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رياضة

إعالم الوزارة:

والرياضة  الشــباب  وزير  استقبل 
وزير  أمــس،  أول  درجــال  عدنــان 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
عبــد  نبيــل كاظــم  الدكتــور 
الصاحب، والوفد املرافق له ،وجرى 
خالل اللقاء الذي اتسم بااليجابية 
واحلــرص بحــث أواصــر التعاون 
والبرامج املشــتركة بني الوزارتني 
في اجملالــني الشــبابي والرياضي 
ومنهــا امللفــات العالقة اخلاصة 

بنادي الطلبة الرياضي. 
وبني الوزير درجال ان اللقاء متخض 
عن تشــكيل جلنة مشتركة من 
الوزارتني لوضع ضوابط وشــروط 
انتخابات نادي الطلبة مع تشكيل 
هيئــة عامة حقيقيــة يحق لها 
الدخول الــى االنتخابات ، مؤكدا 
ان فريــق العمــل املشــترك بني 
بحسم  مكلفا  سيكون  الوزارتني 
ادارة  مــع  وبالتعاون  االنتخابــات 
اربعة مرشحني  النادي مع اضافة 
مــن وزارة التعليم الى إدارة النادي 

وفق االلتزام الوظيفي املعتمد.
ومت خالل اللقاء املطول بني الوزيرين 
االندية  اليــة حتويــل  مناقشــة 
وفــق قانون االســتثمار من اندية 
حكومية الــى اندية قطاع خاص 
لتكون  االســهم  بنظــام  تعمل 
وتامني  مبثابة شــركات متكاملة 
العمل في وزارة الشباب من خالل 
صندوق يطلق عليه اسم صندوق 
الشباب اســوة بصندوق التعليم 
العالي، يعمل به في حال حصول 

اختناقات او أزمات مالية.
ومن بني الشــروط التي مت االتفاق 

عليها بعد دراســة واقع حال نادي 
الطلبة ، ان يصــار فورا الى وضع 
جدولــة إلنهاء املشــاكل االدارية 
واحياء االلعاب الفردية واجلماعية 
املندثــرة وان يكــون الســكرتير 
الوزارة  مــن  النادي  فــي  املعتمد 

حتديدا. 
وفيمــا يتعلق بفريــق كرة القدم 
جلنة  تشكيل  على  االتفاق  حصل 
ســريعة حلل إشــكاالت الالعبني 
املتعاقديــن لتمثيــل الفريــق .. 
وشــهد اللقاء مناقشــة جملة 

من االمور التــي تتعلق بالرياضة 
التحتيــة  والبنــى  اجلامعيــة 
الرياضية  وااللعــاب  والبطــوالت 

واألنشطة الشبابية.
من جانب اخر، اكد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، ضرورة 
توســيع قاعدة لعبة االسكواش 
بيان  بالناشــئني.وذكر  واإلهتمام 
صحفي عــن مكتب درجــال ، ان 
االحتاد  رئيــس  »اســتقبل  األخير 
العراقي لالســكواش علي جهاد، 
اللعبة وســبل  واقع  وبحث معه 

النهوض بها«.
وأشــار درجــال، بحســب البيان، 
رعاية  الوزارة علــى  إلى »حــرص 
وتوفير  كافة،  االحتــادات  ومتابعة 
ســبل االعداد الالزمــة للنهوض 
وصوالً  لهــا  الفنــي  باملســتوى 
صوب الهدف املنشود، عبر تهيئة 
الالزمة ملمارســة  التحتية  البنى 
الرياضية«،  والفعاليات  األنشطة 
دائرة  »توسيع  على ضرورة  مؤكداً 
االهتمام بالناشــئني وبناء قاعدة 

واسعة للعبة في املستقبل«.

مــن جانبه أعــرب رئيــس االحتاد 
العراقي لإلســكواش علي جهاد 
الهتمام  وتقديــره  »شــكره  عن 
باأللعاب  والرياضة  الشــباب  وزير 
كافــة«، مشــيدا باجلهــود التي 
»يبذلهــا لالرتقاء بـ واقع الرياضة 
العراقيــة على مســتوى االندية 
واملنتخبــات الوطنيــة، ودوره في 
رعاية اللعبة وسعيه لتوفير فرص 
االعداد املناسب لتطورها وتوسيع 

قاعدتها«.
إلــى ذلــك، أكــد وزير الشــباب 

والرياضــة عدنان درجــال، حرص 
الوزارة علــى توفير كل اإلمكانات 
مسيرتهم  ودعم  الشباب  لرعاية 
أن  وأضاف  والرياضية،  الشــبابية 
األنشــطة بسبب جائحة  توقف 
كورونا، يُعد مبثابــة فرصة إلعادة 
ترتيب اخلطط واخلطوات في عمل 
الــوزارة، وعلينا اآلن إســتقطاب 
الشباب من خالل العمل بتقنيات 
همومهم  على  لإلطالع  مختلفة 
ومشــاركتهم  ومشــاكلهم 
برامج  وتكثيــف  طموحاتهــم، 
األنشــطة اإللكترونية، عبر فتح 
قنــوات تواصل جديدة تتناغم مع 
رؤاهم وأفكارهــم، لنكون قريبني 

منهم أكثر من اي وقت مضى.
جاء ذلك خــالل جولته هذا اليوم 
يرافقــه مدير عام دائــرة الرعاية 
العلميــة الدكتور أحمد ســعد 
اإلعالمي  املكتــب  ومدير  عليوي، 
لرئيــس الــوزراء الدكتــور أحمد 
الركابــي مــع عدد مــن الفنيني 
إلختيار املكان األمثل لفتح قنوات 

تواصل الكتروني جديدة.
تطوير  علينا  درجــال:  الوزير  وقال 
عملنــا مبــا يتناســب والرؤيــة 
الكاملــة التــي منتلكهــا مــن 
خــالل جتاربنــا وعقــول اخمللصني 
مــن ابناء بلدنا، والتــي حتتاج إلى 
الكثير من اجلهــد والدعم لتؤتي 
فضالً  اهدافهــا،  وحتقق  ثمارهــا 
عن ضــرورة التنســيق ومواصلة 
الدعم والتعاون املشــترك وتبادل 
اخلبــرات فيما بيننــا وبني جهات 
هدفنا  يتحقق  لكي  ساندة  اخرى 
املنشــود ونصل الى الشباب من 
كال اجلنســني فــي محافظــات 

ومناطق العراق كافة.

درجال يبحث مع وزير التعليم العالي ملفات 
عدة أبرزها حسم اشكاالت نادي الطلبة

إعالن قائمة المنتخب »الشباب والرياضة« تؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة االسكواش 
الوطني للركبي

تأجيل اختبارات 
حكام الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن اجلهاز الفنــي للمنتخــب الوطني 
للركبي بقيادة املدرب مصطفى عبد حسن 
والتي  الركبي  االولية الســود  القائمة  عن 
ضمت ٢٠ العبــا حتضيرا لالســتحقاقات 

املقبلة.
وقال مــدرب املنتخــب الوطني مصطفى 
عبد فــي بيان انه »مت اختيار العبي املنتخب 
الوطني من خالل املستوى الذي قدموه في 
بطولــة الدوري العراقي التــي تابعتها مع 
اجلهاز الفني املساعد حيث ضمت القائمة 
العبني جدد فضال عــن تواجد العبي اخلبرة 
الذين مثلوا املنتخب في البطوالت الدولية 

السابقة ».
وأضــاف أنــه اختــار »٢٠ العبــا ســيتم 
تقليصهم الى ١٤ العبا ســيتم زجهم في 
معســكر تدريبي داخلي واخر خارجي بعد 
موافقة خليــة االزمة، حيث انــه لم يتم 

حتديد الوقت الزمني للبدء بالتدريبات«.
القائمة االوليــة للمنتخب من:  وتألفــت 
ســرمد عبد جاســم )االســكان( حسین 
منــذر جاســم )اجلماهير( حســني عدنان 
ذيبان)االسكان( حسني عمار عدنان )البلدي( 
حیدر عباس رشید)االسكان( محمد سعد 
طه )احلدود( امين محســن علي )اجلماهير( 
رسول شایع عودة )االســكان( حيدر خليل 
)االســكان( احلسن محمد حسن  ابراهيم 
)البلدي( حیدر كرمي كاطع )االســكان( لواء 
محمد مصطفی )احلدود( انس فالح محمد 
)اجلماهير( غيث كاظم خريبط )االســكان( 
عمر طارق غالــب )احلدود( مصطفی احمد 
فيــاض )االســكان( احمد شــهاب حمد 
)احلــدود( علي قاســم حنون )االســكان( 
لطيف خالد لطيف )احلــدود( محمد علي 

ياسني )البلدي(.
يذكر ان جلنــة الركبي جددت الثقة باملدرب 
مصطفى عبد الذي قاد اســود الركبي في 
البطولــة العربية التــي اقيمت في مصر 
٢٠١٨ فضال عن تسمية سالم كاطع مدربا 

مساعدا وعلي عمار مدربا للياقة البدنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلن رئيس جلنة احلكام في الهيئة التطبيعية 
باحتاد الكــرة املركزي، عالء عبد القــادر، تأجيل 
موعــد اختبارات احلكام الذي ُحدد له مســبقا 
األسبوع األول من الشــهر احلالي، وذلك عطفا 
على عدم موافقة خلية األزمة على اســتئناف 
الرياضي بسبب جائحة كورونا.وأجلت  النشاط 
جلنة املسابقات موعد انطالق الدوري حلني صدور 

املوافقة من قبل خلية األزمة. 
وقال عبد القادر في بيان رســمي نشــر باملوقع 
الرســمي لالحتــاد إن املوعــد األولــي املفترض 
إلجراء االختبارات للحــكام مت تأجيله بناًء على 
تأجيل انطالق الدوري، علــى أن جترى االختبارات 
مبوعد جديد يتم حتديده قبل انطالق املســابقة 
بأسبوعني.وشدد على ضرورة تطبيق اإلرشادات 
الصحيــة للحكام في فتــرة االختبارات بإجراء 
الفحوصــات الطبية التي تثبــت خلوهم من 
لالختبارات.وأكد  الدخــول  قبل  كورونا،  فيروس 
على ضرورة تطبيق مسألة التباعد االجتماعي 
بني احلكام خالل فترة االختبارات لضمان سالمة 

اجلميع.
ورفضت خلية األزمة، طلب الهيئة التطبيعية 
الســماح ألندية  القدم،  املركزي لكــرة  لالحتاد 
الدرجة املمتازة بالعودة إلى التدريبات اجلماعية. 
وقــال مصدر، ، إن خلية األزمــة رفضت الطلب 
الــذي تقدمت بــه الهيئة التطبيعيــة، بعودة 
اخللية  »أصرت  اجلماعية«.وأضــاف:  التدريبــات 
على االلتــزام باإلغالق، ومنع التجمعات«. وتابع: 
»خلية األزمة شددت على اإلغالق؛ نتيجة ارتفاع 
اإلصابــات اليوميــة بفيروس كورونــا، وأعربت 
اجلهات الصحية عن قلقها من عودة التدريبات«.
 يشــار إلــى أن األنديــة طالبــت التطبيعية 
مبخاطبــة اجلهــات املســؤولة؛ للحصول على 

املوافقة الرسمية بعودة التدريبات.
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تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

طالبت جلنــة التراخيص مــن اندية 
الــدوري  املمتــاز باختيــار املالعــب 
بتحقيق نســبة  متتاز  التي  املرخصة 
كافية من املعاييــر املطلوبة، على أن 
يكــون فريقان لكل ملعب، حســب 

تعليمات االحتاد االسيوي. 
وقال رئيــس جلنة التراخيص، الدكتور 
حســني فالمرز : ان اللجنة ســترفع 
الوثائــق املقدمة من االندية حســب 
صالحياتهــا، على ان تكون صادرة في 
العــام احلالي 2020 ، وأن االســبقية 
فــي تثبيت اختيار املالعب ســتكون 
ملن يقــوم بتقــدمي الوثائــق اوال مع 

استيفائها للشروط املطلوبة.
واضــاف فالمــرز : تأمــل اللجنة من 
االندية جميعا استثمار املالعب كافة 
من دون استثناء في جميع احملافظات، 
ال ســيما بعد التعــاون الكبير  من 
قبل وزارة الشباب مع االندية.واختتم 
الزمنية  الفترة  لكون  بالنظر  بالقول: 
املمنوحــة لالندية باختيار املالعب لم 
يتبق منها ســوى ثالثة أسابيع على 
غلــق النظــام، لذا بــات على جميع 
ماهو مطلوب  بإجراء  االسراع  االندية 

منها الكمال متطلبات املشاركة في 
دوري الكرة  املمتاز، ومحاولة احلصول 
دوري  في  للمشــاركة  الرخصة  على 

االبطال االسيوي.
إلــى ذلك، عقــدت اللجنــة االمنية 
للهيــأة التطبيعيــة اجتماعــا، اول 
الكاملة  اخلطة  لرســم  وذلك  امس، 
لتغطية املســابقات الكروية لالندية 

واملنتخبات الوطنية.
االمنيــة  اللجنــة  اجتمــاع  وكان 
برئاســة طه عبد حالتــه، وبحضور 
االعضاء ســالم عبداحلسن وفيصل 
ومناضل  فاهــم  وعمــاد  مســربت 
ان  وقــال حالته:  الســاعدي.  كاظم 
االمنية قدمت مجموعة من  اللجنة 
إلى  مجلس  التوصيات واملقترحــات 
إدارة الهيــأة التطبيعيــة مــن اجل 
اإلطــالع عليهــا ومصادقتهــا قبل 

تعميمها على اجلهات املسؤولة.
واضــاف: نعمل علــى تهيئة جميع 
املتطلبات املناســبة إلقامة املباريات 
االمني  اجلانــب  عــاٍل من  بتخطيط 
بشكل يتوافق مع الضوابط املعمول 
االلتزام  الدوليــة، مع  باملباريات  فيها 
التباعد االجتماعي بســبب  بقضية 
جائحة كورونا.واختتم بالقول: نطمح 
ان تظهر جميع املباريات في املوســم 

املقبل بصورة الئقــة من خالل تعاون 
االطراف بشكل يخدم مشوار  جميع 

املسابقة.
من جانب اخر، عقدت جلنة املسابقات 

في الهيــأة التطبيعية، اليوم االثنني 
٢٤-٨-٢٠٢٠، اجتماعــا تشــاورياَ مع 
رئيس  الفرعية بحضــور   االحتــادات 
ايــاد بنيــان،  الهيــأة التطبيعيــة، 

واالعضــاء الدكتور رافــد عبد االمير 
والدكتور اســعد الزم، ورئيس اللجنة 

الدكتور حيدر عوفي.
وناقــش االجتماع آليــة دوري الدرجة 

اللجنة  اســتمعت  حيــث  األولــى، 
االحتادات  ورؤســاء  ممثلــي  ملقترحات 
مقترحاتهم  قدمــوا  الذين  الفرعية 
وظروف محافظاتهم،  حســب وضع 

وعدد األندية املتواجدة فيها.
واكــد رئيس التطبيعيــة، اياد بنيان، 
ضرورة االهتمام الكبير بدوري الدرجة 
النجاح إلقامة  وتوفير ســبل  االولى، 
دوري منظــم يليــق باملســابقة.من 
املســابقات،  جلنة  رئيس  أكد  جهته، 
حيدر عوفــي: أن دوري الدرجة االولى 
ســيكون بطريقــة الــدوري العــام 
علــى شــاكلة املمتــاز، ونبعد عنه 
تسمية دوري املظاليم من خالل نقل 
واالهتمام باملالعب  املباريات تلفزيونياََ 

والتنظيم.
واضاف عوفي: ان املسابقات استمعت 
باهتمــام بالــغ ملقترحــات االحتادات 
الفرعية، وســتقوم بدراســتها ورفع  
التوصيــات إلى الهيــأة التطبيعية 
بهدف إقامة دوري مميــز يعيد الهيبة 
لهذه املسابقة التي عانت الكثير من 
الصعاب في املواسم املاضية.واختتم 
بااليجابية  اتســم  االجتماع  بالقول: 
في مســعى جــاد للمســاهمة في 
انعاش املسابقة، والتطرق الى جوانب 
تسهم في االرتقاء بواقع دوري الدرجة 

االولى، وتطور اللعبة.
وفي ســياق اخر، حضر مجموعة من 
العبي االندية ملواليــد٢٠٠٢ الى مقر 
احتــاد الكــرة، وقدموا طلبــا يرومون 
في  على مشــاركتهم  املوافقة  فيه 
دوري الشباب للموســم املقبل.وقال 
عضــو التطبيعية،  الدكتور اســعد 
الزم: لقد مت االســتماع الى مطالبات 
بالسماح لهم  الالعبني ومناشدتهم 
باملشاركة في دوري الشباب، ومت حتويل 
لرفع  الــى جلنة املســابقات  الطلب 
التطبيعية  الى اجتمــاع  التوصيــة 

املقبل.
واضــاف: ان التطبيعية تولي االهتمام 
الكبير لفــرق الفئــات العمرية التي 
تعمل جاهدة على توفير سبل جناحها، 
وبناء اسس سليمة لتطويرها، والميكن 
إحلاق الغنب بأية فئة النهم مســتقبل 
الكــرة العراقية.واشــار الزم الــى: ان 
جلنة املســابقات لديها رؤية متكاملة 
عن واقع فــرق الفئات العمرية، ومتتلك 
العديد مــن االفكار الهادفة الى اقامة 
املواهب  الكتشاف  املنظمة  البطوالت 
لزجها الى املنتخبات الوطنية.واختتم 
بالقول: اللقاء مع ممثلي الالعبني اتسم 
بالتفاهــم، والقرار النهائي ســيصب 

ملصلحتهم، وملنفعة كرتنا.

االتحاد اآلسيوي يشترط فريقين لكل ملعب في الدوري الممتاز 
اللجنة األمنية تقدم توصياتها إلى التطبيعية

جانب من مباريات الدوري املمتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقترب نادي الوحدة الســعودي 
من التعاقد مع الالعب العراقي 
بشار رسن بديال للبرازيلي اتون 
للفريق  خوزيه، حيث سينضم 
االول لكــرة القــدم بدايًة من 
ان  بعد  وذلك  املقبل،  املوســم 

ابدى الالعب موافقته.
ويجيد رســن )23 عاما( اللعب 
في مركز الوسط، ويلعب حاليا 

مع نادي بيرسبوليس االيراني.

بغداد ـ فالح الناصر:
بالعديد  تزخر محافظة كربالء 
التي  الشــبابية  الطاقات  من 
تسعى إلى فرض حضورها في 
ميدان التدريــب، بعد تتملذها 
حتت اشــراف مدربني كبار في 
ارتداء  قبل  باللعب  مسيرتهم 
إلــى جانب  التدريب،  ســروال 
باحلصول  امكاناتهــم  تعزيــز 
علـــى شــهادات التدريب من 
لكـــرة  اآلسيـــوي  االحتـــاد 

القـدم.
عادل،  الشــاب، مقداد  واملدرب 
أولية  تدريب  حائز على شهادة 
الفئات  2009 وشــهادة  عــام 
 2012 الدمناركيــة  العمريــة 
واآلســيوية فئة C  عام 2012 
وفئــة B  عام 2015 وشــهادة 
مشــاركة فــي دورة أقيمــت 
ذاتـــه، سمـي  العام  إيران  في 
مؤخـرا لتدريـــب فريـق نـادي 

الطـف.
بداياته العبــاً كانت في الفرق 
الشــعبية، ولعب لفرق امليثاق 
والثــورة العربية وشــباب حي 
واالزدهــار  والوســام  الغديــر 
في  واللقاء،  ناظم  والشــهيد 
كربالء  نادي  مثل شــباب  حني 
العباً وســط امليدان عام 1994 
باشــراف املدرب رضــا الوزني، 
الفريق االول عام 1996 باشراف 
ونادي  الراحــل هــادي جــواد، 
اخلطــوط 1999 بقيادة النجم 

وكربالء  الســابق عادل خضير 
2001 باشــراف املــدرب فاضل 
 2002 والعمال  احلســني،  عبد 
حتــت اشــراف املدرب ســعد 
رشــيد واجلماهير 2003 بقيادة 
املدرب ســالم عودة، ومنتخب 
شــرطة كربالء، فــي حني قاد 
 2010 عام  فريق شرطة كربالء 
وتوج معه بطال ملنطقة الفرات 
االوســط ليتأهل إلى نهائيات 
التــي  الداخليــة  وزيــر  كأس 

اقيمت في بغداد.
ثم تســنم مهمة تدريب فريق 
شــباب نــادي احلســني 2013 

وتأهل به إلى الدوري التأهيلي، 
، وعمل مدربــا ضمن اكادميية 
عادل  للمدرب  التابعــة  الزوراء 
خضير وأسسها علي الشمري 
عــام 2016 ، وتوج مــع الفريق 
ببطولة كربالء لألكادمييات، ثم 
قاد نادي امــام املتقني اذ تصدر 
مع الفريــق دوري التأهيل عام 
احملافظة  ومــدرب ممثل   ،  2017
في بطولــة عزيز العراق 2015، 
اكادميية  بعدها مدرب منتخب 
كربالء وفاز باملرتبة الثانية على 
صعيد العراق.. وله جتربة مهمة 
مدربا مســاعدا للكابنت عادل 

خضير في نادي احلـر 2018.
يقول املدرب مقــداد عادل، انه 
يطمح إلى النجاح في مهمته 
اجلديــدة مدربا لنــادي الطف، 
اإليجابية  رحالته  بعد  ســيما 
فيها  عمل  التــي  احملطات  في 
مدربا ونال اخلبرات االضافية من 
املدربني الذيــن تعامل معهم، 
وبينهم النجم الســابق عادل 
خضير الذي سبق ان دربه العبا 
في نادي اخلطوط ثم عمل معه 
مســاعدا في املوسم السابق 

بنادي احلر الرياضي.
بقي ان نشــير إلــى ان املدرب 
مقــداد، هو شــقيق جنم كرة 
ونادي الشرطة،  كربالء السابق 
ميثــم عــادل، الــذي يعمــل 
حاليــا مدربا لنــادي خورفكان 

اإلماراتـي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصناعـات  نـادي  إدارة  ثمنـت 
الكبيـــر  الـــدور  الكهربائية 
الصحية  الكوادر  تقدمه  الذي 
في مستشفى ابن زهر، حيـث 
قدمت ادارة النادي على هامش 
الزيارة التي أجراها السيد علـي 
اإلدارية  ـٔــة  الهيي رئيس  خلف 
ناهي  صباح  االدارة  وعضـــوي 
وســيف النعيمـــي شهادات 
تقديريـة وكتب شكـر و تقدير 
للســيد د. علــي فائــق مدير 

احـالم  والدكتـورة  املستشفى 
عـــباس مديـــرة اخملتبـر فـي 
علي  واحلكـم  املستشفى  ذات 
كرمي إضـافة لدرع النادي للـدور 
الكبيـر الـذي بذلوه فـي إعادة 
الرياضيـني  املسحـــات جلميع 
حاالت  عــدة  بعـــد ظهـــور 
موجبة فـــي صفوفهم بعـد 
نظمتها  التي  األولى  املسحـة 
والرياضـــة  الشبـــاب  وزارة 
البلديات  قطــاع  مع  بالتعاون 

الصحي.

من جهتــه قال الســيد علي 
الهيئـــة  رئـيـــس  خلـــف 
: ما قدمنـاه اليـوم ال  اإلداريـة 
يوازي و حجــم اجلهود املبذولة 
مـن قبـل مالكات املستشفى 
كورونا  انتشار جائحة  في ظل 
التوفيق  الــدوام  لهم  متمنني 
والســداد في عملهــم، لذا ال 
يســعنا إال ان ندعوا الباري عز 
يرحــم جميع ضحايا  ان  وجل 
هذا الوباء و ان مين على املصابني 

بالشفاء العاجل.

مقداد عادل... طموح النجاح في حقل التدريببشار رسن في طريقه إلى الوحدة السعودي

إدارة الصناعات تثمن دور الجيش 
االبيض لمستشفى أبن زهر

بشار رسن

مقداد عادل

االتحاد االسيوي يشترط 
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الصباح الجديد - متابعة:
نظــم احلــراك اللبنانــي امس 
"غضب  عنــوان  حتــت  تظاهرة 
لبنان الكبير" مطالبا "بحكومة 
حكومــة  ال  اختصاصيــن، 
حصــص وحتاصــص"، فيما بدأ 
املكلف  اللبناني  احلكومة  رئيس 
أديــب، مشــاوراته  مصطفــى 
لتشــكيل  البرملانية  الكتل  مع 
حكومتــه، غداة إعــان الرئيس 
من  ماكرون  إميانويل  الفرنســي 
بيروت تعهد القوى السياســية 
أقصاها  مدة  املهمة خال  بإمتام 

أسبوعان.
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  وغادر 
ماكرون بيروت بعــد التوافق مع 
القوى السياسية اللبنانية على 
خارطة طريق تتضمن تشــكيل 
حكومة مبهمــة محددة مؤلفة 
من شخصيات ذات كفاءة تلقى 
دعم األطراف السياسية وتنكب 
عاجلة  إصاحــات  إجــراء  على 
مقابل حصولها على دعم دولي.

