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اإلمارات ـ نعمت عباس:

الســابق«كاظم  الدولي  احلــارس 
شــبيب« جنم عالم املرمى العراقي 
وأفضل حارس في آســيا عام 1975 
عندما تقاســم اللقب األســيوي 
الشبابي ومنتخب شباب  منتخبنا 
إيران، وكان وقتهــا مدرب منتخبنا 

املدرب الراحل »ثامر محسن«.
املبدع مع  وخالل مسيرة حارســنا 
نادي القوة اجلوية ومنتخبات العراق 
حقــق جناحــات كثيــرة وجميلة، 
لتدريب  اجته  االعتــزال  قرر  وعندما 
حــراس الصقور )حــراس منتخب 
التسعينات  منتصف  وفي  العراق(. 
اجته لالحتــراف اخلارجي واســتقر 
باخلليــج وبالتحديد فــي أكادميية 
األكادميية  هذه  العاملية،  »ســباير« 
العاملية  الكفاءات  تستقطب  التي 
من مختلف الــدول األوروبية، حيث 
»كاظم  الكابــن  قــدرات  ازدهرت 
شبيب« من خالل هذه املدارس ومن 
وانتعشــت  العالم  مختلــف دول 
إمكانياته الفنية من جراء التعايش 
والتعامل مع خبــراء اللعبة، وقدم 
حراس - خالل عمله في »سباير« - 

لألندية واملنتخبات.
باألمــس طالبــت املســؤولني عن 
كــرة القدم العراقية باالســتفادة 
العمودين  فــي  الفنية  كوادرنا  من 

»قاسم  الكابن  أمثال  والعارضة 
ابــو حديــد« والكابــن »كاظم 
ناصر«  »كاظم  والكابن  شبيب« 
والكابن »صــادق جبر« و الكابن 
والكابن  الرضــا«  عبد  »ســمير 
»ســهيل صابر« فهــم كفاءات 
عراقيــة مضيئــة ابتعــدت عن 
مالعبنا واجتهت للخارج لالحتراف 
وحققت جناحاً ملحوظاً يشهد له 

اجلميع.
اليــوم ناشــد الكابــن »كاظم 
العالقة  ذات  اجلهــات  شــبيب« 
لدراســة عالم املرمــى والوقوف 
وشــخصها  الســلبيات  علــى 
فــي حديث لــه لإلعــالم املرئي 
مــع اإلعالمي العراقــي »محمد 
الناصر«، ووضع احللول املناســبة 
والدكتور  املــدرب  اختيــار  فــي 
السابق  تلميذه  جبار«  »حســني 
ليرشحه مشرفاً فنياً على مدربي 
حراس مرمــى املنتخبات نظراً ملا 
ميتلكــه »بن جبار« من دراســات 
ناجحة  ميدانية  وجتــارب  علمية 

املنتخبات وذلــك لعمل دورات  مع 
تدريبيــة وورش عمل متواصلة من 
أجــل التواصــل مع املســتجدات 
املرمى،  تدريب حــراس  في  احلديثة 
حيث أن تدريب حراس املرمى يحتاج 
إلى تقنيات ومناهج علمية ودخول 
الــذكاء االصطناعي أصبح ضرورة 
ملحــة في عالم التدريــب وعامالً 
مســاعداً في جناح املدرب وتفوقه، 

وهذه األســاليب احلديثة حتتاج إلى 
الكابن  اختيار  فكان  وموهبة  علم 
لهذه  مناســباً  جبــار«  »حســني 
املرحلــة بالذات من أجــل الوقوف 
التي  والســلبيات  املعوقــات  على 

ترافق العمل التدريبي.
وقد شــاهدنا هبوط في مســتوى 
حــراس املرمى وقلــة املواهب وهذا 

يؤكد املشــكلة، وأنا بــدوري أدعو 
احتاد اللعبة إلى تشكيل جلنة فنية 
خاصة مبدربي حــراس املرمى تضع 
ضوابــط ومعايير الختيــار مدربي 
وحتى مدربي  الوطنيــة  املنتخبات 
املدربني من  مــع  والتواصل  األندية 
وهناك  عمــل  وورش  دورات  خــالل 
أســماء كثيرة ميكن االستعانة بها 

مثل الكابن »قاســم أبــو حديد« 
والكابن       جبار«  »حســني  والكابن 
»عبد الكرمي ناعم« والكابن »صادق 
جبــر« والكابــن »ســهيل صابر« 
و  الرضا«  والكابن »ســمير عبــد 
الكابــن املثالــي »كاظــم ناصر« 
وأسماء اخرى كثيرة، فلماذا ال نبادر 

مثل هذه املبادرات ونعالج األزمة؟! 

طويلة  جناحات  لها  األسماء  فهذه 
وعريضــة فــي ســماء االحتراف 
اخلارجي في اإلمارات وعن طريق احتاد 
كرة القدم وعن طريق مجلس دبي 
الرياضي ومجلس أبو ظبي الرياضي 
تنظــم وباســتمرار دورات تدريبية 
الدولة وتكون  وورش عمل ملدربــي 
الدعوة عامة للجميع ويستقدمون 
خبــراء مــن كافــة دول العالــم 
إضافة  خبراتهم،  من  لالســتفادة 
إلى ذلــك املدرب اإلماراتــي »زكريا 
احمد« حــارس منتخــب اإلمارات 
ومنتخــب العني ســابقاً واحملاضر 
األســيوي حالياً عمــل العديد من 
الــدورات وورش العمل ملدربي أندية 
الدولة من أجل النهوض مبســتوى 

مدربي حراس املرمى.
ومــن هذا املنطلــق علينا مواكبة 
لكي  املستجدات  ومتابعة  التطور 
نرتقــي مبســتوى مدربينــا ونبني 
باملواهب.  وزاخــرة  كبيــرة  قاعدة 
»وحينما تفشــل احلقيقة بالدفاع 
التحــول  عــن نفســها عليهــا 
األملاني  األديب  للهجوم« هكذا قال 
»بيراتولد يريخت« ونحن مازلنا في 
خط الـ 18 يــاردة لقناعتنا مبدربينا 
وخبراتهم الطويلــة وإدراكنا التام 
بأن املســؤولني عن اللعبة يبحثون 
عن جناح كرة القدم ولكن ينقصهم 

