمر، 
ثم اســتطاع أن يتخرج من الثانوية 
العامة بدرجة امتيــاز، مما أتاح له أن 
يلتحق باجلامعــة حتى يدرس تقنية 
الشــاب من  وجاء هذا  املعلومــات. 
سوريا مبفرده، وكان ال يعرف أي كلمة 
البداية، لكنه استطاع  باألملانية في 
أن يتعلم اللغة في فترة وجيزة، حتى 
وإن كان آخــرون قد تعثــروا في هذا 
التواصل  قادرين على  وليسوا  اجلانب 
بشكل سلس حتى اليوم بلغة البلد 

األوروبي.
وقدم 1.7 مليون شخص طلبات جلوء 
في أملانيا، بني ســنتي 2015 و2019، 
وهو ما يعني أن البالد تستقبل على 
أراضيها ثاني أعلى عدد من الالجئني.

أن ما يفوق  املشــجعة،  األرقام  ومن 
10 آالف الجئ ممن دخلــوا البالد بعد 
األملانية  اللغة  2015، تعلموا  ســنة 
على نحو يتيح لهــم أن يدخلوا إلى 
اجلامعة من أجل متابعة الدراســات 
اســتطاع  ذلك،  عن  فضــال  العليا. 
نصف األشخاص الذين جاؤوا لطلب 
اللجوء أن يحصلوا على عمل فباتوا 
يدفعــون الضرائب للدولــة، وهو ما 
يعني أن نســبة مهمة اندمجت في 

دورة االقتصاد.
أما وسط األطفال واليافعني، فيقول 
80 فــي املئة مــن هــؤالء الالجئني 
الصغــار، إنهم يشــعرون باالنتماء 
إلى مدارس أملانيا، كما يحســون بأن 

أقرانهم وزمالءهم يحبونهم فعال.
وفــي 2015، قالــت ميــركل فــي 
تصريح شــهير إن أملانيا تســتطيع 
تدبير هذا األمر، في إشــارة إلى أزمة 

الالجئــني، لكن السياســة أدت إلى 
زادت شــعبية  إضعاف حزبها، فيما 
حزب البديل ألجــل أملانيا ذي التوجه 

اليميني، خالل السنوات املوالية.
انتقادات  مــن  ميركل  تســلم  ولم 
األميركي،  فالرئيــس  أيضــا،  اخلارج 
دونالــد ترامــب، لم يتــوان مثال عن 
الالجئني  اســتقبال  سياسة  وصف 

من قبل ميركل باخلطأ الكارثي.
لكن ميــركل التي قررت أن ترحل في 
2021 بعد مســار سياســي حافل 
في  في  وحزبها  باإلجنازات، ســتغادر 
موقع قوي بفضــل إدارة أزمة كورونا 
إليه من تبعــات اقتصادية،  أدى  وما 
وتبعا لذلك، فإن حزبها احملسوب على 
اليمني، ســيحافظ على املستشارة 
يحدث  ولــن  الوســطي  ونهجهــا 
قطيعــة مع سياســتها في مجال 

الهجرة.

ترقب إلطالق أطول خط 
حافالت في العالم بين 

نيودلهي ولندن

عودة التصعيد العسكري 
بين الهند والصين

ميركل نجحت في مقامرة الهجرة حين سمحت باستقبال الالجئين

متابعة ـ الصباح الجديد :

الرئيس  توجه كبار مســاعدي 
ورئيس  ترامب  دونالد  األمريكي 
بنيامني  اإلســرائيلي  الــوزراء 
امس  اإلمــارات  إلى  نتنياهــو 
االثنني لوضع اللمسات األخيرة 
علــى اتفاق يؤســس لعالقات 
مفتوحة بــني الدولة اخلليجية 

وإسرائيل.
املباحثات  بــدء  قبــل  وحتــى 
فــي أبوظبــي، كان املوفــدون 
قــد صنعوا تاريخــا في مجال 
طائرة  باســتقاللهم  الطيران 
جتارية إســرائيلية مباشرة من 
تل أبيب إلى العاصمة اإلماراتية 

فوق األراضي السعودية.
وقــال نتنياهــو علــى تويتــر 
أجل  من  الســالم  يبدو  “هكذا 
أسماها  مبا  مشــيدا  السالم”، 
اتفاقا  وواصفا  تاريخيــة  رحلة 
دولة  مــع  العالقات  لتطبيــع 
عربية ال ينطوي على تســليم 
أرض احتلتها إسرائيل في حرب 
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وجــرى اإلعــالن عــن اتفــاق 
“التطبيــع” في 13 آب، وهو أول 
تســوية من نوعها بــني دولة 
عربية وإســرائيل منذ أكثر من 
20 عاما، وقد جاء إلى حد بعيد 
بدافع من مخاوف مشتركة من 

إيران.
وشعر الفلســطينيون بالفزع 
إذ  اإلماراتيــة،  اخلطــوة  مــن 
أنها  القلــق مــن  يســاورهم 
ســتضعف املوقــف العربــي 
القائم منذ فترة طويلة والداعي 
من  اإلسرائيلي  االنسحاب  إلى 
الدولة  وقبول  احملتلــة  األراضي 
الفلســطينية مقابل عالقات 

طبيعية مع الدول العربية.
يــرأس الوفد األمريكــي كبير 
وصهره  ترامــب  مستشــاري 
جاريد كوشنر ومستشار األمن 
ويقود  أوبراين.  روبــرت  القومي 

الفريــق اإلســرائيلي مئير بن 
شــبات، نظير أوبرايــن. وبحث 
الثنائي  التعــاون  املســؤولون 
فــي مجــاالت مثــل التجارة 
والســياحة، ومن املقرر أن يزور 
اإلســرائيليون  الدفاع  مبعوثو 

اإلمارات بشكل منفصل.
وقال كوشنير للصحفيني على 
مدرج مطار بن جوريون “صليت 
أمس عنــد احلائط )الغربي( من 
أجل أن يتابع املسلمون والعرب 
في أنحاء العالــم هذه الرحلة 
وأن يدركوا أننا جميعا أبناء اهلل 
وأن املســتقبل يجب أال يحدده 

املاضي مسبقا”.
اإلسرائيليون  املسؤولون  ويأمل 

أن تخرج الزيارة التي تســتغرق 
توقيع في  يومني مبوعد حفــل 
واشــنطن، رمبا في وقت مبكر 
من أيلــول، بــني نتنياهو وولي 
عهد أبوظبي الشيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.

* دفعة في السياسة 
اخلارجية

ميكن أن مينح ذلك ترامب دفعة 
في مجال السياســة اخلارجية 
بفترة  للفــوز  محاولته  قبــل 

جديدة في تشرين الثاني.
وحتــاول إدارة ترامب إقناع الدول 
القلقة من  األخــرى  العربيــة 

إســرائيل.  مع  بالتواصل  إيران 
وأشارت الســعودية، أقوى هذه 
الــدول، إلى عدم اســتعدادها 
لذلك لكنهــا فتحت مجالها 
اجلوي أمام رحلة شــركة العال 

اإلسرائيلية.
الشــرطة  قالت  أبوظبي،  وفي 
إن عدة أشــخاص أصيبوا امس 
االثنني في انفجــار ناجم على 
بأحد  غاز”  “متديدات  األرجح عن 

املطاعم.
ناشــيونال  ذا  وذكرت صحيفة 
اليوميــة اململوكة ألبوظبي أن 
كيه. مطعمي  أصاب  االنفجار 

إف.سي وهارديز.
وفي واقعة أخرى، أفادت وسائل 

إعــالم محليــة بأن شــخصا 
لقــي حتفه عندمــا انفجرت 

اسطوانة غاز مبطعم في دبي.
“الســالم”  كلمــة  وُكتبــت 
والعربية  والعبرية  باإلجنليزيــة 
قيادة طائرة  بقمرة  نافذة  أعلى 
العال بوينــج 737 التي أقلعت 
أبيــب متجهــة إلى  من تــل 
أبوظبي في رحلة تستغرق نحو 
ثالث ســاعات وعشرين دقيقة، 

وفق ما أعلن الطيار للركاب.
إن  إســرائيلي  متحــدث  وقال 
الطائــرة مزودة بنظــام مضاد 
للصواريــخ كما هــو احلال في 
جميــع طائرات شــركة العال 
من هذا الطراز، وهي تقل أفراد 

أمن من جهاز اخلدمة الســرية 
األمريكي وجهاز األمن الداخلي 
حلماية  بيت(  )شني  اإلسرائيلي 

الوفدين.
وفــي الضفة الغربيــة احملتلة، 
عضو  عشــراوي  حنــان  قالت 
ملنظمة  التنفيذيــة  اللجنــة 
إن  الفلســطينية  التحريــر 
كوشنر وفريقه “يسعون إلقناع 
أكبــر عــدد ممكن مــن القادة 
ترامب  ملنح  واملسلمني”  العرب 

دفعة انتخابية.
دعما  ذلك  “ســيكون  وأضافت 
على خلفية مشــهد ال معنى 
لن يجلب  له التفاق ســخيف 

السالم إلى املنطقة”.

تحاول إدارة ترامب إقناع دول عربية أخرى به

مشيدا بما أسماها 
رحلة تاريخية 

وواصفا اتفاقا 
لتطبيع العالقات 

مع دولة عربية ال 
ينطوي على تسليم 

أرض احتلتها 
إسرائيل في حرب 
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مسؤولون إسرائيليون وأميركيون في اإلمارات 
لدعم اتفاق التطبيع

مع احتمال استمرار الوضع بسبب االنتخابات األميركية

متابعة ـ الصباح الجديد :

االثنني  امــس  أزيفيدو  روبرتــو  غادر 
منصبه علــى رأس منظمة التجارة 
بال  خلفه مؤسســة  تاركاً  العاملية 
قبطان في وســط أزمة، مع احتمال 
اســتمرار هذا الوضع ملــدة طويلة 
بســبب االنتخابات األميركية، برأي 

خبراء.
وفــي ظــل االنكمــاش االقتصادي 
وبــاء  تفشــي  نتيجــة  العاملــي 
كبرى  ملفــات  ثمــة  كوفيــد19-، 
تنتظــر الرئيس املقبــل للمنظمة، 
في طليعتها اإلعداد للمؤمتر الوزاري 
عام 2021 وإعــادة إطالق املفاوضات 
بني  القائمــة  اخلالفــات  وتســوية 

املنظمة والواليات املتحدة.
وهددت واشنطن باخلروج من املنظمة 
التي تتهمها مبعاملتها بشكل “غير 
تنظيمها.  بإعادة  مطالبة  منصف”، 
وتشــل الواليات املتحدة منذ كانون 
التابعة  االســتئناف  األول محكمة 
لهيئة تسوية النزاعات في املنظمة.
ويقول األستاذ في العالقات الدولية 
التجارة  معهد  من  إلســيغ  مانفرد 
العاملية في بيرن إن “الواليات املتحدة 
املقبل  العام  املدير  أن يشــارك  تريد 

اخملــاوف األميركيــة، والكثير منها 
تعني الصــني. ومبا أنه يتــّم اختيار 
املدير العام بالتوافق فإن هذا املوقف 

الصارم يعّقد االختيار”.
أنــه “من املمكــن أن يكون  ويعتبر 
التجارة  منظمة  أعضاء  من  العديد 
العامليــة يريــدون االنتظــار إلى ما 
بعد االنتخابــات، على أمل أن تتغّير 

اإلدارة”.
وفــي منتصف أيــار ، أعلــن مدير 
بشكل  اجلنسية  البرازيلي  املنظمة 
مفاجئ أنه سيغادر مهامه قبل عام 
من نهاية واليته “ألســباب عائلية”. 
وهنــاك ثمانية مرشــحني خلالفته 
بينهــم ثالثــة إفريقيــني وأوروبيان 
أميركا  مــن  ومرشــح  وآســيويان 

الالتينية.
إال أن التوترات الدولية والتســييس 
املتزايد النتخابات رؤســاء املنظمات 
تعيني  عمليــة  تعّقد  قــد  الدولية 

خلف ألزافيدو.
“تسييس القضية”

ومن املقــرر أن جتري منظمة التجارة 
أيلــول   16 إلــى   7 مــن  العامليــة 
سلســلة أولى من املشــاورات مع 
كل من أعضائهــا على حدة بهدف 
اســتبعاد املرشــحني الثالثة األقّل 
حظاً للحصول علــى دعم توافقي. 
وستليها سلســلتا مشاورات على 

األرجــح فــي تشــرين األول/أكتوبر 
وتشرين الثاني.

إال أن عجــز الــدول األعضــاء على 
التوافــق فــي أواخــر متــوز لتعيني 
مديــر موقت أظهر “تســييس هذه 

القضيــة”، وفق ما ذكر مصدر قريب 
من امللف

“السؤال  أن  ويرى دبلوماســي غربي 
املطروح هــو إلى أي مــدى ميكن أن 
عرقلة  عبــر  مثالً  البعــض،  يذهب 

)وصول( مرشــح مقبــول من جانب 
سائر األعضاء”.