الــذي ُكلف،  )48 عاماً(  وأديــب 

قبل  احلكومة  تشــكيل  االثنن، 
في  ماكرون  وصول  على  ساعات 
يحظى  لبنان،  إلى  الثانية  زيارته 
بدعم أبــرز القوى السياســية 

املتخاصمة.
غير  االستشــارات  أديب  ويجري 
امللزمة فــي مقر إقامــة رئيس 
البرملان نبيه بري، بســبب تضرر 

مجلس النــواب في انفجار مرفأ 
بيروت. ويبدأ استشــاراته بلقاء 
رؤســاء احلكومات السابقن ثم 

الكتل النيابية.

تكــون عملية تشــكيل  وعادة 
احلكومــات فــي لبنــان مهمة 
صعبة وتستغرق أسابيع أو حتى 
أشهرا، إال أن الضغط الفرنسي 
بدا واضحــاً خصوصاً مع تعهد 
في  لبنان  إلــى  بالعودة  ماكرون 
زيــارة ثالثة فــي نهايــة العام 
إلى  السياسية  األطراف  ودعوته 
باريس الشــهر املقبــل لتقييم 
اخلطــوات املنجــزة على صعيد 
اجتماع  فــي  الطريق"  "خارطة 
ســيعقد مبوازاة مؤمتر دعم دولي 
للبنان بالتعاون مع األمم املتحدة.

ويشــترط اجملتمــع الدولي على 
لبنــان إجنــاز إصاحــات جدية 
وطارئة لدعمه مالياً على اخلروج 
مــن دوامة االنهيــار االقتصادي 
املتسارع الذي يشهده منذ نحو 
عام وفاقمــه انفجار مرفأ بيروت 

في الرابع من آب.
حتت  تظاهرة  احلــراك  نظم  وقد 
عنــوان "غضب لبنــان الكبير" 
مطالبا "بحكومة اختصاصين، 
ال حكومة حصــص وحتاصص"، 

معتبرين  أديب  تكليف  ورافضن 
إياه من أتباع السلطة.

وجــدد احلــراك اللبنانــي الذي 
املاضي  أكتوبــر  انطلــق منــذ 
ضد الطبقة السياســية وأعاد 
االنفجار املأساوي الذي دمر مرفأ 
تقاســم  ملبدأ  رفضه  املدينــة، 
السلطة الذي ال يزال سائدا بن 
واألحزاب،  السياســية  الطبقة 
مســتقلة  بحكومة  مطالبــاً 
الذين  خارج السياسين احلالين 
والفشل  بالفســاد  يتهمونهم 

في إدارة شؤون الباد.
وكانــت آخــر حكومــة للبنان 
قــد  ديــاب  حســان  ترأســها 
املدمر  االنفجار  بعد  اســتقالت 
الذي حدث في مرفــا بيروت في 
الرابع من الشــهر املاضي، جراء 
اللبنانين  هول احلدث وســخط 
التي  على حكومــات احملاصصة 
تســببت بتفشــي الفساد في 
الباد التي كانت حتى ســنوات 
خلــت تعد سويســرا الشــرق 

األوسط.

اللبنانيون ساخطون على تكليف اديب
بتشكيل الحكومة رغم دعم ابرز القوى السياسية له

السليمانية ـ عباس اركوازي:
يتواجــد وفدان رفيعا املســتوى عن 
االحتاد الوطني الكردســتاني برئاسة 
جنكي  شيخ  الهور  املشترك  رئيسه 
واحلزب الدميقراطي برئاسة نيجيرفان 
بارزاني في بغداد، وهو مؤشــر على 
العاقات  مــن  جديدة  مرحلــة  بدء 
مع االحزاب والقــوى العراقية، وطي 
التي شابت  والتوتر  صفحة اخلافات 

العاقة بن بغداد واربيل.
ويجــري الوفــدان الكرديــان وفقــا 
ملعلومــات حصلت عليهــا الصباح 
االحزاب  قيادات  مع  مباحثات  اجلديد، 
والقوى السياســية ورئيــس الوزراء 
واملســؤولن في احلكومــة االحتادية 
لبنــاء مرحلة جديدة مــن العاقات 
الســبل  في  والتباحــث  الثنائيــة 
الكفيلة بتفعيل دور الكرد بالعملية 

التي  العقبات  وتذليل  السياســية، 
تعتــرض طريــق معاجلــة اخلافات 

واملشاكل العالقة.
الكرديان  احلزبان  وفد  ويشــارك  كما 
الرئيســان في االقليم فــي اجتماع 
الفرنســي  الــوزراء  رئيس  يعقــده 
اميانوئيل ماكرون مع القوى واالحزاب 
السياســية العراقية، بهدف تفعيل 
التعاون والتنســيق بن باده والعراق 

في مختلف اجملاالت.
ويعكس تواجد وفدان رفيعا املستوى 
عن احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني 
في بغداد في وقت واحد رغبة حقيقة 
لــدى الكرد للتعاطي مــع احلكومة 
واملصالح  للدســتور  وفقا  العراقية 
املشــتركة، بعد ان شهدت العاقة 
خال االعوام املاضية توترا وتصعيداً 

خلف قطيعة بن اجلانبن.

وفدان رفيعا المستوى من االتحاد والديمقراطي 
يجريان حوارات هامة في بغداد

بغداد - الصباح الجديد:
اميانويل  الفرنســي  الرئيس  أكد 
األربعــاء، دعم  امــس  ماكــرون 
فرنسا للعراق وشعبه، محذراً من 
عواقب التدخــات اخلارجية على 

الدولة واحلكومة العراقية.  
وقال ماكرون خال مؤمتر صحفي 
مشــترك، مع رئيــس اجلمهورية 
برهم صالــح، في قصــر بغداد، 

تابعته الصباح اجلديد، إن "العراق 
وأمنية  اقتصادية  بتحديــات  مير 
واحلرب على داعش لم تنته بعد".  
أن  الفرنســي،  الرئيس  وأضــاف 
"التدخات اخلارجية من شــأنها 
والدولــة  احلكومــة  إضعــاف 

العراقية".  
"من  أن  إلــى  ماكــرون،  وأشــار 
مصلحــة اجملتمــع الدولي دعم 

"العراق  أن  إلــى  الفتاً  العــراق"، 
ميتلك إرادة إصاحية واضحة".  

واكد دعم بــاده للعراق، موضحاً 
بالقول "نحن هنا اليوم في بغداد 
وسنكون هنا غداً"، في إشارة إلى 

زيارة أخرى قريبة.
ايضا "على زعماء  ماكرون أضاف 
انتقالية في  العراق قيادة مرحلة 
البلد وبناء ســيادة عراقية حتمي 

بلدهم وتعزز أمن املنطقة".
للعراق  "قدمنــا  ماكــرون  وتابع 
وننتظر  سيادته  يحمي  مشروعاً 
ملســاتهم  ووضع  قادته  موافقة 
االخيرة عليه قبــل دعم بادهم 
مــن اجملتمع الدولــي"، مؤكداً ان 
"فرنسا ستكون إلى جانب العراق 
لتتأكــد أن كل اجملتمــع الدولي 

سيدعمه". 

بوصلة الكرد تتجه نحو بغداد مجددا ابدى استعداد بلده لدعم البالد في مجاالت الطاقة والمشاريع الخدمية والعسكرية

الرئيس الفرنسي: التدخالت الخارجية تضعف العراق 
وسنقف والمجتمع الدولي الى جانبه
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــفت تقارير صحفية غربيــة إن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ســعى الفتعال حادث عسكري 
مع اليونان بهدف “تعزيز شعبيته”، كان من املمكن أن 
يؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة شرق املتوسط.

وقالت صحيفة “دي فيلــت” األملانية في تقرير حمل 
عنوان “حــرب أردوغان احملســوبة”، أن الرئيس التركي 
طلب من قادة اجليش إغراق سفينة يونانية في شرقي 
املتوســط. ونقلت الصحيفة عن مصادر عســكرية 
قولها إن أردوغان اشــترط على هؤالء جتنب مقتل أي 
شــخص في العملية. وعندما رفض جنراالت اجليش 
هذا املقتــرح، طرح أحدهم خيارا آخر وهو إســقاط 
مقاتلــة يونانية، بطريقة ال تقتــل الطيار وتتيح له 
فرصة القفز منها. ورأت الصحيفة أنه “لو ترك األمر 
للرئيس التركــي، لكانت قواته قد أغرقت ســفينة 

يونانية منذ فترة، وهو ميكن أن يؤدي إلى وقوع حرب”.
وقالت “دي فيلــت” إن أردوغان اجته إلى هذا اخليار بعد 
تداعي شــعبيته، في تطور يأتي قبل أقل من عامني 

على انتخابات الرئاسة في تركيا.
ورأت الصحيفــة األملانيــة أن الرئيــس التركي يريد 
تصعيدا محســوبا ال يصل إلى حد احلرب، بل إشعال 
صراع خارجي لتعزيز  شــعبيته وبقائه في السلطة، 
مشيرة إلى أن هذا األمر يفوق أهمية لدى أردوغان من 

البحث عن الغاز والنفط في شرقي املتوسط.
وتهاوت شــعبية أردوغان وحكومتــه مؤخرا، بفعل 
عوامل عديدة أهمها الوضــع االقتصادي املتردي في 
البالد. ومنذ أشــهر، يحافظ أردوغان على منســوب 
مرتفع من التوتر مع اليونان، إلى درجة أن مســؤوليه 
بدأوا يتحدثون عن احتمال وقوع حرب مع الدولة اجلارة.
وهناك خالفات بني أثينا وأنقرة بشأن عدد من القضايا 
منذ عقود، بدءا من نزاعات على حقوق استغالل املوارد 

املعدنية في بحر إيجة وحتى سواحل قبرص.
وتزايد التوتر مع إعالن تركيا ترسيم احلدود مع حكومة 
فايز السراج الليبية أواخر نوفمبر املاضي، في اتفاقية 

حاولت فيها أنقرة “ابتالع” جزر يونانية في املتوسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت الصني عدم سقوط قتلى في صفوف القوات 
الهندية جراء جولة جديدة من التصعيد عند احلدود 
بني الدولتني. وجاء هذا اإلعالن على لســان املتحدثة 
باسم اخلارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أثناء موجز 
صحفي عقدته امس األربعاء، حسب ما نقلت عنها 

وكالة “رويترز”.
ويأتــي ذلك بعد يوم مــن اتهام الســفارة الصينية 
في نيودلهي القوات الهندية بخرق خط الســيطرة 
الفاصــل بني الطرفني في الضفة اجلنوبية من بحيرة 
بانغونــغ تســو وبالقرب من ممر رتشــني في القطاع 

الغربي من احلدود.
وطالبــت الصني احلكومة الهندية بســحب قواتها 
إلى مواقعها فورا و”إنهاء جميع األعمال االستفزازية 

على الفور”.
من جانبه، أكد مســؤول هندي بارز لـ”رويترز” أن قوات 
بالده انتشرت على أربع قمم استراتيجية في اجلانب 
الهندي من خط السيطرة، ردا على ما وصفه محاولة 

توغل صينية عبر احلدود.
وســبق أن قتــل 20 جنديــا هنديا علــى األقل جراء 
اشتباك وقع في يونيو املاضي مبنطقة جبلية متنازع 
عليها عند احلدود مع الصــني غرب جبال الهيمااليا، 
فيما لم تصدر بكني أي بيانات حول خســائرها جراء 

احلادث.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بدأ رئيس احلكومة اللبناني املكلف 
األربعاء،  امــس  أديــب،  مصطفى 
البرملانية  الكتــل  مع  مشــاوراته 
لتشــكيل حكومته، غــداة إعالن 
الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
من بيروت تعهد القوى السياسية 
بإمتــام املهمة خالل مــدة أقصاها 

أسبوعني.
التوافق  وغادر ماكرون بيــروت بعد 
مع القــوى السياســية اللبنانية 
على خارطة طريق تتضمن تشكيل 
من  مؤلفة  حكومة مبهمة محددة 
دعم  وتلقى  كفوءة”  “شــخصيات 
بإجراء  وتبدأ  السياســية  األطراف 

إصالحــات عاجلة مقابل حصولها 
على دعم دولي.

ويجــري أديــب االستشــارات غير 
امللزمة في مقر إقامة رئيس البرملان 
نبيه بري، بســبب تضــرر مجلس 
النواب في انفجار مرفأ بيروت، وتبدأ 
االستشارات بلقاء رؤساء احلكومات 

السابقني ثم الكتل النيابية.
وعادة مــا تكون عملية تشــكيل 
صعبة  مهمة  لبنان  في  احلكومات 
وتستغرق أســابيع أو حتى أشهر، 
بــدا  الفرنســي  الضغــط  أن  إال 
واضحاً خصوصاً مع تعهد ماكرون 
بالعودة إلى لبنان في زيارة ثالثة في 
نهاية العام. دعــا ماكرون األطراف 

السياســية إلــى باريس الشــهر 
املقبــل لتقييم اخلطــوات املنجزة 
على صعيــد “خارطة الطريق”  في 
اجتماع ســيعقد مبوازاة مؤمتر دعم 
دولــي للبنــان بالتعاون مــع األمم 

املتحدة.
وقال ماكرون خــالل مؤمتر صحفي 
بيروت  الفرنسية في  السفارة  مبقر 
إن “األطراف السياســية كافة من 
دون اســتثناء التزمت بأال يستغرق 
تشــكيل احلكومــة أكثــر من 15 
يوماً”. وحتدث عــن “حكومة مبهمة 
ذات كفاءة،  محددة مع شخصيات 
مســتقلة  مجموعة  من  ومؤلفة 
ســتحظى بدعم كافــة األطراف 

رئيس  مع  التزمت  التي  السياسية 
احلكومة املكلف”.

التاســع من  ورعت فرنســا فــي 
لبنان  لدعم  دولياً  آغسطس مؤمتراً 
بعد أيام على انفجــار مرفأ بيروت 
بتقدمي  املشــاركون  تعهد خاللــه 
أكثر من 250 مليون يورو ملســاعدة 
اللبنانيني، على أن تقدم برعاية األمم 
املتحدة وبشــكل مباشر للشعب 
اللبناني، من دون أن متر مبؤسســات 
ويشترط  بالفساد.  املتهمة  الدولة 
اجملتمــع الدولــي على لبنــان إجناز 
إصالحــات جدية وطارئــة لدعمه 
مالياً على اخلروج من دوامة االنهيار 

االقتصادي املتسارع.

امر أردوغان “ المحسوب 
“ بإغراق سفينة يونانية 

يبوء بالفشل

الصين تنفي سقوط قتلى 
من الجيش الهندي جراء 

التصعيد الحدودي الجديد

رئيس الوزراء المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة في لبنان

متابعة ـ الصباح الجديد :

بعد جتاذبات سياســية وتنافس 
بني األحــزاب لنيــل مقعد في 
التونسي  الوزراء  رئيس  حكومة 
هشام املشيشي، حظي األخير، 
امس األربعــاء، بثقة النواب من 
خــالل حكومــة تضــم قضاة 
وأكادمييني وموظفني بعيدين عن 
األحزاب، لتصبــح اآلن مبواجهة 
التحــدي األكبــر املتمثــل في 
مشكالت متفاقمة تتغلغل في 
البلد، مــن الناحية االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية.
ومنح النواب التونســيون، امس 
لـــحكومة  الثقــة  األربعــاء، 
هشــام  برئاســة  التكنوقراط 
املشيشــي، في خطــوة جنبت 
البالد خيار حــل مجلس النواب 
تشــريعية  النتخابات  والذهاب 

مبكرة.
شــكلها  التي  احلكومة  ونالت 
وزير الداخلية الســابق، املكونة 
من 25 وزيرا و3 كّتاب دولة، ومن 
بينهم 8 نســاء، غالبيتهم غير 
ثقة  العام،  الــرأي  معروفني من 
134 نائبا من أصل 217، لتصبح 
ثاني حكومة حتصل على  بذلك 
ثقة مجلــس النواب في غضون 

6 أشهر.
وتعد حكومة املشيشي، الثالثة 
منذ  تونــس  التــي تشــهدها 
أكتوبر املاضي، والتاســعة منذ 
أســقطت  التي  االحتجاجــات 
نظام زيــن الدين بــن علي عام 

.2011
ومع حل أزمة احلكومة في تونس، 
لتتوالى  “الدومينــو”،  تأثير  يبدأ 
األزمات واحدة تلــو األخرى أمام 
ينتظر  التي  املشيشي،  حكومة 
التونسيون حلها في أسرع وقت 
املباشــر  لتأثيرها  نظــرا  ممكن، 
على حياتهــم اليومية، ودفعها 
مبعــدالت الهجــرة إلــى أوروبا 

لالرتفــاع، بالتزامــن مع تفاقم 
جائحة فيروس كورونا املستجد.

ولعــل أبرز تلك امللفــات األزمة 
متر  التي  اخلانقــة  االقتصاديــة 
بهــا البــالد، والتي أثــرت على 
االستثمارات األجنبية، وضغطت 

على املواطن البسيط.
ويحمل هذا امللف أهمية خاصة 
لدى املشيشــي، الذي قال أمام 
النــواب امــس االول الثالثاء إن 
احلكومــة ميكنهــا “التقدم في 
)معاجلة( املشــاكل االقتصادية، 
عندمــا ال تكون عالقــة في أي 
جتاذب سياســي”، في إشارة إلى 
قيامه بتشكيل حكومة بعيدة 

عن جتاذبات األحزاب السياسية.
وأبدى خالل اجللسة منح الثقة، 
البالد”  “مستقبل  على  مخاوفه 
الديــن العام  ارتفــاع  بســبب 
“األزمة  أن  والبطالــة، معتبــرا 
االقتصادية تزداد حدة في تونس”.

وقال رئيــس احلكومــة: “الدين 
العــام للدولــة يتفاقم وحجم 
يتزايــد”، مضيفــا:  االقتــراض 
“الشعب التونسي يطالب باحلد 
األدنى من العيش الكرمي بعد 10 

سنوات من ثورته”.
وفي هذا اجملال، قدم املشيشــي 
خطــة إصــالح تهــدف لدعم 
التهرب  العامة، ومحاربة  املالية 

فــي  واالســتثمار  الضريبــي، 
املناطق الفقيرة.

حكومته  برنامــج  أن  وأوضــح 
املقترحة ســيؤكد على ترشيد 
نفقات الدولة، مضيفا: “نسعى 
الســتعادة الثقة في االستثمار 

في تونس”.
أزمة أخــرى ترتبط ارتباطا وثيقا 
االقتصادية  األوضــاع  بتدهــور 
ارتفاع معدالت  البلد، هــي  في 
الهجرة غير الشرعية في أوروبا، 
التي يذهب ضحيتها الكثير من 
الشــباب غرقا على منت “قوارب 
املوت” غيــر اآلمنــة التي يلجأ 
إليهــا املهربــون، باإلضافة إلى 

جماعات  إلى  بعضهم  انضمام 
متطرفة.

التونسية:  احلكومة  رئيس  وقال 
“حلم تونس اجلديدة التي تضمن 
حتول  واإلنصاف  والكرامة  احلرية 
إلى خيبــة أمل وخــداع ويأس، 
مما دفــع بعض التونســيني إلى 
املوت. أساســيات  قوارب  ركوب 
احليــاة الكرميــة، مثــل الطرق، 
ومياه الشرب، واملعلم والطبيب 

ليست مضمونة اآلن”.
ومما يزيد الطني بلــة، أن فيروس 
كورونا جــاء في وقت تعاني فيه 
البالد أصــال، ليضعف االقتصاد 
أضر  مما  فأكثر،  أكثر  التونســي 

بقطــاع الســياحة احليوي في 
البالد من بني قطاعات أخرى.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي 
قيس سعّيد، حرصه على “حتقيق 
االســتقرار السياسي الضروري 
للنهوض بالبالد والتســريع في 
املقبلة  االستحقاقات  مواجهة 
لتحقيق آمال الشعب التونسي 

التي طال انتظارها”.
كما شــدد على أهمية “تضافر 
جهود مختلف القوى السياسية 
والوطنية ووجوب أن تتحمل كل 
األطراف مســؤولياتها في هذا 
الظرف الدقيــق من أجل حتقيق 

هذا االستقرار”.

ملفات ساخنة في انتظارها

تعد حكومة 
المشيشي، الثالثة 

التي تشهدها 
تونس منذ أكتوبر 

الماضي، والتاسعة 
منذ االحتجاجات التي 

أسقطت نظام زين 
الدين بن علي عام 

2011

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة التكنوقراط 
برئاسة هشام المشيشي

من سوريا إلى أالسكا

متابعة ـ الصباح الجديد :

خالل األيام املاضية، اشتعلت التوترات 
والروســي  األميركي  اجليشــني  بني 
في جميع أنحاء العالم، مشــحونة 
بتقاريــر عن وجود أدلــة جديدة على 
التدخــل في االنتخابــات، وأصبحت 
العالقة بني واشنطن وموسكو أكثر 
توتــراً بعــد املواجهات العســكرية 
األخيرة، وفقا لصحيفة نيويورك تاميز.
فقــد انحرفــت الطائــرات املقاتلة 
الروسية بشكل متكرر مسافة 100 
قدم أمام قاذفة B-52 التابعة للقوات 
األسود،  البحر  فوق  األميركية  اجلوية 
وحلقت ســت طائرات حربية روسية 
بالقرب من أالسكا لدرجة أن طائرات 
العتراضها،  األميركية سارعت   F-22
كما أصيب ســبعة جنود أميركيني 
عندمــا اصطدمت عربــة مصفحة 
روســية عمدا بدوريــة أميركية في 

شمال شرق سوريا.
حدثت هذه املشــاجرات والصدامات 
الوثيقة في اجلو والبحر والبر بشكل 
املاضيني  العامــني  مــدار  دوري على 
كجزء من التنافس املتزايد واحلشــد 
العســكري، مع أصداء احلرب الباردة، 

بني واشنطن وموسكو.
لكن املســؤولني األميركيني الحظوا 
زيادة حديثة في عدد احلوادث شــبه 
املتزامنة خالل املــدة األخيرة، مما تزيد 

من فرص وقوع احلوادث.
وقــال كورتيس إم ســكاباروتي، وهو 
جنــرال متقاعد باجليــش األميركي 
وقائــد عســكري ســابق بحلــف 
شــمال األطلســي: “يبدو أن العمل 
الروســي العدواني قــد انتعش في 
أنهم  “أظن  وأضاف  األخيرة”،  األشهر 
يرون فرصــة خالل تركيز واشــنطن 
ليكونوا  كورونــا  مكافحــة  علــى 
أكثــر عدوانية. وهم يدركــون أيًضا 
أملانيا  فــي  األميركــي  التخفيــض 
والتوترات األخرى في احللف. هل حان 

الوقت إلضافة القليل من التوتر؟ “.
عندما ُســئل عن احلادثة في شمال 
شرق سوريا األســبوع املاضي، صرح 
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو: 
“هــذا ســلوك غير مقبول، وســترد 

أميركا عليه”.
اصطدام مركبتني

بدأت االضطرابات في ســوريا الثالثاء 
املاضــي، خالل ما وصفــه البنتاغون 
بدورية أميركيــة روتينية بالقرب من 

ديريك بسوريا.
إن  أميركيــون  مســؤولون  قــال 
العســكريني الروس دخلوا بشــكل 
القوات  مــع  مواجهات  فــي  متزايد 
الســريعة  الطرق  على  األميركيــة 
فــي املنطقة، ممــا يخــرق االتفاقات 
بــني البلدين لالبتعــاد عن بعضهم 
الواليات  انســحبت  فقــد  البعض، 
املتحــدة من معظم تلــك املنطقة 
قبل الهجــوم التركي عبر احلدود في 

اخلريف املاضي.
ظهرت مقاطع فيديو للمواجهة التي 
ظهرت على تويتر امس األربعاء تظهر 
مركبات روســية وأميركية مسرعة 
في حقل مفتوح، مع اصطدام مركبة 
روســية مبركبــة أميركيــة، وطائرة 
ارتفاع  هليكوبتر روســية حتلق على 

منخفض فوق القوات األميركية.
من جانبه، ذكر جون أوليوت، املتحدث 

باســم مجلس األمن القومي التابع 
للبيت األبيض، في بيان امس األربعاء: 
“اإلجراءات غير اآلمنــة وغير املهنية 
مثل هذه متثل خرًقا لبروتوكوالت عدم 
التضارب، التــي التزمت بها الواليات 

املتحدة وروسيا في ديسمبر 2019”.
طلعات في أالسكا

وفي اليــوم التالي، أصدر مســؤولو 
البنتاغون والقيادة املركزية األميركية 

بيانــات أكثــر صرامة تديــن اإلجراء 
الروسي.