التخطيط السليم.
في اليابان عندما يواجهون مشكلة 
يضعون ثــالث خطط حللها، خطة 

قصيــرة املدى وخطة متوســطة 
املدى وخطة طويلــة املدى، وهكذا 

تتم املعاجلة. 
في تصفيــات كأس العالم األخيرة 
مبلعب  واإلمارات  اليابان  مباراة  وفي 
نادي العني اإلماراتي شــاهدت ثالثة 
يقومون  مدربــني حــراس مرمــى 
اليابان -  بعمليات اإلحماء حلــارس 
مدرب أول واثنني مساعدين - وذلك 
لقناعتهم بأهمية دور مدرب حراس 
املرمــى وحــارس املرمى فــي جناح 

الفريق.
شكراً كابن »كاظم« على حرصك 
فدائماً  وتالميــذك،  زمالئــك  على 
فنياً لكل  كنت ومازلــت مرجعــاً 
تبخل  ولن  بخبراتك  من يســتعني 
بــكل جديد وتــزود املدربــني بكل 
أكادميية  في  ودونته  اســتفدته  ما 
»سباير« وهذه احملبة كانت عنوانك 
منذ أن كنت حارســاً متألقاً وكلنا 
نتذكرك عام 1979 في بطولة كأس 
والذي  بدمشق،  العسكرية  العالم 

احرز منتخبنا الوطني لقبها.
كيف وقفت في وجه األملان ونيجيريا 
ولعبــت جميع مباريــات البطولة 
وكان احلــارس البديل الكابن »رعد 
الالعبني  مــن  ومبشــورة  حمودي«. 
في  حمودي«  »رعد  شارك  القدامى 
املباراة النهائية كونه لعب مباريات 
الكويتي وجنح  املنتخب  امام  كثيرة 
الكابــن رعد في صــد ركلة جزاء 

وسجل مثلها وحصدنا اللقب.  

كاظم شبيب.. يشخص الداء ويوصف الدواء

علي الالمي يطمح ان يوثق بعدسته نهائيات كأس العالم

تقرير

كاظم شبيب ضمن تشكيلة اجلوية سابقا ويبدو أول اجلالسني من اليمني

علي الالمي .. عدسة توثق األحداث

االثنني 7 أيلول 2020 العدد )4488(رياضة

Mon.7 Sep. 2020 issue )4488(11

إعالم الوزارة:

اكد وزيــر الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال ان جنوم الرياضة 
ثــروة وطنية حقيقية  وروادها 
وارث عراقــي يســتحق منا ان 
نقدم له كل مانســتطيع ولن 
نقصر معهــم ابدا في العالج 
او رعايتهم لرد الدين لهم جتاه 
بلدهم ، جــاء ذلك خالل زيارته 
الى   2020/9/5 الســبت  اليوم 
فيها  يرقد  التي  املستشــفى 
الكابن ناظم شــاكر الذي ما 
زال يعاني مــن تبعات اصابته 
بفيروس كورونا املستجد ، ومتت 
الزيارة بالتنســيق مــع وزيرّي 
املركزية  احلكومة  في  الصحة 
واالقليــم ومدير املستشــفى 
الكابن شاكر  فيه  يقيم  الذي 

في اربيل. 
وبعث درجال رســالة اطمئنان 
الرياضيــة  االوســاط  الــى 
واجلماهيرية عن صحة الكابن 
اذ ينال الدعم  واستقرارها االن 
الالزمني  الطبــي  واالشــراف 
متعهدا  الفائقــة  والعنايــة 
باســتعداده التام لنقله خارج 
اذا  الطبية  للرعايــة  العــراق 
لزم االمر ، وقدم درجال شــكره 
البالغ الى املالكات الطبية في 
املستشفى ووزيرّي الصحة في 
صحة  ومدير  واالقليــم  املركز 
املســتمرة  ملتابعتهم  اربيــل 
للحالــة الصحيــة للكابــن 

شاكر . 
من جهتــه ثمن النجم الدولي 
الســابق ناظم شــاكر الزيارة 
الكرمية لوزير الشباب والرياضة 
الطيب  واالثــر  درجال  عدنــان 
لهــا كونها تزيد من قوة حتديه 

للمــرض، ووجــه مــن خالله 
الشــكر الى جميع الرياضيني 
وجماهير الكــرة الذين غمروه 
بـ فيــض اعتزازهم مؤكدا انه 
الصحية  االزمــة  ســيتجاوز 

ويعود الى جماهيره ومحبيه.
وزير  اســتقبل  اخر،  جانب  من 
الشباب والرياضة عدنان درجال 
املُديــر املنفذ مشــروع ملعب 
صالح الدين أوس نوري بحضور 
الهندســية  الدائرة  عام  مدير 

واملالك الهندســي املتخصص 
في الوزارة.

على  درجــال  الوزيــر  وشــدد 
ضرورة اإلســراع في العمل مع 
حتضير  واهمية  التنفيــذ  دقة 
اخلاصة  املســتلزمات  جميــع 
عاملية  مناشئ  من  باملشــروع 
عالية اجلودة لكي يظهر املنجز 
ممكنة  صــورة  بأبهى  الرياضي 
مطابقــا للمواصفات الدولية 
املطلوبة ، وأضــاف في حديثه 

املنفذة  املوجه ملدير الشــركة 
انه على الرغم من قلة االموال 
اال ان احلكومــة العراقية حتاول 
بدائل  إيجــاد  االمــكان  جهد 
مالية مــن أجل تســيير أمور 
العمــل واحليلولــة دون توقف 
املهمة  االستراتيجية  املشاريع 
، وطالب الســيد الوزير، الدائرة 
ايضــا بضــرورة  الهندســية 
االســتمرار في تقــدمي التقرير 
االســبوعي عن جميع املالعب 

العمل  يتواصل  التي  واملشاريع 
فيها حاليا ومن ضمنها ملعب 
صالح الدين، الــذي من املؤمل 
وصوله الى نســب اجناز عالية 
خــالل مــدة قياســية ونحن 
واثقــون بأنه ســيكون اضافة 
كبيرة جــدا للحركة الرياضية 
في عمــوم العــراق فضال عن 
خدمة ابناء احملافظة والرياضة.