بعد رحيل أزيفيدو، يُفترض أن يتولى 
أحد مســاعدي املديــر األربعة وهم 
أميركــي وأملاني ونيجيــري وصيني، 

املوقتــة للمنظمــة. لكــن  اإلدارة 
من  تتمكنا  لم  وبروكسل  واشنطن 

التوافق بهذا الشأن.
وتعتبر إلفير فابري الباحثة في معهد 
جاك دولور أن “الفيتو األميركي” على 
تســمية األملاني الــذي كان يحظى 
بدعم معظــم الــدول، مرتبط أوالً 
بعزم الرئيس األميركي دونالد ترامب 
على “تشديد ميزان القوى مع االحتاد 

األوروبي  قبل االنتخابات”.
وتوضــح أن “مثل هذا التنازل، مبا في 
ذلك بشــأن الواليــة املوقتة فقط، 
سيكون مهما جداً. لكن يجب أيضاً 
واشــنطن ال تستبعد  بأن  التفكير 
أن تكون الفترة االنتقالية أطول من 
املتوقع وأنها ال تريد تعيني أوروبي في 

املنصب”.
في االنتظار، يحافظ املرشحون على 
هدوئهم على غــرار البريطاني ليام 
فوكس الــذي أكد لوكالــة فرانس 
برس أن لديه “ثقة في آلية االختيار”، 
أو الكينية أمينة محمد التي تقول 
إنه ليس لديها “أي سبب للتشكيك 

بأنه لن يتّم احترام اجلدول”.
“قدرة األذى”

الدراســات  مركز  مديــر  ويوضــح 
الدولية  واملعلومــات  االســتباقية 
سيباســتيان جان أنه “من الصعب 
قيــاس قــدرة األذى لــدى الواليات 

للعملية، ومعرفة  بالنسبة  املتحدة 
التشويش  إلى أي مدى ميكنها فعالً 
عليها وعرقلتها وإلى أي مدى يريدون 
ذلك أيضاً. أعتقد أن ذلك يبقى أمراً 

مجهوالً كبيراً”.
ويضيف “لدينا شــعور بأن الواليات 
األرجح  علــى  تتحرك  لــن  املتحدة 
احلسنة  النية  القليل من  وسُتظهر 
حتــى الثالث مــن تشــرين الثاني. 
ويتحدث البعــض حتى عن االنتظار 
إلى حني تســلم )الرئيس األميركي( 
كانون  مــن  العشــرين  في  مهامه 

الثاني “.
وفي ظل التســييس غير املســبوق 
لعملية تعيني مدير جديدة ملنظمة 
التجــارة العاملية، لــم يعد البعض 
في  التصويت،  إلى  اللجوء  يستبعد 
خطوة ســتكون غير مسبوقة في 

حال حصلت.
عــام 1999، عندما لم تتمكن الدول 
من التوافق، فضلــت تعيني مديرين 
تســتمّر  لوالية قصيرة  كّل منهما 

ثالث سنوات.
إال أن هذه التســوية ال تعجب اخلبير 
املهمة  إلــى  نظراً  إلســيغ  مانفرد 
الضخمة التي تنتظر خلف أزيفيدو. 
ويقول إلســيغ إن “شــخصاً يتولى 
والية قصيرة قد يُنظر إليه على أنه 

ضعيف منذ البداية”.

تقرير

منظمة التجارة العالمية أمام آفاق غامضة مع مغادرة رئيسها منصبه



الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أظهرت بيانات أمس اإلثنني، أن اقتصاد تركيا 
انكمش %9.9 في الربع الثانــي من العام، إذ 
تســبب اإلغالق العام بسبب جائحة فيروس 
كورونــا في توقف شــبه كامل لألنشــطة 
االقتصادية، مبا ميثل أســوأ أداء على أســاس 

سنوي في عشر سنوات.
ووفقا ملعهد اإلحصاء التركــي، فإن التراجع 
في الناجت احمللــي اإلجمالي، برغم أنه لم يكن 
باحلدة املتوقعة، ال يزال تاريخيا مقارنة بالربع 
األول، إذ بلــغ %11 بوتيــرة ُمعدلــة في ضوء 

العوامل املوسمية والتقومي.
ولم يكن لتلك البيانات تأثير يذكر على الليرة 
التي تراجعت قليال أمام الدوالر مسجلة 7.34 

للدوالر.
ومنا اقتصاد تركيا فــي الربع األول %4.4 على 
أســاس ســنوي، وفقا لتعديــل طفيف عن 
التقديــر األولي. وجــاء هذا النمــو مدفوعا 
بازدهار اإلقراض قبل أن تسبب جائحة فيروس 

كورونا تراجعا حادا بدأ في آذار.
واحتل القطــاع املالي الصدارة بنمو %28 في 
الربع الثاني، لكن قطاعي الصناعة واخلدمات 
األكثر ثقال انكمشــا بنسبة %16 و%25 على 

الترتيب.
وكان اســتطالع أجرته رويترز آلراء 14 خبيرا 
اقتصاديــا قد قــدر في املتوســط أن يصل 
االنكماش في الناجت احمللــي اإلجمالي 11.8% 
على أساس ســنوي، إذ تراوحت التوقعات بني 

%7.1 و13.1%.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال مســاعد الرئيس الروســي مكســيم 
أوريشكني، خالل منتدى شبابي أمس االثنني، 
إن روســيا قد تصبح خامس أكبر اقتصاد في 
العالم من حيث تعادل القوة الشــرائية في 

.2020
وأضاف أوريشــكني، أن “روسيا لم تتخل عن 
هدفها بأن تصبح ضمن االقتصادات اخلمسة 
األكبــر في العالم. ووفقــا لتوقعات صندوق 
النقد الدولي لهذا العام روسيا من املتوقع أن 
تكون خامس اقتصاد في العالم، لذلك ميكن 

القول إن الهدف حتقق هذا العام”.
وأشــار إلــى أنه مــن الضــروري اآلن تثبيت 
والعمل علــى حتقيق هدف  النتيجــة،  هذه 
منو مســتدام لالقتصاد الروســي يكون فوق 
املتوســط العاملي، ما سيســمح لروســيا 

بالبقاء ضمن أكبر خمسة اقتصادات.

لندن ـ رويترز:
فتحت األســهم األوروبية علــى ارتفاع 
أمــس االثنني إذ لقيت شــركات النفط 
والغاز ذات الثقل دعما من ارتفاع أسعار 
اخلام بينما عــززت بيانات قطاع اخلدمات 
اإليجابية من الصني التفاؤل بشأن تعاف 

اقتصادي.
600 لألسهم  املؤشر ســتوكس  وارتفع 
األوروبية 0.4 باملئة في التعامالت املبكرة 
ليعزز مكاسب بسيطة حققها األسبوع 
املاضي وســط قدر مــن التفــاؤل جتاه 
التوصل لعالج لكوفيد19-. ومن احملتمل 
أن تبقي أحجام التعامل ضعيفة بسبب 

عطلة في السوق البريطانية.
وصعــد قطــاع النفط والغــاز األوروبي 
أكثر من واحد باملئة وقاد املكاســب بني 
القطاعات بفضل آمال مبزيد من إجراءات 
وتعــاف للطلب في  العاملية  التحفيــز 

الصني أسهم في صعود أسعار اخلام.
أنشــطة  منو  رســمية  بيانات  وأظهرت 
قطاع اخلدمات في الصني بوتيرة أســرع 
فــي آب مع اســتمرار تعافي الطلب من 

التراجع الناجم عن فيروس كورونا.

اقتصاد تركيا ينكمش 
بنحو 10 % 

روسيا خامس أكبر 
اقتصادات العالم في 2020

بيانات تجارية ترفع 
األسهم األوروبية

اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد:

توقع وزير النفط إحســان عبد 
اجلبار ارتفاع اسعار النفط خالل 

العام املقبل.
االثنني،  أمس  اجلبــار  عبد  وقال 
النفط  يتوقع وصول اسعار  إنه 
حلاجز اخلمسني دوالراً خالل الربع 
االول مــن عــام 2021 في حال 
عدم رجوع كوفيد ١٩ للنشاط«.

وارتفعت أســعار النفط، خالل 
تعامالت أمــس، في حني المس 
»برنــت« أعلــى مســتوى في 
5 أشــهر، بدعــم مــن خفض 

إمدادات اخلام من أبوظبي 30%.
»برنت«  ذلك صعد خــام  وقبل 
إلــى 46.38 دوالراً للبرميل، وهو 
املاضي،  أذار  منذ  مستوى  أعلى 
في حني بلغ خام غرب تكساس 
دوالر   43.25 األمريكي  الوسيط 

للبرميل مرتفعا بنسبة 0.7%.
على الصعيــد ذاته، أكدت وزارة 
النفط، أمس االثنني، أن مشروع 
للبرتروكيمياويات  »النبــراس« 
املزمع إنشــاؤه، سينتج مليوناً 
و800 ألف طن سنوياً، في حني 
ســتبلغ كلفة املشروع ثمانية 

مليارات دوالر.
وقال وزير النفط إحســان عبد 
اجلبار في بيان، إن »الوزارة عازمة 
على املضي في إنشــاء مشروع 
النبــراس للبتروكيماويات الذي 
يُعد أحد ثالث أضخم مشــروع 
في املنطقة وشــمال أفريقيا«، 
أكثر  أن »املشروع سيوفر  مبينا 
من )30( الف فرصة عمل وينتج 

مليوناً و800 ألف طن سنوياً«.

وأضــاف عبد اجلبــار أن »الوزارة 
كثفــت في االيــام االخيرة من 
املعنية  اجلهات  مع  اجتماعاتها 
ومنها وزارة الصناعة الشــريك 
احلكومــي الثاني في املشــروع 
بنســبة )%25(  الى جانب وزارة 
النفط بحصة او نســبة )25%( 
شــل  لشــركة  و)49%(  أيضاً، 
العاملية، ومت االتفاق على التسريع 
في االجــراءات املطلوبة وتذليل 

من  واالنتهاء  الصعوبات  جميع 
والقانونية  التعاقدية  اإلجراءات 
نهاية  قبل  املعنية  االطراف  مع 
هذا العام، ومنها شــركة شل 
العامليــة وهي من الشــركات 
الرائــدة املتخصصــة في هذه 

املشاريع«.
وأشــار الــى أن »الــوزارة أبدت 
احتياجات  لتغطية  استعدادها 
املشــروع من الغاز املغذي )غاز 

االيثــان( وعلى امتداد ســنوات 
أو  التشغيل، ســواء للمشروع 
الطاقة  توليد  لتشغيل وحدات 

الكهربائية«.
مــن جانبه، أكد وكيــل الوزارة 
يونس،  حامد  التصفية  لشؤون 
علــى  يعتمــد  »املشــروع  أن 
في  والتقنيات  املعــدات  أحدث 
وأن  البتروكيمياوية،  الصناعات 
شــركة شــل العاملية عكفت 

خــالل الســنوات املاضية على 
وضع الدراســات املطلوبة لهذا 
املشــروع بالتشــاور مع وزارتي 
والصناعة«، مشــدداً  النفــط 
علــى أن »الــوزارة وضعت هذا 
املشروع ضمن أولوياتها، وتعمل 
على وضع اللمســات النهائية 
من أجل املباشرة به خالل الفترة 

القريبة املقبلة«.
بدوره، بني املتحدث باسم الوزارة 

يقام  »املشروع  أن  جهاد  عاصم 
في محافظــة البصرة، ليكون 
قريباً من مصــادر الغاز واملؤانى 
تقديرية  وبكلفــة  التصديرية، 
أوليــة )8 مليــار دوالر( وهو من 
الواعدة  الستراتيجية  املشاريع 
في الصناعــات البتروكيماوية، 
ويأتــي ضمــن خطط الــوزارة 
للثــروة  االمثــل  لالســتثمار 

الوطنية«.

وزير النفط يتوقع ارتفاع أسعار النفط
إلى 50 دوالرًا للبرميل

1.8 مليون طنًا انتاج مشروع النبراس للبتروكيماويات

أكدت وزارة النفط، 
أمس االثنين، أن 
مشروع »النبراس« 
للبرتروكيمياويات 
المزمع إنشاؤه، سينتج 
مليونًا و800 ألف طن 
سنويًا، في حين ستبلغ 
كلفة المشروع ثمانية 
مليارات دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

في بيان رمبا يكــون أكثر من صادم، 
أعلنت منظمة الســياحة العاملية 
أن أوضاع القطاع تتجه من ســيء 
إلى أســوأ، وأن اجلائحة التي مير بها 
العالــم في الوقــت احلالي أهدرت 
مئات املليــارات من الدوالرات كانت 
تدخــل خزائن الدول التــي تعتمد 
بنسب كبيرة على عائدات القطاع 

في متويل إنفاقها العام.
وفي تقرير حديث، أشــارت منظمة 
السياحة العاملية إلى أنه خالل عام 
2019 وصل عدد الســياح الدوليني 
الوافدين إلى نحو 1.5 مليار ســائح 
بزيادة بلغت نسبتها 4 في املئة عن 
األرقام احملققة خــالل 2018. في ما 
أضافت السياحة الداخلية نحو 8.8 

مليار وافد.
وأشــارت األرقــام إلــى أن عائدات 
القطــاع العام من الســياحة بلغ 
نحو 1.5 تريليــون دوالر من صادرات 
السياحة، وأن 1 من كل 10 موظفني 
بالســياحة تضرر ســواء  يعملون 
بشكل مباشــر أو غير مباشر. في 
حــني توقــف القطاع عــن العمل 
بشكل شــبه كامل منذ منتصف 

السياح  عدد  لينخفض  املاضي  آذار 
56 في املئة خالل األشهر  الوافدين 

األولى من العام احلالي.
وخالل أيار املاضي، كانت األزمة أكبر 
القطاع، حيث انخفضت أعداد  في 
املئة،  في   98 الوافدين  الســائحني 
وهو مــا يترجم إلى خســائر تقدر 

بنحو 320 مليار دوالر.
ورجحت املنظمة إمكانية انخفاض 
 58 الوافدين من  أعداد الســائحني 
في املئــة خالل الوقــت احلالي إلى 
نحــو 78 في املئــة خــالل الفترة 
املقبلة، مؤكدة أن هذا النزول يشير 
إلى تراجع األعداد من 1.1 مليار إلى 
أن  850 مليون سائح فقط. وذكرت 
العائدات انهــارت لتفقد نحو 910 
مليارات دوالر وتهوي إلى مســتوى 
1.2 تريليون دوالر فقط. كما تشــير 
إلى وضع  واألرقــام  البيانــات  هذه 
ما يتراوح بــني 100 إلى 120 مليون 
السياحة في خطر  وظيفة بقطاع 

مستمر.
ورمبــا تكون األوضــاع أكثر صعوبة 
بنســبة  تعتمد  التي  في فرنســا 
كبيرة على عائدات الســياحة في 
متويل خزانتهــا العامة، حيث أعلن 
اجمللس العاملي للســفر والسياحة، 
أن الظــرف الصعــب الــذي متر به 

صناعة السياحة في فرنسا دفعها 
إلى أن تفقــد نحو 48 مليــار يورو 
)57.12 مليار دوالر(، وذلك مع انهيار 

بسبب  والسفر  الســياحة  حركة 
جائحة فيــروس كورونا ومخاطرها 
أعلنتها  التي  االحترازية  واإلجراءات 

آذار  احلكومة منذ منتصف شــهر 
املاضي.