املتحدث  أوربــان  بيل  الكابــنت  وقال 
باســم القيــادة املركزية فــي بيان: 
“الروس شــرعوا فــي مالحقة قافلة 
وتهــور، مبا في  التحالــف بعدوانية 
ذلك مســح جانبي ملركبة أميركية 
والتحليق املنخفض للغاية بواسطة 
مروحية روســية بعد فشــلهم في 

القائمة  االتصال  قنوات  اســتخدام 
لطلب املــرور عبر املنطقــة األمنية 

شرق سوريا بالقرب من ديريك”.
وأكد أوربان أن سبعة جنود أميركيني 
عوجلوا مــن أعراض تشــبه االرجتاج 
في قاعدتهم في ســوريا وعادوا إلى 

اخلدمة بعد فترة وجيزة.
على بعــد أكثر مــن 5000 ميل يوم 
أخرى  مرة  التنافــس  اندلع  اخلميس، 
عندما اعترضت طائرات F-22 التابعة 
للقوات اجلوية ســت طائــرات دورية 
بحرية روسية من طراز Tu-142 حتلق 
على بعد 50 مياًل بحريًا من ســاحل 
الدولي، وفًقا  اجملال اجلوي  أالسكا في 
لقيــادة الدفــاع اجلوي فــي أميركا 

الشمالية )نوراد(.
بينما تقوم روســيا أحيانًا بتســيير 
طائرات عســكرية إلى هذه املنطقة 
خــارج اجملال اجلوي للواليــات املتحدة 
وكندا، وتواجــه الطائرات األميركية 
أو الكنديــة هذه الطلعات بشــكل 
روتيني لفحص الطائرات الروســية، 
يقول املســؤولون األميركيون إن مثل 
هــذه الرحالت قد زادت في األشــهر 

األخيرة.
وقــال اللفتنانــت جنــرال جلني دي 
فانهيــرك، قائــد نــوراد، فــي بيان: 
“هــذا العام، أجرينا أكثر من عشــرة 
السنوات  في  األكبر  وهي  اعتراضات، 
املتحدة  الواليــات  وأجرت  األخيــرة”، 
استعراض القوة اخلاص بها في اليوم 
التالي، اجلمعــة، عندما حلقت بأربع 

قاذفات من طراز B-52 فوق دول الناتو 
في أوروبا.

احتمالية وقوع اصطدمات
كما عبرت طائرتان روسيتان من طراز 
Su-27 Flanker مرارًا وتكرارًا مسافة 
 B-52 100 قدم أمام إحــدى طائرات 
فوق البحر األســود، فيما قال اجليش 
األميركــي في بيــان وفــي الفيديو 
املصاحــب كان ذلــك بطريقة “غير 
آمنة وغير مهنية”، ووفًقا للبيان، أدى 
 B-52 االضطراب الناجت عــن الطائرة 

إلى تقييد قدرتها على املناورة.
هاريجيان،  جيفــري  اجلنــرال  وصرح 
قائــد القوات اجلويــة األميركية في 
أوروبا وإفريقيا، فــي بيان: “ مثل هذه 
اإلجــراءات تزيد مــن احتمالية وقوع 
غير  وهــي  اجلو،  فــي  اصطدامــات 
ضرورية وتتعارض مع قواعد الطيران 

اجليدة وقواعد الطيران الدولية”.
ويرى محللون مســتقلون لسياسة 
الروسية  االســتفزازات  أن  الكرملني 
من املرجح أن تســتمر ما لم تتصرف 

إدارة ترامب بشكل أكثر عدوانية.
وقالــت ألينــا بولياكوفا، الرئيســة 
حتليل  ملركــز  التنفيذيــة  واملديــرة 
السياســة األوروبية في واشــنطن: 
“نهج روســيا هو دفــع الظرف قليالً 
وانتظار الرد. هذا النمط املستمر من 
السلوك الروسي يعني أننا لم نفرض 
عواقب وخيمة ملنع التصعيد املستمر 
في جميع اجملاالت حيث يسعى الروس 

لتقويض املصالح األميركية.”

تقرير

 صدامات “عسكرية”حادة بين الجيشين الروسي واألميركي

نسب انجاز متقدمة في تنفيذ عدد من 
2المشاريع الخدمية في قضاء ابي الخصيب

محليات 2

  
البصرة _ سعدي السند :

أعلــن محافــظ البصــرة عــن 
تواصل العمل في تنفيذ عدد من  
املشــاريع اخلدمية  في قضاء ابي 
اخلصيب جنوبــي احملافظة ضمن 

خطة مشاريع ٢٠١٩.
قــال احملافــظ املهندس أســعد 
العيدانــي  حظــي قضــاء ابي 
من  بنســبة جيــدة  اخلصيــب، 
مشاريع البصرة ٢٠١٩, إذ مت إحالة 
٤٠ مشروعا خدميا يستمر العمل 
املشاريع  أن  إلى  أغلبها، الفتا  في 
التربية  توزعت علــى قطاعــات 
والبلديات والقطاع الصحي واملاء 

وقطاع األمن والطرق واجلسور.

مجموعة من املشاريع في 
قطاع الطرق واجلسور

وأشار احملافظ إلى أن هذه املشاريع 
اخلصيب  ابــي  قضاء  فــي  تنفذ 
له كالســيبة  التابعة  والنواحي 
وســيحان ، الفتا إلــى ان قضاء 
من  سيســتفيد  اخلصيــب  ابي 
مجموعة املشــاريع فــي قطاع 
الطرق واجلسور الرتباطها اخلارجي 
مــع الشــوارع التابعة لــه و أن 
األعمال مستمرة في تنفيذ هذه 
ارتفعت نسب االجناز  اذ  املشاريع  
فــي الكثير منهــا، برغم توقف 
األعمال في الفترة املاضية بسبب 

جائحة كورونا     

19 مشروعا لقطاع التربية
من جانبه أوضح مدير التخطيط 
واملتابعــة فــي ديــوان احملافظة 
املهندس والء عبدالكرمي أن قطاع 
من  نســبة  بأكبر  حظي  التربية 
املشاريع وبواقع ١٩ مشروعا، منها 
١٢ مشروع إلنشاء مدارس جديدة 
ب١٨ صفــا او٢٤ صفــا امنوذجيا 
وبثاثــة طوابق، فضــا عن هدم 
وإعادة بناء ســبعة مدارس قدمية 
اجلديدة، هي  املدارس  وان مشاريع 
بناء مدرسة ١٨ صفا في القطعة 
١/٢١٩٩ مقاطعــة ٦١فــي طاع 
احلمزة وبناء مدرســة١٨صفا في 
القطعــة ٧٦مقاطعة ٣٥خريبط 
وبناء مدرســتني  النصــار،  كوت 
١٨صفا لكل واحدة على القطعة 
٩٨مقاطعــة ٣٩ البرديــة، بلــد 

ومدرســة ١٨صفا في  الســيد، 
 ٧ مقاطعــة   ١٣٧/٣ القطعــة 
طوابق  بثاثة  ١٨صفا  ومدرســة 
فــي القطعــة ١٧ مقاطعة ٢٣ 
بثاثة  و مدرســة ١٨صفا  البرمي، 
القطعــة ٦١العوجة     طوابق في 
٣٧١ومدرســة ١٨صفــا بثاثــة 
طوابــق علــى القطعــة ١٣٤٣ 
صفا   ١٨ ٤٧ومدرســة  مقاطعة 
بثاثــة طوابــق علــى القطعة 
٥٤وبنــاء  ٤٧٢/٨٦مقاطعــة 
القطعة  فــي  أطفــال  روضــة 
طــاع  ٦١فــي  ٣٤١١مقاطعــة 
وبناء مدرســة ١٨صفا  احلمــزة، 
بثاثــة طوابــق فــي القطعة٦ 
مقاطعــة ٥٢/٣ الســيبة، وبناء 
طوابق  بثاثة  صفا   ٢٤ مدرســة 
 ٧ ٤/٢٣مقاطعة  القطعــة  على 

سبحان .

هدم املدارس القدمية وأعادة 
بنائها

التي  املدرســة  إن  إلــى  واشــار 

سيصار لهدمها وإعادة بنائها هي 
مدرســة أم البنني للبنات بثاثة 
وبناء مدرســة  و١٨ صفا  طوابق 
في ســاحة مدرســة جند بثاث 
طوابق وهدم البناية القدمية بعد 
تسلم اجلديدة ، وهدم وإعادة بناء 
ثانوية وهــران للبنات ب٢٤ صفا 
وبثاثــة طوابق، وهدم وإعادة بناء 
العواد  حميــد  مجيد  مدرســة 
وبثاثة  صفــا  ب١٨  االبتدائيــة 
طوابق ، وهدم وإعادة مدرسة أبي 
اخلصيب للبنات بثاث طوابق و١٨ 
صفا وهدم وإعادة بناء مدرســة 
وبثاثة طوابق،  احلمزة ب١٨ صفا 
وهدم وإعادة بنــاء بركات الزهراء 
طوابق  بثاث  للبنــات  االبتدائية 

و١٨ صفا”

مشاريع البلدية في أبي 
اخلصيب

وعن  مشــاريع قطــاع البلديات 
هي  ١٥مشروعا  بواقع  كانت  قال 
وتعديل  دراســة  إعادة  مشــروع 

التصاميم املعدة وتنفيذ شبكات 
ومحطات جملــاري ميــاه األمطار 
الثقيلــة مــع اخلطوط  وامليــاه 
الناقلة مع انشاء مشروع معاجلة 
املعايير  وفــق  الثقيلــة  اجملــاري 
ومشروع دراسة وتصميم وانشاء 
بناية بلدية ابي اخلصيب، ومشروع 
إنشاء كراج آليات مع محطة وقود 
علــى القطعــة ٢٤/٢٥مقاطعة 
٢٠شــيخ ابراهيــم مســاحتها 
أيضا هناك مشــروع  و  ١٨٤٠م2. 
جتهيز ونصب معمل اسفلت نوع 
AMMANN املاني، بطاقة ١٤٠/ س 
متكامل لقضائــي ابي اخلصيب 
اكساء  ومعدات  آليات  مع  والفاو 
شوارع  إنشاء  ومشروع  الشوارع، 
ترابية وســبيس علــى القطعة 
الصلحــي،  ٥٩٥/٣٨٢م٤٨كــوت 
ومشروع تأهيل الطريق السياحي 
)مجــاري وبلدية ومــاء وكهرباء( 
ابــي اخلصيب الداخلي، وانشــاء 
مجموعة شــوارع فــي القضاء 

ضمن التصميم األساس.

تأهيل مداخل القضاء 
والنواحي التابعة له

البلديات تشــمل  وأن مشــاريع 
أيضــا تأهيــل مدخــل منطقة 
العوجة ومشــروع تأهيل مدخل 
طريــق ابــو كوصرة، ومشــروع 
إنشــاء كراج آليــات مع محطة 
وقود في الســيبة، ومشروع إفراز 
والقطعة١/٥٤في  القطعة٢/٥٤ 
الســيبة وتنفيذ اعمــال الدفن 
باالتربة والسبيس/ املرحلة االولى، 
ومشروع إنشــاء طريق الشلهة/ 
الســيبة،  في  األولــى  املرحلــة 
ومشــروع تطوير مدخــل ناحية 
الثانية, ومشروع  السيبة/املرحلة 
دراسة حتديث وتوسيع التصميم 

األساس لناحية السيبة”. 
ولفــت إلى وعن مشــاريع قطاع 
املــاء قــال : كانت ثاثــة وهي، 
مشــروع تنفيــذ انابيــب ناقلة 
القضاء  فــي  فرعية  وشــبكات 
ومشروع صيانة وتأهيل مجمعات 

ماء ابي اخلصيب، إلى جانب تنفيذ 
مشــروع محطــة مــاء محيلة 
امليــاه، والذي  اخلــاص بتحليــة 
الى  املواطنني  حاجة  ســيغطي 
 .90٪ وبنســبة  القضاء  في  املاء 
وذكر، إن سعة املشروع 3000 متر 
مكعب بالساعة بواقع 4 خزانات، 
 18 مساحة  على  املشروع  وينفذ 
دومنا من أصل 22 دومنا من أراضي 

دائرة املاء. 

مشاريع أخرى
فـــي  مشــروع  هناك  وأكمــل 
قطـــاع األمن والعدالـة يتمثـل 
في انشــاء دار عدالــة في ناحية 
تنفيـذ  جانـــب  إلى  السيبـــة، 
مشروع إنشـاء وصيانة مجموعة 
طرق وجسور في القضاء بقطـاع 
الطـــرق واجلســور، فضــا عن 
العمل في مشــروع  مواصلـــة 
إنشــاء مستشفى ذات٢٠٠سرير 
والــذي تنفذه إحدى الشــركات 

األجنبـيـة .

نسب انجاز متقدمة في تنفيذ عدد من  المشاريع 
الخدمية في قضاء ابي الخصيب

محافظ البصرة يتحدث للصباح الجديد :

حظي قضاء ابي 
الخصيب بنسبة 

جيدة من مشاريع 
البصرة ٢٠١٩ ، 
إذ تم إحالة ٤٠ 
مشروعا خدميا 

يستمر العمل في 
أغلبها توزعت على 

قطاعات التربية 
والبلديات والصحة 

والماء وقطاع األمن 
والطرق والجسور
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محافظ البصرة يتحدث ملراسلنا 

بغداد _ الصباح الجديد :
اكد مقــرر اللجنــة املاليــة النيابية أحمد 
الصفار امس االربعــاء، ان اختصاص اللجنة 
واطر لســلم  منحصر فــي وضــع معايير 
الرواتــب، مشــيراً إلى أن وضع الســلم من 
الناحية القانونية والدستورية من اختصاص 
الســلطة التنفيذيــة )رئاســة احلكومــة 
ووزارة املالية( مع االسترشــاد برأي السلطة 

التشريعية.
وقال الصفار في تصريح صحفي ان “ســلم 
الرواتب ال يوضع بشــكل عشوائي وحتكمه 
معايير وأســس لتحقيــق العدالة في توزيع 
الدخل ومراعاة بعض االمور الشخصية اذ ال 
ميكن ان تكون جميع الرواتب بنفس املستوى 
وســيعتمد على الشــهادة واخلدمــة ونوع 
العمل الذي يؤديه املوظف فضا عن الرقعة 

اجلغرافية”.
وأضاف ان “الســياق املتبع أن تقترح احلكومة 
ســلماً للرواتب وترســله الى اللجنة املالية 

لدراسته واملوافقة عليه”.
وبشأن ما يُتداول عن سلم جديد للرواتب، بني 
الصفار ان “اللجنة اجتمعــت قبل ايام ولم 

يتم عرض املوضوع اصا او احلديث فيه”. 

بغداد _ الصباح الجديد :
لاتصــاالت  العامــة  الشــركة  تواصــل 
واملعلوماتيــة، عمليــات الصدمة، النشــاء 

بوابات النفاذ الضوئي.
لاتصاالت  العامــة  الشــركة  مديــر  وقال 
واملعلوماتية في الوزارة باســم األســدي  ان 
عمليات الصدمة شــملت محافظات ديالى 
ونينوى وكركوك، ومازال العمل مستمرا حلني 
اســتكمال مشــروع بوابات النفاذ الضوئي، 
مبينــا ان إيرادات هذه العمليات اضافت ما ال 
يقل عن 4 مليارات دينار شهريا، وأن العمليات 
شملت ايضا محافظة بغداد، وكان آخر هدف 

قد مت ضبطه وإزالته قبل 
عدة أيام.

واكد مدير الشركة ان جلنة التحليل واإلحالة 
أكملــت عملها فــي اختيار الشــركة التي 
سيحال إليها مشــروع البوابات، منوها الى 
ان اللجنة في انتظار مصادقة وزير االتصاالت 

عليها.

ديالى _ الصباح الجديد :
عن  ديالى  محافظــة  كشــفت 
وعودة  التجاري  التبــادل  انتعاش 
القوافل والرحات السياحية  الى 
كردستان بنسبة اكثر من 60 في 
املئة برغم حتديات جائحة كورونا.

وقال مديــر ناحية قره تبه وصفي 
ان  نيوز  لوكالة شــفق  التميمي 
التجارية  “توافد وتبــادل القوافل 
شــهد  وكردســتان  ديالى  بــني 
انتعاشــاً وارتفاعا كبيراً جتاوز 60 

التي  املاضية  االشــهر  باملئة عن 
شــهدت تراجعاً بسبب تهديدات 

جائحة كورونا”.
وبني التميمــي ان “غالبية التجار 
واملواطنني واصحاب احملال التجارية 
جلأت الى استيراد وتسوق البضائع 
)التابعــة إلدارة  من قضــاء كار 
كرميان بإقليم كردستان( بسبب 
االســعار الزهيدة وقلــة كلفها 
مقارنة ببغداد ومحافظات اخرى”.
ولفت إلى أن طريق كار - خانقني 

مرورا بناحية جلــوالء نحو ديالى 
للقوافل  كبيــرا  توافدا  يشــهد 
التجاريــة والتي اســهمت برفد 
االسواق باملؤن الغذائية والبضائع 
ازمات في عموم مناطق  أي  ومنع 

ديالى.
وفي الســياق ذاته، اكد مدير قره 
تبه عودة تدفق القوافل التجارية 
من ديالى نحو كوردستان بشكل 
كبير جتاوز نسبة 60 الى 70 باملئة 
التي شهدت حظر  األشــهر  عن 

التجوال والتنقل بســبب حتديات 
وباء كورونا.

واضــاف ان “املواطنني جلــأوا الى 
ســياحي  كمتنفس  كردســتان 
تداعيــات  ضغــوط  لتخفيــف 
كورونــا وما ســببته من تعطيل 
الى  بعموم مفاصلها  للحياة  تام 
وتقليصه  الــدوام  جانب تعطيل 
من قبل خلية االزمة منذ اكثر من 

6 اشهر”.

بغداد _ الصباح الجديد :
النهريــن  مصــرف  دعــا 
االسامي )مصرف حكومي( 
الداخلية  وزارات  موظفــي 
والصحة وشركة الصناعات 
املوطنــة  الكهربائيــة  
رواتبهــم لديــه  ملراجعــة 

حددها  التي  واملنافذ  فروعه 
لتسلم رواتبهم لشهر اب.

وقــال بيان لوحــدة االعام 
واالتصــال احلكومي، إنه “مت 
وزارات  رواتــب موظفي  رفع 
وشركة  والصحة  الداخلية 
الكهربائيــة   الصناعــات 

لــدى  رواتبهــم  املوطنــة 
املصرف لهذا الشهر لغرض 
)بطاقة  طريق  عن  تسلمها 
املاســتر  النهرين  مصــرف 

كارد(”.
واضاف البيــان ،أن “املصرف 
مســتمر في تزويــد فروعه 

واملنافــذ التــي حددها في 
املطلوبة  باملبالغ  احملافظات 
إلجنــاز عملية صرف الرواتب 
موظفي  علــى  وتوزيعهــا 
والصحة  الداخليــة  وزارات 
الصناعــات  وشــركة 

الكهربائية .

بغداد _ الصباح الجديد :
بحثت وزيرة الهجرة واملهجرين 
فائق جابرو، مع ســفير   ايفان 
الســعودية  العربية  اململكة 
لدى العراق عبدالعزيز الشمري  
املشترك  بشان  التعاون  سبل 

دعم النازحني والعائدين.  
واكــدت الوزيرة خــال اللقاء 
بحسب بيان سعي الوزارة الى 

تأمني عودة جميــع النازحني و 
الى اماكن  املهاجرين طوعيــا 
ســكناهم االصليــة و توفير 
 ، لهم  الازمــة  االحتياجــات 
أســتراتيجية  مســتعرضة 
الوزارة التــي تتركز على عودة 
العوائــل املتبقية في اخمليمات 
األصلية  سكناها  مناطق  إلى 
وذلك بعد اإلسراع بأعادة احلياة 

للمدن املدمرة.  
من جانبه أشاد الشمري بالدور 
الذي اضطلعت به وزارة الهجرة 
واملهجريــن واخلدمات املقدمة 
من قبلهــا، مبديا اســتعداد 
املقبلة  املرحلــة  فــي  بــاده 
لتقدمي الدعم بالتنســيق مع 
بوزارة  ممثلة  العراقية  احلكومة 
من  عــدد  مــن خال  الهجرة 

والتعاون  بالتنســيق  املشاريع 
بني الوزارة ومركز امللك سلمان  
والعائدين  النازحني  ملســاعدة 
وتقدمي الدعم األنســاني لهم  
كافة  في  احتياجاتهم  وتلبية 
محافظات الباد مما يسهم في 
املناطق  الى  االســتقرار  اعادة 
داعش  دمرتهــا عصابات  التي 

االرهابية.

بغداد _ الصباح الجديد :
نظرا للظروف االستثنائية التي مر 
بهــا العام الدراســي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 
وما رافقهــا من تأخير طارئ وتغيير 
املهام  توقيتــات  فــي  اضطــراري 
التدريســية من أجل احلفاظ على 
واســتكمال  املعرفي  التحصيــل 
يحقق  مبــا  واالمتحانات  املناهــج 
متطلبات منح الشــهادة لطلبتنا 
على ســامة  وحرصــا   ، األعــزاء 

الهيئات التدريسية وكفاءاتها التي 
مثلت الركيزة األساس في التواصل 
االلتزام  على  وتأكيــدا  الطلبة  مع 
بقرارات جلنة الصحة والسامة نود 

أن نؤشر أهمية املعطيات اآلتية:
اســتئناف الهيئــات التدريســية 
مباشــرتها في االول من الشــهر 
اجلــاري بالتزامــن مع قــرب موعد 
للفصل  الثانــي  الــدور  امتحــان 
فــي  والثانــي  األول  الدراســي 

 ٪٢٥ وبنســبة  العليا  الدراســات 
عن كل يــوم من الدوام الرســمي 
األكادميي  العمــل  متطلبات  إلجناز 
الدراســات  ومتطلبات  والبحثــي 

األولية والعليا.
والفروع  األقســام  تضطلــع  كما 
العلمية بتنظيم اجلداول الدراسية 
وإعانهــا بشــتى الوســائل وفقاً 
واإلعمامــات  اجلامعــي  للتقــومي 
التوقيتات  حيــث  مــن  الصــادرة 

والعملي  النظــري  اجلانب  ومراعاة 
ولرئاســة  املدمج  التعليــم  فــي 
اجلامعة حســب توصيــة مجلس 
القســم العلمي ومجلس الكلية 
زيادة نسبة الدوام مبا يرونه مناسبا 
الدراسي  العام  متطلبات  لتحقيق 
بااللتزام  اجلامعــة  رئيس  ومبوافقة 
التــام بتعليمــات جلنــة الصحة 
والســامة وإياء املوضوع األهمية 

القصوى للعمل مبوجبها.

  بغداد ـ شيماء الجاف:
أقامــت خيمــة أحــرار لعوائل 
الســجناء األبريــاء واملغيبــني 
قســرا صباح اليوم وأمام بوابة 
اعتصاما سلميا كبيرا  اخلضراء 
حضــره عــدد كبير من نســاء 
وأطفال وشــيوخ ذوي املعتقلني 
إلى  باإلضافة  األبرياء  والسجناء 
عوائل املغيبني من أجل املطالبة 
باإلســراع من إقرار قانون العفو 
العام مع تفشي فيروس كورونا 
املستجد في السجون  واإلفراج 
الفوري عن معتقلي التظاهرات 

االخيرة .
جاء ذلــك بعد نداء ودعوة عميد 
وعميــد  احلســنيني  الســادة 
الســجناء السيد عصام جعفر 
أمام مكتب  للتجمع  احلســني 

الســيد  الــوزراء  رئيس  دولــة 
مصطفــى الكاظمي ليتم رفع 
اسماء الســجناء األبرياء الذين 
راحــو ضحيــة أحــكام جائرة 
ودعــاوي كيدية ومخبر ســري 
اســتمارات خاصة  عبر  وغيرها 
حتت مظلــة خيمة أحرار العراق 
التي حتتظن العوائل املعتصمني 
بها  قــام  املظالــم  الســترداد 
اعاه،  الســجناء  عميد  مخول 
والدكتورحسام  السعدي  حيدر 

الكعبي .
هذا واجلدير بالذكر أن االعتصام 
اخر  إلى اشعار  سيبقى مفتوح 
حتى تتحقق مطالب املعتصمني 
بإطاق ســراح اوالدهم واإلفراج 
الفوري عنهم والكشف السريع 

عن مكان املغيبني. 