إلى ذلك، تتابع وزارة الشــباب 
والرياضــة ســير االعمال في 

ملعب ذي قــار االوملبي 30 الف 
متفرج املنفذ من قبل شــركة 
خالل  من  الفرنسية،  اور  سارل 
االطالع على التقرير األسبوعي 
مبتابعة  يحظــى  الذي  للعمل 
وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال حتى يذلل العقبات امام 
نسب االجناز املتحققة، في ظل 
التحديات والظــروف الصعبة 
املالية  التخصيصات  جراء قلة 

وجائحة كورونا.
الدائــرة  عــام  مديــر  وقــال 
الوزارة  في  والفنية  الهندسية 
جنم عبد الواحد ان وتيرة العمل 
مستمرة بشــكل طبيعي في 
املشــروع االســتراتيجي الذي 
مهمــة  إضافــة  سيشــكل 
لشــباب ورياضيــي محافظة 
ذي قــار، مبينــا إن الشــركة 
للمشروع  املنفذة  الفرنســية 
املشــروع  في  أعمالها  تواصل 

وبوجبات عمل مستمرة.
العمــل  تقريــر  وتضمــن 
ان  املقيم،  املهنــدس  ملكتــب 
ورشــة  في  متواصل  العمــل 
قطع  بتســليح  اجلاهز  الصب 
البريكاســت، وايضا في نصب 
القالب للجســور والســقف 
 )2( رقم  للقطاع  االول  للطابق 
منطقــة كبار الشــخصيات، 
ومت اكمــال اجلســور و%50 من 
الســقف، كمــا مت املباشــرة 
بنصــب القوالــب للجســور 
لسقف القطاع رقم )3(، فضال 
عــن نصب املعــدات املطلوبة 
لغرض عمــل القالب احلديدي 
اخلــاص بالتغليــف اخلارجــي 
للقطــاع رقم )4( مــن امللعب 
ارســال  الرئيســي، وســيتم 
مناذج مــن احلديد املســتخدم 
للجهــات املعنية لغرض اجراء 

الفحوصات املطلوبة له.

درجال يتابع الحالة الصحية للنجم الدولي السابق ناظم شاكر من اربيل
تعهد بنقله للعالج في الخارج ان إستوجب ذلك

درجال يتابع حالة النجم ناظم شاكر

بغداد ـ فالح الناصر:
يوثق املصور الرياضي الشــاب 
علي الالمــي، عضو اجلمعية 
الرياضي  للتصويــر  العراقية 
احداثا  سبورت،  فيفا  وشبكة 
 ،canon 1dx رياضية بعدسته
واشتراها على حسابه اخلاص، 
التي تصطاد اللقطات ويقدم 
من خالها رســالته السامية 
التصويــر واإلبداع،  في مهنة 
الالمي املولود في العام 1983، 
كان العباً فــي فريق احلبيبية 
الراحل  باشــراف  الشــعبي 
الكابن ثائــر، والتحق في فرق 
الفئات العمرية بناديي احلدود 
باشــراف  تدرب  والصناعــة، 
عضو  موســى  فالح  الكابن 
احتاد الكرة الســابق يوم كان 
موســى يشــرف على اعداد 
وتدريب فريق ناشئة الصناعة، 
كما تدرب حتت اشــراف كرمي 
حزام في شــباب نادي احلدود.. 
ابتعــد عن كرة القــدم العبا 
انــه  اال  وظيفتــه،  بســبب 

حافــظ على حضــوره داخل 
املالعب مصورا حامال كاميرته 
ليتنقل بها في املالعب ويوثق 
اجمل اللقطات ، فلم تقتصر 
احمللي،  امليدان  مشاركاته على 
بل كانت له مشــاركات عدة 
في احملافــل اخلارجيــة، منها 
كاس اخلليــج 2017 الكويت، 
كاس اســيا 2019 االمــارات، 
كاس اخلليــج 2019 قطــر ، و 
تصفيات كاس العالم ، و دوري 
، و كاس االحتاد  ابطال اســيا 
االســيوي، و البطولة العربيه 
آسيا،  و بطولة غربي  لالندية، 

و بطولة الصداقة.
يقول الالمــي: التصوير أكيد 
موهبة فليســت أي صور تعد 
تصوير سواء إحترافي أو عادي  
نعــم كنت اجمع صــور نادي 
ونادي مانشستر  اجلوية  القوة 
يونايتد، وفي التصوير الرياضي 
يعتمد على التركيز و املتابعه 
نعم طورة نفســي من خالل 

متابعه املصورين العامليني. 

ال  العراقي  املصــور  ويضيف: 
يوجد من يحتويه في شــراء 
الكاميــرات علــى حســابه 
اخلــاص، وعــدد املصورين في 
العراق كبيــر وغلبهم هواة و 
مبدعني، دائما املصور العراقي 
مميز  اخلارجية  البطــوالت  في 
ومبــدع. وبصراحــة يجب ان 
الرياضــي  للمصــور  يكــون 
لهم  وتقدم  حتتويــه  جمعية 
و  والتســهيالت  املســاعده 

املطالبة بحقوقهم. 
من  كثير  قوله:  الالمي  ويتابع 
املصور  يواجهها  الصعوبــات 
الرياضــي فهو يحتــاج على 
كامرات حديثة ملواكبة التطور 
و الصعوبــات لــي يواجهها 
العراق هو  املصور وخاصة في 
دخــول املالعــب والصعوبات 
مــن رجــال االمن فــال يوجد 
بدخول  مهتم  معني  شخص 
املصوريــن. ويؤكــد الالمي ان 
كأس  نهائيات  فــي  التصوير 
العالم، حلم يســعى إلى ان 

يكون حقيقة، بعد سلســلة 
القارة  بطوالت  في  مشاركات 
وانديــة ابطال آســيا وكأس 
عن  وغيرها.  اآلســيوي  االحتاد 
اجمــل مباراة، قــال انه عاش 
حلظات سعيدة بتوثيقه ملباراة 
نهائي كاس االحتاد االســيوي 
فــي البصرة تــوج فيها نادي 
الثالثة  بالنجمه  اجلوية  القوة 
على حساب فريق ألتني آسير 
بهدفــي  التركمانســتاني 