وأوضــح اجمللس في تقريــر حديث، 

أن االنخفــاض الكبيــر فــي عدد 
الذين  والسياح  الدوليني  املسافرين 
يزورون فرنســا بعد تفشي جائحة 
كورونا، قد يؤدي إلى انخفاض إنفاق 
الزوار الدوليني بنسبة ضخمة بلغت 
82 في املئة، وتعادل هذه اخلســارة 
عجزاً  الفرنسي  لالقتصاد  الكارثية 
نحو  املتوسط  في  يبلغ  أســبوعياً 
918 مليون يورو )1.092 مليار دوالر(.

وذكر التقرير أنه خــالل عام 2019، 
كان قطــاع الســفر والســياحة 
مسؤوالً عن نحو 2.7 مليون وظيفة، 
أو 9.4 في املئة مــن إجمالي القوى 
العاملة في فرنسا، كما أنتج أكثر 
من 205 مليارات يورو )243.95 مليار 
اإلجمالي  احمللــي  الناجت  مــن  دوالر( 
للبالد مبا يعادل نحو 8.5 في املئة من 
الناجت احمللــي اإلجمالي الذي حققه 

االقتصاد الفرنسي.
وكان األمــني العام لــألمم املتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، قد ذكر في بيان 
أنه خالل األشهر اخلمسة  ســابق، 
األولــى من العام احلالــي، تراجعت 
حركــة وصــول الســياح األجانب 
إلى الدول بأكثــر من النصف ومتت 
خســارة نحو 320 مليــار دوالر من 

العائدات السياحية.
أرقام األمم املتحدة، فمن  وبحســب 

اإلجمالية  اخلسائر  أن تصل  املتوقع 
فــي قطاع الســياحة نهاية العام 

احلالي إلى نحو 900 مليار دوالر.
وفي مــا توقعت منظمة مؤمتر األمم 
املتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد«، 
أن يخســر قطــاع الســياحة في 
العالم أكثر مــن 1.2 تريليون دوالر 
أو مــا يعادل نحــو 1.5 في املئة من 
العاملي خالل  اإلجمالي  احمللي  الناجت 
العام احلالي، في ظل توقف القطاع 
ملدة قاربت من األربعة أشهر بسبب 

جائحة كورونا.
وأوضح التقرير أن اخلسائر قد تصل 
إلى 2.2 تريليــون دوالر هذا العام مبا 
ميثل 2.8 في املئة مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي العاملــي، إذا امتد إغالق 
حدود الــدول أمام الســياح ملدة 8 
يتوافق  الذي  السيناريو  وهو  أشهر، 
الســياحة  منظمة  توقعــات  مع 

العاملية التابعة لألمم املتحدة.
التي  الســيناريوهات  ووفق أســوأ 
فمن  األمميــة،  املنظمة  طرحتهــا 
املرجح أن يســخر قطاع السياحة 
تريليون دوالر مبــا يعادل   3.3 نحــو 
نحو 4.2 في املئة مــن الناجت احمللي 
اإلجمالــي، وهي اخلســائر التي قد 
تتحقق في حال توقفت الســياحة 

على مدار 12 شهراً فقط.

تقـرير

2.2 تريليون دوالر خسائر متوقعة للسياحة العالمية في 2020
فرنسا تتصدر قائمة المتضررين وماليين الوظائف معرضة للخطر

الصباح الجديد ـ وكاالت:    
ذوو  البريطانيــون،  ســيتلقى 
املتدني، املطلوب منهم  الدخل 
عزل أنفســهم ألن فحوصهم، 
مخالطيهم،  أحــد  فحوص  أو 
جاءت إيجابية ما يثبت اإلصابة 
من  مبلغاً  كورونــا،  بفيــروس 
املال ليبقــوا في املنازل، مبوجب 

خطط أعلنتها احلكومة.
التي  املســاعدات،  تُدَفــع  ولن 
تســتند إلى اختبــار لألهلية، 
إال للنــاس املقيمني في مناطق 
مصنفة بأنها مواقع لتفشــي 
الفيروس، وهي تساوي ما يصل 
إســترلينياً  جنيهاً   182 إلــى 
للشــخص  تقريباً(  دوالراً   241(
في مقابــل 14 يوماً من العزل، 
وســُتطبق بهدف ضمان متكن 
الناس من حتمــل األعباء املالية 

للتوقف املؤقت عن العمل.
إال أن قادة حكومات محلية في 
بالبرنامج  املشــمولة  املناطق 
حذروا من أن الدفعات ليســت 
لتعويض  يكفــي  مبا  ســخية 
العزل  خــالل  املفقود  الدخــل 

الذاتي.

محافظ  بورنهــام  أنــدي  ورأى 
مانشســتر الكبرى، أن الدفعة 
اإلطــالق«،  علــى  تكفــي  »ال 
مضيفاً أن النــاس بحاجة إلى 

»رواتب كاملة«.
أما محمد إقبــال، وهو الزعيم 
العمالي جمللــس بيندل البلدي، 
فقــال لبرنامج »تــوداي« الذي 
يبثه »راديــو 4« التابع لـ«هيئة 
اإلذاعــة البريطانيــة«، )بي بي 
حزمة  بوجــود  »أرحب  ســي(، 
مالية، لكن األرقام التي أعلنتها 
احلكومة هي في الواقع صفعة 
تثبت  الذين  النــاس  وجه  على 
الفحوص لألســف إصابتهم… 
بدوام  املرء موظفــاً  فــإذا كان 
كامــل، وال يســتطيع العمل 
بأنها  احلكومة  تفيد  املنزل،  من 
ســتدفع لــه 4.55 جنيهاً في 
الســاعة ليعزل نفســه. هذا 
ليــس كافياً. وأخشــى أنه لن 
يكون هناك حافز لدى من تثبت 
الفحوص إصابتهــم أو يُطلَب 
للبقاء  أنفســهم،  منهم عزل 

في املنزل«.
ومن جانبه، أعرب شون فيلدينغ، 

البلدي،  أولدهام  مجلس  زعيم 
»موافقة  بســبب  ارتياحه  عن 
احلكومة على توفير )في األقل( 
ملن  املالية  املســاعدة  بعــض 
يُطلَب منهم عزل أنفسهم في 
أولدهــام. واحملزن أن هذا العرض 
ال يكفــي لتوفير دعم حقيقي، 
وهو يظهر مقــدار التباعد بني 
هذه احلكومة والناس العاديني«.
وقال مات هانكوك وزير الصحة 
اإلجراء  عن  اإلعالن  في ســياق 
»ستساعد  اجلديدة  الدفعة  إن 
ذوي الدخل املتدني غير القادرين 
علــى العمــل من املنــزل في 
دورهم في  أداء  االســتمرار في 
املعركــة الوطنيــة ضــد هذا 

الفيروس«.
أن  حــني  فــي  أنــه  وأضــاف 
كثيراً  »ضحــوا  البريطانيــني 
بالفعل… ال يــزال العزل الذاتي 
ملن تثبت الفحــوص إصابتهم 
بكوفيد19-، أو خالطوا شخصاً 
أثبتت الفحوص إصابته، خطوة 
حيوية للســيطرة على حاالت 
حد  على  احملليــة«،  التفشــي 

تعبيره.

الصباح الجديد ـ وكاالت:    
اجته الــدوالر أمس االثنني لتكبد 
خســارة للشــهر الرابــع على 
التوالي بعد حتول في سياســة 
االحتادي  االحتياطــي  مجلــس 
األمريكي( بشأن  املركزي  )البنك 
التضخــم، فــي حــني يتأهب 
اليــورو لتســجيل شــهر رابع 
من املكاســب، وهو مــا يجعل 
العملتــني عند مســتويات لم 

تشهداها منذ 2018.
حديث  مع  املستثمرون  ويتأقلم 
يوم اخلميس املاضــي أعلن فيه 
االحتياطــي  مجلــس  رئيــس 
االحتــادي جيروم بــاول اخلطوط 
العريضــة لتغييــر تكيفي في 
أنه  يعتقد  ما  وهو  السياســة، 
سيتســبب في حتــرك طفيف 
وبقاء  الزيــادة  صوب  للتضخم 
انخفاض أســعار الفائدة لفترة 

أطول.
وقال محللون من كومرتس بنك 
”حتى إذا كان يبدو أن مســؤولي 
البنك املركزي األمريكي سعداء 
بتفســير قياســاتهم، فإنهــا 

ليست أنباء جيدة للدوالر“.

وفي مقابل ســلة من العمالت، 
ارتفــع الــدوالر 0.1 باملئــة إلى 
92.356 فــي التعامالت املبكرة، 
باملئة على   1.2 وهــو متراجــع 

أساس شهري.
وإذا اســتمر هذا، سيكون ذلك 
أســوأ أداء فــي شــهر آب منذ 
خمســة أعــوام وميثــل أطول 
منذ  سلسلة خسائر شــهرية 

صيف 2017.
واستقر اليورو عند 1.1903 دوالر 
وفي طريقه ملكســب شــهري 
واحد باملئة، وهو ما سيكون رابع 
مكسب شهري له على التوالي.
وانخفض الني بنحــو 0.4 باملئة 
فــي التعامالت اآلســيوية إلى 

105.77 للــدوالر بعد ارتفاعه ملا 
يصل إلــى 104.195 يوم اجلمعة 
شــينزو  اســتقالة  أعقاب  في 
الوزراء ألسباب  آبي من رئاســة 

صحية.
وبلغ اليــوان الصينــي ذروة 14 
مقابــل   6.844 عنــد  شــهرا 
الدوالر فــي التعامالت اخلارجية 
من  اإليجابي  االســتقبال  مــع 
املستثمرين لنمو قطاع اخلدمات 
بدال مــن القلــق بشــأن تعثر 
االنتعاش فــي قطاع الصناعات 

التحويلية.
وقــت الحق، محــا بعض  وفي 
6.8556 في  املكاسب وكان عند 

أحدث تعامالت.

بريطانيون يتلقون مساعدة مالية في 
مقابل عزل أنفسهم

الدوالر يتجه لتسجيل
أسوأ أداء في آب
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ثقافةدراسة 8
دراسة

اصدار

متابعات

كصفير البخار, فتأتي الكلمات كسرب 
عصافير.

يأتي الســؤال في شــعر حسني نهابة 
ُمبرزا لذلك الصــراع الداخلي كدميومة 
احليرة ما بني تكثيف ألســلوبية الفتة 
ومنحها  وعمقهــا  الالت  الــدَّ لوعــي 
االســتمرار في انســياب ال كلفة فيه 
ــعر الذي  وال جهــد مطلــوب انه الشِّ
يشــبه صفاء املاء في نوافير أندلسية 
ــاعر الذي تشربت  تســكن وجدان الشَّ
بساتينه بثقافة زريابية الوتر, محسوبة 
كخطــوات التاجنو, أنيقــة وموغلة في 
ســريالية املشــاعر اجلبَّــارة في جمال 
وحشــي أخاذ, وفي خصوبَــة معهودة 
تغذت من ِفطــرة الكلمات, من قاموس 
الشاعر الذي يشبه العشب في طاعته 
ورونَق الرأس التي تُدير ِمحنة النَّص, رأس 
ــاعر التي ال شك انَّها تقاوم اجملازات  الشَّ
العاتية وتسأل الشروح شرحا خليبات:  

 كيف لفتاٍة صغيــرة \ ان تختزَل تاريخاً 
كامــاً،\ حملــارٍب اربعينــي،\ لــم يعتد 

االنكسار؟
يتضاعــف الّســؤال, ســؤال للوجود, 
واحلُضــور والغياب وال يريد الّشــاعر أن 
ينال تلك األجوبة بــل يؤجلها كفضاء 
احتياطي مفُتوح حســني نهابة ميتلك 
بالِفعل كقباب  مرفوعة  الدَّهشة  زِمام 

غرناطة:
»هل صحيح انِك كنِت \ افدح اخطائي؟ 
\ اذن، \ ملاذا لم يتسخ البحر \ حني\ رميت 
بــكل ذنوبي معك، \ فابتلعه الزبد جذالً 
\ وكان نســيا منسيا؟ \ ولَم صّفق املوج 

بحرارة \ على جانبي السفينة \ ُمحتفياً 
بالوالدة اجلديدة؟«.