بغداد _ الصباح الجديد :
املالية  اللجنــة  كشــفت 
النيابيــة عن حتــرك لتوفير 
غطــاء مالــي فــي املوازنة 
 ،2021 للســنة  العامــة 
والعاطلني  اخلريجني  لتعيني 
عن العمــل وتثبيت العقود 

املؤقتة على املاك الدائم.
جمال  اللجنة  عضــو  وقال 
شــفق  لـــوكالة  كوجــر 
“ال ميكــن تعيني  إنــه  نيوز، 
املتظاهريــن مــن اخلريجني 
العمــل  عــن  والعاطلــني 
وتثبيت العقود املؤقتة على 
غطاء  دون  الدائــم  املــاك 

مالي، غير ذلك سيكون غير 
قانوني عبــارة عن حبر على 

ورق”.
العامة  “املوازنة  أن  وأضــاف 
ســيكون   2021 للســنة 
من  مالــي  غطــاء  فيهــا 
واالستحداث  احلذف  درجات 
لتعني  املالي  والتخصيــص 
عن  والعاطلــني  اخلريجــني 
العمــل وتثبيــت العقــود 
املؤقتة في دوائر ومؤسسات 

الدولة على املاك الدائم”.
“التصويت  أن  كوجــر،  وبني 
على قانــون التقاعد املوحد 
سيوفر أيضا 230 إلف فرصة 

العاطلني  للشــباب  جديدة 
العقود  وتثبيــت  واخلريجني 
درجات  من خــال  املؤقتــة 
احلذف واالستحداث في دوائر 

ومؤسسات الدولة”.
وأعلنــت اللجنــة املاليــة 
املاضي،  النيابية، مطلع متوز 
عن بدء احلكومــة العراقية 
بإعداد مشروع قانون املوازنة 

العامة لسنة 2021.
املاليــة  وزيــر  واســتبعد 
العراقــي علي عبــد االمير 

عاوي، في وقت سابق،
 إقرار املوازنة العامة لعـــام 
تعمل  وزارته  وأكـــد   2020

عـام  ملوازنة  التحضير  على 
.٢٠٢١

يذكــر أن ارســال املوازنــة 
االحتادية للعام 2020، مـــن 
قبل احلكومة الى البرملـــان 
العراقــي قــد تأخــر جراء 
املتواصلـــة  االحتجاجــات 
األول  أكتوبر/تشرين  منـــذ 
املاضـــي، التــي أدت إلــى 
استقالـة احلكومة السابقة 
برئاســـة عادل عبد املهدي 
وحتولهـــا حلكومة تصريف 
صاحياتها  من  ليس  أعمال 
إرسال مشروع قانون املوازنة 

املالية إلى البرلـمان.

المالية النيابية: وضع 
سلم جديد للرواتب من 

اختصاص الحكومة

االتصاالت: شمول ديالى 
ونينوى وكركوك بـ 

“الصدمة”

برغم كورونا.. انتعاش التجارة والسياحة  بين كردستان وديالى “النهرين االسالمي” يدعو موظفي وزارات الداخلية والصحة 
والصناعات الكهربائية لتسلم رواتبهم

العراق والسعودية يبحثان التعاون المشترك
 لدعم النازحين والعائدين

التعليم تخول الكليات التوصية بزيادة نسبة الدوام

خيمة أحرار العراق تعتصم أمام بوابة المنطقة الخضراء مجلس النواب العراقي يسعى الى توفير 
غطاء مالي لتعيين العاطلين

 بغداد ـ الصباح الجديد:
تســلم  النفــط،  وزارة  باشــرت 
اخلاصة  والفنية  التجارية  العروض 
ـ  البصرة   ( التصدير  أنبوب  بانشاء 
عقبة ( ، كاشفة عن وجود مساع 
العفاء العــراق من اتفاق تخفيض 

كميات التصدير في اوبك .
اجلبار، في  الوزير احسان عبد  وقال 
تصريح صحفي ان "الوزارة باشرت 
تســلم العروض التجارية والفنية 
اخلاصة بانشاء انبوب تصديرالنفط 
اخلام بصــرة ـ عقبة بطاقة مليون 

برميــل، متوقعا ان يشــهد الربع 
احالة  املقبــل  العــام  مــن  االول 
ليتسنى  كامل  بشــكل  املشروع 

بعدها املباشرة به".
واضــاف عبــد اجلبــار ان االنبوب 
سيمتد ملســافة 1700 كيلو متر، 
يكــون التنفيذ في اجلانب العراقي 
الوزارة امــا في اجلانب  على نفقة 
االردنــي فســيكون على شــكل 
املشروع  جناح  ان  مبينا  استثمارات 
سيعجل باعادة تأهيل خط جيهان 

التركي".

النفط تباشر تسلم عروض انشاء أنبوب 
البصرة - العقبة وتفاتح أوبك إلعفاء 

البالد من خفض االنتاج

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــد عضو جلنة األمــن والدفاع 
النيابيــة النائب بــدر الزيادي أن 
اخلطوات األمنيــة لرئيس الوزراء 
مصطفى الكاظمي بشأن حصر 
الساح بيد الدولة مدعومة من 
جميع مؤسسات الدولة مبا فيها 

مجلس النواب .
وقــال الزيادي في بيــان ان رئيس 
مصطفــى  الــوزراء  مجلــس 
الكاظمــي يتخذ خطوات جيدة 

الدولة  بيد  الســاح  نحو حصر 
 ، القانون"  الغاية منها فــرض   ،
مبيناً ان حتقيق االستقرار األمني 
االقتصاد  ازدهــار  ســيثمر عنه 

وتنشيط حركة االستثمار .
اخلطوات موفقة  ان هذه  وأضاف 
مؤسسات  جميع  من  ومدعومة 
الدولة ، مبا فيها البرملان ، بشرط 
أال نفرق بــن جهة وأخرى ويجب 
اجلميع  علــى  القانون  تطبيــق 

وبالتساوي.

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفعت أسعار النفط امس األربعاء، 
بالتزامــن مع تراجع فــي مخزونات 
النفــط األميركية، والتــزام أوبك+ 
بالتخفيض، اال أن انتشــار فايروس 

كورونا من جديد يحد من األسعار.
البترول  معهــد  بيانات  وأظهــرت 
مخزونات  تراجع  الصادرة  األميركي 
اخلام  النفط  املتحدة مــن  الواليات 

والوقود في أحدث أسبوع.
ونزل مخزون اخلام 6.4 مليون برميل 
على مدى األســبوع املنتهي في 28 
آب إلى حوالــي 5,12 مليون برميل، 
بينما توقع احملللــون انخفاضه 1.9 

مليون برميل كما هبطت مخزونات 
البنزين 5.8 مليون برميل.

أجرته "رويترز" تبن  كما أن مسحاً 
أن العــراق ونيجيريــا املتأخرين في 
االلتزام باتفاق أوبك + الســابق، قد 
قلصا االنتــاج، اذ بلغ امتثال العراق 
أعلــى مســتوياته في الســنوات 

األخيرة.
وارتفع مزيج برنت تســليم تشرين 
الثاني 44 ســنتاً أو ما يعادل 0.94% 
الى 46.03 دوالر بجلول الساعة 10 
صباحا بتوقيت بغــداد، فيما ارتفع 
اخلام االمريكي 40 سنتا الى 43.16 

دوالر.

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات 
األميركية والتزام أوبك بالتخفيض

البرلمان وجميع المؤسسات تدعم 
خطوات الكاظمي في حصر السالح 

بالدولة ومحاربة الفساد

االمن والنزاهة النيابيتان:

بغداد - وعد الشمري:
أكد نــّواب، أمــس األربعــاء، إن 
إقليم كردســتان يرفض تسليم 
واردات جبايــة املنافــذ احلدودية 
االحتادية منذ عام  السلطات  إلى 
2003، داعن احلكومة إلى اإلسراع 
مع  منافذه  الســيطرة على  في 
دول اجلوار، مشــددين على ضرورة 
وضع هذا امللف على رأس احلوارات 

السياسية بن الطرفن. 
وقــال النائب عن كتلــة النصر 
رياض التميمــي إن "احلوارات مع 
تكون  أن  ينبغي  كردستان  إقليم 
وفق الدســتور والقوانن النافذة 
مجامــات  هنــاك  حتصــل  وال 
علــى املصلحة العامــة لغايات 

سياسية".
إلى  فــي حديث  التميمي،  وتابع 
"الصباح اجلديد"، أن "الدســتور 
مجموعة  اإلقليــم  على  يفرض 
التزامات جتــاه احلكومة االحتادية 
لكنه ميتنع عن تنفيذها في ضرب 

واضح للقانون".
وأشــار، إلى أن "أكثــر من منفذ 
حــدودي مــع دول اجلــوار حتــت 
رغم  كردستان،  أقليم  ســيطرة 
ذلــك فأنه لم يســلم احلكومة 
االحتاديــة ديناراً واحــداً منذ عام 

2003 ولغاية اآلن".
وبن التميمــي، أن "االمتناع عن 
تســليم اجلباية يشــمل جميع 
منافــذ احلدودية لإلقليم ســواء 
املطارات  وكذلــك  البرّية  املعابر 
املوجودة في اربيل والسليمانية".

اإلقليم  "تسديد حصة  أن  وأكد، 
من املوازنة البالغــة حالياً بنحو 
%12 ينبغــي أن يحصــل وفــق 
الســياقات القانونية بأن يسلم 

ما بذمته".
ومضى إلى أن "احلديث مع إقليم 
املقبلة  املرحلة  كردســتان خال 
واضح  بنحــو  يكون  أن  ينبغــي 
وبعيداً عن الغرف املظلمة ليعرف 

كل طرف حقوقه والتزاماته".
من جانبه، ذكر النائب عن ائتاف 
الركابي،  كاطــع  القانــون  دولة 
أن "احلكومــة باشــرت منذ مدة 
احلدودية  املنافذ  على  بالسيطرة 

أمنية  قــوات  إرســال  خال  من 
تتولى دعم جهــود هيئة املنافذ 

احلدودية".
وتابــع الركابي، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "اجلميع 
كان ينتظــر مــن احلكومــة أن 
تباشر نفس اإلجراءات مع املنافذ 
احلدودية إلقليم كردســتان، لكن 

حلد اآلن لم يحصل أي حترك".
الســيطرة  "إحكام  أن  ويواصل، 

يترك  أخــرى  وترك  منافــذ  على 
عامــات اســتفهام فــي نيــة 
احلكومــة بالتعامل مــع امللف، 
كونه يخلــق انطباعاً بوجود متايز 
وأخر ألســباب  بن معبر حدودي 
مرفوض  أمــر  وهــو  سياســية 

بالنسبة ألينا نهائياً".
إلى ذلك، طالب النائب عن قائمة 
احلكومة  الزيــادي  بدر  ســائرون 
بتطبيق إجراءات فرض السيطرة 

إقليم  على  احلدودية  املنافذ  على 
كردستان أيضاً".

"الصباح  إلــى  الزيــادي،  وأفــاد 
"االجتماعــات  أن  اجلديــد"، 
املرتقبــة بن احلكومــة االحتادية 
تركز  أن  ينبغي  وإقليم كردستان 
وااللتزام  الدســتور  تطبيق  على 
بالسلطات االحتادية للدولة وعلى 

في جميع أنحاء العراق".
وأشــار، إلى أن "امللــف احلدودي 

احتادي وينبغي أن يكون بإشــراف 
املركزية  مباشــر من احلكومــة 
وال يترك إلقليم كردســتان كونه 

خارج اختصاصه".
يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء 
مصطفى الكاظمي وجه القوات 
األمنية بإحكام الســيطرة على 
احلدودية مــن أجل حصر  املنافذ 
إلى  ذهابها  مــن  احلد  إيراداتهــا 

الفاسدين.

نواب يحذرون الحكومة من عقد اتفاقات خلف 
الكواليس مع الكرد لتحقيق غايات سياسية

طالبوها بالسيطرة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
املنافذ احلدودية  اعلنت هيئــة 
امس األربعــاء حتقيق أكثر من 
107 مليــارات دينــار إيــرادات 
شــهر  في  وضريبية  كمركية 

آب.
 وقالت الهيئة في بيان الصباح 
أن"مجمل  منه  نسخًة  اجلديد 
اإليــرادات املتحققــة في )10( 
منافذ حدودية من مجموع )21( 
منفــذ حدودي والتــي أغلقت 
اإلجــراءات  بســبب  اغلبهــا 
جائحة  تفشــي  ملنع  الوقائية 
كورونــا بلغــت )107( مليارات 
و269 مليونــا و418 الفا و500 
اإليرادات  مــن  املتحقق  دينــار 
للتبادل  والضريبية  الكمركية 
احلدودية  املنافــذ  في  التجاري 
لشــهر آب املاضي لعام 2020 
وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ 
(10( مليارات دينار عن شهر متوز 

املاضي".
املنافذ  أعلنــت هيئــة  كمــا 
احلدوديــة إحصائيــة اخملالفات 

التي مت رصدها من قبل الهيئة 
لشــهر آب والتي بلغت )225( 
مســميات  حتــت  مخالفــة 
متعددة )تاعب في الوزن ، تغير 
تنزيل  ، عدم  البضاعــة  وصف 
 ، إجازة االســتيراد  كميات من 
تهريب عجات دون املوديل ، تزوير 
ووصوالت  كمركيــة  معامات 
قبض إيرادات وشهادة مطابقة 

ووثيقة إطاق... وغيرها (.
الهيئة ومن خال البيان، أكدت 
سعيها الدائم والدؤوب واملضي 
الدولة  إيــرادات  تعظيــم  الى 
مير  التي  املالية  األزمة  لتخطي 
بهــا العراق، من خــال العمل 
بروحية الفريق الواحد وتكاتف 
في  العاملة  الدوائــر  جميــع 
املنافذ احلدودية لتحقيق إيرادات 
الدعم  مــع  تنســجم  عالية 
رئيس  وتوجيهــات  احلكومــي 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
وفرض  االمني  الواقع  تعزيز  في 
آمنة  بيئة  وتوفير  الدولة  هيبة 

للعاملن في املنافذ احلدودية.

أكثر من 107 مليارات دينار 
إيرادات المنافذ الحدودية 

في آب الماضي



محليات 2

  
البصرة _ سعدي السند :

أعلــن محافــظ البصــرة عــن 
تواصل العمل في تنفيذ عدد من  
املشــاريع اخلدمية  في قضاء ابي 
اخلصيب جنوبــي احملافظة ضمن 

خطة مشاريع ٢٠١٩.
قــال احملافــظ املهندس أســعد 
العيدانــي  حظــي قضــاء ابي 
من  بنســبة جيــدة  اخلصيــب، 
مشاريع البصرة ٢٠١٩, إذ مت إحالة 
٤٠ مشروعا خدميا يستمر العمل 
املشاريع  أن  إلى  أغلبها، الفتا  في 
التربية  توزعت علــى قطاعــات 
والبلديات والقطاع الصحي واملاء 

وقطاع األمن والطرق واجلسور.

مجموعة من املشاريع في 
قطاع الطرق واجلسور

وأشار احملافظ إلى أن هذه املشاريع 
اخلصيب  ابــي  قضاء  فــي  تنفذ 
له كالســيبة  التابعة  والنواحي 
وســيحان ، الفتا إلــى ان قضاء 
من  سيســتفيد  اخلصيــب  ابي 
مجموعة املشــاريع فــي قطاع 
الطرق واجلسور الرتباطها اخلارجي 
مــع الشــوارع التابعة لــه و أن 
األعمال مستمرة في تنفيذ هذه 
ارتفعت نسب االجناز  اذ  املشاريع  
فــي الكثير منهــا، برغم توقف 
األعمال في الفترة املاضية بسبب 

جائحة كورونا     

19 مشروعا لقطاع التربية
من جانبه أوضح مدير التخطيط 
واملتابعــة فــي ديــوان احملافظة 
املهندس والء عبدالكرمي أن قطاع 
من  نســبة  بأكبر  حظي  التربية 
املشاريع وبواقع ١٩ مشروعا، منها 
١٢ مشروع إلنشاء مدارس جديدة 
ب١٨ صفــا او٢٤ صفــا امنوذجيا 
وبثاثــة طوابق، فضــا عن هدم 
وإعادة بناء ســبعة مدارس قدمية 
اجلديدة، هي  املدارس  وان مشاريع 
بناء مدرسة ١٨ صفا في القطعة 
١/٢١٩٩ مقاطعــة ٦١فــي طاع 
احلمزة وبناء مدرســة١٨صفا في 
القطعــة ٧٦مقاطعة ٣٥خريبط 
وبناء مدرســتني  النصــار،  كوت 
١٨صفا لكل واحدة على القطعة 
٩٨مقاطعــة ٣٩ البرديــة، بلــد 

ومدرســة ١٨صفا في  الســيد، 
 ٧ مقاطعــة   ١٣٧/٣ القطعــة 
طوابق  بثاثة  ١٨صفا  ومدرســة 
فــي القطعــة ١٧ مقاطعة ٢٣ 
بثاثة  و مدرســة ١٨صفا  البرمي، 
القطعــة ٦١العوجة     طوابق في 
٣٧١ومدرســة ١٨صفــا بثاثــة 
طوابــق علــى القطعــة ١٣٤٣ 
صفا   ١٨ ٤٧ومدرســة  مقاطعة 
بثاثــة طوابــق علــى القطعة 
٥٤وبنــاء  ٤٧٢/٨٦مقاطعــة 
القطعة  فــي  أطفــال  روضــة 
طــاع  ٦١فــي  ٣٤١١مقاطعــة 
وبناء مدرســة ١٨صفا  احلمــزة، 
بثاثــة طوابــق فــي القطعة٦ 
مقاطعــة ٥٢/٣ الســيبة، وبناء 
طوابق  بثاثة  صفا   ٢٤ مدرســة 
 ٧ ٤/٢٣مقاطعة  القطعــة  على 

سبحان .

هدم املدارس القدمية وأعادة 
بنائها

التي  املدرســة  إن  إلــى  واشــار 

سيصار لهدمها وإعادة بنائها هي 
مدرســة أم البنني للبنات بثاثة 
وبناء مدرســة  و١٨ صفا  طوابق 
في ســاحة مدرســة جند بثاث 
طوابق وهدم البناية القدمية بعد 
تسلم اجلديدة ، وهدم وإعادة بناء 
ثانوية وهــران للبنات ب٢٤ صفا 
وبثاثــة طوابق، وهدم وإعادة بناء 
العواد  حميــد  مجيد  مدرســة 
وبثاثة  صفــا  ب١٨  االبتدائيــة 
طوابق ، وهدم وإعادة مدرسة أبي 
اخلصيب للبنات بثاث طوابق و١٨ 
صفا وهدم وإعادة بناء مدرســة 
وبثاثة طوابق،  احلمزة ب١٨ صفا 
وهدم وإعادة بنــاء بركات الزهراء 
طوابق  بثاث  للبنــات  االبتدائية 

و١٨ صفا”

مشاريع البلدية في أبي 
اخلصيب

وعن  مشــاريع قطــاع البلديات 
هي  ١٥مشروعا  بواقع  كانت  قال 
وتعديل  دراســة  إعادة  مشــروع 

التصاميم املعدة وتنفيذ شبكات 
ومحطات جملــاري ميــاه األمطار 
الثقيلــة مــع اخلطوط  وامليــاه 
الناقلة مع انشاء مشروع معاجلة 
املعايير  وفــق  الثقيلــة  اجملــاري 
ومشروع دراسة وتصميم وانشاء 
بناية بلدية ابي اخلصيب، ومشروع 
إنشاء كراج آليات مع محطة وقود 
علــى القطعــة ٢٤/٢٥مقاطعة 
٢٠شــيخ ابراهيــم مســاحتها 
أيضا هناك مشــروع  و  ١٨٤٠م2. 
جتهيز ونصب معمل اسفلت نوع 
AMMANN املاني، بطاقة ١٤٠/ س 
متكامل لقضائــي ابي اخلصيب 
اكساء  ومعدات  آليات  مع  والفاو 
شوارع  إنشاء  ومشروع  الشوارع، 
ترابية وســبيس علــى القطعة 
الصلحــي،  ٥٩٥/٣٨٢م٤٨كــوت 
ومشروع تأهيل الطريق السياحي 
)مجــاري وبلدية ومــاء وكهرباء( 
ابــي اخلصيب الداخلي، وانشــاء 
مجموعة شــوارع فــي القضاء 

ضمن التصميم األساس.

تأهيل مداخل القضاء 
والنواحي التابعة له

البلديات تشــمل  وأن مشــاريع 
أيضــا تأهيــل مدخــل منطقة 
العوجة ومشــروع تأهيل مدخل 
طريــق ابــو كوصرة، ومشــروع 
إنشــاء كراج آليــات مع محطة 
وقود في الســيبة، ومشروع إفراز 
والقطعة١/٥٤في  القطعة٢/٥٤ 
الســيبة وتنفيذ اعمــال الدفن 
باالتربة والسبيس/ املرحلة االولى، 
ومشروع إنشــاء طريق الشلهة/ 
الســيبة،  في  األولــى  املرحلــة 
ومشــروع تطوير مدخــل ناحية 
الثانية, ومشروع  السيبة/املرحلة 
دراسة حتديث وتوسيع التصميم 

األساس لناحية السيبة”. 
ولفــت إلى وعن مشــاريع قطاع 
املــاء قــال : كانت ثاثــة وهي، 
مشــروع تنفيــذ انابيــب ناقلة 
القضاء  فــي  فرعية  وشــبكات 
ومشروع صيانة وتأهيل مجمعات 

ماء ابي اخلصيب، إلى جانب تنفيذ 
مشــروع محطــة مــاء محيلة 
امليــاه، والذي  اخلــاص بتحليــة 
الى  املواطنني  حاجة  ســيغطي 
 .90٪ وبنســبة  القضاء  في  املاء 
وذكر، إن سعة املشروع 3000 متر 
مكعب بالساعة بواقع 4 خزانات، 
 18 مساحة  على  املشروع  وينفذ 
دومنا من أصل 22 دومنا من أراضي 

دائرة املاء. 

مشاريع أخرى
فـــي  مشــروع  هناك  وأكمــل 
قطـــاع األمن والعدالـة يتمثـل 
في انشــاء دار عدالــة في ناحية 
تنفيـذ  جانـــب  إلى  السيبـــة، 
مشروع إنشـاء وصيانة مجموعة 
طرق وجسور في القضاء بقطـاع 
الطـــرق واجلســور، فضــا عن 
العمل في مشــروع  مواصلـــة 
إنشــاء مستشفى ذات٢٠٠سرير 
والــذي تنفذه إحدى الشــركات 

األجنبـيـة .

نسب انجاز متقدمة في تنفيذ عدد من  المشاريع 
الخدمية في قضاء ابي الخصيب

محافظ البصرة يتحدث للصباح الجديد :

حظي قضاء ابي 
الخصيب بنسبة 

جيدة من مشاريع 
البصرة ٢٠١٩ ، 
إذ تم إحالة ٤٠ 
مشروعا خدميا 

يستمر العمل في 
أغلبها توزعت على 

قطاعات التربية 
والبلديات والصحة 

والماء وقطاع األمن 
والطرق والجسور
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محافظ البصرة يتحدث ملراسلنا 

بغداد _ الصباح الجديد :
اكد مقــرر اللجنــة املاليــة النيابية أحمد 
الصفار امس االربعــاء، ان اختصاص اللجنة 
واطر لســلم  منحصر فــي وضــع معايير 
الرواتــب، مشــيراً إلى أن وضع الســلم من 
الناحية القانونية والدستورية من اختصاص 
الســلطة التنفيذيــة )رئاســة احلكومــة 
ووزارة املالية( مع االسترشــاد برأي السلطة 

التشريعية.
وقال الصفار في تصريح صحفي ان “ســلم 
الرواتب ال يوضع بشــكل عشوائي وحتكمه 
معايير وأســس لتحقيــق العدالة في توزيع 
الدخل ومراعاة بعض االمور الشخصية اذ ال 
ميكن ان تكون جميع الرواتب بنفس املستوى 
وســيعتمد على الشــهادة واخلدمــة ونوع 
العمل الذي يؤديه املوظف فضا عن الرقعة 

اجلغرافية”.
وأضاف ان “الســياق املتبع أن تقترح احلكومة 
ســلماً للرواتب وترســله الى اللجنة املالية 

لدراسته واملوافقة عليه”.
وبشأن ما يُتداول عن سلم جديد للرواتب، بني 
الصفار ان “اللجنة اجتمعــت قبل ايام ولم 

يتم عرض املوضوع اصا او احلديث فيه”. 

بغداد _ الصباح الجديد :
لاتصــاالت  العامــة  الشــركة  تواصــل 
واملعلوماتيــة، عمليــات الصدمة، النشــاء 

بوابات النفاذ الضوئي.
لاتصاالت  العامــة  الشــركة  مديــر  وقال 
واملعلوماتية في الوزارة باســم األســدي  ان 
عمليات الصدمة شــملت محافظات ديالى 
ونينوى وكركوك، ومازال العمل مستمرا حلني 
اســتكمال مشــروع بوابات النفاذ الضوئي، 
مبينــا ان إيرادات هذه العمليات اضافت ما ال 
يقل عن 4 مليارات دينار شهريا، وأن العمليات 
شملت ايضا محافظة بغداد، وكان آخر هدف 

قد مت ضبطه وإزالته قبل 
عدة أيام.

واكد مدير الشركة ان جلنة التحليل واإلحالة 
أكملــت عملها فــي اختيار الشــركة التي 
سيحال إليها مشــروع البوابات، منوها الى 
ان اللجنة في انتظار مصادقة وزير االتصاالت 

عليها.

ديالى _ الصباح الجديد :
عن  ديالى  محافظــة  كشــفت 
وعودة  التجاري  التبــادل  انتعاش 
القوافل والرحات السياحية  الى 
كردستان بنسبة اكثر من 60 في 
املئة برغم حتديات جائحة كورونا.