حمادي أحمد وإبراهيم بايش.
يوضــح انه من محبــي نادي 
ومانشســتر  محليا  اجلويــة 
عامليــا،  اإلجنليــزي  يونايتــد 
وبالنســبة لالعبــني الذيــن 
يتابعهــم، فذكــر ان عمــاد 
علــي  ومهنــد  محســن 
»ميمــي« وصفاء هــادي هم 
الذين يشــدونه مبستوياتهم 
الفنيــة، وبالنســبة لالعبني 
الفرنسي  فهما  العامليني  من 
الســابق  والبرازيلي  مبابــي 

ريفالدو.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكملــت الهيئــة التطبيعية، إصدار جوازات ســفر 
الالعبني احملترفني، ندمي نادر ومتني ديار، من أجل حلاقهما 
مبنتخب العراق للشــباب الذي يستعد لبطولة كأس 
آســيا.وقال منســق شــؤون الالعبني املغتربني، زيد 
الزيدي، »مت إنهاء األوراق الرســمية لنــدمي نادر حارس 
مرمى فالكنبيرج السويدي، ومتني ديار العب بروندبي 

الدمناركي«.
وأوضح أن الهيئة التطبيعية تسلمت أوراق الالعبني 
ندمي نادر ومتني ديار بشكل رسمي، منوًها أنه مت إصدار 
جواز ســفر الالعب كاردو كاميران.ونوه »التحق علي 
احلمــادي بالقائمة بشــكل رســمي، كونه ميلك من 

األساس جواز سفر وأوراقه مكتملة«.
وأشــار »الالعب أمني الدخيل حصــل على املوافقات 
الرســمية وجميع اإلجــراءات جاهــزة، يتبقى فقط 
مراجعته في الســفارة العراقية بهولندا، لكن ناديه 
البلجيكي ستاندرليج يسعى لتعطيل التحاقه، ولم 
مينحه اإلجازة ملراجعة السفارة وإكمال أوراقه بشكل 
نهائي«. يشار إلى أن مدرب منتخب الشباب، قحطان 
جثير، سبق واستدعى 7 محترفني لتشكيلة منتخب 

الشباب املشارك في بطولة آسيا.

بغداد ـ رشا الياسري : 
اصدر االحتــاد العراقي لتنس كرة القدم وبالتعاون مع 
االحتاد الدولي للســيباك تاكراو ستة اجزاء من قانون 
تنس كرة القدم باللغتني العربية واالنگليزية لنشــر 
وتطوير اللعبة فــي العراق وتطوير املدربني والعاملني 
في مجــال تنس كرة القدم،  قانــون فعالية الثنائي، 
قانون فعالية الثالثي، قانــون فعالية الرباعي، قانون 
فعالية الشــاطئية، قانون فعالية الطــوق، القانون 

الشامل لكل الفعاليات. 
وســيتم افتتاح الدورة التدريبية والتحكيمية للعبة 
خالل االســبوع املقبل عبر املنصــة االلكتروني.كما 
ان االحتاد عازم على تفعيــل كافة اجلمعيات واللجان 
املنضوية حتت لواء االحتاد وســيعمل وبالتنسيق مع 
اجلهات اخملتصة على اســتئناف نشــاطاته االسبوع 

املقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
قطع مشــروع ملعب امليناء االوملبي 30 الف متفرج 
شــوطا مهما في رحلة االجناز الفعلــي املنفذ الذي 
وصل الــى %76،6، فيما تبلغ نســبة االجناز الفعلي 
املنفــذ مع املواد االســتيرادية واملــواد املطروحة الى 
%89 وفق تقرير العمل للمشــروع الذي تنفذه شركة 
انوار سرى لصالح وزارة الشباب والرياضة، إذ تتواصل 
اعمال االنهاءات والتشــطيبات التــي يطلع عليها 
وزير الشــباب والرياضة عنان درجال من خالل التقارير 

الفنية من مكتب املهندس املقيم. 
وتضمن تقرير العمل لأليام املاضية، استمرار العمل 
في امللعب الرئيســي وتركيب األبواب احلديدية لغرف 
امللعب واللبــخ وتركيب العازل املائي والســيراميك 
والــواح اجلبس بورد ومرمر اجلــدران حلمامات الالعبني 
وواجهــة منطقة كبار الشــخصيات وجتهيز الغرف 
واحلمامــات اعمــال الطــالء، فيما بينــت االعمال 
وتركيب  باعمال فصــال  امليكانيكيــة، االســتمرار 
دكتات التبريد للملعب الرئيســي وحفر ومد انابيب 
شبكة اجملاري وفحص منظومة اطفاء احلريق وتركيب 

كابينات احلريق وفحص شبكة املياه.
وفي جانب أعمال الكهرباء فتتواصل أعمال شــبكة 
اإلنارة السقفية واالتصاالت واحلريق واالنتهاء من مد 
انابيب الكهرباء للملعب الرئيسي واالستمرار باعمال 

التسليك للمالعب التدريبية، 

إنهاء إجراءات ضم ثنائي 
شباب العراق

صدور ستة اجزاء من 
قانون تنس كرة القدم 

نسب إنجاز متقدمة في 
مشروع ملعب الميناء

درجال يتابع الحالة الصحية 
للنجم الدولي السابق ناظم 

شاكر من اربيل
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بغداد- الصباح الجديد :

بعد طول انتظــار، تطرح »ديزني« 
النســخة احلّية من فيلم »موالن« 
بالكامل  آســيوي  متثيلي  بطاقم 
على خدمة البّث التدفقي »ديزني 
بالس« في مراهنة جريئة على رواج 
محللون  يعتبر  املنزليــة  العروض 
أن من شــأنها قلــب املعادلة في 

هوليوود.
وكان من املفتــرض أن يبدأ عرض 
احملاربة الصينية  الفيلم حول  هذا 
الشــهيرة الذي كّلف إنتاجه نحو 
200 مليــون دوالر فــي آذار/مارس، 
لكنه وقع منذ البداية ضحية وباء 
وأُّجلت  املســتجد  كورونا  فيروس 