 رمبا يكون من الفداحة أن ال نقرأ مثل هذا 
التُّرجمان األنيق بــني املكاني والزَّماني, 
اعر  بني تلك التُّخوم التي في حواس الشَّ
ُمعقدة  ديفانشــية  بشــفرات  احملمية 
رغم َساسة الّســؤال إال أنه ُمعن في 
عرية,  ورة الشِّ صابة ِفكرته وكثافة الصُّ
ُمجذفا إلى آخر رَمق من الّســؤال ومن 
اإلجابة التي ميلك حتما  كيمياء وجودها.
الكينُونة  الغرناطية حاالت  القباب  هي 
في كشــف الُغمــوض واالســتبصار 
والوُضوح  الّتهومي  بعيدا عن  بالفتوحات 
ــعر الذي يســكن  املبتذل البليد,, الشِّ
وجــدان حســني نهابــة منــذ نعومة 
د األبدية  األزمنة بالقلق املبارك الذي مُيجِّ
ويهدهد الهشاشة بداخله حينا محدثا 

االرجتاج الّروحي وتلك األسئلة امللغزة.
»ُمّتهــم انا بالرحيل\ أيــن آتي بالدليل 
ويــداي مبللتان بعطرك؟\ براءتي\  على 
ماذا سأقول لرفاقي حني التقيِك صدفة\ 
على الســفينة التي حلمِت بها؟\ ماذا 
اقول وانِت تصوبني\ الى عيني الغارقتني 
ال محالة\ ســهم ربان ُمتمرس\ توقدين 
امللح على يباب آخر كلمة\ وآخر رصاصة 
واتكأ  النبض مني\  رحمة؟\ ســيخجل 
على السياج ُمنكســراً\ برذاذ محكمة 
قدمية.\ يا خليبة عجوز \ ينســحب منه 

آخر العمر \ دون حياء!«
تتقاذف الشاعر ُجغرافيا متناثرة ما بني 
صباحات ســريالية االنتماء إنها الوجود 
الطــارئ للقصيــدة احمَلكيــة قصيدة 
مبَاِمح روايــة أحيانا, ذلك الداخلي لكل 
مقطــع الــذي تتبجح فيه األســئلة 
العميقــة كاإليقــاع في ســيمفونية 
بحيرة البجع لتشايكوفســكي, دالالت 
توطد األسلوبية الافتة كحضور عميق 
واســتمرار النص في النص.. في تناغم 

رشيق يلمس ِشغاف الذائقة والوعي.
إذن شعرية متواطئة مع  قباب غرناطة 
االستفهام حيث يأتي السؤال كمظهر 
من مظاهــر اإلبداع .. االســتغراق في 
احلدس وفي املشاعر.. بحثا عن الوضوح 

في جوهر إنسان: 
»كتبــُت وشــطبت كتبــُت،\ اوجعُت 
فمزقــت \ كيف لي ان اخــدش البرعم 
فيــك، وانِت غدي؟ \هل الســعادة حكٌر 
علــى أحد،؟ \ الرب كيفمــا اتفق؟ ام ان 
االولياء يستيقظون في الساعة الرابعة 
\ يشــطبوا قائمة ويرشــحوا اخرى؟ \ 
وايــن انا من كل هــذا؟ \ تعالي، قبل ان 
تعالي، فالساعة عنك  االنتظار  يأكلني 

تسألني.«
الســؤال في شعر حســني نهابة الذي 
والّتســامح مع  الّتعاطف  ذلــك  ميلك 
الّلغــة كمشــغل الّطــني يتشــكل 
صلصالــه نقيــض الرتابــة والعــادة, 

ليفاجئنا في نصوصه بلســعة لذيذة 
من الوعي والذوق.. على شــكل مزهرية 
تخــدم العقل الباطن بالّدهشــة ذلك 
اخلطاب ,«خطاب الطفل املُتواري في كل 

إنسان« كما يقول أوكتافيو باث.
»وجهك ميت الــّي \بصلة رحم غريبة، \
وقدر ان ال اتوقف عن البحث \ في أنساب 
األوليــاء \ وكتب املُعمريــن \ وتعطيل 
بوصلة احلزن التي \ ال متيل اال مع عينيك 
\ واكتشف اننا نتشــابه \ في اشياء ال 
حصر لهــا، \ العنجهيــة املوروثة \ عن 
صحراء االمازيغ \ واحلنني الى موانئ \ لم 
يعد لها وجود \ والدمع الذي يسيل غزيراً 
\ ساعة املساء \ على رحيل قريب \ فَمن 

يضع األقدار؟«
ميتزج صوت الــذات الّشــاعرة املأزومة 
حينــا لدى حســني نهابة مبــا يدور في 
العالــم اخلارجــي وكأن الديوان يصدح 
مبقولة عميقة للكاتب ســليم بركات 
» طويُت ما ال يطوى ,,نفســي طويتها 
علي«... هكذا يتبلــورُ مونوولوج داخلي 
يتعمُد الشــاعر فيه إخفــاء تداعياته 
ويضحي بخصوصية تطوي األســاليب 
التي حتاكــي اخلراب واأللم والعبث, تلك 

الهّوة األبدية التي تأجج مكنات احملتمل 
االنبثاق مع  أدوات  واجملهول وكثيرا مــن 
التشويش  تقاوم  التي  يرورة  الصًّ أسئلة 

في املعنى.
»سأنام الليلة دون ذراعها \ معبأ بسجن 
انفرادي بليد، \ عبثــاً حاولت ان احافظ 
\ على صفاء عينيهــا، \ عبثاً حاولت ان 
اطرد قابيل \ من فراشــاتها وفشلت... \ 
هل انا اول عاشــق أراد ان يحتفظ بنعم 
اهلل  في جيبه احلميم ويفشل؟ \ ليتني 
لم اكبــر  ففي كل خطوة  جرح وخيبة 

واغفاءة دون حلم.« 
حســني نهابة شاعر ســهل عصيب, 
القارئ من  يصــدم  مدهش كاالختاف 
أّول وهلــة إلــى آخر نفس فــي ديوان » 
قباب غرناطة« يُسعف معجمه الّلغوي 
ويُبقي على نُبل الهدف في بلوغ شعري 
يربــط بني الدال واملدلول فلكل ســؤال 
لبسه محققا هدف التواصل مع القارئ 
دون عناء وفّك املغاليق إن وجدت.. يكتب 
الثائــرة من دواخلها  القصيدة املهذبة 

بعيدا عن ضوضاء الكلمات وغلوها:
»مــا الــذي يُغريك في ســفن االبيض 
املتوســط؟ \هل الن اللون في تسميته 

\قريب من نقاء ســريرتك؟ \ام الن بعض 
تخبطي  \تُشــبه  الهمجيــة  ثوراتــه 
وســعيري؟ \ام ألننا اتفقنــا ذات يوم ان 
نشتري \حقيبًة ســوداء، غريبة الصنع، 
امازيغيــة الغواية، \نكــدس فيها كل 
ونرميها   \ وهزميتنا،  وتناقضاتنا  اوجاعنا 
من على ســياج الطابق العاشــر \ من 
سفنية »كروز« األنيقة، \ في هذا البحر 

الذي حتبني؟«
رحلة حســني نهابة هي رحلة الّسلوان 
في الغيــاب يحّرر أســئلته على مدى 
نصوصه الوارفــة واخملتلفة يبقيها قيد 
االنتبــاه تتطور من مغاليــق ألفاظه , 
ولوثة  الذاكرة حينــا  لألحداث  ســبك 
بحث واستقصاء عن احلسرة األندلسية 
حينا آخر كما يصفها الّشاعر بقوله ».. 
مثلما فعل عبد اهلل الصغير حني سّلم 

مفاتيح األندلس وغادر....«
التاريخ  التي جّرحت كتــاب  األســئلة 
اجملد  االنكســار؛  الوجدان  وخّبلت فــي 
الذي يشــغل قريحته باللغة االسبانية 
اللغوي  كجزء ال يتجــزأ من مخزونــه 
العميق واالسقاطات الروحية والثقافية 
,غرناطة  املفقــودة  املدينــة  لبصمــة 
األزمنة والعشــق.. األلم املبثوث, وجرأة 

اخمليلة.
»افكــر باالعتزال عن الصــاة.\ حاولت 
ان ارشــو اهلل \بزيادة عدد السجدات، \
\تقبيل  قراءة ســور كثيرة كالببغــاء، 
واجهة  \فــي  التي  العــذراء  الســيدة 
شــقتنا الصغيرة \صباحاً وقبل النوم،\
االبتعاد عن مضغ حلم الضأن \شــهور 
ثاثة، \التضامن مع شــعب اهلل اخملتار، 
\فما نفعت جتارتي \وال انا اســتكنت، \
مازلُت اقســم العالم بيني وبينها \وما 
فتئْت تأخذني اثناء عباداتي \الى حيث ال 
اعرف \الى قصــور رملها \الى حقيبتها 
املدرسية، \الى اقبيتنا املهجورة \وبئرها 

املُعطل فما افعل؟ اغيثوني«.
ال شــك في أّن قباب غرناطة إرث لغوي 
ميز يحمل في طياته منهجيات نفسية 
وتاريخية وأسئلة ســرمدية أيضا,غنّي 
باملعطيــات األدبية والفنيــة, له جودة 
ذوقية عالية فقد استطاع الشاعر بلوغ 
تلك الصور اجملنحة في املعنى والرسالة 
الثمينة واإلبداع الــذي يخفق فيه كل 

حرف.
في اخلتام , هنيئا للمكتبة العربية بهذا 
الوميض الغرناطي العميق وهذا القلم 
الذي يبقي على سجية السؤال  اجلارف 
املبــارك والعتب األنيق وبهــذا املقطع 
الدافق بحمم اجملازات أختم هذا القليل 
الذي يوثق خطوات شاعر مّر ذات بالقلق 

وبهاء االحتمال:
//ايها الرب الكرمي الذي قيل عنه الكثير، 
هل تســامحني ألنــي اذيُت نفســي، 

وجرحُت ذاتي اكثر ما يجب؟//

خيرة بلقصير 

حسني نهابة رافد أسوته دِجلة والفرات, 
دافق أدبــي خالص يجري ما بني التَّرجمة 
ــعر وفنون الكتابة، ابن العراق الذي  والشِّ
يحمُل ســيرة ذاتية معّرشــة ومكنونة 
الــذي ال ينضب  الغزيز  األدبــي  باإلنتاج 
يتراوح ما بني التَّرجمة والقصة والرواية... 
وللّشــعر عنده بذخ األكاليل في شجرة 
الذائقة والوعي واجلمال, ســبعة دواوين 

شعرية:
جتليات عطشى , طقوس ما بعد األربعني 
, فجــر التَّعاويذ مائة شــيبة وشــيبة, 
صاة الغائب، خلخال غجرية، اعذرني إن 
ــاعر  لم أُوّدعك,, هي دواوين أثث بها الشَّ
املكتبة العربية زخما شعريا من التجارب 
واالمتحــان واألمــل ليتم هــذا الفيض 
بصــدور ديوانــه الثامن األخيــر »قباب 
غرناطة« الصادر في شهر متوز 2020 عن 
دار الدراويــش لبوفيدين –بلغاريا, محدثاً 
فــي املقروئية الثمينــة والذائقة طفرة 
شــعرية رائدة أقل ما يقال عنها جتديد 
ُمتميز ورنني حداثي في الّشعر املعاصر.. 
ا  اإلبداع املُنعش الذي يســتلهم  مشكِّ
ثــروة إبداعية بل وليمة شــعرية ُكتبت 
بعذوبة منضــدة وكأنه  الشــاعر  بروح 
الرسم بالرَّمل ومعانقة الوجود باألسئلة 
احملمومة, قباب غرناطة هي حنني ووعيد 
التاريخ الذي يتسلَّق العبارة تلوى العبارة, 
الفقد املؤهل في ســيرة إنســان يأكل 
ويشرب ينام ويصحو, يحب ويكره يسافر, 
يتلَّمس  الفنيــق  طائر  يجاري  يســقط 
الرماد املقدس, يكتب بشراهة »املاتادور« 
الرداءة  ثــور  حني يهوي بِســهامه على 
األســود, رافضا تلك العبارة املتهالكة.. 
أُكلت يــوم أكل الثــور األبيض, ال بياض 
هنا سوى ِصبغة الّلحظة املعتقة ما بني 
األبوة والرَّجاء, اخليانة والوحدة, االختاف 
والعشق, الكثير من األسئلة التي تطرح 
مجداً أن ال جواب ســوى النبض والوجل 
عرية  ور الشِّ واالستمرار في مناكفة الصُّ
التي تهطل بسخاء كاألمطار املوسمية 
التي  دافــئ.. كما األســئلة  في وجدان 
تأتي تباعا كإلصاق لُتهم جميلة بخفة 

ساحر, يقول الشاعر:
َمن انِت؟\ساحرة شرقية قدمت\ من خيام 
الساطني \ ومياه مرمرة؟ \ اي قدر تّوجك 
\ الوحيدة القادرة على \ رســم البسمة 
في وجهي؟ \ من اباح لِك \ ان تتســلقي 
لهيــب الشــوق \ في غابــات النخيل، \

وتُسقطي غيوم احلزن \ عن مامحي؟ 
هو العنــاق الطويــل جلُمل يتلبســها 
ــديد لنــص  الُغمــوض؛ اإلطنــاب الشَّ
الشــاعر  وراءه  يتخفــى  مســتعصي 
متمتمــا بالعقود واألوَصــال.. هو حتما 
ــعر الثقيل كالقطار واملزعج  يرفض الشِّ

شعرية األسئلة في »قباب غرناطة« لـ حسين نهابة

صدر عن بيت الشعر بدائرة الثقافة في 
الشارقة العدد 13 من مجلة »القوافي« 
الشــهرية، وجــاءت افتتاحيــة اجمللــة 
الشعر  حتت عنوان: »الشــارقة.. مظّلة 
وحتّوالته«. وجاء فيها: وفي إمارة الشارقة 
التي حتتضن كل إبــداع، تظل القصيدة 
هي اخليَط املتني الذي يصل بني اجلســور 
اإلبداعية، ويقوي مناعة الشــعر العربي 
من اخلفقان والوهن، لذا جند في مظاهر 
الشــعر العربي قدمياً وحديثــاً ما يغني 
الروح، ســواء كان هذا الشعر من نسج 
الامعات  والشــواعر  الفحول  الشعراء 
في زمــن املعلقات، أو في هــذا العصر 
الذي مزج كل األشكال وبلورها في إطار 
متجدد يحقق شروط اإلبداع في الضمير 

العربي.
إطالة العــدد حملت عنوان »الشــعر 
العربي بني الظــال والنخيل« عبر رصد 
الدكتورة  وكتبتها  ومكانا،  زماناً  تاريخه 

حنني عمر.
فــي بــاب »مســارات« حتدث الشــاعر 
اإلعامي عبدالرزاق الربيعي عن الشاعر 

الفلســطيني الراحل »هارون هاشــم 
رشيد.. ذاكرة الشعر الفلسطيني«.