وقال مديــر ناحية قره تبه وصفي 
ان  نيوز  لوكالة شــفق  التميمي 
التجارية  “توافد وتبــادل القوافل 
شــهد  وكردســتان  ديالى  بــني 
انتعاشــاً وارتفاعا كبيراً جتاوز 60 

التي  املاضية  االشــهر  باملئة عن 
شــهدت تراجعاً بسبب تهديدات 

جائحة كورونا”.
وبني التميمــي ان “غالبية التجار 
واملواطنني واصحاب احملال التجارية 
جلأت الى استيراد وتسوق البضائع 
)التابعــة إلدارة  من قضــاء كار 
كرميان بإقليم كردستان( بسبب 
االســعار الزهيدة وقلــة كلفها 
مقارنة ببغداد ومحافظات اخرى”.
ولفت إلى أن طريق كار - خانقني 

مرورا بناحية جلــوالء نحو ديالى 
للقوافل  كبيــرا  توافدا  يشــهد 
التجاريــة والتي اســهمت برفد 
االسواق باملؤن الغذائية والبضائع 
ازمات في عموم مناطق  أي  ومنع 

ديالى.
وفي الســياق ذاته، اكد مدير قره 
تبه عودة تدفق القوافل التجارية 
من ديالى نحو كوردستان بشكل 
كبير جتاوز نسبة 60 الى 70 باملئة 
التي شهدت حظر  األشــهر  عن 

التجوال والتنقل بســبب حتديات 
وباء كورونا.

واضــاف ان “املواطنني جلــأوا الى 
ســياحي  كمتنفس  كردســتان 
تداعيــات  ضغــوط  لتخفيــف 
كورونــا وما ســببته من تعطيل 
الى  بعموم مفاصلها  للحياة  تام 
وتقليصه  الــدوام  جانب تعطيل 
من قبل خلية االزمة منذ اكثر من 

6 اشهر”.

بغداد _ الصباح الجديد :
النهريــن  مصــرف  دعــا 
االسامي )مصرف حكومي( 
الداخلية  وزارات  موظفــي 
والصحة وشركة الصناعات 
املوطنــة  الكهربائيــة  
رواتبهــم لديــه  ملراجعــة 

حددها  التي  واملنافذ  فروعه 
لتسلم رواتبهم لشهر اب.

وقــال بيان لوحــدة االعام 
واالتصــال احلكومي، إنه “مت 
وزارات  رواتــب موظفي  رفع 
وشركة  والصحة  الداخلية 
الكهربائيــة   الصناعــات 

لــدى  رواتبهــم  املوطنــة 
املصرف لهذا الشهر لغرض 
)بطاقة  طريق  عن  تسلمها 
املاســتر  النهرين  مصــرف 

كارد(”.
واضاف البيــان ،أن “املصرف 
مســتمر في تزويــد فروعه 

واملنافــذ التــي حددها في 
املطلوبة  باملبالغ  احملافظات 
إلجنــاز عملية صرف الرواتب 
موظفي  علــى  وتوزيعهــا 
والصحة  الداخليــة  وزارات 
الصناعــات  وشــركة 

الكهربائية .

بغداد _ الصباح الجديد :
بحثت وزيرة الهجرة واملهجرين 
فائق جابرو، مع ســفير   ايفان 
الســعودية  العربية  اململكة 
لدى العراق عبدالعزيز الشمري  
املشترك  بشان  التعاون  سبل 

دعم النازحني والعائدين.  
واكــدت الوزيرة خــال اللقاء 
بحسب بيان سعي الوزارة الى 

تأمني عودة جميــع النازحني و 
الى اماكن  املهاجرين طوعيــا 
ســكناهم االصليــة و توفير 
 ، لهم  الازمــة  االحتياجــات 
أســتراتيجية  مســتعرضة 
الوزارة التــي تتركز على عودة 
العوائــل املتبقية في اخمليمات 
األصلية  سكناها  مناطق  إلى 
وذلك بعد اإلسراع بأعادة احلياة 

للمدن املدمرة.  
من جانبه أشاد الشمري بالدور 
الذي اضطلعت به وزارة الهجرة 
واملهجريــن واخلدمات املقدمة 
من قبلهــا، مبديا اســتعداد 
املقبلة  املرحلــة  فــي  بــاده 
لتقدمي الدعم بالتنســيق مع 
بوزارة  ممثلة  العراقية  احلكومة 
من  عــدد  مــن خال  الهجرة 

والتعاون  بالتنســيق  املشاريع 
بني الوزارة ومركز امللك سلمان  
والعائدين  النازحني  ملســاعدة 
وتقدمي الدعم األنســاني لهم  
كافة  في  احتياجاتهم  وتلبية 
محافظات الباد مما يسهم في 
املناطق  الى  االســتقرار  اعادة 
داعش  دمرتهــا عصابات  التي 

االرهابية.

بغداد _ الصباح الجديد :
نظرا للظروف االستثنائية التي مر 
بهــا العام الدراســي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ 
وما رافقهــا من تأخير طارئ وتغيير 
املهام  توقيتــات  فــي  اضطــراري 
التدريســية من أجل احلفاظ على 
واســتكمال  املعرفي  التحصيــل 
يحقق  مبــا  واالمتحانات  املناهــج 
متطلبات منح الشــهادة لطلبتنا 
على ســامة  وحرصــا   ، األعــزاء 

الهيئات التدريسية وكفاءاتها التي 
مثلت الركيزة األساس في التواصل 
االلتزام  على  وتأكيــدا  الطلبة  مع 
بقرارات جلنة الصحة والسامة نود 

أن نؤشر أهمية املعطيات اآلتية:
اســتئناف الهيئــات التدريســية 
مباشــرتها في االول من الشــهر 
اجلــاري بالتزامــن مع قــرب موعد 
للفصل  الثانــي  الــدور  امتحــان 
فــي  والثانــي  األول  الدراســي 

 ٪٢٥ وبنســبة  العليا  الدراســات 
عن كل يــوم من الدوام الرســمي 
األكادميي  العمــل  متطلبات  إلجناز 
الدراســات  ومتطلبات  والبحثــي 

األولية والعليا.
والفروع  األقســام  تضطلــع  كما 
العلمية بتنظيم اجلداول الدراسية 
وإعانهــا بشــتى الوســائل وفقاً 
واإلعمامــات  اجلامعــي  للتقــومي 
التوقيتات  حيــث  مــن  الصــادرة 

والعملي  النظــري  اجلانب  ومراعاة 
ولرئاســة  املدمج  التعليــم  فــي 
اجلامعة حســب توصيــة مجلس 
القســم العلمي ومجلس الكلية 
زيادة نسبة الدوام مبا يرونه مناسبا 
الدراسي  العام  متطلبات  لتحقيق 
بااللتزام  اجلامعــة  رئيس  ومبوافقة 
التــام بتعليمــات جلنــة الصحة 
والســامة وإياء املوضوع األهمية 

القصوى للعمل مبوجبها.

  بغداد ـ شيماء الجاف:
أقامــت خيمــة أحــرار لعوائل 
الســجناء األبريــاء واملغيبــني 
قســرا صباح اليوم وأمام بوابة 
اعتصاما سلميا كبيرا  اخلضراء 
حضــره عــدد كبير من نســاء 
وأطفال وشــيوخ ذوي املعتقلني 
إلى  باإلضافة  األبرياء  والسجناء 
عوائل املغيبني من أجل املطالبة 
باإلســراع من إقرار قانون العفو 
العام مع تفشي فيروس كورونا 
املستجد في السجون  واإلفراج 
الفوري عن معتقلي التظاهرات 

االخيرة .
جاء ذلــك بعد نداء ودعوة عميد 
وعميــد  احلســنيني  الســادة 
الســجناء السيد عصام جعفر 
أمام مكتب  للتجمع  احلســني 

الســيد  الــوزراء  رئيس  دولــة 
مصطفــى الكاظمي ليتم رفع 
اسماء الســجناء األبرياء الذين 
راحــو ضحيــة أحــكام جائرة 
ودعــاوي كيدية ومخبر ســري 
اســتمارات خاصة  عبر  وغيرها 
حتت مظلــة خيمة أحرار العراق 
التي حتتظن العوائل املعتصمني 
بها  قــام  املظالــم  الســترداد 
اعاه،  الســجناء  عميد  مخول 
والدكتورحسام  السعدي  حيدر 

الكعبي .
هذا واجلدير بالذكر أن االعتصام 
اخر  إلى اشعار  سيبقى مفتوح 
حتى تتحقق مطالب املعتصمني 
بإطاق ســراح اوالدهم واإلفراج 
الفوري عنهم والكشف السريع 

عن مكان املغيبني. 

بغداد _ الصباح الجديد :
املالية  اللجنــة  كشــفت 
النيابيــة عن حتــرك لتوفير 
غطــاء مالــي فــي املوازنة 
 ،2021 للســنة  العامــة 
والعاطلني  اخلريجني  لتعيني 
عن العمــل وتثبيت العقود 

املؤقتة على املاك الدائم.
جمال  اللجنة  عضــو  وقال 
شــفق  لـــوكالة  كوجــر 
“ال ميكــن تعيني  إنــه  نيوز، 
املتظاهريــن مــن اخلريجني 
العمــل  عــن  والعاطلــني 
وتثبيت العقود املؤقتة على 
غطاء  دون  الدائــم  املــاك 

مالي، غير ذلك سيكون غير 
قانوني عبــارة عن حبر على 

ورق”.
العامة  “املوازنة  أن  وأضــاف 
ســيكون   2021 للســنة 
من  مالــي  غطــاء  فيهــا 
واالستحداث  احلذف  درجات 
لتعني  املالي  والتخصيــص 
عن  والعاطلــني  اخلريجــني 
العمــل وتثبيــت العقــود 
املؤقتة في دوائر ومؤسسات 

الدولة على املاك الدائم”.
“التصويت  أن  كوجــر،  وبني 
على قانــون التقاعد املوحد 
سيوفر أيضا 230 إلف فرصة 

العاطلني  للشــباب  جديدة 
العقود  وتثبيــت  واخلريجني 
درجات  من خــال  املؤقتــة 
احلذف واالستحداث في دوائر 

ومؤسسات الدولة”.
وأعلنــت اللجنــة املاليــة 
املاضي،  النيابية، مطلع متوز 
عن بدء احلكومــة العراقية 
بإعداد مشروع قانون املوازنة 

العامة لسنة 2021.
املاليــة  وزيــر  واســتبعد 
العراقــي علي عبــد االمير 

عاوي، في وقت سابق،
 إقرار املوازنة العامة لعـــام 
تعمل  وزارته  وأكـــد   2020

عـام  ملوازنة  التحضير  على 
.٢٠٢١

يذكــر أن ارســال املوازنــة 
االحتادية للعام 2020، مـــن 
قبل احلكومة الى البرملـــان 
العراقــي قــد تأخــر جراء 
املتواصلـــة  االحتجاجــات 
األول  أكتوبر/تشرين  منـــذ 
املاضـــي، التــي أدت إلــى 
استقالـة احلكومة السابقة 
برئاســـة عادل عبد املهدي 
وحتولهـــا حلكومة تصريف 
صاحياتها  من  ليس  أعمال 
إرسال مشروع قانون املوازنة 

املالية إلى البرلـمان.

المالية النيابية: وضع 
سلم جديد للرواتب من 

اختصاص الحكومة

االتصاالت: شمول ديالى 
ونينوى وكركوك بـ 

“الصدمة”

برغم كورونا.. انتعاش التجارة والسياحة  بين كردستان وديالى “النهرين االسالمي” يدعو موظفي وزارات الداخلية والصحة 
والصناعات الكهربائية لتسلم رواتبهم

العراق والسعودية يبحثان التعاون المشترك
 لدعم النازحين والعائدين

التعليم تخول الكليات التوصية بزيادة نسبة الدوام

خيمة أحرار العراق تعتصم أمام بوابة المنطقة الخضراء مجلس النواب يسعى الى توفير 
غطاء مالي لتعيين العاطلين
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــفت تقارير صحفية غربيــة إن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، ســعى الفتعال حادث عسكري 
مع اليونان بهدف “تعزيز شعبيته”، كان من املمكن أن 
يؤدي إلى مزيد من التوتر في منطقة شرق املتوسط.

وقالت صحيفة “دي فيلــت” األملانية في تقرير حمل 
عنوان “حــرب أردوغان احملســوبة”، أن الرئيس التركي 
طلب من قادة اجليش إغراق سفينة يونانية في شرقي 
املتوســط. ونقلت الصحيفة عن مصادر عســكرية 
قولها إن أردوغان اشــترط على هؤالء جتنب مقتل أي 
شــخص في العملية. وعندما رفض جنراالت اجليش 
هذا املقتــرح، طرح أحدهم خيارا آخر وهو إســقاط 
مقاتلــة يونانية، بطريقة ال تقتــل الطيار وتتيح له 
فرصة القفز منها. ورأت الصحيفة أنه “لو ترك األمر 
للرئيس التركــي، لكانت قواته قد أغرقت ســفينة 

يونانية منذ فترة، وهو ميكن أن يؤدي إلى وقوع حرب”.
وقالت “دي فيلــت” إن أردوغان اجته إلى هذا اخليار بعد 
تداعي شــعبيته، في تطور يأتي قبل أقل من عامني 

على انتخابات الرئاسة في تركيا.
ورأت الصحيفــة األملانيــة أن الرئيــس التركي يريد 
تصعيدا محســوبا ال يصل إلى حد احلرب، بل إشعال 
صراع خارجي لتعزيز  شــعبيته وبقائه في السلطة، 
مشيرة إلى أن هذا األمر يفوق أهمية لدى أردوغان من 

البحث عن الغاز والنفط في شرقي املتوسط.
وتهاوت شــعبية أردوغان وحكومتــه مؤخرا، بفعل 
عوامل عديدة أهمها الوضــع االقتصادي املتردي في 
البالد. ومنذ أشــهر، يحافظ أردوغان على منســوب 
مرتفع من التوتر مع اليونان، إلى درجة أن مســؤوليه 
بدأوا يتحدثون عن احتمال وقوع حرب مع الدولة اجلارة.

وهناك خالفات بني أثينا وأنقرة بشأن عدد من القضايا 
منذ عقود، بدءا من نزاعات على حقوق استغالل املوارد 

املعدنية في بحر إيجة وحتى سواحل قبرص.
وتزايد التوتر مع إعالن تركيا ترسيم احلدود مع حكومة 
فايز السراج الليبية أواخر نوفمبر املاضي، في اتفاقية 

حاولت فيها أنقرة “ابتالع” جزر يونانية في املتوسط.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت الصني عدم سقوط قتلى في صفوف القوات 
الهندية جراء جولة جديدة من التصعيد عند احلدود 
بني الدولتني. وجاء هذا اإلعالن على لســان املتحدثة 
باسم اخلارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أثناء موجز 
صحفي عقدته امس األربعاء، حسب ما نقلت عنها 

وكالة “رويترز”.
ويأتــي ذلك بعد يوم مــن اتهام الســفارة الصينية 
في نيودلهي القوات الهندية بخرق خط الســيطرة 
الفاصــل بني الطرفني في الضفة اجلنوبية من بحيرة 
بانغونــغ تســو وبالقرب من ممر رتشــني في القطاع 

الغربي من احلدود.
وطالبــت الصني احلكومة الهندية بســحب قواتها 
إلى مواقعها فورا و”إنهاء جميع األعمال االستفزازية 

على الفور”.
من جانبه، أكد مســؤول هندي بارز لـ”رويترز” أن قوات 
بالده انتشرت على أربع قمم استراتيجية في اجلانب 
الهندي من خط السيطرة، ردا على ما وصفه محاولة 

توغل صينية عبر احلدود.
وســبق أن قتــل 20 جنديــا هنديا علــى األقل جراء 
اشتباك وقع في يونيو املاضي مبنطقة جبلية متنازع 
عليها عند احلدود مع الصــني غرب جبال الهيمااليا، 
فيما لم تصدر بكني أي بيانات حول خســائرها جراء 

احلادث.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
بدأ رئيس احلكومة اللبناني املكلف 
األربعاء،  امــس  أديــب،  مصطفى 
البرملانية  الكتــل  مع  مشــاوراته 
لتشــكيل حكومته، غــداة إعالن 
الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
من بيروت تعهد القوى السياسية 
بإمتــام املهمة خالل مــدة أقصاها 

أسبوعني.
التوافق  وغادر ماكرون بيــروت بعد 
مع القــوى السياســية اللبنانية 
على خارطة طريق تتضمن تشكيل 
من  مؤلفة  حكومة مبهمة محددة 
دعم  وتلقى  كفوءة”  “شــخصيات 
بإجراء  وتبدأ  السياســية  األطراف 

إصالحــات عاجلة مقابل حصولها 
على دعم دولي.

ويجــري أديــب االستشــارات غير 
امللزمة في مقر إقامة رئيس البرملان 
نبيه بري، بســبب تضــرر مجلس 
النواب في انفجار مرفأ بيروت، وتبدأ 
االستشارات بلقاء رؤساء احلكومات 

السابقني ثم الكتل النيابية.
وعادة مــا تكون عملية تشــكيل 
صعبة  مهمة  لبنان  في  احلكومات 
وتستغرق أســابيع أو حتى أشهر، 
بــدا  الفرنســي  الضغــط  أن  إال 
واضحاً خصوصاً مع تعهد ماكرون 
بالعودة إلى لبنان في زيارة ثالثة في 
نهاية العام. دعــا ماكرون األطراف 

السياســية إلــى باريس الشــهر 
املقبــل لتقييم اخلطــوات املنجزة 
على صعيــد “خارطة الطريق”  في 
اجتماع ســيعقد مبوازاة مؤمتر دعم 
دولــي للبنــان بالتعاون مــع األمم 

املتحدة.
وقال ماكرون خــالل مؤمتر صحفي 
بيروت  الفرنسية في  السفارة  مبقر 
إن “األطراف السياســية كافة من 
دون اســتثناء التزمت بأال يستغرق 
تشــكيل احلكومــة أكثــر من 15 
يوماً”. وحتدث عــن “حكومة مبهمة 
ذات كفاءة،  محددة مع شخصيات 
مســتقلة  مجموعة  من  ومؤلفة 
ســتحظى بدعم كافــة األطراف 

رئيس  مع  التزمت  التي  السياسية 
احلكومة املكلف”.

التاســع من  ورعت فرنســا فــي 
لبنان  لدعم  دولياً  آغسطس مؤمتراً 
بعد أيام على انفجــار مرفأ بيروت 
بتقدمي  املشــاركون  تعهد خاللــه 
أكثر من 250 مليون يورو ملســاعدة 
اللبنانيني، على أن تقدم برعاية األمم 
املتحدة وبشــكل مباشر للشعب 
اللبناني، من دون أن متر مبؤسســات 
ويشترط  بالفساد.  املتهمة  الدولة 
اجملتمــع الدولــي على لبنــان إجناز 
إصالحــات جدية وطارئــة لدعمه 
مالياً على اخلروج من دوامة االنهيار 

االقتصادي املتسارع.

امر أردوغان “ المحسوب 
“ بإغراق سفينة يونانية 

يبوء بالفشل

الصين تنفي سقوط قتلى 
من الجيش الهندي جراء 

التصعيد الحدودي الجديد

رئيس الوزراء المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة في لبنان

متابعة ـ الصباح الجديد :

بعد جتاذبات سياســية وتنافس 
بني األحــزاب لنيــل مقعد في 
التونسي  الوزراء  رئيس  حكومة 
هشام املشيشي، حظي األخير، 
امس األربعــاء، بثقة النواب من 
خــالل حكومــة تضــم قضاة 
وأكادمييني وموظفني بعيدين عن 
األحزاب، لتصبــح اآلن مبواجهة 
التحــدي األكبــر املتمثــل في 
مشكالت متفاقمة تتغلغل في 
البلد، مــن الناحية االقتصادية 

والسياسية واالجتماعية.
ومنح النواب التونســيون، امس 
لـــحكومة  الثقــة  األربعــاء، 
هشــام  برئاســة  التكنوقراط 
املشيشــي، في خطــوة جنبت 
البالد خيار حــل مجلس النواب 
تشــريعية  النتخابات  والذهاب 

مبكرة.
شــكلها  التي  احلكومة  ونالت 
وزير الداخلية الســابق، املكونة 
من 25 وزيرا و3 كّتاب دولة، ومن 
بينهم 8 نســاء، غالبيتهم غير 
ثقة  العام،  الــرأي  معروفني من 
134 نائبا من أصل 217، لتصبح 
ثاني حكومة حتصل على  بذلك 
ثقة مجلــس النواب في غضون 

6 أشهر.
وتعد حكومة املشيشي، الثالثة 
منذ  تونــس  التــي تشــهدها 
أكتوبر املاضي، والتاســعة منذ 
أســقطت  التي  االحتجاجــات 
نظام زيــن الدين بــن علي عام 

.2011
ومع حل أزمة احلكومة في تونس، 
لتتوالى  “الدومينــو”،  تأثير  يبدأ 
األزمات واحدة تلــو األخرى أمام 
ينتظر  التي  املشيشي،  حكومة 
التونسيون حلها في أسرع وقت 
املباشــر  لتأثيرها  نظــرا  ممكن، 
على حياتهــم اليومية، ودفعها 
مبعــدالت الهجــرة إلــى أوروبا 

لالرتفــاع، بالتزامــن مع تفاقم 
جائحة فيروس كورونا املستجد.

ولعــل أبرز تلك امللفــات األزمة 
متر  التي  اخلانقــة  االقتصاديــة 
بهــا البــالد، والتي أثــرت على 
االستثمارات األجنبية، وضغطت 

على املواطن البسيط.
ويحمل هذا امللف أهمية خاصة 
لدى املشيشــي، الذي قال أمام 
النــواب امــس االول الثالثاء إن 
احلكومــة ميكنهــا “التقدم في 
)معاجلة( املشــاكل االقتصادية، 
عندمــا ال تكون عالقــة في أي 
جتاذب سياســي”، في إشارة إلى 
قيامه بتشكيل حكومة بعيدة 

عن جتاذبات األحزاب السياسية.
وأبدى خالل اجللسة منح الثقة، 
البالد”  “مستقبل  على  مخاوفه 
الديــن العام  ارتفــاع  بســبب 
“األزمة  أن  والبطالــة، معتبــرا 
االقتصادية تزداد حدة في تونس”.
وقال رئيــس احلكومــة: “الدين 
العــام للدولــة يتفاقم وحجم 
يتزايــد”، مضيفــا:  االقتــراض 
“الشعب التونسي يطالب باحلد 
األدنى من العيش الكرمي بعد 10 

سنوات من ثورته”.
وفي هذا اجملال، قدم املشيشــي 
خطــة إصــالح تهــدف لدعم 
التهرب  العامة، ومحاربة  املالية 

فــي  واالســتثمار  الضريبــي، 
املناطق الفقيرة.

حكومته  برنامــج  أن  وأوضــح 
املقترحة ســيؤكد على ترشيد 
نفقات الدولة، مضيفا: “نسعى 
الســتعادة الثقة في االستثمار 

في تونس”.
أزمة أخــرى ترتبط ارتباطا وثيقا 
االقتصادية  األوضــاع  بتدهــور 
ارتفاع معدالت  البلد، هــي  في 
الهجرة غير الشرعية في أوروبا، 
التي يذهب ضحيتها الكثير من 
الشــباب غرقا على منت “قوارب 
املوت” غيــر اآلمنــة التي يلجأ 
إليهــا املهربــون، باإلضافة إلى 

جماعات  إلى  بعضهم  انضمام 
متطرفة.

التونسية:  احلكومة  رئيس  وقال 
“حلم تونس اجلديدة التي تضمن 
حتول  واإلنصاف  والكرامة  احلرية 
إلى خيبــة أمل وخــداع ويأس، 
مما دفــع بعض التونســيني إلى 
املوت. أساســيات  قوارب  ركوب 
احليــاة الكرميــة، مثــل الطرق، 
ومياه الشرب، واملعلم والطبيب 

ليست مضمونة اآلن”.
ومما يزيد الطني بلــة، أن فيروس 
كورونا جــاء في وقت تعاني فيه 
البالد أصــال، ليضعف االقتصاد 
أضر  مما  فأكثر،  أكثر  التونســي 

بقطــاع الســياحة احليوي في 
البالد من بني قطاعات أخرى.

من جانبه، أكد الرئيس التونسي 
قيس سعّيد، حرصه على “حتقيق 
االســتقرار السياسي الضروري 
للنهوض بالبالد والتســريع في 
املقبلة  االستحقاقات  مواجهة 
لتحقيق آمال الشعب التونسي 

التي طال انتظارها”.
كما شــدد على أهمية “تضافر 
جهود مختلف القوى السياسية 
والوطنية ووجوب أن تتحمل كل 
األطراف مســؤولياتها في هذا 
الظرف الدقيــق من أجل حتقيق 

هذا االستقرار”.