هذه اخلطوة مرات عّدة.
فــي  هــّزة  »ديزنــي«  وأحدثــت 
أوســاط  فــي  اغســطس/اب 
القطاع وأيضــا طاقم العمل مع 
أنها ستســتعيض عن  إعالنهــا 
عرض«مــوالن« في دور الســينما 
بطرحه للعــرض املنزلي، في ظّل 
عدم اّتضاح املشــهد بشأن مدى 
للعودة  السينما  محّبي  استعداد 

إلى الصاالت.
وقال املمثل جايســون سكوت لي 
الذي يلعب دور الشرير في الفيلم 
»أظــّن أن قرار عرضــه على ديزني 
بالس شّكل صدمة كبيرة لكثيرين 
مّنــا«، مضيفا أن هذا العمل اُنتج 

ليعرض على الشاشات الكبيرة«.
وأقّر تــزي ما الذي يــؤدي دور والد 
موالن في تصريحــات »كان القرار 
مفجعا في بــادئ األمر، لكن بعد 
يــوم أو يومني، فّكرت فــي جانبه 
تتعاظم  فمسؤولياتنا  اإليجابي... 
في ظّل وباء كوفيــد19-. ونريد أن 

يبقى اجلميع بأمان«.
ويتيح هــذا القرار املدفوع مبخاوف 

صحية جّس نبض خدمة املشاهدة 
عند الطلــب التي قد تؤّثر إلى حّد 
بعيد على طريقة مشاهدة األفالم 

في املستقبل.
ويتزامن طرح »مــوالن« مع عرض 
»وورنر براذرز« في نهاية األســبوع 
إنتاجهــا الضخم »تينيت«  عينه 
في الصاالت األميركية التي أعادت 
70 % منهــا فتح أبوابهــا بقدرة 

استيعابية مخّفضة.

وخالفا لهــذه األخيرة التي ينبغي 
لها تقاسم عائدات شباك التذاكر 
مع دور العرض، ستحتفظ »ديزني« 
من  املتأتيــة  اإليــرادات  بكامــل 
»موالن« الذي ســيكّلف املشاهد 
30 دوالرا باإلضافــة إلــى رســوم 

التسجيل.
وسبق لـ«ديزني« أن أنتجت الكثير 
من األفالم التي طرحت مباشــرة 
تعتمد  لم  لكّنها  الفيديو،  بنسق 

يومــا هــذا النهج لعمــل توازي 
كلفته ميزانية »موالن«، وال شــكّ 
في أن أوســاط هوليوود ســتتابع 

هذه التطّورات بحذر.
احملللني  كبيــر  بــوك،  جيف  وقال 
رياليشنز«  »إكزيبيتر  شــركة  في 
املتخصصة في مجال الســينما 
هذا  األسبوع  نهاية  سيحدث  »ما 
قد يبقــى إلى األبــد محفورا في 
الذاكرة وقد يشــّكل نقطة حتّول 

لهوليوود برّمتهــا«.وأردف »يتعّلق 
األمر بكيفيــة تعامل اجلمهور مع 

اإلنتاجات الضخمة مستقبال«.
وما سّهل على »ديزني« اّتخاذ هذا 
القرار هو أن الكثير من دور العرض 
في الصني، حيــث ال تتوّفر خدمة 
»ديزنــي بالس«، أعاد فتــح أبوابه. 
إلى  الفيلم  أن يخرج  املرتقب  ومن 
صاالت السينما الصينية األسبوع 

املقبل.

وهذا الفيلم القائم على أسطورة 
شــعرية صينيــة عمرهــا 1500 
ســنة حــول شــابة حتــّل محّل 
والدهــا املريض في صفوف اجليش 
اإلمبراطــوري يتوّقع لــه أصال أن 
يصبح من أجنــح إنتاجات »ديزني« 

في السوق الصينية.
بطابع  أيضــا  يّتســم  وهو عمل 
ريــادي، إذ إن الطاقم التمثيلي هو 
برّمته آسيوي أو أميركي من أصول 
آســيوية، وهي فئة من السكان ال 
متثَّل كثيرا فــي أعمال هوليوود، ال 

سيما تلك الضخمة منها.
وقــال تزي مــا »إنه ألمــر عظيم 
بالفعــل أن يضع اســتوديو كبير 
أميركي  أو  ثقته بطاقم آســيوي 
من أصل آسيوي ويضع في العمل 
كّل ثقله... ينبغي أن يشّكل ذلك 

قدوة نقتدي بها«.
احلّية  النســخة  فــي  وتتّجلــى 
مــن »مــوالن« التــي أخرجتهــا 
أهمية  كارو  نيكــي  النيوزيلندية 
مسألة متكني املرأة، من خالل األداء 
البدني للبطلة ليو ييفاي وإضافة 
رفيقة جديدة )جونــغ لي( لم يرد 

ذكرها سابقا.
واضاف تزي مــا »ال أّظّن أن نيكي 
أرادت االكتفاء باستعادة النسخة 
هدفنا،  يكــن  لم  هــذا  األصلية. 
فقد أخذنا من األســطورة محورا 

لعملنا«.
لكنها  األغانــي...  »أحببت  وأردف 

ليست ما نصبو إليه«.
وأتــت التعليقات األولية على هذا 
العمــل إيجابيــة إلى حــّد ما، إذ 
أشــاد كثيرون بالتأثيرات البصرية 
على  معّديه  وحــرص  الفيلم  في 
الرســوم  نســخة  عن  االبتعــاد 
آخرون  انتقد  في حــني  املتحركة، 
افتقــار الشــخصيات إلــى فكر 

عميق وحّس فكاهي.

متابعة الصباح الجديد :
حقق رجل منساوي رقماً قياسياً 
جديــداً، بالوقــوف في صندوق 
مملوء مبكعبات الثلج ســاعتني 

و30 دقيقة و57 ثانية.

 42( كويبيرل  جوزيــف  وقضى 
يرتدي  يكــن  لم  الــذي  عاماً(، 
للســباحة، هذه  سوى سروال 
املدة وهــو مغطى بالثلج حتى 
صندوق  داخل  وواقــف  كتفيه 

شفاف ضاماً ذراعيه إلى صدره.
رقمــه  كويبيــرل  وحطــم 
حققه  الذي  السابق  القياسي 
العــام املاضــي ألطــول فترة 
يتعــرض فيها كامل اجلســم 

وثماني  ســاعتان  وهي  للثلج، 
دقائق و47 ثانية.