األردني  الشاعر  العدد لقاء مع  وتضمن 
الدكتور صاح جرار، الذي يقول: الشعر 
با روح في زمن اجلوائح، وحاوره اإلعامي 

عمر أبو الهيجاء.
اآلراء  بعض  الهادي  واســتطلع حمدي 
ومنصات  الشــعر  مســتقبل  حــول 
التواصل االجتماعي »شعراء حائرون بني 

الواقعي واالفتراضي«.
إلى مدينة  القصيدة« تطرق  باب »مدن 
ومدينته«،  الشعر  عروس  »نواكشوط.. 
السالم  اخملتار  اإلعامي  الشاعر  وتطرق 
إلى التحوالت التــي طرأت على املدينة 

وأثر الشعر فيها.
واختارت اجمللة في العدد 13 قطرات من 
الشعر للشاعرين: »العرجي من العصر 
األموي، قصيــدة »أقوُل بأعلى نخلتني« 
والشــاعر ناصيف اليازجي من العصر 

احلديث، قصيدة »يا بائع الصبر«.
وفي باب »أجنحــة« تضمن العدد لقاء 
مع الشــاعرة ســمية اليعقوبي التي 
تقول: »القصيدة كشــفت لي سّرها« 

وأجرى احلــوار اإلعامي شــمس الدين 
العوني.

وتنوعــت فقرات »أصــداء املعاني« بني 
حدث وقصيدة، ومن دعابات الشــعراء، 
فواز  اإلعامــي  وكتبهــا  فــي،  وقالوا 

الشعار.
وفي باب »مقال« كتبت الشــاعرة إباء 
اخلطيــب عن »ريــادة املرأة الشــعرية 
إشــكاليات  عبر  التاريخي«  والغيــاب 

اإلبداع النسوي في القصيدة العربية. 
أما باب »عصور« فقد تطرق إلى ســيرة 
الشــاعر بكر بن حماد.. الشاعر الزاهد، 

وكتبه الشاعر رابح فاح.
باب نقد تطرق إلــى »الباغة املعيارية 
واحلديثة في النص املتفرد« عبر مقاربات 
القصيدة في الشــعر املعاصر، وكتبه 

الشاعر ضياء اجلنابي.
تناول  الكتــب«  باب »اســتراحة   وفي 
الشــاعر فيصل رحمه ديوان الشــاعر 
»جذور  الســر  تــاج  أســامة  الدكتور 

الغمامة في النبع«.
وفي باب »اجلانب اآلخر« تطرق الشــاعر 
نزار أبــو ناصر إلى »شــعراء في قفص 

املعاناة« وهــم يبكون بالكلمات، والذي 
استخلص إلى أنهم انتصروا للقصيدة 

رغم القلق واملأساة.
وزخــر العــدد مبجموعة مختــارة من 
القصائــد التي تطرقت إلــى مواضيع 

شعرية شتى.
العــدد بحديث الشــعر ملدير  واختتم 
التحرير الشاعر محمد البريكي بعنوان: 

لغة الشاعر وجاء فيه: 
»لغة الشــاعر ماء وغيم، خيال يزحف 
إلــى الفراغات في ليــل مظلم يرتطم 
بالنجوم والطرقات واجملرات في الفضاء 
وهو  الســاعات  الكونــي، وكلما مرت 
يتأمل النهايات الصامتة، افترش الزمان 
ونــادى بأصــواٍت غريبٍة علــى املتاهات 
وهو يحــدق بأنفاٍس متصاعدة، ويحدث 
عوالم بعيدة ويقول: أين هي األرض، أين 
العشــب، أين القــادات ومواقد الدفء 
واليابسة والبراري والنقطة األولى على 
والباحثون  أين احلجر واملرعى  الســطر، 

عن الشجر والكام في أفواه الطير؟

أغاني الرمل والمانجو.. نواكشوط ـ باماكو

مجلة القوافي.. عدد جديد

يتضاعف السّؤال, سؤال 
للوجود, والحضُور والغياب 

وال يريد الشّاعر أن ينال 
تلك األجوبة بل يؤجلها 

كفضاء احتياطي مفتُوح 
حسين نهابة يمتلك ِزمام 
الدَّهشة مرفوعة بالفِعل 

كقباب غرناطة

بغداد ـ الصباح الجديد: 

عــن منشــورات االحتــاد العــام لألدباء 
والكتاب فــي العراق، صدر كتاب » أغاني 
الرمل واملاجنو ... نواكشــوط ــــ باماكو 
للكتاب والروائي العراقي زهير كرمي بواقع 
191 من القطع املتوسط. الكتاب يندرج 
ضمــن أدب الرحات وهو ســبق وأن فاز 
الرحات.  الســاعاتي ألدب  ناجي  بجائزة 
وفي حديث خص به الصباح اجلديد، قال 

كرمي: فكرة الكتاب جاءت بعد عشــرين 
ســنة من رجلة قمت فيها في منطقة 
جنوب الصحراء، لم تكن ســياحية وال 
فرضتها  رحلــة  ماهي  بقــدر  معرفية 
ظروف العراقي الباحث عن سماء وارض 
آمنــة، وكانت املادة كصورة في رأســي 
لكني  لتدوينها،  علي  ووجداني تضغط 
لم اكن مــن قبل قد جربــت كتابة اي 
شكل من اشكال السرد، اكتب الشعر 
لكني لم اجرب قط كتابة النثر. وذات يوم 
حتدثت عندما كنت في زيارة لبغداد، مع 

صديق قال لي هناك جائزة ألدب الرحات 
اســمها جائزة ناجي الساعاتي وسوف 
... عندما  العاشرة  التقدمي لدورتها  يبدأ 
عدت الى بروكسل، بدأت بالكتابة التي 
لم تأخذ مني وقتا طويــا، املادة كانت 
موجودة وحتتاج الــى التدوين فقط، ثم 
اكملت اغاني الرمل واملاجنو، ارسلت الى 
ادارة اجلائزة، اعلن بعد ذلك ان كتابي هو 
الفائز االول في اجلائزة، شاهدت ذلك في 
الصور وكانــت هناك احتفالية حضرها 
وزير الثقافة على ما أظن وعدد جيد من 

احلضور والصحفيني ، وكانت املرة االولى 
التي يتولى فيها االحتــاد العام للكتاب 
في العراق طباعة الكتــاب الفائز، وقد 

اعلن ذلك املرحوم ابراهيم اخلياط. . 
يتحــدث الكاتب في مقدمــة الكتاب 
عن أهمية السفر والتعرف على أماكن 
جديدة ميكنها أن تصنع في الذهن طيفا 
أو سلســلة من األحام والذكريات التي 
ستنضج في وقت ما، لتكون نافذة يطل 
من خالهــا املرء على عالــم مختلف، 
عالم غير العالم الذي يعيشــه. ينفلت 

على األغلب من ضغط الواقع كما يعبر 
عن ذلك الكاتب. فكانت فكرة الســفر، 
عند الكاتب، فــي محاولة للفوز بحلم 
جديد، أو اكتشــاف فكرة مــا، ميكن أن 
تكون فيما بعد، نسمة باردة متر في نهار 
والرحلة عند كرمي، هو اكتشاف  معتم. 
أحاســيس جديدة، رؤى مغايــرة.. قارئ 
هــذا الكتاب، ســيخرج منــه، محما 
ببضائع معرفية مختلفة، تاريخ، ثقافة، 
فكر، عــادات وتقاليد لبقعة تكاد تكون 

مغمورة. 
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ميثم عادل*

رياضة

إعالم اللجنة األولمبية

الدولية  األوملبية  اللجنة  صادقت 
على النظــام الداخلــي، املعّدل، 
للجنة األوملبية الوطنية العراقية 
إتخذتهــا  التــي  واألجــراءات 
فــي املؤمتــر االســتثنائي األخير 
املنعقد في  العمومية  للجمعية 

26 آب اجلاري.
جــاء ذلك في رســالة رســمية 
بعثتها اللجنــة األوملبية الدولية 
املوافق  املوافق  األحد  اليوم  مساء 
للثالثني من آب اجلاري موقعة من 
الســيدين جيمس ماكالود مدير 
العالقــات في األوملبيــة الدولية 
وجيــروم بويفي مديــر العالقات 

املؤسساتية واحلوكمة فيها.
وأكــدت األوملبيــة الدوليــة في 
رسالتها على ان النظام الداخلي 
املعّدل للجنــة األوملبية الوطنية 
العراقية قــد مت إعتماده كوثيقة 

رسمية لديها.
وأثنــت األوملبيــة الدوليــة على 
اجلهود التــي بذلها رئيس اللجنة 
رعد  العراقية  الوطنيــة  األوملبية 
حمودي وزمــالؤه أعضاء اجلمعية 
العمومية في تفّهم املرحلة التي 
مير بها املشــهد األوملبي العراقي 
وسعيهم لتجاوز املرحلة بخارطة 
طريق تتوافق مــع امليثاق األوملبي 
والقوانني العراقية احمللية النافذة، 

ورسالتها في 7 متوز املاضي.
أيضاً  الدولية  األوملبية  وأشــادت 
على تعاون السلطتني العراقيتني، 
التنفيذية  والتشــريعية، ممثلتني 
السيد  والرياضة  الشــباب  بوزير 
عدنــان درجــال وجلنة الشــباب 
والرياضة مبجلس النواب الســيد 
عباس عليوي، وتظافر كل اجلهود 
اخلّيرة للعبــور الى مرحلة أوملبية 
عراقية قانونية ومنتظمة من دون  

تعطيل األثر الرياضي العراقي.
وأختتمت أعمال املؤمتر االستثنائي 
للجنة  العموميــة  للجمعيــة 
األوملبية الوطنيــة العراقية على 
وفق ما حقق أهدافه املرســومة 
له بتنفيذ مثالي ملتطلبات رسالة 
اللجنة األوملبية الدولية في 7 متوز 
املاضي وما ال يتعارض مع أحكام 
قانون اللجنــة األوملبية الوطنية 

العراقية ذي الرقم 29 في 2019.
ولعــل أبــرز معطيــات املؤمتــر 
االســتثنائي هو إتخــاذ اجلمعية 

العمومية جميع قرارتها باالجماع 
التصويت  خــالل  مــن  املطلــق 
العلني املباشر، وهو إنطباع يؤكد، 
وبشكل واضح، على جتاوز مرحلة 
اخلالفات الى مراحل املشــتركات 
وإنســجام العمــل مبــا يخــدم 

الصالح الرياضي العام.
إنطلقــت أعمــال املؤمتر بحضور 
الســيد  والرياضة  وزيرالشــباب 
عدنان درجال ورئيس جلنة الشباب 
العراقي  النواب  والرياضة مبجلس 
الســيد عبــاس عليــوي ونقيب 
الســيد  العراقيني  الصحفيــني 
املؤمتر  الالمي حيث أستهل  مؤيد 
بقراءة ســورة الفاحتة على ارواح 

شهداء الوطن.
والرياضة  الشــباب  وزيــر  وألقى 
كلمة أكــدت بوضوح دعم وزارته 
على  االوملبية  للجنــة  واحلكومة 
النافــذ وإحترام  القانــون  وفــق 
قرارات القضــاء العراقي مبيناً ان 
الداخلي  النظــام  املصادقة على 
ل  للجنة األوملبية اليوم سيشــكّ

فتحاً فــي العمل األوملبي املنّظم 
في املرحلة املقبلــة، فيما جاءت 
كلمــة رئيــس جلنــة الشــباب 
والرياضــة بايجاز أفضــى الى ان 
رؤيتهما  وضعا  والبرملان  احلكومة 
املشــتركة بشــكل واضح عند 
البيت االوملبي، وان القرار اليوم بيد 
اجلمعية العموميــة في مؤمترها 

االستثنائي.
الصحفيني  نقيب  وشددت كلمة 
علــى ضــرورة فصــل التدخــل 
احلكومــي عن العمــل الرياضي 
القوانني  وإحتــرام  تام،  بشــكل 
األوملبي  وامليثاق  النافذة  العراقية 

الدولي.
األوملبية  اللجنــة  رئيس  وأختتم 
اجللســة االفتتاحية برسم صورة 
موجزة ملــا مت عمله فــي املرحلة 
الوزارة وجلنة  بالتعاون مع  األخيرة 
الشباب والرياضة سعياً لتحقيق 
متطلبات رسالة األوملبية الدولية 
اللجنة  مبا يتســق مــع قانــون 
29 والقرارات  األوملبية ذي الرقــم 

الصادرة من القضاء العراقي.
األوملبية  اللجنــة  رئيــس  وبــنّي 
بتواصل  يجــري  العمــل كان  ان 
االوملبية  مع  ومباشــر  مســتمر 
الســيد  مع  وحتديــداً  الدوليــة 
العالقات  مديــر  بويفــي  جيروم 
فــي  واحلوكمــة  املؤسســاتية 
ســاعة  حتى  الدولية  األوملبيــة 
املؤمتر  إنطالق  عشية  من  متأخرة 
الــى رؤية مشــتركة في  وصوالً 
النظام  على  املقترحة  التعديالت 
الداخلي للجنة االوملبية العراقية 
ومبا يضمن إعتماده بشكل نهائي 

في االوملبية الدولية.
ومت توزيع نســخ النظام الداخلي 
العمومية  اجلمعيــة  أعضاء  بني 
ليتم تدارسها في وقت إستراحة 
العامة  االفتتاحية  اجللستني  بني 
املفتوحــة، واخلتاميــة اخلاصــة 

املغلقة.
وترأس السيد رعد حمودي اجللسة 
الثانيــة التي أســتهلت بتأكيد 
احلضــور حيث إكتمــل النصاب 