ملفات ساخنة في انتظارها

تعد حكومة 
المشيشي، الثالثة 

التي تشهدها 
تونس منذ أكتوبر 

الماضي، والتاسعة 
منذ االحتجاجات التي 

أسقطت نظام زين 
الدين بن علي عام 

2011

البرلمان التونسي يمنح الثقة لحكومة التكنوقراط 
برئاسة هشام المشيشي

من سوريا إلى أالسكا

متابعة ـ الصباح الجديد :

خالل األيام املاضية، اشتعلت التوترات 
والروســي  األميركي  اجليشــني  بني 
في جميع أنحاء العالم، مشــحونة 
بتقاريــر عن وجود أدلــة جديدة على 
التدخــل في االنتخابــات، وأصبحت 
العالقة بني واشنطن وموسكو أكثر 
توتــراً بعــد املواجهات العســكرية 
األخيرة، وفقا لصحيفة نيويورك تاميز.
فقــد انحرفــت الطائــرات املقاتلة 
الروسية بشكل متكرر مسافة 100 
قدم أمام قاذفة B-52 التابعة للقوات 
األسود،  البحر  فوق  األميركية  اجلوية 
وحلقت ســت طائرات حربية روسية 
بالقرب من أالسكا لدرجة أن طائرات 
العتراضها،  األميركية سارعت   F-22
كما أصيب ســبعة جنود أميركيني 
عندمــا اصطدمت عربــة مصفحة 
روســية عمدا بدوريــة أميركية في 

شمال شرق سوريا.
حدثت هذه املشــاجرات والصدامات 
الوثيقة في اجلو والبحر والبر بشكل 
املاضيني  العامــني  مــدار  دوري على 
كجزء من التنافس املتزايد واحلشــد 
العســكري، مع أصداء احلرب الباردة، 

بني واشنطن وموسكو.
لكن املســؤولني األميركيني الحظوا 
زيادة حديثة في عدد احلوادث شــبه 
املتزامنة خالل املــدة األخيرة، مما تزيد 

من فرص وقوع احلوادث.
وقــال كورتيس إم ســكاباروتي، وهو 
جنــرال متقاعد باجليــش األميركي 
وقائــد عســكري ســابق بحلــف 
شــمال األطلســي: “يبدو أن العمل 
الروســي العدواني قــد انتعش في 
أنهم  “أظن  وأضاف  األخيرة”،  األشهر 
يرون فرصــة خالل تركيز واشــنطن 
ليكونوا  كورونــا  مكافحــة  علــى 
أكثــر عدوانية. وهم يدركــون أيًضا 
أملانيا  فــي  األميركــي  التخفيــض 
والتوترات األخرى في احللف. هل حان 

الوقت إلضافة القليل من التوتر؟ “.
عندما ُســئل عن احلادثة في شمال 
شرق سوريا األســبوع املاضي، صرح 
وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو: 
“هــذا ســلوك غير مقبول، وســترد 

أميركا عليه”.
اصطدام مركبتني

بدأت االضطرابات في ســوريا الثالثاء 
املاضــي، خالل ما وصفــه البنتاغون 
بدورية أميركيــة روتينية بالقرب من 

ديريك بسوريا.
إن  أميركيــون  مســؤولون  قــال 
العســكريني الروس دخلوا بشــكل 
القوات  مــع  مواجهات  فــي  متزايد 
الســريعة  الطرق  على  األميركيــة 
فــي املنطقة، ممــا يخــرق االتفاقات 
بــني البلدين لالبتعــاد عن بعضهم 
الواليات  انســحبت  فقــد  البعض، 
املتحــدة من معظم تلــك املنطقة 
قبل الهجــوم التركي عبر احلدود في 

اخلريف املاضي.
ظهرت مقاطع فيديو للمواجهة التي 
ظهرت على تويتر امس األربعاء تظهر 
مركبات روســية وأميركية مسرعة 
في حقل مفتوح، مع اصطدام مركبة 
روســية مبركبــة أميركيــة، وطائرة 
ارتفاع  هليكوبتر روســية حتلق على 

منخفض فوق القوات األميركية.
من جانبه، ذكر جون أوليوت، املتحدث 

باســم مجلس األمن القومي التابع 
للبيت األبيض، في بيان امس األربعاء: 
“اإلجراءات غير اآلمنــة وغير املهنية 
مثل هذه متثل خرًقا لبروتوكوالت عدم 
التضارب، التــي التزمت بها الواليات 

املتحدة وروسيا في ديسمبر 2019”.
طلعات في أالسكا

وفي اليــوم التالي، أصدر مســؤولو 
البنتاغون والقيادة املركزية األميركية 

بيانــات أكثــر صرامة تديــن اإلجراء 
الروسي.

املتحدث  أوربــان  بيل  الكابــنت  وقال 
باســم القيــادة املركزية فــي بيان: 
“الروس شــرعوا فــي مالحقة قافلة 
وتهــور، مبا في  التحالــف بعدوانية 
ذلك مســح جانبي ملركبة أميركية 
والتحليق املنخفض للغاية بواسطة 
مروحية روســية بعد فشــلهم في 

القائمة  االتصال  قنوات  اســتخدام 
لطلب املــرور عبر املنطقــة األمنية 

شرق سوريا بالقرب من ديريك”.
وأكد أوربان أن سبعة جنود أميركيني 
عوجلوا مــن أعراض تشــبه االرجتاج 
في قاعدتهم في ســوريا وعادوا إلى 

اخلدمة بعد فترة وجيزة.
على بعــد أكثر مــن 5000 ميل يوم 
أخرى  مرة  التنافــس  اندلع  اخلميس، 
عندما اعترضت طائرات F-22 التابعة 
للقوات اجلوية ســت طائــرات دورية 
بحرية روسية من طراز Tu-142 حتلق 
على بعد 50 مياًل بحريًا من ســاحل 
الدولي، وفًقا  اجملال اجلوي  أالسكا في 
لقيــادة الدفــاع اجلوي فــي أميركا 

الشمالية )نوراد(.
بينما تقوم روســيا أحيانًا بتســيير 
طائرات عســكرية إلى هذه املنطقة 
خــارج اجملال اجلوي للواليــات املتحدة 
وكندا، وتواجــه الطائرات األميركية 
أو الكنديــة هذه الطلعات بشــكل 
روتيني لفحص الطائرات الروســية، 
يقول املســؤولون األميركيون إن مثل 
هــذه الرحالت قد زادت في األشــهر 

األخيرة.
وقــال اللفتنانــت جنــرال جلني دي 
فانهيــرك، قائــد نــوراد، فــي بيان: 
“هــذا العام، أجرينا أكثر من عشــرة 
السنوات  في  األكبر  وهي  اعتراضات، 
املتحدة  الواليــات  وأجرت  األخيــرة”، 
استعراض القوة اخلاص بها في اليوم 
التالي، اجلمعــة، عندما حلقت بأربع 

قاذفات من طراز B-52 فوق دول الناتو 
في أوروبا.

احتمالية وقوع اصطدمات
كما عبرت طائرتان روسيتان من طراز 
Su-27 Flanker مرارًا وتكرارًا مسافة 
 B-52 100 قدم أمام إحــدى طائرات 
فوق البحر األســود، فيما قال اجليش 
األميركــي في بيــان وفــي الفيديو 
املصاحــب كان ذلــك بطريقة “غير 
آمنة وغير مهنية”، ووفًقا للبيان، أدى 
 B-52 االضطراب الناجت عــن الطائرة 

إلى تقييد قدرتها على املناورة.
هاريجيان،  جيفــري  اجلنــرال  وصرح 
قائــد القوات اجلويــة األميركية في 
أوروبا وإفريقيا، فــي بيان: “ مثل هذه 
اإلجــراءات تزيد مــن احتمالية وقوع 
غير  وهــي  اجلو،  فــي  اصطدامــات 
ضرورية وتتعارض مع قواعد الطيران 

اجليدة وقواعد الطيران الدولية”.
ويرى محللون مســتقلون لسياسة 
الروسية  االســتفزازات  أن  الكرملني 
من املرجح أن تســتمر ما لم تتصرف 

إدارة ترامب بشكل أكثر عدوانية.
وقالــت ألينــا بولياكوفا، الرئيســة 
حتليل  ملركــز  التنفيذيــة  واملديــرة 
السياســة األوروبية في واشــنطن: 
“نهج روســيا هو دفــع الظرف قليالً 
وانتظار الرد. هذا النمط املستمر من 
السلوك الروسي يعني أننا لم نفرض 
عواقب وخيمة ملنع التصعيد املستمر 
في جميع اجملاالت حيث يسعى الروس 

لتقويض املصالح األميركية.”

تقرير

 صدامات “عسكرية”حادة بين الجيشين الروسي واألميركي
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5ثقافةدراسة
دراسة

جائزة

مجالت

الراهن  املنهجي  للجدل  مهماً  إسهاماً 
بني نقاد ودارسي الشــعر حول فاعلية 

الشاعر.
إن رغبة الشــاعر بفســح اجملــال أمام 
تأويل النص بلغة الواقع املتجسد الذي 
يتماهى معه تكون ممكنة بفعل اإلدراك 
الشــعري الذي يصاحب نظرة الشاعر 
لألفق التأريخي- الواقعي، أي أن بإمكان 
الشاعر توسيع أو تضييق السياق الذي 
يطبقه عنــد كتابة النــص ألنه يدرك 
)واقعياً  أن النص ذاته مشــروط ثقافياً 
وتأريخياً( وقد ال ينطــوي على حقيقة 
املوقف، ويكون احلد األدنى من القراءة – 
أي الرغبة مبعرفة ما يوجد هناك فقط- 
هو النتيجة التــي يتمخض عنها هذا 
التضييــق، وال ميكن البقــاء داخل هذا 
الوضع طوياً لئــا تضيع داللة ما يقال 
أو يســاء فهمه ويكون الشاعر  حتديداً 
معنياً أيضــاً مبعرفة حقيقة األمر، على 
الرغم مــن أنه ال يرى نفســه بوصفه 
اخملاطب املباشر في النص بالصورة التي 
يشــعر بها قارئ النــص األدبي حينما 
يدعوه النص مباشرة، في نص »جثة في 

منفى« نقرأ اآلتي:

))نحن عائلة حربية/ رغم أننا: لم نخزن 
فــي بيتنا ظرف إطاقة/ ولم نســتودع 
من فضات الســيد نوبل/ فنجان قهوة 
مجعــدة/ أو نســتعر من عدتــه قدر 
ملعقة شــاي/ لنغمســها في لفافة 
طفلة/ وحتى لم نعلم أطفالنا التراشق 
املاء/.../ ما حيلتي واملؤمنني/  مبسدسات 
على  إفكارهم/  مدافع  شــهية  تتفتح 
ثرثرة ال تسكتها ثرثرة أخرى/ فأنا ولدت 
قبــل أن يودع أبي في الســجن/.../ لكن 
حني أملــح املطر/ يبلل املقابــر/ أتلمس 

رقبتي(( )ص33 وما بعدها(.
وهكذا فإن الشــاعر ينضــم إلى قارئ 
األدب الذي يكــون معنياً بحقيقة مادة 
ومحتواها(.  )بشــكلها  النص  موضوع 
ويوسع الشاعر سياقه ليحدد الكيفية 
الواقعي-  التي ينبغي بها فهم املوقف 
التأريخي ككل، وليــس وثيقة »احلرب« 
املعّينة، حاملا يكتشف أن الوثيقة تسيء 
متثيــل املوقف احلقيقــي. أي حاملا يؤول 
النص بطريقة تختلف عن قصد النص 
، كمــا ينبغي أن يقرر الشــاعر كيفية 
في  املنشبكة  النصوص  تأويل مختلف 
نصه، وكيفية تأويل املوقف املعاد بناؤه 
في ضوء التطورات الســابقة والاحقة 
بالصورة التي يفهم بها من سلســلة 
املتاحقــة، وهذا مــا حاول  اإلميــاءات 
الشاعر »القريشي« أن يبثه في قصيدة 
»ســيرة عصفور« ونقرأ منها: ))حديقة 
بيتنا اخللفية أكبر من دار مدير للبلدية/ 
فيها شجرة كالبتوس تتذكر جدي/ حني 
كان يحضن بنــت اجليران لصق جذعها 
األملس/ ثمــة عصفور عينــاه تتقدان 
الشــهوة/  رذاذ  تصاعد  ينتظــر  صبراً/ 
لتســتريح األغصان من نزف فاكهتها/ 
ويخبر جدتي بخيانة الشجرة(( )ص35(.

عبــر هــذا النــص نفهــم أن مهمة 
الشــاعر تنصب بتحديد معنى ظاهرة 
الذاتي-  ما مبســكها في كامل وعيها 
التأريخي، ولهذا يحاول الشاعر تسليط 
الضــوء على حقبة معينة من حياته أو 
عهد معني من حيــاة الناس، فضاً عن 
أن الشــاعر يكون مأســوراً بسبب هذا 
»التحديد« بالطريقة نفسها التي حتدث 
في كل قراءة أصيلة للوجود بكليته: في 
احلقيقــة، ال يوجد، علــى االطاق قارئ 
يقع نظره على كل زوايا الوجود املفتوح 
أمامــه، ويلم بكل التفاصيــل، كما ال 
يوجــد، اطاقاً، قارئ يقــرأ ما يوجد في 
النص الذي أمامه ببســاطة، بل حتدث 

خروقــات في القراءة كلهــا، إلى حّد أن 
كل من يقرأ النص يكون مأخوذاً باملعنى 
النص  مبعية  يصغــي  فالقارئ  املضمر، 

الذي يفهمه.
موقفه  برؤاه،  املأخوذ  الشــاعر  ويعرض 
خلطر نســيان نفســه وتأريخيته عند 
التعامل مع كوابيس املاضي التي تعود 
من جديــد كعودة املكبــوت، ومع تراث 
يستبطنه شخصياً، وبهذا املعنى تكون 
مهمة الشاعر شــبيهة مبهمة الناقد 

الثقافي فــي أكثر منها مبهمة املؤرخ أو 
األركيولوجي )اآلثاري(، ألن الشاعر ينطلق 
من النص الــذي يؤلفه بطريقة معينة 
كما أن فهمه مشــروط بذلك »النص« 
حتديــداً. وأن كاً مــن الشــاعر والناقد 
فيها  يؤدي  بطريقــة  يرتبطان  الثقافي 
الشــاعر ال وعيه )الثقافي- النســقي( 
إلى جعل عاقة النص والسياق ممكنة، 
ولنتأمل كيف يتم غسل دماغ اإلرهابي 
في قصيدة »فنطازيا«: ))دوزنوا أحامهم 

على مقاســات جمجمته/ وفي طريقة 
إلــى »اجلنة« ســيتعثر باحلــور العني/ 
نقية/  أصابعهم شتائم  تقطر  وبولدان 
وعيونهــم تنزف أغاني حمــراً/ فماذك 
مبتغاك/  هــذا  ممتلئ/  وفضــاؤك  آمن/ 
أكمل اهلل عقلك/.../ واحلوريات يتسابقن 
وقد  باإلميان/  املكتنزة  بضاعتهن  بعرض 
يتخلى األنبياء عن أســرهم/ فليس من 
العدل/ أن يترك واقفاً على عشب جاف/ 
من سقى شــجرة اهلل بهذا الدم! وما 

بعدها(( )ص47(.
وبذا صار يفترض بنا أن نتبنى قراراً حول 
االختــاف فــي الدرجة بــني النصوص 
الشــعرية،  والنصــوص  االعتياديــة 
اجلمالية  النظــر  مــن وجهة  وانطاقاً 
يُعد االختاف شكاً للكتابة ، أي جماالً 
أو بنية  التقليدية،  الناحية  للتعبير من 
الناحيــة األكثر حداثوية،  للكتابة، من 
وطبقــاً للعرض الذي وضعنــاه، فإن ما 
يقال يوازي في أهميتــه الكيفية التي 
يقال بها. ويكمن االختاف األساســي 
بني هذيــن النوعني مــن النصوص في 
توقعات حقيقة الشــعر، وال يتمخض 
عن لغة الشعر اجملازية الوضوح والتمييز 
نفســه الــذي تقدمــه لغــة التأريخ 
الواقعية غير أن هــذا ال يعني أن اللُّغة 
الشــعرية ال تنتج أي توقــع للحقيقة، 
فالشــاعر يرى أن متعة النتاج الشعري 
إدراكية، وإن كانت عامة أشبه باالعتراف 
الذاتي )بوح، جنــوى( أو االعتراف بتصوير 
ظال املوقف اإلنســاني، ويكون الشعر 
احلديــث، في بعض األحيان، إشــكالية 
أكثر ألنه مبهم أساســاً، وحتى اإلبهام 
يوحي باالعتراف باملعنى، إال أنه مع ذلك 
ليس هراء بل يشير حتديداً إلى االعتراف 
بالكثير مــن االجتاهات املمكنة التي قد 
الشــعرية  فإضفاء  املعنى،  يســلكها 
يعد طريقــة إلضفاء املعنــى أيضاً، أي 
طريقة للتدليل، وتشــتمل اللُّغة على 
حركة أساسية لقول شيء ما عن مادة 
املوضوع، لكن ينبغي لها أال تكون مادة 
خارجية أو عرضية، وفي حالة الشــعر 

ميكن أن تكون اللُّغة الشعرية ذاتها.
أما عــن العنوان الرئيــس للمجموعة 
الشــعرية )أحياناً... ورمبا( فكان منصباً 
على توصيــف حيرة الشــاعر: فأحياناً 
يكون شاعراً، ورمبا في أحيان أخرى يكون 

شاهداً على مرحلة بأسرها.

د. سمير الخليل

يصر املوقف النقدي علــى أن كل قراءة  
للنص الشــعري حتــوي مــادة موضوع 
وتوجه  النــص  إليهــا  يحيل  ضمنيــة 
استيعاب القارئ إلى فهم ميكن ان يقال 
عنه إنه صحيح، وممكن أن يثار االعتراض 
علــى أن االهتمام مبــادة املوضوع يكون 
مائمــاً لنصوص معينة، مثــل الوثائق 
التأريخية، أكثر من النصوص الشــعرية 
الشــعرية  النصوص  بأن  لاعتقاد  نظراً 
تخييلية غالبــاً، أي ال حتيل إال إلى ذاتها. 
ونــرى، مع ذلك، أن املســافة بني نصوص 
الواقع والنصوص األدبية ليســت كبيرة 
قدر ما هــو متصّور عادة، على الرغم من 
أن مقاربة جنس »الشــعر« تنحو منحى 
معاكســاً من الكتابــة الواقعية، فهي 
تهتم برصد احلركة املهمة التي حتدث في 
كل من األدب والواقع وإن كان ذلك بطرق 

مختلفة.
 ... فــي مجموعته الشــعرية )أحيانــاً 
ورمّبا( الصادرة عن دار الشــؤون الثقافية- 
»مهدي  الشــاعر  يبرهن   ،2019 بغــداد 
القريشي« بخصوص الصلة الوثيقة بني 
هذيــن النوعني من النصوص، على خطر 
يتمثل بعدم إنصاف كل منهما، فهناك 
اختافات أساســية واضحة بني معاجلة 
املؤرخ لوثيقة معينة، ومقاربة الشــاعر 
حلادثة معينة، فاملؤرخ يســتخدم النص 
الكتشاف شــيء ما، باستثناء النص، أي 
حدث أو اعتقــاد أو حالة ذهنية أو بدنية 
الشاعر فيعترف باستبطانه  أما  الخ،   ...
للحادثــة وتقمصه للــذات التي اكتوت 
بنارهــا، وال يهتم املؤرخ بإشــارة النص 
إلى القصد، بل ينشــد معرفة احلقيقة 
التي ال متثل، بالضــرورة، ما يوحي النص 
النظر  وانطاقاً من وجهة  بأنه حقيقي، 
هذه، ميكــن له تعليق الزعــم بحقيقة 
النص متاماً، وقراءته ببســاطة ملعرفة ما 
ميوضعه، ومع ذلــك يبدو أن هذا التعليق 
صــار أمنوذجــاً للدارســني احملدثــني من 
األكادمييني ونقــاد األدب، إذ بــدالً من أن 
ميثل احلد األدنى من القراءة، أصبح يؤخذ 
بوصفه هدفاً للقــراءة كلها، وبضمنها 
قــراءة النصوص األدبية ومنها الشــعر، 
وهنا يثار هذا الســؤال عما إذا كان هذا 

التعليق صفة ملشروع الشاعر أم ال؟.
القريشي« في  الشــاعر »مهدي  يجيب 
معظم قصائد اجملموعــة بـ«ال« مقدماً 

الجدل المنهجي حول فاعلية الشعر
رؤية في مدونة »أحيانًا.. ورّبما«

صدر العــدد رقم )21(- ســبتمبر/أيلول 
2020؛ مــن مجلــة ميريــت الثقافية، 
الشهرية اإللكترونية التي يرأس حتريرها 
ا  وتتضمن ملفًّ درويش،  الشاعر ســمير 
عبارة عن مقال واحــد في حجم كتاب، 
كتبه د.أحمد يوســف بعنوان »الدكتور 
محمد شحرور.. القراءة والتأويل«، يعيد 
فيه قراءة منهج شحرور في تأويل التراث 
اإلســامي من خال مناقشــة لكتابه 
املهم »الكتاب والقــرآن.. رؤية جديدة«، 
كمــا جــاءت افتتاحية رئيــس التحرير 
حول املوضوع نفسه بعنوان »عن ضرورة 
التجديد.. أين كنــا وكيف أصبحنا في 
هو  »التطور  ومنهــا:  الرقيــق؟!«،  جتارة 
األصل، وهــو ما ال يحتاج إلــى تبريرات، 
ألن الكــون الذي نعيش عليــه ال يثبت 
التي يفرضها  على حال، واملســتجدات 
تقدم العلم وتطور اإلنســانية أكثر من 
أن حتصــى، لذلك فعلى املتشــددين أن 
يصمتوا – على األقل - إن لم يشــاركوا 
في جتديد احلياة واخلطابات املسيرة لها، 
ال أن يعملوا ضد التطور باحلق والباطل، 

ألن التطور سينتصر مهما فعلوا«.
في باب »إبداع ومبدعون« يتضمن ملف 

»رؤى نقدية« ســتة مقاالت: مستقبل 
الثقافة ومشكات القراءة للدكتور أمين 
بكر، روالن بارت: النص والنصية والتناص 
عبدالسام،  بيومي  مصطفى  للدكتور 
ما بعد سعيد.. ومســتقبل الدراسات 
الدين عارف  للدكتــور عصــام  األدبية 
املعنى  الشــعر مبمنوحات  فتوح، حياة 
في ديوان »َحبَّــُة الَبرَدِ« للناقد والباحث 
مســتقبل  املعموري،  ناجــح  العراقي 
التجربة احلربية والرواية بقلم الســيد 
جنــم، ومي زيــادة وميلينا يسنســكا: 
فراشات ملونة حتترق! للدكتورة فاطمه 

احلصي.
وفي ملف »الشــعر« قصائد للشعراء: 
أحمد سويلم، صاح فائق )من العراق(، 
أســامة احلداد، إيهــاب خليفة، مفتاح 
العماري )من ليبيا(، عبداحلميد الصائح 
)مــن العــراق(، عبدالكرمي هــداد )من 
العراق(، عبداهلل بليجان الســمعو )من 
سوريا(، مروان البطوش )من األردن(، آمال 
الديب، ونيس املنتصر )من اليمن(، وإميان 

مصطفى.
وفــي ملــف »القصة« قصًصــا لكل 
من: طارق الطيب، ســعيد سالم، رضا 
البهات، عادل عصمت، عزة بدر، حسني 

عبدالبصيــر، أمين بيك )من الســودان(، 
وفاطمة وهيدي.

ص هذا العدد  باب »نون النســوة« ُخصِّ
ملناقشــة ديوان »أقص أيامــي وأنثرها 
في الهواء« للشــاعرة مروة أبو ضيف، 
وتضمن مقالني: مروة أبو ضيف »تقص« 
أيامها وتنثرها في الهواء! ألسامة جاد، 
اليومية وصناعــة احلدث في  واللغــة 
العراقي  والناقد  للكاتب  أيامي«  »أقّص 
علي لفتة ســعيد، إلــى جانب قصائد 

جديدة لم تنشر ملروة أبو ضيف.
بــاب »جتديد اخلطــاب« تضمن مقالني: 
جماعي  كعصــاب  والتجديد  التــراث 
جلمــال عمــر، والثقافــة فــي مصر.. 
عنــوان كبير يظلل أســئلة أكبر لطه 
عبداملنعــم، بينما تضمــن باب »حول 
العالــم« ثــاث ترجمات: فقــد ترجم 
د.خالــد كاظم أبو دوح مقال ســيمون 
روشتون بعنوان »األمن الصحي العاملي: 
ملن؟ ومن مــاذا؟«، وترجم إيهاب صبحي 
مقــال الكاتــب التركي شــتيل نواف 
طاقة بعنوان »دوستويفســكي، النبي 
والقــرآن«، وترجمــت روال عبيــد قصة 
»ســعادة الشعوب الشــقراء« إلليف 

شافاق.