وبعد خروجه مــن ذلك احملبس 
باجلــو  ليســتمتع  املتجمــد 
على  ميلك  بلــدة  في  املعتدل 

نهر الدانوب حيث كان حشــد 
الســاحة  في  يتابعه  صغيــر 
كويبيرل  قال  بالبلدة،  الرئيسة 
للصحفيني: »إنه شــعور رائع.. 
الشمس قبل كل شيء.. الدفء 

جميل«.
وضع  علــى  »ســأعمل  وتابع: 
فأول  قدمــي(،  )علــى  جوربني 
إلى  يحتاج  اجلســم(  )في  جزء 

التدفئة هو قدماك«.

نمساوي يجلس في صندوق مملوء بمكعبات الثلج أكثر من ساعتين

ديزني تراهن على قلب معادلة هوليود بفيلم »موالن«
قرار يتيح لها االحتفاظ بكامل إيرادات » الفلم » من دون تقاسمها مع صاالت العرض

لقطة من مظاهرات ساحة التحرير  »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد : 
يتجــه العالــم في ظــل الثورة 
والــذكاء  التكنولوجيــة 
على  لالعتمــاد   ، االصطناعــي 
وســائل النقل احلديثة واملتطورة 
والتي كان أخرها ما تعرف باسم 

“طائرة املستقبل”.
في تطــور مثير حتقــق بالفعل، 
التي متثل   Flying-V نفذت طائرة 
ثورة في عالم الطيران، أول رحلة 
اختبــار ناجحة، فيما يعد خطوة 
عمالقة علــى حتويل حلم “طائرة 
Flyino-حقيقة.و إلى  املستقبل” 
طائــرة   no-no-no-no-ng-V
ستحمل الركاب في أجنحتها، إذ 
يضع تصميمها الفريد مقصورة 
الركاب، وأماكن الشحن، وخزانات 
الوقــود في األجنحة.أما ســبب 
ذلك فيتمثل في أمر واحد هو أن 
اخلبراء يعتقدون أن هذا الشــكل 
الديناميكي للطائرة سيقلل من 

اســتهالك الوقود بنســبة 20% 
مقارنة بطائرات اليوم.

واختبــر اخلبراء منوذًجــا مصغرا 
أمتار  و3  كغــم،   22.5 مبقيــاس 
املســتقبلية، طــوره  للطائــرة 
باحثــون فــي جامعــة “دلفت” 
للتكنولوجيا في هولندا، وشركة 

.KLM الطيران الهولندية
واختبــر فريــق مــن الباحثــني 
واملهندســني الطائرة في قاعدة 
أملانيا، حيــث عملوا  جوية فــي 
مع فريــق من شــركة “إيرباص” 
الختبار عمليات اإلقالع واملناورات 

واالقتراب والهبوط.
وقــال رويلــوف فوس ، األســتاذ 
املســاعد فــي كلية هندســة 
الطيــران بجامعة دلفــت، الذي 
قاد املشــروع، إن اخملاوف السابقة 
متثلت “فــي أن الطائرة قد تواجه 
بعض الصعوبات عند اإلقالع”، مما 
دفع بتنفيذ منوذج الرحلة املصّغر 

للتأكد من عدم حدوث مشكالت، 
وهو ما عبر عنــه قائال “عليك أن 
تطير لتتأكد مــن ذلك”، وفق ما 

نقلت “سي إن إن”.
وأشــار الباحثــون، إلــى أنه من 
الطائرة عن  فــي  التحكم  خالل 

بعد، فقد جنحــوا في اإلقالع بها 
بســرعة 80 كم/ ســاعة، بينما 
كانت ســرعات الطيران، والزوايا، 
وقوة الدفع كما هو مخطط لها.
ولكن ما يــزال هناك عمل يتعني 
القيام به لتحسني قدرات الطائرة 
قبل أن تنطلق في السماء، وحتمل 

الركاب فعال على متنها.
ويخطــط اخلبــراء الســتخدام 
البيانــات التــي مت جمعهــا من 
الرحلــة التجريبية، مما يســمح 
لهم ببرمجتها في جهاز محاكاة 
املســتقبلية،  لالختبارات  طيران 

وحتسني إمكانات رحالتها اجلوية.
الفريــق مزيــًدا من  وســيجري 
االختبارات على النموذج، ويأملون 
Flyino-no-no-no-no- تزويد  في 
ألن  نظرًا  بدفع مســتدام،   ng-V
التصميم يفســح اجملال للعمل 
من  بدالً  الســائل،  بالهيدروجني 

الكيروسني.

سيتحول الحلم إلى حقيقة

»طائرة المستقبل« تجتاز أول اختبار بنجاح
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الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

معلومة

ذاكرة اإلنسان في خطر
حذر خبراء في مجال الصحة من أن استعمال الهواتف الذكية 
احملمولة يؤثر ســلبا على ذاكرة اإلنســان، التي تصبح غير قادرة 

على حفظ املعلومات لفترة طويلة.
وبحســب مختصني روس يؤثر استعمال الهواتف احملمولة على 
قدرة الذاكرة، ومع مرور الوقت والتعود، تصبح الذاكرة غير قادرة 
على حفظ احلقائق واملعلومات، وذلك بسبب االستعانة بذاكرة 
الهواتف احملمولة واســتعمال كذلك نظام املالحة الذي يساعد 
على التنقل بدل التعويل علــى الذاكرة، والوصول إلى املعلومة 
عن طريق الهاتف والرجوع إليها متى شئنا يحد من دور الذاكرة 

لدى اإلنسان وقدرتها.
ودعــا اخملتصون إلى ضرورة أداء متارين معينة لتحســني الذاكرة، 
لتجنب ظاهرة النســيان وتقوية قدرتها على حفظ املعلومات.
ووفقا لنتائج األبحاث والدراسات فإن األطفال الذين يستخدمون 
الهواتف الذكية بشكل نشط لديهم استجابة أبطأ لإلشارات 
الضوئيــة والصوتية، وزيادة ملحوظة فــي عدد أخطاء الكتابة، 

وانخفاض مؤشرات القدرة على العمل.