القانوني للجلسة بحضور كامل 
إحتاد  رئيس  وعشــرين  خلمســة 
رياضي أوملبي فيما غاب متثيل احتاد 
كرة القدم املستقيل والذي تديره 
اليوم جلنــة تطبيعية وليس إحتاد 

منتخب.
وكان ورقــة أعمــال املؤمتر حددت 
بشكل مختصر وواضح كالتالي: 
رســالة  مفردات  مناقشــة  أوالً: 
اللجنــة األوملبيــة الدوليــة في 

السابع من متوز املاضي.
ثانيــا: مناقشــة قــرار محكمة 
التمييز العراقية والقاضي ببطالن 
إنتخابات املكتب التنفيذي اجلارية 

في 15-16 شباط 2019.
ثالثــا: مناقشــة تعديــل بعض 
فقرات النظام الداخلي مبا يتوافق 
رقم  األوملبية  اللجنــة  قانون  مع 
29 لســنة 2019 وامليثاق األوملبي، 
ورد في رســالة  على وفــق مــا 
األوملبية الدولية في 7 متوز املاضي 
وقد تلقــت االوملبيــة مقترحات 
األعضــاء بصدد ذلــك في موعد 

كان أقصاه 8/10 كما ســّلمتهم 
 8.4-/18 تلــك التعديــالت فــي 
االنتخابات  موعد  حتديد  مناقشة 
العمومية  للجمعية  التكميلية 
وإنتخابــات املكتــب التنفيــذي 

املقبل.
باســتعراض  املؤمتر  أعمال  وجرت 
الرئيس اليجــازات بصدد القضايا 
التي حتتاج الــى تصويت اجلمعية 
العموميــة حيث متــت املصادقة 
املطلق،  وباالجماع  عليها كلهــا، 

وبالتصويت العلني املباشر على:
أوالً: قرار محكمة التمييز العراقي 
ببطالن إنتخابات املكتب التنفيذي 
شباط   منتصف  في  أقيمت  التي 
2019.. ثانيا: تخويل الســيد رعد 
حمــودي كرئيــس جلنــة أوملبية 
للتهيئــة  بصالحيــات كاملــة، 
والتحضيــر لالنتخابــات املقبلة، 
وإعتباره املمثل الرســمي الوحيد 
الدوليــة طبقاً  االوملبيــة  أمــام 

لرسالتها األخيرة.
االنتخابات  موعــد  حتديــد  ثالثا: 
املقبلــة بعــد ثالثــني يومــاً من 
على  الدولة  مجلــس  مصادقــة 
الداخلي ونشــره بجريدة  النظام 
الوقائع العراقية الرســمية، ذلك 
ألن رسالة االوملبية الدولية حددت 
توقيتات ذلك مبا ترك ثالثة أشــهر 
من اآلن.. رابعــا: تعديالت النظام 

الداخلي.
ثــم ثّمــن الرئيــس دور االحتادات 
الوطنيــة التي إجتمعت في وقت 
املاضي،  سابق من شــهر حزيران 
وخاطبت األوملبيــة الدولية، وكان 
على إثــر ذلك ان بعثــت االوملبية 
الدولية رســالتها في السابع من 
متوز املاضي والتــي نحن في صدد 

تنفيذ آلياتها اليوم.
مقترحات  الى  الرئيس  وإســتمع 
متــت  حيــث  األعضــاء  ورؤى 
مستفيض  بشــكل  مناقشتها 
مشــتركة. قناعات  الــى  وصوالً 
أعمال  حمودي  رعد  السيد  وختم 
لوزير  والثناء  الشكر  بتقدمي  املؤمتر 
الشباب  وجلنة  والرياضة  الشباب 
العراقي  البرملــان  فــي  والرياضة 
العمومية  اجلمعيــة  في  وزمالئه 
الصف  لوحــدة  اجلميــع  داعيــاً 
ورّصه فــي املرحلة املقبلة التي ال 
حتتمل تبريرات الفشــل بعد إقرار 
قانــون اللجنــة األوملبية وحتقيق 
إســتقاللية االحتــادات الرياضية 

بشكل حقيقي وعملي.
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جانب من املؤمتر االستثنائي للجنة األوملبية

انهيار برشلونة 
بزمن كورونا

على مايبدو ان اجلراح التي خلفتها اخلسارة املذلة 
)للبلوغرانــا( امام )بايــرن ميونخ( بــدوري ابطال 
أوروبا لــم تندمل  امنا ازداد نزيفها واتســع لهيب 
أملهــا، وصفها احد أهم اســبابها )حيرارد بيكيه( 
بالعار . ثمانية أهداف توزعت على شــوطي املباراة 
بالتســاوي كانت كفيلة بتصاعد اآلهات واالحزان 
في القلعة الكاتالونية كتمت في الصدور اسرارا 
هامة وأموراً خطيرة وألن العني الترى نفســها اال 
باملرآة فقد خفــي عن اعني )البرشــلونيني( -قبل 
هذه املواجهــة - اخطاء الرئيس )جوزيف بارتوميو( 
وإداراته بتأويل اوجاع ومشــاكل الفريق ابتداءاً من 
)دميبلي(  الفاشلة،  باالنتدابات  )نيمار( ومرورا  رحيل 
)الالعب الزجاجي ( لكثرة إصاباته 140 مليون يورو 
، )غريزمــان ( املتذبذب املســتوى 120 مليون يورو ، 
)كوتينيو( 159 مليون يورو املعار للبايرن واملشــارك 
بهزميــة فريقه الســابق بعد تســجيله لهدفني 
وصنــع اخر. وانتهاءاً بالتعاقــد مع صاحب مزرعة 
األبقار املدرب ))سيتيان(( ومساعده ))ساربيا((.املأزق 
احلقيقي في برشــلونة هو عدم القدرة على رؤية 

الواقع املرير .
الهزميــة التاريخية فتحت األبــواب لفك االرتباط 
التاريخي بني البارســا وفتاها املدلــل االرجنتيني 
)ميسي( ، وعربات أموال االندية الغنية تقف على 
أعتاب )الكامب نو ( لشــراء عقده. مع زمن كورونا 
الســوقية  القيمة  انخفضت،  املاليــة  العائدات 
ملعظم العبي الفريق انهارت . شباك التذاكر جتمد 

وحلم بناء فريق للمستقبل يكاد يتبدد. 
اخلوف كل اخلوف لعشاق البلوغرانا ان يصحوا يوما 
ليجدوا محبوبهم )ميســي ( -الذي اجتازوا  معه 
البحــر الزاخر واليم اخلضــم ليبلغوا اجملد الكروي 

-خارج أسوار النادي .
اقتصاديا اي نادي يتعاقد مع ميسي سيضمن على 
الفور : العالمة التجارية ســترتفع بنسبة  % 300، 
زيادة متابعي النادي خالل 24 ســاعة بنســبة 1.5 
مليون متابع وســتتضاعف بعد 48 ساعة، تسلق 
ســلم مراكز بيــع القمصان ليصبــح ضمن اول 
خمســة اندية بالعالم. في ظل هذه الظروف رمبا 

يكون االنهيار احلقيقي للبارسا )رحيل ميسي(.

* مدرب محترف وناقد رياضي

11

تقرير

بغداد ـ فالح الناصر:

قدم الالعب السابق، املدرب احلالي، باسم 
الكرة، كفاءة  لعيبي، في مســيرته مع 
عالية ســيما على مناطــق اللعب في 
بداياته  امليدان،  ووســط  امللعب  جناحي 
كانت مــن بوابة نادي النفــط الرياضي 
العبا شبال مرورا بالناشئني والشباب قبل 
ان ينطلــق نحو فريق الســماوة ليمثله 
بدوري الكبار، لكنه سرعان ما عاد لناديه 
األم، وانتقل إلى نادي الشــرطة ليشارك 
القيثارة في اللعب بدوري أبطال آســيا، 
ثم بطولة االسكندرية الدولية في مصر، 
قبل ان ينضم لنــادي زاخو الرياضي في 
العام 2006 لتكون اخــر محطاته العبا 
قبل ارتدائه سروال التدريب في تخصص 
اذ ميلك شهادتي تدريب  البدنية،  اللياقة 
في اختصاص اللياقة البدنية، شــهادة 
اولية وشهادة C من االحتاد اآلسيوي لكرة 

القدم.

الفرق الشعبية 
تركــت بصمتها  عدة  تدريبية  اســماء 
في مســيرة الالعب باسم لعيبي، فقد 

اســتذكر باســم في حديثه كيف متت 
دعوتــه من ســاحات الفرق الشــعبية 
للعب في نادي اجلوالن باشراف عضو احتاد 
الكرة السابق كامل زغير الذي اكتشف 
إلى  الالعبــني وقدمهم  العشــرات من 

االضواء.
قال انه يعتز مبشاركته مع نادي الشرطة 
في دوري أبطال آسيا عندما ارتدى قميص 
القيثارة في املوسم 2005/2004 ، سيما 
املباراة التي خسرها الشرطة امام الهالل 
الســعودي بهدفني من دون رد، اذ يعدها 
باســم االجمل في مســيرته بالبطولة 
القارية وقدم فيها مستوى فني جيد في 
السعودية  بالعاصمة  فهد  امللك  ملعب 

الرياض.
علــى صعيد الفــرق الشــعبية، كانت 
لباسم محطات عدة، فمن فريق اجلوالن 
إلى فريق متوز والشهيد عبد الكرمي وفريق 
املســتقبل وفريق الوحــدة والكاميرون 
وزهراوي 33 والعــودة 27 وامليالد 28، في 
هذه الفرق الشــعبية التي تعد منجما 
لالعبني املوهوبني، عزز باسم ثقته بقدرته 
مبعاصرة العديد من االســماء التي نالت 
فيما بعد فرصتها ضمن األندية الكبيرة 
واملنتخبــات الوطنيــة ودنيــا األحتراف 

اخلارجي، منهم علي وهيب ومحمد ناصر 
وحيدر صالح وباسل محمد ووليد ضهد 
وشقيقه حتسني وسالم طعيمه وريحم 
صدام وعباس رحيم وعلي عبود ولطيف 
كــرمي وعلي حســني رحيمه ومســلم 
جعاتي وعباس حسني رحيمة وعدي عبد 
الرضا وحيدر عليوي ومنعم فليح وصباح 
حســن »ابو صياح« وعلي عبود ومحمد 
منيور وجناح حسن واحمد جعاتي وخالد 

عطية  واخرين.
وفي هذه الفرق الشــعبية دربه العديد 
التي لن ينســاها منهم  من االســماء 
»كامــل زغير فــي فريق شــباب امليناء، 
وحســني منشد ومؤيد حســني واركان 
وباسم  وزهراوي عبد احلســني  حســني 

جعاتي وشفيق هاشم« وغيرهم.

اسماء تدريبية 
في نادي النفط حيث البدايات األولى على 
الصعيد الرســمي في اللعــب لألندية، 
فان باســم لعيبي،  تتلمذ حتت اشــراف 
مدربه الكابنت ســعيد في فئة االشبال، 
وفي الناشــئني دربه الراحل خالد مجيد، 
اما فئة الشــباب فقد تتدرب باشــراف 
مكتشــف النجوم عصام الشيخ، وفي 

نادي الســماوة تتدرب باشــراف املدربني 
»كاظــم صدام وجمال حمــودي ورحيم 
صدام وصباح عبد احلســن وغالب عبد 
احلســني وحســن ســداوي وواثق أسود 
ومســلم علي، وفي عودته للنفط دربه 
معد إبراهيم وناظم شاكر وسالم هاشم 
وعامر جميل والراحل واثق ناجي وحسني 
كامل وحتســني عســل ومحمد جاسم 
وعلي حســني ياســني وعبد األله عبد 
احلميد، وجبار حميد وفي نادي الشــرطة 
اشــرف عليه يونس عبد علي وباســم 
قاســم وعماد هاشم ورياض سالم وفي 
نادي زاخو عادل عبد القادر وصالح راضي.
مهمته حاليا مدربــا للياقة البدنية في 
فريق ناشئة نادي شباب العدل الرياضي 
الفريــق الذي يقوده املدرب علي عبد اهلل 
فرج ومســاعده حســني عباس ومدرب 
حراس املرمى حيدر عباس عالوي ومشرف 

الفريق شفيق هاشم.
بقي ان نشير إلى ان املدرب باسم لعيبي 
من اســرة رياضية، شقيقه احمد يلعب 
ورضا  الكرة،  الشرطة بخماســي  لنادي 
ابــرز الالعبني في فريــق املصلحة  احد 
باملوســم الســابق، في حني لعب علي 
للصناعات الكهربائية وخماسي اجلوية.

باسم لعيبي.. من بوابة النفط مرورا بالعزف مع القيثارة في دوري أبطال آسيا 
يستذكر اسماء تدريبية اسهمت في تعزيز مسيرته فوق المستطيل االخضر

باسم لعيبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تبارك أســرة صحيفــة »الصباح اجلديــد« للزميل، 
حســن اخلرســاني، تســنمه مهمــة إدارة املكتب 
اإلعالمي لنادي الشرطة الرياضي، والزميل اخلرساني 
ســبق ان عمل ضمن دائرة إعالم احتــاد الكرة املركزي 
وكان املنسق اإلعالمي للمنتخب األوملبي، إلى جانب 
مهمته فــي منصب مدير التحرير لصحيفة املالعب 
الناطقة باسم اللجنة األوملبية، وشغل مهمات عدة 
في الوسط الصحفي منها صحف ووكاالت إخبارية، 
كان فيها منوذجا للصحفــي اإليجابي واملتمرس في 

تعامله مع األحداث الرياضية.