بــاب »ثقافــات وفنون« تضمــن حوارًا 
أجرته رشا حســني مع الشاعرة عبير 
عبدالعزيــز، بعنوان »كنــُت أبحث عن 
البطل.. أو أن أكون أنــا هذا البطل في 
مواقف صغيرة على قدر استطاعتي«، 
وفي ملف »موســيقى« كتب الدكتور 
أبواليزيد الشــرقاوي بعنــوان »مقدمة 
الشــهد والدمــوع.. محاولــة فهــم 
جمالي«، وفي ملف »رأي« ثاثة مقاالت: 
أحمد  ليلى  للدكتــورة  الرقمي  الذكاء 
اإلعاميــة  االســتراتيجيات  حلمــي، 
للحكومات بعــد كورونا للدكتور علي 
عفيفي علي غــازي، وعوالــم ما قبل 
وما بعد الوباء بقلم أســماء عبدالعزيز 

مصطفى.
ملف »كتــب« تضمن مقالــني: قراءة 
في »ســرديات مضيئة« للشاعر جميل 
أبو صبيح للناقد األردنــي الدكتور زياد 
أبولــن، ودالالت اللون والتشــكيل فى 
ديوان »نقــوش فرعونيــة« بقلم عبده 
الزّراع، وفي ملف »الطفل« مقال شذى 
أبــو دوح بعنوان »كيــف يتأثر األطفال 

بأزمة الكورونا؟«.

علي لفتة سعيد يفوز بجائزة الرواية العربية بتونس

عدد جديد من مجلة » ميريت الثقافية«

هكذا فإن الشاعر ينضم إلى 
قارئ األدب الذي يكون معنيًا 

بحقيقة مادة موضوع 
النص )بشكلها ومحتواها(. 
ويوسع الشاعر سياقه ليحدد 

الكيفية التي ينبغي بها 
فهم الموقف الواقعي- 

التأريخي ككل، وليس وثيقة 
»الحرب« المعيّنة، حالما 

يكتشف أن الوثيقة تسيء 
تمثيل الموقف الحقيقي.

غالف الكتاب

متابعة الصباح الجديد: 

حقق الروائي العراقي علي لفتة سعيد 
املركز الثاني في مسابقة الرواية العربية 
التي اقيمت في دولة تونس الشــقيقة 
والتي اقامتها  جمعية الق التونســية 
بدعــم مــن وزارة الثقافــة والتي حتمل 
التونسية  بكار  »توفيق  مسابقة  عنوان 

للرواية العربية ».
وجاء هذا التتويج خــال مهرجان أقيم 
فــي العاصمة التونســية قبل ايام عن 

روايته »حب عتيق«. 

من بــني 52 رواية عربية شــاركت في 
العربية  الدول  املســابقة من مختلف 
بينهــم  38 روائيــا و14 روائية. وحتصل 
محمــد  محمــد  املصــري  الروائــي 
األولى  اجلائزة  مستجاب من مصر على 
بنــات احلور«  روايته »قمــر تعابثه  عن 
. فيما فــاز ثاثــة روائيني مــن تونس 
وهــم كل املنوبي زّيود روايته »رســائل 
مهملــة« على املركــز الثالث وصفية 
قم عن روايتها »رجــل الضّفتني« على 
املركز الرابع وحصل على املركز اخلامس 
حسان الســاملي عن روايته »الّطيف«. 
وقد استلم درع اجلائزة وعددا من نسخ 

الروايــة التي مت طبعها مــن قبل ادارة 
املســابقة القنصل العراقي في تونس 
لعدم متكن الفائزين العرب من الســفر 
املهرجان  فعاليات  تونس وحضــور  الى 
بســبب جائحة كورونا.. وقد بررت جلنة 
التحكيم التــي تألفت مــن الدكاترة 
محمــد القاضي رئيســا ومحمد خلبو 
عضوا وجليلة طريطــر عضوا حصول 
رواية ) حب عتيــق ( على اجلائزة الثانية 
حلبكتها املتينة وبنائها السردي احملكم 
الســبك واســتثمارها ملرحلة تاريخية 
من املراحــل التي عاشــها العراق هي 
خمســينيات القرن العشرين، وطرافة 

اّتخاذ  الّتناول من خال االعتمــاد على 
وتعّرجاتها  عاقة حب في تفاصيلهــا 
الّشــخصيات  مناذج من  لعرض  مطّية 
وإلبراز حجــم الّصراعات الّسياســية 
الدائــرة آنــذاك وســعي صاحبها إلى 
التجديد في القوالب السردية املعهودة 
ومتتني الصلة بني الرواية والتاريخ وقدرة 
صاحبها على إخراج األحداث الّتاريخية 
من بوتقــة التأريخ إلى رحابة الّســرد 
ومتعة احلكي، بلغة رشيقة غالبا وقدرة 
على بناء املواقف وجمل تدغدغ املشاعر 
الّتشــويق  فخاخ  وتنصب  اإلنســانية 

املتينة.
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رياضة

إعالم الوزارة:

والرياضة  الشــباب  وزير  استقبل 
وزير  أمــس،  أول  درجــال  عدنــان 
العلمي  والبحث  العالي  التعليم 
عبــد  نبيــل كاظــم  الدكتــور 
الصاحب، والوفد املرافق له ،وجرى 
خالل اللقاء الذي اتسم بااليجابية 
واحلــرص بحــث أواصــر التعاون 
والبرامج املشــتركة بني الوزارتني 
في اجملالــني الشــبابي والرياضي 
ومنهــا امللفــات العالقة اخلاصة 

بنادي الطلبة الرياضي. 
وبني الوزير درجال ان اللقاء متخض 
عن تشــكيل جلنة مشتركة من 
الوزارتني لوضع ضوابط وشــروط 
انتخابات نادي الطلبة مع تشكيل 
هيئــة عامة حقيقيــة يحق لها 
الدخول الــى االنتخابات ، مؤكدا 
ان فريــق العمــل املشــترك بني 
بحسم  مكلفا  سيكون  الوزارتني 
ادارة  مــع  وبالتعاون  االنتخابــات 
اربعة مرشحني  النادي مع اضافة 
مــن وزارة التعليم الى إدارة النادي 

وفق االلتزام الوظيفي املعتمد.
ومت خالل اللقاء املطول بني الوزيرين 
االندية  اليــة حتويــل  مناقشــة 
وفــق قانون االســتثمار من اندية 
حكومية الــى اندية قطاع خاص 
لتكون  االســهم  بنظــام  تعمل 
وتامني  مبثابة شــركات متكاملة 
العمل في وزارة الشباب من خالل 
صندوق يطلق عليه اسم صندوق 
الشباب اســوة بصندوق التعليم 
العالي، يعمل به في حال حصول 

اختناقات او أزمات مالية.
ومن بني الشــروط التي مت االتفاق 

عليها بعد دراســة واقع حال نادي 
الطلبة ، ان يصــار فورا الى وضع 
جدولــة إلنهاء املشــاكل االدارية 
واحياء االلعاب الفردية واجلماعية 
املندثــرة وان يكــون الســكرتير 
الوزارة  مــن  النادي  فــي  املعتمد 

حتديدا. 
وفيمــا يتعلق بفريــق كرة القدم 
جلنة  تشكيل  على  االتفاق  حصل 
ســريعة حلل إشــكاالت الالعبني 
املتعاقديــن لتمثيــل الفريــق .. 
وشــهد اللقاء مناقشــة جملة 

من االمور التــي تتعلق بالرياضة 
التحتيــة  والبنــى  اجلامعيــة 
الرياضية  وااللعــاب  والبطــوالت 

واألنشطة الشبابية.
من جانب اخر، اكد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، ضرورة 
توســيع قاعدة لعبة االسكواش 
بيان  بالناشــئني.وذكر  واإلهتمام 
صحفي عــن مكتب درجــال ، ان 
االحتاد  رئيــس  »اســتقبل  األخير 
العراقي لالســكواش علي جهاد، 
اللعبة وســبل  واقع  وبحث معه 

النهوض بها«.
وأشــار درجــال، بحســب البيان، 
رعاية  الوزارة علــى  إلى »حــرص 
وتوفير  كافة،  االحتــادات  ومتابعة 
ســبل االعداد الالزمــة للنهوض 
وصوالً  لهــا  الفنــي  باملســتوى 
صوب الهدف املنشود، عبر تهيئة 
الالزمة ملمارســة  التحتية  البنى 
الرياضية«،  والفعاليات  األنشطة 
دائرة  »توسيع  على ضرورة  مؤكداً 
االهتمام بالناشــئني وبناء قاعدة 

واسعة للعبة في املستقبل«.

مــن جانبه أعــرب رئيــس االحتاد 
العراقي لإلســكواش علي جهاد 
الهتمام  وتقديــره  »شــكره  عن 
باأللعاب  والرياضة  الشــباب  وزير 
كافــة«، مشــيدا باجلهــود التي 
»يبذلهــا لالرتقاء بـ واقع الرياضة 
العراقيــة على مســتوى االندية 
واملنتخبــات الوطنيــة، ودوره في 
رعاية اللعبة وسعيه لتوفير فرص 
االعداد املناسب لتطورها وتوسيع 

قاعدتها«.
إلــى ذلــك، أكــد وزير الشــباب 

والرياضــة عدنان درجــال، حرص 
الوزارة علــى توفير كل اإلمكانات 
مسيرتهم  ودعم  الشباب  لرعاية 
أن  وأضاف  والرياضية،  الشــبابية 
األنشــطة بسبب جائحة  توقف 
كورونا، يُعد مبثابــة فرصة إلعادة 
ترتيب اخلطط واخلطوات في عمل 
الــوزارة، وعلينا اآلن إســتقطاب 
الشباب من خالل العمل بتقنيات 
همومهم  على  لإلطالع  مختلفة 
ومشــاركتهم  ومشــاكلهم 
برامج  وتكثيــف  طموحاتهــم، 
األنشــطة اإللكترونية، عبر فتح 
قنــوات تواصل جديدة تتناغم مع 
رؤاهم وأفكارهــم، لنكون قريبني 

منهم أكثر من اي وقت مضى.
جاء ذلك خــالل جولته هذا اليوم 
يرافقــه مدير عام دائــرة الرعاية 
العلميــة الدكتور أحمد ســعد 
اإلعالمي  املكتــب  ومدير  عليوي، 
لرئيــس الــوزراء الدكتــور أحمد 
الركابــي مــع عدد مــن الفنيني 
إلختيار املكان األمثل لفتح قنوات 

تواصل الكتروني جديدة.
تطوير  علينا  درجــال:  الوزير  وقال 
عملنــا مبــا يتناســب والرؤيــة 
الكاملــة التــي منتلكهــا مــن 
خــالل جتاربنــا وعقــول اخمللصني 
مــن ابناء بلدنا، والتــي حتتاج إلى 
الكثير من اجلهــد والدعم لتؤتي 
فضالً  اهدافهــا،  وحتقق  ثمارهــا 
عن ضــرورة التنســيق ومواصلة 
الدعم والتعاون املشــترك وتبادل 
اخلبــرات فيما بيننــا وبني جهات 
هدفنا  يتحقق  لكي  ساندة  اخرى 
املنشــود ونصل الى الشباب من 
كال اجلنســني فــي محافظــات 

ومناطق العراق كافة.

درجال يبحث مع وزير التعليم العالي ملفات 
عدة أبرزها حسم اشكاالت نادي الطلبة

إعالن قائمة المنتخب »الشباب والرياضة« تؤكد ضرورة توسيع قاعدة لعبة االسكواش 
الوطني للركبي

تأجيل اختبارات 
حكام الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن اجلهاز الفنــي للمنتخــب الوطني 
للركبي بقيادة املدرب مصطفى عبد حسن 
والتي  الركبي  االولية الســود  القائمة  عن 
ضمت ٢٠ العبــا حتضيرا لالســتحقاقات 

املقبلة.
وقال مــدرب املنتخــب الوطني مصطفى 
عبد فــي بيان انه »مت اختيار العبي املنتخب 
الوطني من خالل املستوى الذي قدموه في 
بطولــة الدوري العراقي التــي تابعتها مع 
اجلهاز الفني املساعد حيث ضمت القائمة 
العبني جدد فضال عــن تواجد العبي اخلبرة 
الذين مثلوا املنتخب في البطوالت الدولية 

السابقة ».
وأضــاف أنــه اختــار »٢٠ العبــا ســيتم 
تقليصهم الى ١٤ العبا ســيتم زجهم في 
معســكر تدريبي داخلي واخر خارجي بعد 
موافقة خليــة االزمة، حيث انــه لم يتم 

حتديد الوقت الزمني للبدء بالتدريبات«.
القائمة االوليــة للمنتخب من:  وتألفــت 
ســرمد عبد جاســم )االســكان( حسین 
منــذر جاســم )اجلماهير( حســني عدنان 
ذيبان)االسكان( حسني عمار عدنان )البلدي( 
حیدر عباس رشید)االسكان( محمد سعد 
طه )احلدود( امين محســن علي )اجلماهير( 
رسول شایع عودة )االســكان( حيدر خليل 
)االســكان( احلسن محمد حسن  ابراهيم 
)البلدي( حیدر كرمي كاطع )االســكان( لواء 
محمد مصطفی )احلدود( انس فالح محمد 
)اجلماهير( غيث كاظم خريبط )االســكان( 
عمر طارق غالــب )احلدود( مصطفی احمد 
فيــاض )االســكان( احمد شــهاب حمد 
)احلــدود( علي قاســم حنون )االســكان( 
لطيف خالد لطيف )احلــدود( محمد علي 

ياسني )البلدي(.
يذكر ان جلنــة الركبي جددت الثقة باملدرب 
مصطفى عبد الذي قاد اســود الركبي في 
البطولــة العربية التــي اقيمت في مصر 
٢٠١٨ فضال عن تسمية سالم كاطع مدربا 

مساعدا وعلي عمار مدربا للياقة البدنية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 أعلن رئيس جلنة احلكام في الهيئة التطبيعية 
باحتاد الكــرة املركزي، عالء عبد القــادر، تأجيل 
موعــد اختبارات احلكام الذي ُحدد له مســبقا 
األسبوع األول من الشــهر احلالي، وذلك عطفا 
على عدم موافقة خلية األزمة على اســتئناف 
الرياضي بسبب جائحة كورونا.وأجلت  النشاط 
جلنة املسابقات موعد انطالق الدوري حلني صدور 

املوافقة من قبل خلية األزمة. 
وقال عبد القادر في بيان رســمي نشــر باملوقع 
الرســمي لالحتــاد إن املوعــد األولــي املفترض 
إلجراء االختبارات للحــكام مت تأجيله بناًء على 
تأجيل انطالق الدوري، علــى أن جترى االختبارات 
مبوعد جديد يتم حتديده قبل انطالق املســابقة 
بأسبوعني.وشدد على ضرورة تطبيق اإلرشادات 
الصحيــة للحكام في فتــرة االختبارات بإجراء 
الفحوصــات الطبية التي تثبــت خلوهم من 
لالختبارات.وأكد  الدخــول  قبل  كورونا،  فيروس 
على ضرورة تطبيق مسألة التباعد االجتماعي 
بني احلكام خالل فترة االختبارات لضمان سالمة 

اجلميع.
ورفضت خلية األزمة، طلب الهيئة التطبيعية 
الســماح ألندية  القدم،  املركزي لكــرة  لالحتاد 
الدرجة املمتازة بالعودة إلى التدريبات اجلماعية. 
وقــال مصدر، ، إن خلية األزمــة رفضت الطلب 
الــذي تقدمت بــه الهيئة التطبيعيــة، بعودة 
اخللية  »أصرت  اجلماعية«.وأضــاف:  التدريبــات 
على االلتــزام باإلغالق، ومنع التجمعات«. وتابع: 
»خلية األزمة شددت على اإلغالق؛ نتيجة ارتفاع 
اإلصابــات اليوميــة بفيروس كورونــا، وأعربت 
اجلهات الصحية عن قلقها من عودة التدريبات«.
 يشــار إلــى أن األنديــة طالبــت التطبيعية 
مبخاطبــة اجلهــات املســؤولة؛ للحصول على 

املوافقة الرسمية بعودة التدريبات.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

طالبت جلنــة التراخيص مــن اندية 
الــدوري  املمتــاز باختيــار املالعــب 
بتحقيق نســبة  متتاز  التي  املرخصة 
كافية من املعاييــر املطلوبة، على أن 
يكــون فريقان لكل ملعب، حســب 

تعليمات االحتاد االسيوي. 
وقال رئيــس جلنة التراخيص، الدكتور 
حســني فالمرز : ان اللجنة ســترفع 
الوثائــق املقدمة من االندية حســب 
صالحياتهــا، على ان تكون صادرة في 
العــام احلالي 2020 ، وأن االســبقية 
فــي تثبيت اختيار املالعب ســتكون 
ملن يقــوم بتقــدمي الوثائــق اوال مع 

استيفائها للشروط املطلوبة.
واضــاف فالمــرز : تأمــل اللجنة من 
االندية جميعا استثمار املالعب كافة 
من دون استثناء في جميع احملافظات، 
ال ســيما بعد التعــاون الكبير  من 
قبل وزارة الشباب مع االندية.واختتم 
الزمنية  الفترة  لكون  بالنظر  بالقول: 
املمنوحــة لالندية باختيار املالعب لم 
يتبق منها ســوى ثالثة أسابيع على 
غلــق النظــام، لذا بــات على جميع 
ماهو مطلوب  بإجراء  االسراع  االندية 

منها الكمال متطلبات املشاركة في 
دوري الكرة  املمتاز، ومحاولة احلصول 
دوري  في  للمشــاركة  الرخصة  على 

االبطال االسيوي.
إلــى ذلك، عقــدت اللجنــة االمنية 
للهيــأة التطبيعيــة اجتماعــا، اول 
الكاملة  اخلطة  لرســم  وذلك  امس، 
لتغطية املســابقات الكروية لالندية 

واملنتخبات الوطنية.
االمنيــة  اللجنــة  اجتمــاع  وكان 
برئاســة طه عبد حالتــه، وبحضور 
االعضاء ســالم عبداحلسن وفيصل 
ومناضل  فاهــم  وعمــاد  مســربت 
ان  وقــال حالته:  الســاعدي.  كاظم 
االمنية قدمت مجموعة من  اللجنة 
إلى  مجلس  التوصيات واملقترحــات 
إدارة الهيــأة التطبيعيــة مــن اجل 
اإلطــالع عليهــا ومصادقتهــا قبل 

تعميمها على اجلهات املسؤولة.
واضــاف: نعمل علــى تهيئة جميع 
املتطلبات املناســبة إلقامة املباريات 
االمني  اجلانــب  عــاٍل من  بتخطيط 
بشكل يتوافق مع الضوابط املعمول 
االلتزام  الدوليــة، مع  باملباريات  فيها 
التباعد االجتماعي بســبب  بقضية 
جائحة كورونا.واختتم بالقول: نطمح 
ان تظهر جميع املباريات في املوســم 

املقبل بصورة الئقــة من خالل تعاون 
االطراف بشكل يخدم مشوار  جميع 

املسابقة.
من جانب اخر، عقدت جلنة املسابقات 

في الهيــأة التطبيعية، اليوم االثنني 
٢٤-٨-٢٠٢٠، اجتماعــا تشــاورياَ مع 
رئيس  الفرعية بحضــور   االحتــادات 
ايــاد بنيــان،  الهيــأة التطبيعيــة، 

واالعضــاء الدكتور رافــد عبد االمير 
والدكتور اســعد الزم، ورئيس اللجنة 

الدكتور حيدر عوفي.
وناقــش االجتماع آليــة دوري الدرجة 

اللجنة  اســتمعت  حيــث  األولــى، 
االحتادات  ورؤســاء  ممثلــي  ملقترحات 
مقترحاتهم  قدمــوا  الذين  الفرعية 
وظروف محافظاتهم،  حســب وضع 

وعدد األندية املتواجدة فيها.
واكــد رئيس التطبيعيــة، اياد بنيان، 
ضرورة االهتمام الكبير بدوري الدرجة 
النجاح إلقامة  وتوفير ســبل  االولى، 
دوري منظــم يليــق باملســابقة.من 
املســابقات،  جلنة  رئيس  أكد  جهته، 
حيدر عوفــي: أن دوري الدرجة االولى 
ســيكون بطريقــة الــدوري العــام 
علــى شــاكلة املمتــاز، ونبعد عنه 
تسمية دوري املظاليم من خالل نقل 
واالهتمام باملالعب  املباريات تلفزيونياََ 

والتنظيم.
واضاف عوفي: ان املسابقات استمعت 
باهتمــام بالــغ ملقترحــات االحتادات 
الفرعية، وســتقوم بدراســتها ورفع  
التوصيــات إلى الهيــأة التطبيعية 
بهدف إقامة دوري مميــز يعيد الهيبة 
لهذه املسابقة التي عانت الكثير من 
الصعاب في املواسم املاضية.واختتم 
بااليجابية  اتســم  االجتماع  بالقول: 
في مســعى جــاد للمســاهمة في 
انعاش املسابقة، والتطرق الى جوانب 
تسهم في االرتقاء بواقع دوري الدرجة 

االولى، وتطور اللعبة.
وفي ســياق اخر، حضر مجموعة من 
العبي االندية ملواليــد٢٠٠٢ الى مقر 
احتــاد الكــرة، وقدموا طلبــا يرومون 
في  على مشــاركتهم  املوافقة  فيه 
دوري الشباب للموســم املقبل.وقال 
عضــو التطبيعية،  الدكتور اســعد 
الزم: لقد مت االســتماع الى مطالبات 
بالسماح لهم  الالعبني ومناشدتهم 
باملشاركة في دوري الشباب، ومت حتويل 
لرفع  الــى جلنة املســابقات  الطلب 
التطبيعية  الى اجتمــاع  التوصيــة 

املقبل.
واضــاف: ان التطبيعية تولي االهتمام 
الكبير لفــرق الفئــات العمرية التي 
تعمل جاهدة على توفير سبل جناحها، 
وبناء اسس سليمة لتطويرها، والميكن 
إحلاق الغنب بأية فئة النهم مســتقبل 
الكــرة العراقية.واشــار الزم الــى: ان 
جلنة املســابقات لديها رؤية متكاملة 
عن واقع فــرق الفئات العمرية، ومتتلك 
العديد مــن االفكار الهادفة الى اقامة 
املواهب  الكتشاف  املنظمة  البطوالت 
لزجها الى املنتخبات الوطنية.واختتم 
بالقول: اللقاء مع ممثلي الالعبني اتسم 
بالتفاهــم، والقرار النهائي ســيصب 

ملصلحتهم، وملنفعة كرتنا.

االتحاد اآلسيوي يشترط فريقين لكل ملعب في الدوري الممتاز 
اللجنة األمنية تقدم توصياتها إلى التطبيعية

جانب من مباريات الدوري املمتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:
اقترب نادي الوحدة الســعودي 
من التعاقد مع الالعب العراقي 
بشار رسن بديال للبرازيلي اتون 
للفريق  خوزيه، حيث سينضم 
االول لكــرة القــدم بدايًة من 
ان  بعد  وذلك  املقبل،  املوســم 

ابدى الالعب موافقته.
ويجيد رســن )23 عاما( اللعب 
في مركز الوسط، ويلعب حاليا 

مع نادي بيرسبوليس االيراني.