سبب نسيان اإلنسان واألحزان
يــرى العلماء أن الدماغ البشــري ال يحتفظ فقــط بالذكريات 
اإليجابية كما يشــاع، بل والسلبية أيضا، لكن األخيرة تكبحها 

أنظمة اجلسم الدفاعية.
ويشرح رستم جايفوتدينوف، األســتاذ املساعد في قسم طب 
األعصــاب وجراحة األعصاب وعلم الوراثــة الطبية في جامعة 
قــازان الطبيــة، أن الذكريات الســلبية واإليجابيــة تبقى مع 
الشــخص طوال حياته، لكن الوصول إليها مقيد بآليات حماية 
الدماغ. لهذا السبب، يبدو أن اللحظات السعيدة فقط هي التي 

تبقى في الذاكرة.
يقول جايفوتدينوف إنه لو كانت ذكريات املاضي السلبية متاحة 

باستمرار ألي شخص، لشكل ذلك خطرا على حياته.
وحسب الطبيب، فإن الدليل على أن الذكريات السلبية ال مُتحى، 
بل ما يحــدث هو مجرد إخفاؤها، هو عمل األطباء الشــرعيني: 
»الشخص يحتفظ بكل شيء. هناك أساليب خاصة تستخدم 
في الطب الشرعي، حيث ميكن جعل الشخص يتذكر كل شيء. 
ميكن للشــخص أن يتذكر كل التفاصيل واألحاســيس املرئية 
والســمعية، إضافة إلى جميع األحاســيس اجلسدية. كل هذا 

مسجل بشكل دقيق في دماغه«.

الخبز غير ضار لألشخاص الذين يتبعون حمية 
صحية

كشفت اختصاصية التغذية األسترالية سافينا املعروفة باسم 
أخصائية التغذية الذكية، أن اخلبز ليس ضاراً لألشــخاص الذين 

يتبعون نظاماً غذائياً صحياً لتخفيف الوزن.
وأكدت ســافينا فــي تعليق لهــا على صفحتهــا على موقع 
إنســتغرام، على أن اخلبز ميكن أن يكون جــزءاً من نظام غذائي 
صحــي متوازن، ووضحــت وجهة نظرها عبــر مقارنة اخلبز مع 

الوجبات األخرى التي حتتوي على الكربوهيدرات.
وبحســب اخلبيرة، فإن قطعــة من اخلبز حتتوي علــى 70 غراماً 
مــن الكربوهيدرات، وعلى 490 ســعرة حرارية في حني أن نفس 
الكمية من وجبة املوســلي التي يتناولهــا الكثيرون عوضاً عن 

اخلبز حتتوي على 622 سعرة حرارية.
وعلق آالف املتابعني على منشــور سافينا بالقول إنهم تفاجؤوا 

بهذه املعلومات التي قد تغير نظامهم الغذائي بشكل جذري.
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الصباح الجديد - متابعة:
اكــد املتحدث باســم "منظمة 
الطاقــة الذریــة اإليرانية" بهروز 
کمالوندي، قيــام إيران بتخصيب 
أکثر من 3 أطنــان من الیورانیوم، 
مثبتــاً ما كان قد جــاء في تقرير 
"الوكالة الدولية للطاقة الذرية" 
اخملصب  اليورانيوم  أن كمية  حول 
فــي إيران عشــرة أضعــاف احلد 
املســموح بــه بحســب االتفاق 

النووي.
الطلبة  أنبــاء  وكالــة  ونقلــت 
اإليرانية "إيســنا" عن كمالوندي 
قولــه: "ننتج ما بیــن 250 و300 
کیلوغرام مــن الیورانیوم اخملصب 
شــهریاً، وهذا هو مقدار الطاقة 
اإلنتاجيــة للبــاد قبــل االتفاق 

النووي".
وأضاف: "مت حتقیــق هذه الكمية 
من اإلنتاج مع عدد أقل من أجهزة 
املرکزي من اجليــل األول  الطــرد 
وعــدد قليــل من أجهــزة الطرد 

املرکزي املتقدمة".
       وأكد كمالوندي أن تعاون إيران 

مــع "الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية" مت "بشكل طوعي" ووفقاً 

للمادة الثامنة مــن "البروتوكول 
اإلضافــي". وأكد منــح الوكالة 

املواقع  أحد  إلى  الوصول  إمكانية 
التــي طالبت بتفتيشــها بينما 
قال إنه ســيتم تفتيــش املوقع 
اآلخر بحلول نهاية سبتمبر/أيلول 

احلالي.
للطاقة  الدولية  "الوكالة  وكانت 
الذريــة" قد ذكرت فــي تقريرها 
أن  اجلمعة،  الذي صــدر  الفصلي 
اليورانيوم  احتياطيــات  كميــة 
اخملصــب منخفــض التركيز في 
إيران وصلت إلى 2320 كيلوغراماً، 
وهو ما يزيــد 10 أضعاف عن احلد 
الذي حــدده مجلــس محافظي 
"الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
ووفقاً لاتفاق النووي، ال يُســمح 
إليــران بامتــاك أكثر مــن 203 
احتياطيات  مــن  كيلوغرامــات 
اليورانيوم منخفض التركيز، لكن 
إيران كانت قد أعلنت سابقاً أنها 
النووية بسبب  التزاماتها  قلصت 

العقوبات األميركية.
وكان مجلس محافظي "الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية" في فيينا 
قد أصــدر قراراً فــي أواخر يونيو/

ثاث  اقترحته  املاضــي،  حزيــران 
دول أوروبية هــي بريطانيا وأملانيا 
إيران  انتهــاكات  يدين  وفرنســا، 
النووية وعدم ســماحها للوكالة 

بزيارة موقعني مشبوهني.
ويعد هذا أول قرار حاســم لهذه 
املنظمــة الدولية ضد إيران خال 

السنوات الثماني املاضية.
الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
كانت كشــفت أيضا يوم اجلمعة 
املاضي، أن إيــران ضاعفت تقريبا 
مخزونها مــن اليورانيوم اخملصب، 
مما أثار مخاوف بشــأن اســتمرار 
تقدم الباد في صنع ساح نووي. 