الخرساني مديرا 
إلعالم نادي الشرطة

إعالم الوزارة:
إستقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجــال، مديــر البنك 
التجــاري العراقي TBI، فيصل 
الهيمــص، وبحث معــه عدداً 
من األمــور التي تتعلق بإكمال 
واملتوقفة  املتلكئة  املشــاريع 
التــي تنفذها الــوزارة وتنمية 
املشــاريع  فــي  االســتثمار 
الوطنية، فضالً عن دعم ورعاية 
وآفــاق  الرياضيــة،  اإلحتــادات 
التعاون املشــترك بني اجلانبني 
الرياضة  خدمــة  اجــل  مــن 

العراقية.
اللقاء  درجال خالل  الوزير  واكد 
حــرص الــوزارة علــى إكمال 
واملنشــآت  التحتيــة  البنــى 
لتســخيرها  االســتراتيجية 
الشــباب  قطاعي  لـــ  خدمًة 
والرياضــة، علــى الرغــم من 
الضائقــة املالية وظروف البلد 

في ظل جائحة كورونا.
نســعى  درجال:  الوزيــر  وقال 
ورجال  املال  رأس  الســتقطاب 

األعمال من أجــل دعم ورعاية 
اإلحتادات الرياضية لكي تعتمد 
سياسية التمويل الذاتي وعدم 
أمــوال احلكومة  إلى  احلاجــة 
من خالل آليــة تخدم اجلهتني 
الراعية واملســتفيدة، كما هو 

احلال في أغلب البلدان.
املصرف  مديرعام  أشــاد  فيما 

فيصــل  للتجــارة  العراقــي 
التــي  باجلهــود  الهيمــص، 
يبذلهـا وزير الشباب والرياضـة 
وحرصـــه على دعم وإســناد 
شريحتـــي الشباب والرياضة 
والـرؤى  األفكار  مـــن خـــالل 
التـــي مت مناقشتهـــا بيـــن 

الطرفيـن.

إعالم اتحاد الكرة:
التطبيعيــة  الهيــأة  توصلــت 
إلى  القدم،  لكرة  العراقي  لالحتاد 
اتفاق رسمي بشــأن جتديد عقد 
املدرب الســلوفيني “سريتشكو 
وقال  آخــر.  لعــام  كاتانيتــش” 
الناطــق االعالمــي للتطبيعية 

هشام محمد:« 
إن الهيــأة التطبيعية إجتمعت 
مع وكيل اعمــال املدرب » بهروز 
دزهبود” فــي محافظة أربيل من 
اجل بحــث جتديد عقــد املدرب 
التفاصيل  بعــض  على  واالتفاق 

والبنود ». 

وأضــاف محمد :« مت االتفاق على 
املدرب  رواتب  تخفيض جزء مــن 
الســابقة وكذلــك مــن قيمة 
العقــد اجلديد والذي ســينتهي 

بالثالثني من آب لعام 2021. 
:« رئيس  وختم محمد حديثــه  
لالحتــاد  التطبيعيــة  الهيــأة 
العراقي لكرة القــدم أياد بنيان، 
قدم شــكره وتقديره إلى املدرب 
على  أعماله  ووكيــل  كاتانيتش 
في  واملرونة  الكبيــر  تعاونهــم 
كانت  التــي  املفاوضات  جتديــد 
طويلة وماراثونية انتهت بتجديد 

العقد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لنادي  اإلداريــة  الهيئة  تعاقــدت 
القانوني  املستشار  مع  الديوانية، 
الرياضي،  اجلانــب  املتخصص في 

طارق الشرع.
العمل  على  »وافقت  الشرع  وقال 
ملســت  بعدما  الديوانيــة،  مــع 
الرغبة الصادقة في رئيس النادي، 

حسني العنكوشي، إلحداث نقلة 
نوعية داخــل الفريق، وفتح مجال 
االســتثمار ألول مرة في العراق«.
الديوانية  وأضاف »سنحاول جعل 
من أبرز األندية احمللية، وســتكون 
التجربــة مميــزة وناجحــة وحتفز 
اآلخريــن من أجل االســتثمار في 
اجلانب الرياضي«.وطالب الشــرع، 

اجلماهيــر، بضرورة دعــم مبادرة 
العنكوشي،  النادي، حسني  رئيس 
واثقة  بخطــوات  يســعى  حيث 
منوذجًيا  ناديًــا  الديوانية  ليكــون 

ينافس بقوة في الدوري املمتاز. 
أبرم  العنكوشــي  أن  إلى  يشــار 
صفقات نارية مع العبني محترفني 
لتمثيل الفريق في املوسم املقبل.

درجال والهيمص يبحثان سبل إكمال المشاريع 
المتلكئة ودعم االتحادات الرياضية

التطبيعية ُتجدد عقد كاتانيتش لعام 2021 

الديوانية يتعاقد مع المستشار القانوني الشرع
درجال والهيمص

كاتانيتش
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ال نعهــد قضيــة مــن قضايا 
االنســانية –وليس من القضايا 
االسالمية فحسب – استحوذت 
على اهتمام فرســان الشــعر 
احلسني  االمام  كقضية  والبيان 
انهــا عاشــت في  )ع( حيــث 
الوجدان االنســاني، وفي اعماق 
احلرائر واألحرار، وقد دأب عّشــاق 
احلســني )ع( على احيــاء ذكراه 
تزامنا مع اطاللة شــهر محرم 
احلرام من كل عام ، هذه الذكرى 
َفُتحييهــم  يُْحُيونهــا  التــي 
مبــا تَُضُخــُه فــي عقولهــم 
ومشــاعرهم من دروس ُملِْهمة 
، ومبــا تثيره في نفوســهم من 
شجى وحزن حتى ميكننا القول :

ان اول املآمت على احلسني )ع( هي 
تلك املآمت التي نصبت في قلوب 
ُعّشــاقه وانصاره ، قبل أْن تقام 

مجالس العزاء عليه ...
في كل حدب وصوب .
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والفظائع التي مارســها أعداء 
فــي حربهم  واالنســانية  اهلل 
لسيد الشهداء )ع( يوم الطفوف 
ابتداًء بحرمانهم من ماء الفرات 
االجســاد  بتبضيــع  وانتهــاء 
األصم،  الصخر  تبكي  الطاهرة، 
فال حاجة أبــداً الفتعال حوارات 
ما انــزل اهلل بها من ســلطان 
قوافيهم  عبر  بعضهم  يُجريها 

املثيرة الستدرار الدموع .
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واذا كان اخليال الرحب من ادوات 
فاّنخطباء  املعروفــة،  الشــعر 
املنبر احلســيني ليــس لهم ان 
يتعاملوا مع احلوارالشعري كما 
يتعاملون مع النص املقدس من 

آية أو رواية .
اّن فضالء اخلطباء ومشاهيرهم 

على درايــة تامة باهميةااللتزام 
الكامل بالّدقة فضالً عن الصدق 
في كل ما ينسبونه من أقواٍل أو 

اعمال الى شهداء الطف .
بينما صرنا نســمع ونشــهد – 
لالســف الشــديد – َمْن يعتبر 
احلوارات التي صاغها الشعر وما 
أكثرها في الشــعر الشعبي – 
وكأنها نصوص مقدســة ، البد 
األضواء على  وتُسّلط  تُشرَح  أْن 
مضامينها، في حني انها ليست 

بذات مصداقية على االطالق .
ان الفــارق بينها وبني النصوص 
املقّدسة هو الفارق بني احلقيقة 

الناصعة واالسطورة .
ومن الثوابت الدينية عندنا انه :

ال يُطاع اهلل ِمــنْ حيُث يُعصى 
، وال يجــوز مــن اجل اســتدرار 
الدموع ان جنترح اي لون من ألوان 

الكذب او التزييف .
االمام احلسني )ع( يقول هيهات 
منا الذلة ويقول الشــاعر على 
علي  العابدين  زين  االمام  لسان 

بن احلسني )ع( .
) ويصيُح واذاله اين عشيرتي ( ...
فهل يتناقــض زين العابدين )ع( 

في قوله أو فعله مع أبيه ؟
واذا كان مغفــوراً للشــاعر ان 
مغفوراً  فليس  بخياله  يســرح 
يتسامح  أْن  الرسالي  للخطيب 
قواٍلو  نســبِة  في  االطالق  على 
فعٍل لالمام احلسني )ع( او لواحٍد 
من اهل بيته )عليه الســالم( او 
لواحد مــن االبطــال اجملاهدين 
بني يديــه، وهو بعيد عن الواقع، 
رغم اننا ال نشــك في ُحســن 
نّيِتِه حيث أنَّ حسن النية شيء 
في  واالنضباط  الدقــة  ووجوب 

النقل شيء آخر .
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وقدميا قــال احلمقى من الَكَذبَة 
على الرسول )ص( :

) اننا نكذب له وال نكذُب عليه (
وقد جتّلت احلماقة في اعتقادهم 
بأنهم يستطيعون عبر االكاذيب 

اّن يخدموا الدين ..!!
ان احلسني )ع( هو َعْبرُة كلِّ مؤمن 
ومؤمنة ، وهــو ال يحتاج يقينا 
الى كل الزخارف واالباطيل ، وال 

يرضى يقينا بالبدع واألقاويل .
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املنبــر أصبح  أنَّ  اليــوم  واحملنة 
لــكّل من هّب  ارتقاؤه  متاحــا 
ودّب ممن ال ميلك علمــًا وال ورعاً 
وال قدرة على التمييز بني الغث 

والسمني.
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وهنا جندد دعوتنا اخمللصة الختيار 
الرســاليينالواعني  اخلطبــاء 
جملالس العزاء احلسيني ، وعندها 
النطيحة  أحٌدعــن  يَســأَل  لْن 

واملتردية .
طوبى للحسينيني

الواعني  احلســني  خلّدام  وطوبى 
اخمللصــني وبعداً لــكل املرتزقة 

والكّذابني.

حوارات ما أنزل اهلل بها من سلطان

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

حرصــت املمثلــة منال 
مشاركة  على  ســالمة 
وجمهورهــا  متابعيــه 
لسيارتها  بصورة جديدة 
التي كانــت تقودها في 
حلادثة  تعرضهــا  أثنــاء 
ابنتها.  مــع  االنقــالب 
وكشفت عن تفاصيل ما 
حدث خالل اتصال هاتفي 
"حضرة  برنامــج  ضمن 
املواطــن" علــى قنــاة 
وقالت  اليــوم".  "احلدث 
دعتهــا  صديقتهــا  ان 
لزيارتهــا في الســاحل 
الشــمالي، وأرسلت لها 
خاص  بســائق  ســيارة 
وابنتها  هــي  فذهبــت 
انفجرت  الطريــق  وعلى 

إحدى عجالت الســيارة، 
ولم يســتطع الســائق 
القيادة،  عل  الســيطرة 
وانقلبت الســيارة ملرتني 
وعاشــت  مرات.  ثالث  أو 
ابنتها  وأن  فترة صعبــة 
لــم تتمكنا  وصديقتها 
من احلركــة، لذا اتصلت 
ونقلوا  باإلســعاف  هي 

إلى املستشفى.

الفنانــة  فاجــأت 
وعــد  الســعودية 
متابعيها، عبر صفحتها 
اخلاصة على أحد مواقع 
اإلجتماعي،  التواصــل 
أنهــا  بتهديدهــم 
ســتنتحر أو ســتتزوج 
واإلبتعــاد عنهم نهائياً، 
سؤالهم  عدم  بســبب 
فترة  أثنــاء  فــي  عنها 
إختفائهــا عــن مواقع 
اإلجتماعي.  التواصــل 
وتفاعل متابعو وعد مع 
الفيديــو، الذيــن عّبروا 
لها،  إشــتياقهم  عــن 
وانتظارهــم جلديدهــا، 

أنها  البعض  عــد  فيما 
زواجها.  إلعــالن  متّهــد 
عّبرت  قــد  وعد  وكانت 
فــي وقــت ســابق عن 
من  الشــديد،  غضبها 
لــزواج  تقّدم  شــخص 
وصفتها  بطريقة  منها 

بـ"املهينة".

اللبناني سعد  الفنان  عّبر 
رمضان عــن خوفه من ان 
اللبناني  الشــعب  ينسى 
إن  بيــروت، وقال  انفجــار 
ســبب الوضع املأســاوي 
الــذي وصلنــا إليــه هو 
رمضان  ونشر  الفاسدون. 
صــورة إلنفجــار بيــروت 
اخلاصة  صفحتــه  علــى 
التواصل  مواقع  احد  على 
بالقول  وعّلق  االجتماعي، 
مّنو  خيفان  شــي  :"اكتر 
هااليام انو الناس تنســى 
اللــي صــار وتنســى انو 
الو  وصلنا  سبب كل شي 
الفاشلني  الفاسدين  هّني 
احلراميــة املهملــني اللي 
عّنا لن ننسى". وكان طرح 

سعد رمضان مؤخرا أغنية 
وطنيــة بعنــوان "آخ يــا 
فيها  ترجم  والتي  بيروت"، 
على  اللبنانيني  كل  حرقة 
عاصمتهــم نتيجة كارثة 
إنفجار املرفأ. وكان عدد من 
بادروا  اللبنانيني  الفنانــني 
بعد احلادث الى التعبير عن 
ملا  واستنكارهم  غضبهم 
حدث من خالل عدة اغاني.