بغداد ـ فالح الناصر:
بالعديد  تزخر محافظة كربالء 
التي  الشــبابية  الطاقات  من 
تسعى إلى فرض حضورها في 
ميدان التدريــب، بعد تتملذها 
حتت اشــراف مدربني كبار في 
ارتداء  قبل  باللعب  مسيرتهم 
إلــى جانب  التدريب،  ســروال 
باحلصول  امكاناتهــم  تعزيــز 
علـــى شــهادات التدريب من 
لكـــرة  اآلسيـــوي  االحتـــاد 

القـدم.
عادل،  الشــاب، مقداد  واملدرب 
أولية  تدريب  حائز على شهادة 
الفئات  2009 وشــهادة  عــام 
 2012 الدمناركيــة  العمريــة 
واآلســيوية فئة C  عام 2012 
وفئــة B  عام 2015 وشــهادة 
مشــاركة فــي دورة أقيمــت 
ذاتـــه، سمـي  العام  إيران  في 
مؤخـرا لتدريـــب فريـق نـادي 

الطـف.
بداياته العبــاً كانت في الفرق 
الشــعبية، ولعب لفرق امليثاق 
والثــورة العربية وشــباب حي 
واالزدهــار  والوســام  الغديــر 
في  واللقاء،  ناظم  والشــهيد 
كربالء  نادي  مثل شــباب  حني 
العباً وســط امليدان عام 1994 
باشــراف املدرب رضــا الوزني، 
الفريق االول عام 1996 باشراف 
ونادي  الراحــل هــادي جــواد، 
اخلطــوط 1999 بقيادة النجم 

وكربالء  الســابق عادل خضير 
2001 باشــراف املــدرب فاضل 
 2002 والعمال  احلســني،  عبد 
حتــت اشــراف املدرب ســعد 
رشــيد واجلماهير 2003 بقيادة 
املدرب ســالم عودة، ومنتخب 
شــرطة كربالء، فــي حني قاد 
 2010 عام  فريق شرطة كربالء 
وتوج معه بطال ملنطقة الفرات 
االوســط ليتأهل إلى نهائيات 
التــي  الداخليــة  وزيــر  كأس 

اقيمت في بغداد.
ثم تســنم مهمة تدريب فريق 
شــباب نــادي احلســني 2013 

وتأهل به إلى الدوري التأهيلي، 
، وعمل مدربــا ضمن اكادميية 
عادل  للمدرب  التابعــة  الزوراء 
خضير وأسسها علي الشمري 
عــام 2016 ، وتوج مــع الفريق 
ببطولة كربالء لألكادمييات، ثم 
قاد نادي امــام املتقني اذ تصدر 
مع الفريــق دوري التأهيل عام 
احملافظة  ومــدرب ممثل   ،  2017
في بطولــة عزيز العراق 2015، 
اكادميية  بعدها مدرب منتخب 
كربالء وفاز باملرتبة الثانية على 
صعيد العراق.. وله جتربة مهمة 
مدربا مســاعدا للكابنت عادل 

خضير في نادي احلـر 2018.
يقول املدرب مقــداد عادل، انه 
يطمح إلى النجاح في مهمته 
اجلديــدة مدربا لنــادي الطف، 
اإليجابية  رحالته  بعد  ســيما 
فيها  عمل  التــي  احملطات  في 
مدربا ونال اخلبرات االضافية من 
املدربني الذيــن تعامل معهم، 
وبينهم النجم الســابق عادل 
خضير الذي سبق ان دربه العبا 
في نادي اخلطوط ثم عمل معه 
مســاعدا في املوسم السابق 

بنادي احلر الرياضي.
بقي ان نشــير إلــى ان املدرب 
مقــداد، هو شــقيق جنم كرة 
ونادي الشرطة،  كربالء السابق 
ميثــم عــادل، الــذي يعمــل 
حاليــا مدربا لنــادي خورفكان 

اإلماراتـي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصناعـات  نـادي  إدارة  ثمنـت 
الكبيـــر  الـــدور  الكهربائية 
الصحية  الكوادر  تقدمه  الذي 
في مستشفى ابن زهر، حيـث 
قدمت ادارة النادي على هامش 
الزيارة التي أجراها السيد علـي 
اإلدارية  ـٔــة  الهيي رئيس  خلف 
ناهي  صباح  االدارة  وعضـــوي 
وســيف النعيمـــي شهادات 
تقديريـة وكتب شكـر و تقدير 
للســيد د. علــي فائــق مدير 

احـالم  والدكتـورة  املستشفى 
عـــباس مديـــرة اخملتبـر فـي 
علي  واحلكـم  املستشفى  ذات 
كرمي إضـافة لدرع النادي للـدور 
الكبيـر الـذي بذلوه فـي إعادة 
الرياضيـني  املسحـــات جلميع 
حاالت  عــدة  بعـــد ظهـــور 
موجبة فـــي صفوفهم بعـد 
نظمتها  التي  األولى  املسحـة 
والرياضـــة  الشبـــاب  وزارة 
البلديات  قطــاع  مع  بالتعاون 

الصحي.

من جهتــه قال الســيد علي 
الهيئـــة  رئـيـــس  خلـــف 
: ما قدمنـاه اليـوم ال  اإلداريـة 
يوازي و حجــم اجلهود املبذولة 
مـن قبـل مالكات املستشفى 
كورونا  انتشار جائحة  في ظل 
التوفيق  الــدوام  لهم  متمنني 
والســداد في عملهــم، لذا ال 
يســعنا إال ان ندعوا الباري عز 
يرحــم جميع ضحايا  ان  وجل 
هذا الوباء و ان مين على املصابني 

بالشفاء العاجل.

مقداد عادل... طموح النجاح في حقل التدريببشار رسن في طريقه إلى الوحدة السعودي

إدارة الصناعات تثمن دور الجيش 
االبيض لمستشفى أبن زهر

بشار رسن

مقداد عادل



--1
ســخاء االمام احلســن )ع( باألنفس 
أكبــر  مــن  كان  واالمــوال  واالرواح 
يكون  أْن  الــى  الدافعــة  العوامــل 
عّشاُقه من االسخياء، ال في الطعام 
وحده بــل في التســابق الى ميادين 
اجلهــاد والشــهادة ، وهــم يجودون 
بدمائهــم مــن أْجِل نصــرة القيم 
واملقدســات، ودفاعاً عــن املظلومن 
واملعذبن واملســتضعفينغير عابئن 

بكل األهوال واألعباء ...

--2
الذميمة،  الصفات  أكبر  من  والبخل 
وتتعدد ألوانُه حتى تصل الى البخل 
برغيف اخلُْبزِ الذي لم يكن في يوم من 

االيام باهض الثمن ..!!
ومع ذلك بَِخَل به اللؤماء .

يقول ) ابو نؤاس ( هاجيا أحد البخالء 
برغيف اخلبز :

على ُخبزِ اسماعيَل واقية البخل 
فقد َحلَّ في دارِ األماِن ِمَن األكِل

وما خبُزه االّ كآوى يُرى آبنُه
ولم يُرَ آوى في احلُزوِن وال الَسْهِل

وما خبُزه االّ كعنقاِء َمْغرٍب
تُصّورُ في بُْسِط املُلوِك وفي املثِل
يُحّدث عنها الناس َمْن غير رُؤيٍَة 

سئى صورٍ ما إْن ُتّر وال ُتلي 
نعم 

ان رغيــف اخلبــز يكــون عند بعض 
البخالء كعنقاء مغرب التي لم يرها 

أحد..!!
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وما رأيت مشــهداً يصّور الســخاء 
بِه  احلسينيون  يتفرد  الذي  كاملشهد 
ِمْن بذلهم للزاد ونصبهم املوائد لزوار 
االمام احلســن )ع(، الذين المســت 
اعدادهم العشرين مليونا، ورمبا زادت 

على ذلك في السنوات األخيرة ..
ومــا من مجلس حســيني يُقام في 
شرق األرض وغربها االّ وهو يتفنن في 
ما يقّدمه حِلُّضاره من ألوان الضيافة 

الكرمية .
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لقد هجمت اجلائحة على البشــرية 
كلها فعطّلت حركة التنقل ، وغّيرت 
املعــادالت االقتصاديــة والصحيــة 
واالجتماعيــة والسياســية حتــى 

أصحبت منعطفا بن مرحليتن :
مرحلة ما قبل الكورونا

ومرحلة ما بعد الكورونا
االّ ان شــيئا واحدا لــم يتغير على 
االطالق وهو االصرار على اقامة العزاء 
احلسيني – لكْن مع مراعاة الضوابط 
الصحيــة – ذلك أنَّ احلســن )ع( لن 
يغيب عن وجدان الناس وحب احلسن 

قد مأل القلوب ،
وهّز املشاعر والنفوس ،

فانطلقت تهتف منادية :
يا حسن 

ولــم ينقطع بذلها للطعام باســم 
احلسن )ع( ،

بنهج  املقتدين  للحسينين  فطوبى 
االمام احلســن في البــر االجتماعي 

واالنساني 
وطوبى ملن تلقوا منــه دروس الوعي 
والعــزم علــى االصــالح والتغييــر 

لألوضاع الفاسدة .
التي  األبرار  لقوافل شهدائنا  وطوبى 
ضحــوا بأرواحهم دفاعــاً عن االرض 
والعرض واستبسلوا في مواجهتهم 
الســاخنة لدولة اخلرافــة وجنودها 

املارقن .

تعلموا الكرم من الحسين 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

املصــري  املمثــل  توجــه 
بالتهنئة  خاطر  مصطفى 
لشقيقته إسراء، في حفل 
املمثل  شقيق  على  زفافها 
بسيط.  مصطفى  املصري 
خاطر  مصطفــى  ونشــر 
صــورا عديدة لــه، وواحدة 
منها برفقة شقيقته، على 
احد  على  اخلاص  حســابه 
مواقع التواصل االجتماعي، 
وعّلــق عليها قائــال: "فرح 
أحلى عروســة في الدنيا". 
اجلدير ذكــره ان خاطر كان 
صور مؤخرا مشــاهده في 
مسلســل "النهايــة" ، اذ 
انه حل فيه ضيف شــرف 
احللقــة األخيرة، ويشــارك 

في بطولته ناهد السباعي، 
عبد  عمرو  الصايغ،  ســهر 
اجلليــل،  مــن تأليف عمرو 
سمير عاطف، وإخراج ياسر 
اليوم  يعد  خاطر  ســامي. 
الكوميديا بعد  احد جنــوم 
مشــاركته بأكثر من عمل 
كوميدي اضافة الى برنامج 

شكشك شو.

املصــري  الفنــان  عّبــر 
رامــي جمال عــن حيرته 
األغنيــة  لــون  باختيــار 
التي ســيطرحها من بن 
األغنيــات التي انتهى من 
وكتب  مؤخرا،   تسجيلها 
عبر حســابه اخلاص على 
احــد مواقــع التواصــل 
االجتماعــي: وطلــب من 
مســاعدته  اجلمهــور 
باختيار االغنية االنسب ان 
تتحدث  او  كانت عاطفية 
عن موضــوع عام او دراما. 
اجلدير ذكره ان رامي جمال 
تدث مؤخرا عن احلســد، 
قائال: " احلسد وانت بتبص 
على غيرك وعلى اللي ربنا 
اداهوله، اوعى تســتكثره 

كل  لنفسك  اتنى  عليه، 
تتمنى  مــا  غير  من  اخلير 
زوالــه مــن غيــرك، كل 
واحد ليــه رزق وليك رزقك 
عارف  خليك  بتبص،  وانت 
انــك مؤذي وممكــن تقتل 
بعينيك، واعــرف ان قدام 
املميــزات دي فــي عيوب 
اتاخدت  غاليــه  وحاجات 

وارضي وحياة النبي".

إستقرت املمثلة املصرية 
علــى  مطــاوع  حنــان 
إسم  يحمل  مسلســل 
لتخوض  معلم"،  "ضربة 
بــه الســباق الرمضاني 
تأليف  مــن   ،2021 لعام 
فتحــي  السيناريســت 
اجلنــدي وإخراج شــادي 
أحداث  تدور  شــادي.  أبو 
إطــار  فــي  املسلســل 
درامــا اجتماعية تعكس 
في  التحــول  تفاصيــل 
احلالة اإلجتماعية لبطلة 
تخبطات  نتيجة  العمل 
ومفارقــات حدثــت لها 
أدت إلــى ذلــك التحول. 
وكانــت نشــرت مطاوع 

في  دورها  طبيعة  مؤخراً 
بعض حلقات  مسلسل 
يحمل  الــذي  انــا"  "اال 
من  حياتي"  "أمل  عنوان 
أنا"، عبر  مسلســل "إال 
اخلاصة على  صفحتهــا 
التواصل  مواقــع  أحــد 
وعّلقــت  اإلجتماعــي، 

بالقول :"قريباً جداً".

مصطفى خاطر

حنان مطاوع

رامي جمال 

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت الشابة املصرية سالي مجدي اإلبتعاد عن الرسم باألدوات 
التقليدية املتمثلة بالريشة واأللوان، والرسم ببعض املكونات 
الرســم بـ"العســل والطحينة"،  التي نتناولهــا، واختارت 
فضالً عن الكاتشــب وامللح والنعناع، لتقدم بورتريهات لقادة 
ومشــاهير، لقيت رود فعل كبيرة وشهرة واسعة عبر مواقع 

التواصل االجتماعي.
تقول أن املرض كان سبب اجتاهها الستعمال تلك املكونات في  
الرسم، مشــيرة إلى أنها أُصيبت باألنيميا ونصحها األطباء 
بضرورة تناول العسل األســود، لكنها ال تب مذاقه، ففكرت 
في إضافة الطحينة اليه، لكنها احيانا تعبث بطبق العسل، 

من هنا جاءتها فكرة الرسم.
وتختلف مدة رســم اللوحة فيمكن أن تســتغرق ســاعة أو 
ساعتن. تسعى سالى أن تدخل الفرحة في نفوس األشخاص 
من خالل تقدمي أكله برســمة لفنان، وتتمنى عمل مؤسسة 
خيرية لتنمية مهارات الرســم لألطفال من ذوي االحتياجات 

اخلاصة.
نالت سالي شهرة واسعة عبر منصات التواصل اإلجتماعي، 
بسبب الرســومات التي نشــرتها ومنها لقادة أمثال حاكم 
دبي الشــيخ محمد بن راشــد، وبعض النجوم الراحلن مثل 
عبداحلليم حافظ، ســعاد حســني، رجاء اجلداوي و حســن 

حسني واحمد زكي وابنه هيثم.

شابة ترسم لوحاتها 
بالعسل والطحينة

الصباح الجديد - وكاالت:
أثار شاب مصري اجلدل عبر منصات التواصل اإلجتماعي، 
بعد تلقيــه هدية ربع مليون جنيه مصــري من "خاله" 
مبناســبة جناحه وحصوله على مجموع %68 في الدبلوم 

الفني الصناعي.
وعرض الشــاب صورة له برفقة األموال التي أرسلها له 
خال عبر أحد البنوك املصرية عبر حســابه مما أثار موجة 

من اجلدل.
ردود الفعــل عبر منصــات التواصــل اإلجتماعي، جاءت 
مختلفة البعــض ظن أنها مزحة وأعادوا نشــرها على 
أنها صورة مفبركة وغير حقيقية، ويرد يوســف أن هذه 
الهدية حقيقية وال يوجد داع للكذب أو التباهي بأمر غير 

حقيقي.
لم يتوقع يوســف أن يتم تداول الصورة بهذا الشــكل، 
ويقــول أنــه كان يتمنــى أن يتصــدر مواقــع التواصل 
اإلجتماعي ولكن بســبب موهبته فــي التمثيل، قائالً: 

"نفسي أمثل والفلوس مش هتخليني أمثل".
وقال الشاب إنه سوف يشــتري السيارة التي يحلم بها، 
مضيفا: "ال أخاف من احلســد ألني اصلــي واقرأ القرآن 

وطاملا اني ارضي اهلل فال شيء يضرني.

اهدى ابن اخته ربع مليون 
جنيه هدية نجاحه

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDThu. 3 Sep. 2020 issue )4486( اخلميس 3 أيلول 2020 العدد

بغداد ـ فالح الناصر: 
علــى الرغم من وطأة جائحــة كورونا، 
العديد من مؤسســات اجملتمع  تكنت 
املدنــي مــن تأديــة ادوار إيجابــي في 
عدة  تدابير  باتخــاذ  للجائحة  التصدي 
منها االرشــاد والتوعية واملساهمة في 
ايالء االســر الفقيرة املســاندة، سيما 
بعد فرض احلظر الصحي وانعكاســات 
ذلك ســلبا على اصحاب الدخل احملدود 

واالجور اليومية.
مديــرة  العســكري  فاتــن  الســيدة 
مؤسسة اشراقة أمل قالت: كنا نعمل 
فريقا تطوعيا تت املسمى نفسه، بيد 
أننا قررنا ان نكون مســجلن رســميا 
الوزراء، لذلك عملنا  رئاسة  في مجلس 
الرســمي  التخويل  للحصــول علــى 
واحلمــد هلل وفقنا في ذلــك. والهيئة 
كرئيســة  لي  اضافــة  التأسيســية 
للمؤسسة، الشــقيقتان زينب واسرار 
الغريري.  انضمت مؤسستنا إلى قائمة 
اجملتمع  املؤسســات غير احلكومية في 
املدني بتاريخ 15 نيسان 2019، وحصلنا 
الرســمي مــن مجلس  التخويل  على 
امليداني  القيام بدورنا  الوزراء في  رئاسة 
وتقــدمي املســاعدات واملســاهمة في 
الوقوف مع احملتاجن من االطفال االيتام 
وكبار السن وغيرهما من الشرائح التي 
تعاني فــي مجتمعنــا العراقي، ولدى 
250 أسرة تشملها  املؤسســة قيد لـ 

هدايا في املناسبات.
واوضحت ان هنالك جهودا كبيرة بذلها 
فريقها اإلداري "زينب وإســراء"، بالعمل 
على التنســيق مع اجلهــات الصحية 
وإدارات املستشــفيات لتقــدمي العالج 
املطلوب للمرضى أو إجراء عمليات كما 
في مستشفى الواسطي او مستشفى 
الكفيل في محافظة كربالء بالتنسيق 
مع احلــوزة العلمية، ومنظمــة اطباء 
بــال حدود وعالج بال حــدود، وكذلك في 
مدينة الطب بالتنسيق مع مدير قسم 
العالقات واإلعالم في مدينة الطب واثق 
اجلابــري، واإلعالمي منيــر العنبكي، اذ 

كانت للدائــرة مواقف إيجابية جدا في 
تهيئة جنــاح زيارات املؤسســة و تقدمي 

املساعدة لتأدية واجباتها اإلنسانية.
وعن الدور الذي قامت به مؤسستها، في 
ظل جائحة كورونــا، اوضحت: املعروف 
عن عراقنا، التوحد في االزمات والتصدي 
بشجاعة لها، نحن كمؤسسة منظمة 
مجتمع مدني، بدأنــا مواجهة اجلائحة 
العاملية "كوفيد 19" بالتوعية واالرشاد، 
مــن خالل توزيــع البوســترات اخلاصة 
عدة  بحمالت  قمنا  الوقاية.  بأســاليب 
فــي بغداد وفروع املؤسســة في قضاء 
والتعفير  بابــل،  ومحافظة  احملموديــة 
بالتنسيق  كبيرة  بســيارات  والتعقيم 
مــع دوائر الدفــاع املدنــي، اضافة الى 
توزيع الســالت الغذائية واملواد العينية 
واســطوانات األوكسجن، فكانت فترة 
العمــل احلقيقي بالتنســيق مع دوائر 

وزارة الصحة والنــزول إلى ارض امليدان 
للوقــوف على احلــاالت التــي تتطلب 
املساعدة والعمل بإصرار كبير على ايالء 
املستطاع،  بقدر  يحتاجها  ملن  املساندة 
لكون املؤسســة تعتمد على التمويل 
الذاتي، فهي ال تتبع حزبا او شــخصية 

سياسية.
وتضيــف: لدينــا منهــاج لتوفير دعم 
للمؤسســة، اذا شــرعنا فــي افتتاح 
دورات إعالمية بإدارة فهد سعد اجلبوري  
املنســق لهذه الــدورات، ويحاضر فيها 
املتخصص  احمــد محمد  اإلعالمــي 
العالقة بن  اواصر  امن، وكخطوة تعزز 
سارعنا  املرضى  واألطفال  مؤسســتنا 
بتخصيص ريــع الــدورة األولى ملرضى 
االطفال في مستشــفى العلوية، وفي 
الدورات الثانية والثالثة، توفرت لنا مبالغ 
للمساهمة في حمالت التصدي جلائحة 

كورونا، وقريبا نطلق الدورة الرابعة بعد 
أن ملســنا اقباال جيدا للمتدربن،  كما 
اقمنا دورة في فن "كوافير احلالقة" لكال 
اجلنسن، ولدينا اعمال أخرى في تهيئة 
لــوازم القرطاســية للتالميــذ وتوزيع 
املوســم  بداية  في  واملالبس  احلقائــب 
الدراســي بالتنســيق ايضا مــع وزارة 
العمل والشــؤون االجتماعية/ قســم 

شؤون املرأة والطفل. 
ونوهت إلــى أن ملؤسســتها تعاون مع 
باجلانب  املهتمة  املؤسسات  العديد من 
االنســاني كمؤسســة "فرحة يتيم" 
ومديرهــا الدكتور احمــد الالمي حيث 
املســنن  لدار  بزيارة مشــتركة  قاموا 
الغراوي  الراحل جاســم  مبديره  واللقاء 
توزيع مساعدات  الزيارة وقتها  وشملت 
عينية اسهمت في تعزيز اجلانب املعنوي 

للراقدين في الدار.

الصباح الجديد - وكاالت:
الفدرالــي  املعهــد  اســتعرض 
الروســي حلقوق امللكية الصناعية 
لقمرة ســيارة  اختراع وصورا  براءة 

كهربائية تركية جديدة.
وتشــير املعلومات التــي وردت في 
نص وثيقة براءة االختراع املنشــورة 

 TOGG إلى أن الوثيقة تخص سيارة
C-SUV التي كشــفت عنها تركيا 
العــام املاضــي، والتي شــارك في 
مكتب  من  مختصــون  تصميمها 

.Pininfarina التصاميم اإليطالي
وتبعــا للمعلومــات املتوفــرة فإن 
السيارة اجلديدة ستطرح بنسختن، 

كهربائي  مبحــرك  مزودة  نســخة 
200 حصان، مثبت على احملور  بعزم 
اخللفــي للعجالت، ونســخة أقوى 
بعزم  كهربائيــة  محــركات  فيها 
400 حصان، وتعمل بنظـــام دفـع 

رباعـي.
وميكن للنسخة األولى من السيارة 

100 كلم/سا  إلى   0 التســارع من 
في غضــون 7.6 ثا، أما النســخة 
الثانية فتتســارع مــن 0 إلى 100 
كلم/ســا في غضون 4.8 ثا فقط، 
بطاريات  تتلكان  النسختن  وكلتا 
تكفيهما لقطع مسافة 500 كلم 

بالشحنة الواحدة.

روسيا توثق براءة اختراع لسيارة كهربائية تركية

اشراقة أمل.. عمل ميداني في التوعية 
والمساعدات وتهيئة األوكسجين 

ضمن حملة التصدي لوباء "كوفيد 19" المستجد 

الصباح الجديد - وكاالت:
إلتقت الفنانــة اللبنانية ماجــدة الرومي 
برفقــة شــقيقها ومديــر أعمالها عوض 
الرومي، الرئيس الفرنســي إميانويل ماكرون 
في قصر الصنوبر فــي بيروت، ضمن خطة 

لقاءاته مع املسؤولن والفنانن اللبنانين.
وظهرت ماجــدة برفقة شــقيقها عوض، 
حامالً معه باقة من الــورد، كعربون محبة 

وتقدير وهدية من ماجدة الى ماكرون.
وكان ماكــرون قد زار مســاء أول من أمس 
الســيدة فيروز مبنزلها في الرابية، وإستمر 
اللقاء ســاعة وربع الساعة، منحها خالله 
ماكرون وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو 
أعلى تكرمي رسمي في فرنسا، وأهدته فيروز 

بدورها لوحة فنية.
وكان اللقــاء التاريخي للرئيس الفرنســي 
إميانويل ماكرون بالسيدة فيروز داخل بيتها 
الرابية ملناســبة مئوية لبنان  في منطقة 
الكبير،  حيث انتظر أمــام منزلها العديد 
من أهل الصحافــة واإلعالم واحملبن عّلهم 

فيروز  للسيدة  بإطاللة  يحظون 
من على شرفتها، ولو من بعيد، 
لكن قرارها بالبقاء بعيدة عن 

األضواء كان األقوى.
بعد وصول الرئيس الفرنسي 
بوابة  الــى بيتها فتحــت 
عليها  كتب  التي  منزلها 
أول حرف من إسمها أمام 
هتافات  فعلت  الرئيس، 
بأن  األمــل تطالبه  من 
يقنــع فيــروز باخلروج 
إليهــم، باإلضافة الى 

إنقاذ لبنان من أزمته.
الصحافة  أهل  وإنتظر 
وربــع  ســاعة  نحــو 

الســاعة حتــى تنتهي 
الفرنســي  الرئيس  زيــارة 

اقتــرب ماكرون من  لفيروز، ومــن ثم 
اجلموع ليؤكد اســتعداده ملســاعدة 

لبنان.

بعد لقائه فيروز.. ماجدة الرومي 
تلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون

الصباح الجديد - وكاالت:
أنها  "املانشــينيل"  تصنف شجرة 
إحــدى أخطــر أنواع األشــجار في 
العالم التي تتوي ســموما في كل 
جزء منها ســواء في الثمر أو اجلذع 

أو األوراق.
تنتشــر هذه الشــجرة على طول 
املناخات  فــي  الرملية  الشــواطئ 
إلى  فلوريدا  من  املمتدة  االستوائية 
منطقــة البحر الكاريبــي، وصوال 
الوســطى  أميركا  من  أجــزاء  إلى 

واجلنوبية.
 اإلســبان أطلقــوا عليها اســم 
"تفاحة املوت الصغيرة"، في الوقت 
الذي استعملها السكان األصليون 
لوضع سمها على رؤوس سهامهم 

وتلويــث إمــدادات امليــاه للغــزاة 
اإلسبان.

خطرا  الشــجرة  هــذه  وتشــكل 

بالغــا لــكل شــخص يقترب 
منها، بحســب ما نشره موقع 

.atlasobscura
هذه  ثمــرة  تنــاول  ويســبب 
الشجرة حرقاً شــديداً وتورماً 
كبيراً في احللــق، وقد تلتهب 
بالفــم  احمليطــة  املنطقــة 
وتتقــرح، وقد ينتــج عن ذلك 
مشــكالت هضمية شديدة. 
كما أن ملــس أوراقها ولو ملدة 
تقرحــات  قصيــرة يســبب 
تــذر  مــا  جلدية.وعــادة 
البلدان  في  احمللية  السلطات 
التي تنمو فيها هذه الشجرة، 
مــن خطرها بوضــع الفتات 

تذر من االقتراب منها.

أخطر شجرة في العالم
 استعمل سمها في الحروب
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