منال سالمة

سعد رمضان

وعد

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تصدر اســم الكلب كونــو قائمة األكثر بحثــاً عبر منصات 
التواصل اإلجتماعي في بريطانيا، بســبب ما حققه من إجناز 

كبير في مواجهة العمليات اإلرهابية.
وحصل كونــو املتقاعد في اجليش البريطانــي على ميدالية 
الشــجاعة بعد إصابته في أثناء مطاردة ملســلح ينتمي إلى 

تنظيم القاعدة اإلرهابي.
وذكرت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن كونو ســيحصل 
على ميدالية PDSA Dickin في احتفال افتراضي خالل شهر 
نوفمبر/تشــرين الثاني املقبل، ما يعني فوزه بأعلى األوسمة 

الشرفية العسكرية في شجاعة احليوانات.
كونو، البالغ من العمر ثالث ســنوات، ينتمي لفصيلة مالينو 
البلجيكية، مت إرســاله مــع مدربه للمشــاركة في خدمة 
القوارب اخلاصة التابعة للبحرية امللكية لشن غارة على أحد 
اجملمعات السكنية خالل مهمة خارجية عام 2019. وفي أثناء 
املهمة تصدى كونو ببسالة إلى نيران أسلحة اإلرهابي فأجنزت 
املهمة بنجاح، لكنه أصيب بطلقات في ساقه اخللفية، ما أدى 

إلى بتر جزء من أحد األطراف.
بعدها أعيد الكلب إلى اململكة املتحدة، وأصبح أول كلب في 

اجليش البريطاني يتم تزويده بأطراف صناعية.

الكلب كونو يحصل على 
أرفع األوسمة في بريطانيا

الصباح الجديد - وكاالت:
الكثير من الطلبات الغريبة التي يضعها جنوم ومشــاهير 
هوليوود في العقود قبل أداء احلفالت املوسيقية، والطعام 
العنصر الغالب على طلبات النجــوم قبل احلفالت، حيث 
تضع بيونسية في عقد احلفالت شرط توافر كميات كبيرة 

من البيبسي وأرجل الدجاج احلارة التي حتبها كثيراً.
اما أديل فتضع شــرط توافر الســجائر واخلمور من األنواع 
املفضلة لديها قبل أي حفلة، كذلك بالنسبة إلمينيم الذي 

يطلب قائمة محددة من الطعام والشراب.
أما كاني ويست فلديه اهتمامات أخرى بعيداً عن الطعام 
حيــث يطلب وجود صالون كامل للحالقة مع متخصصني 
لتجهيز الشعر واللحية قبل املوافقة على أي حفلة يظهر 

فيها.
لكــن الطلب األغرب كان من نصيــب مادونا والتي تلزم أي 
متعاقد على حفالتها على توفير مســاحة كافية لفريق 
العمل اخلاص بها املكون من 200 شــخص وتوفير 20 خط 
إتصــال دولي إلجــراء املكاملات املهمة بالنســبة لها قبل 

احلفل.
ليدي غاغــا أيضاً لها طلبات غريبــة مثل محطة عصائر 
كاملة ومتنوعة والتي جتد انها مفيدة لكل اعضاء اجلسم 

ومتنع عنها اجلفاف.

أغرب طلبات النجوم 
قبل حفالتهم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
يعاني اغلبنا من ضعف الذاكرة حتى 
االطفــال بعضهم تكــون ذاكرتهم 
مشوشــة حتديدا في الوقت احلاضر 
حيث صخب احلياة والزمن املتســارع 
والذي نســعى جميعا للحاق به من 

دون جدوى.
الذاكرة ترويض، هــذا ما يؤكد عليه 
وبالتالي  واالطبــاء،  االعصاب  علماء 
فعلينا ان نبحث عن طرق لتحســني 
الذاكــرة التــي نحتاجهــا في كل 
او  تفاصيل حياتنا سواء كنا عاملني 

طالبا.
يقول طبيب االعصاب مســلم عبد 
القادر ان ذاكرتنا فــي الوقت احلاضر 
ضعفــت بســبب اننــا ال جنهدها: 
"اليوم نعتمد علــى التكنلوجيا في 
كل شــيء، فمن يبحث حاصل ضرب 
رقمني ال يتعب نفســه ليتذكر الناجت 
فيلجأ الى احلاســبة في هاتفه، من 
يريد تذكر فيلم معني او اســم ممثل 
معني يبحــث في الغوغــل وال يدع 
عملها،  ملمارســة  فرصة  لذاكرتــه 
وبالتالي فقد صارت ذاكرة كســولة. 
املوضوع يشــبه الى حد ما املفاصل، 
فلو اعتمدنا في سيرنا طوال الوقت 
على عكاز ستضمر وتصبح ضعيفة 
وســيكون من الصعب علينا املشي 

مرة ثانية بصورة طبيعية".
على ســبيل  الطالب  "لنأخذ  وتابع: 
املثــال ونحن في وقــت االمتحانات، 
والكثير يعانــي من ذاكرة ضعيفة ال 
تسعفه في حل االسئلة. هناك عدد 
من الطالب يستمعون الى املوسيقى 
دراســتهم، وهذا يشــتت  اثناء  في 
االنتباه بحسب دراسة ظهرت مؤخرا، 
حيث توصل العلم الى ان املوسيقى 
بغــض النظر عن طبيعتهــا هادئة 
او صاخبــة، تعمل عمــل الضوضاء 
الهدوء  لكن  الطالب،  انتباه  وتشتت 
التام ميكن ان يساعدنا للتركيز اكثر 

على كل معلومة وكلمة نقرأها".

اكد عبــد القــادر على ان ممارســة 
أي  دائما تدخل ضمن حلول  الرياضة 
مشــكلة، ومنها ضعف الذاكرة، اذ 
قال ان قضاء بعض الوقت بعيدا عن 
الكتاب او الكمبيوتر وممارسة املشي 
او أي حركات بسيطة رياضية تساعد 
العقل على استيعاب ما تعلمه في 

الوقت السابق.
معلومــة جديدة وغريبة بالنســبة 
الينا ذكرها عبــد القادر فيما يخص 
طرق حتســني الذاكرة اذ قال: "أظهر 
العلم أن الضغــط على قبضة اليد 
 45 الدراسة حلوالي  أثناء  اليمنى في 
ثانية من شأنها أن حتسن القدرة على 
تذكر املواد التي يقوم املرء بدراستها، 
الــى تذكرها وقت  وعندما يحتــاج 

االمتحانــات مثال او وقت املقابلة في 
حــال كان موظفا، فما عليه ســوى 
القبض على اليد اليسرى الستدعاء 
اعسر  الشخص  كان  وان  املعلومات. 

يقلب املعادلة".
واضــاف: "في املاضــي كان الطالب 
يلجأ الــى تدوين كل معلومة يقرأها 
فتظل فــي ذاكرته، النه رســم كل 
حروف كلماته بيــده، اليوم ال يحدث 
هــذا، فالكمبيوتــر اصــاب اليدين 
بالعطل واكاد اجزم ان اغلب الطالب 
والناس بنحو عام ان لم يكن خطهم 
قبيحــا ففي االقل اصبح اســوأ مما 
كان عليــه، فاخلط ايضــا تدريب. وال 
اذ  ننســى ايضا الطعــام الصحي، 
ان جتنب الســكر االبيــض والتأكيد 

على اخلضــروات الطازجــة ميكن ان 
فمثال  الذاكرة،  حتســني  في  يساعد 
يحتوي الكرفــس، والقنبيط، واجلوز، 
على مضادات األكســدة وغيرها من 
املركبات التي حتمــي صحة الدماغ، 
إنتــاج خاليا دماغية  وقد حتفز حتى 

جديدة".
وختم حديثه بــان "القيام بأكثر من 
مهمة مهما تكن بســيطة ميكن ان 
تشتت االنتباه، لذلك علينا ان نعطي 
الذاكرة  وقتا لتستطيع  لكل مهمة 
حفظ ما قمت بــه، فعندما تتحدث 
عبر الهاتف او عند تدوينك معلومات 
معينــة يجب ان ال تدخــل معها اي 
مهمــة اخرى حتى لــو كانت وجبة 

غذاء".

فالح الناصر
حكايتهــا مــع مســاحيق التجميل 
بــدأت عندمــا كانــت تعانــي املرض 
اجللدي العروف بـ "االكزما" في يديها، 
فســارعت، بان الدليمــي، إلى البحث 
عما يســاعدها في العــالج من املرض 
فكانت على موعد مــع خلطات مميزة 
تؤدي إلى تقوية بشرة اجللد وتنظيفها 

مبادة "الصابونية".
تقول بان الدليمي: كمعادلة طبيعية ان 
الصابون منظف من الدهون والرواسب، 
لكنني توصلت إلى إضافة مواد مغذية 
كالزيــوت احلرة واخلالصات العشــبية 
إلى  اخلالية مــن الكحــول واضافتها 

العســل  هي  و"الصابونية"  الصابون، 
املضاد الطبيعــي للبكتريا، ومعلوم ان 
منتجات العناية ببشــرة اجللد تشمل 
املقشــرات الطبيعية ومكونات زبدات 

من سكر التوت والسكر اخلام.
وتضيف: الزيوت واالعشاب عالم كبير، 
إلى  يعود  االعشــاب  علــى  واعتمادي 
او الطب  املايا  ثقافات الشــعوب مثل 
األورفيدي. عملت على االســتفادة من 
الزيوت والزبــدات واغلبها من دول قارة 
أفريقيا ســيما غانا، حيث أســهمت 
في تأسيس مشــروعي الصغير، لكنه 
قدم امنوذجا ايجابيا للتعامل مع حاالت 
تســهم في التغلب على مــا تعانيه 

بشرة اجللد.
الدليمي: برغــم اعتمادي على  وتقول 
االطــالع املتواصــل والعمــل الدؤوب، 
لكنني صقلــت ذلك باحلصــول على 
شــهادات في املشاركة بســبع دورات 
إلى  والســعودية،  الكويت  اقيمت في 
جانــب احلصــول على شــهادتي في 
دورات باختصــاص الصابون الطبيعي 

واملنتجات الطبيعية.
حصلت على لقب مدرب معتمد دولي، 
وتخرجــت حتــت يديهــا متدربات من 
السعودية وقطر والبحرين فيما يخص 
هذه الصناعة باطر صحيحة كيميائية 

وأسس علمية.

مدربة دولية تنتصر على "األكزما" بـ "الصابونية"

سهولة منال التقنيات الحديثة تهدد الذاكرة 

مبناسبة مئوية "لبنان الكبير" غرد املمثل 
يوســف اخلال قائال: "الفكر عالي.. و أيضاً 
الغضب عالي.. بني القوة و احلق أختار احلق 
بقوة الفكــر للتغيير .. لكــن هل الفكر 
والفخامة يكفيان لبنــاء هكذا وطن أمه 
الطائفية و أبــوه الطائف؟ كال، األمل صار 
أملاً، أما القناعة ســتبقى راسخة  في ذاك 

احللم، هناك في تلك الذكرى. 
 وكان انتقد السلطة قائال: "مسلسل فّني 
مــن ٣٠ حلقة إذا ما جنــح يُحِبط ويُخِجل 
املســؤولني عنه، مسلسل سياسي أمني 
إقتصادي من ٣٠ ســنة وتألَّق بالفشل، ال 
يُخِجل و ال يُسِقط املسؤولني عنه؟؟ هيدا 
وطن و ناس يا أخي، ولك الكون يســَخر من 
هاملنظومة و النظــام و ما حدا منن انهان 

و ِخِجل؟!
يوســف اخلــال كــرس وقته وحســاباته 
الشــخصية على السوشــيال ميديا في 
التعبير عــن غضبه مما يحــدث في لبنان 
خاصة بعــد انفجار مرفأ بيــروت، لينتقد 
بجرأة  السياسية  املنظومة  في  الفســاد 
عالية جعلت الكثير مــن معجبيه يثنون 

على شجاعته ووطنيته.
يذكر انه في االول من سبتمبر 1920 أعلن 
اجلنرال غــورو دولة "لبنــان الكبير" على 

إضافة  أســاس 
وبعض  البقــاع 
عكار  في  القرى 
املنطقة  إلــى 
عرفت  التــي 
يخًيــا  ر تا
فيــة  مبتصر
لبنان  جبــل 
تيــة  ا لذ ا

حلكــم  ا
والتابعــة 

لإلمبراطورية 
 . نيــة لعثما ا

إعــادة  وبعــد 
احلــدود  ترســيم 

كانت  التي  البــالد  بني 
العثماني  للحكم  خاضعة 

ومن بينها ســوريا ومتصرفية 
جبل لبنان معلًنــا بيروت عاصمة 

لها. ومتثل علم الدولة في دمج علمي 
فرنســا ولبنان مًعا. وفي 23 مايو 1926 
أقر مجلس املمثلني الدستور وأعلن قيام 

اجلمهورية اللبنانية.

يوسف الخال: ال يبنى 
وطن أمه الطائفية

الصباح الجديد - وكاالت:
أميركي موســوعة  رجــل  دخل 
غينيس لألرقام القياسية، بأطول 
طريقة  علــى  شــعر  تصفيفة 
التــي حترمه من دخول  املوهوك، 
أبواب املنــازل للقاء أحبابه، على 
حد وصف الكثيــر عبر منصات 

التواصل اإلجتماعي.
وبلــغ ارتفاع تصفيفــة جوزيف 
بارك  غريســامور مــن مدينــة 
رابيدز في والية مينيســوتا 107 
بتسجيل  ليحظى  سنتيمترات، 
 2021 إجنازه إلى األبد في نسخة 
غينيس  موســوعة  كتــاب  من 
من  العاملية  القياســية  لألرقام 

دون منافس.
ويقول أنه يجد صعوبة في عبور 
املنازل  التواجد فــي  أو  األبــواب 
بعد  املنخفضة  الســقوف  ذات 
حتركاته  فإن  لذا  شعره  تصفيف 

غالباً تكون مقيدة بحسب 
طريقة تصفيف شعره.

وموسوعة غينيس لألرقام 
القياســية  كتاب مرجعي 
على  يحتوي  سنويًا،  يصدر 
األرقام القياســية العاملية 

املعروفة.
رقماً  بنفسه حقق  الكتاب 
قياســياً، حيث أنــه يعتبر 

بيعاً  األكثر  الكتب  سلسلة 
علــى اإلطالق وقــد  مت إصدار 
املوسوعة في  أول نسخة من 

1955 بواسطة شركة 
غينيس.

اميركي يدخل موسوعة غينيس بتصفيفة شعره
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