ويظهــر كشــف الوكالــة أنها 
محاولة أخــرى من جانــب إيران 
خلرق القيــود الواردة في االتفاقية 
النووية األصلية التي حتكم كمية 
اليورانيوم التي ميكنها تخصيبها 

واالحتفاظ بها في الباد.

 خصبنا من اليورانيوم عشرة اضعاف الحد المسموح به
لنا في االتفاق النووي

منظمة الطاقة الذرية اإليرانية تؤكد ما أوردته الوكالة الدولية :

السليمانية ـ عباس اركوازي:
ادى ابتعاد القيادة السياسية حلركة 
التغييــر عن مطالبــة جماهيرها 
ونوابهــا باالنســحاب من حكومة 
اقليم كردستان الى احداث انشقاق 
حاد فــي الــرؤى والتوجهــات بني 
شخصيات بارزة في احلركة واجمللس 
التنفيــذي وفريقها فــي حكومة 

االقليم.
وهــددت كتلة حركــة التغيير في 

باتخاذ  العراقــي  النــواب  مجلس 
خطــوات اكثر حزما جتــاه موقف 
القيادة السياســية، الذي وصفته 
باملتخاذل، واصرارها على اســتمرار 
مشــاركة احلركــة فــي حكومة 
االقليــم، الــذي يعتبــره جماهير 
احلركة مشــاركة شكلية تسهم 
فــي جتميل صورة الســلطة، اكثر 
من كونها متثل دورا ضاغطا الجراء 
الفســاد  ومحاربــة  االصاحــات 

املستشري في مؤسسات حكومة 
االقليم.

قــال نائــب رئيــس كتلــة حركة 
التغيير في مجلس النواب الدكتور 
غالب محمد فــي تصريح للصباح 
حكومة  بــان  نعلم  اجلدي،"نحــن 
االقليم حكومة فاشــلة وتدار من 
وان مشــاركتنا  قبل عائلة واحدة، 
اليوم االول كانت بهدف اجراء  منذ 
االصاحــات، واالن ميــر علــى عمر 

احلكومة عام ونصف دون ان تتمكن 
من اجراء اية اصاحات ملموسة".

واضاف محمد، ان مشاركة التغيير 
في احلكومة مشــاركة شــكلية 
واذا ما اســتمرت على هذا الوضع 
املنتفعني  فانها تصب فــي صالح 
من العوائــل احلاكمة والتصب في 
صالح املواطننني، وهي تبعد احلركة 
عن اهدافها وشعاراتها وجماهيرها 

ومؤيديها. 

تباين مواقف كتلة حركة التغيير وقيادتها 
السياسية يهدد بانقاسمات داخلية حادة   بغداد - الصباح الجديد:

النائب عن حتالف سائرون  كشف 
عن  االحد،  امس  املسعودي،  رياض 
توجه البرملان لتقســيم احملافظة 
او اكثر،  الى ثاث دوائــر انتخابية 
وفيما بني ان احلديث عن جعل كل 
واحدة  انتخابية  دائــرة  محافظة 
غير ممكن مطلقا، اكد ان ال رجعة 
عن قانــون االنتخابــات الذي اقر 

مؤخرا قبل عدة اشهر. 
وقال املسعودي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديد، ان “تقسيم الدوائر 

االنتخابية متفــق عليه من قبل 
اجلميــع، االمم املتحــدة واحلكومة 
والبرملان وهو ان تكــون ثاث دوائر 

انتخابية او اكثر”.
واضاف ان “تخفيــض عدد الدوائر 
انتخابية  دائــرة  او جعل احملافظة 
واحدة خيانة للشــعب وتطلعاته 
فــي توجهه وال ميكــن القبول به 

مطلقا”.
وتابــع املســعودي ان ” اللجنــة 
النيابية مســتمرة في  القانونية 
اجتماعاتهــا مــع هيئة رئاســة 

البرملان من اجل مترير ملحق قانون 
االنتخابات النيابية”

واكد املســعودي أيضــا ان قانون 
االنتخابات امر مضــى به البرملان 
دستوريا وال رجعة فيه ومن يطالب 
األطر  بتعديلــه عليــه ســلوك 
الدســتورية بعد مصادقة رئاسة 
اجلريدة  فــي  ونشــره  اجلمهورية 
الرسمية , مبينا ان اجتماع رؤساء 
الكتل السياسية سيناقش فقط 
آلية توزيع الدوائر وهو اجراء فني .

رئيس   ” بــان  املســعودي  واضاف 

البرملان محمد احللبوســي حسم 
امس اجلدل حــول مطالبة بعض 
القوى السياســية بتعديل قانون 
االنتخابات وبني انــه الرجعة فيه 
األطر  كامــل  مســتوفي  لكونه 

الدستورية بالتشريع ” .
الكتــل  “رؤســاء  أن  وأضــاف، 
اجتماعات  ســتجري  السياسية 
مكثفــة، حلســم آليــة التوزيع 
والذهــاب نحــو التصويت لآللية 
“، مرجحاً “متريــر احمللق االنتخابي، 

خال األيام القليلة القادمة”.

طالبت باالنسحاب الفوري من حكومة االقليم التي وصفتها بالفاشلة  ملحقها سيمرر خالل أيام

نائب: الدوائر االنتخابية ستكون ثالث فصاعدا في كل محافظة

خريطة الصراع في سوريا "جامدة"
3 منذ 6 أشهر وقوات النظام مسيطرة
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال موقــع »بلومبيــرغ« إن وفــودا مصرفية 
إســرائيلية ســتزور اإلمارات، الشــهر اجلاري، 

لبحث تعاون مشترك بني اجلانبني.
وأشــار املوقع األميركي، إلى أن أكبر بنكني في 
إسرائيل يخططان لزيارة أبوظبي، بهدف توقيع 

اتفاقيات تعاون مصرفية.
وقال مصرف بنــك »هبوعليم« اإلســرائيلي، 
إن وفدا بقيادة الرئيــس التنفيذي دوف كوتلر، 
سيسافر إلى اإلمارات، الثالثاء، للقاء املسؤولني 
التنفيذيــني فــي البنــوك، إضافة إلــى كبار 

مسؤولي عالم املال واألعمال في أبوظبي.
كذلك، من املقــرر أن يقوم فريق بنك »لئومي« 
اإلسرائيلي، بزيارة مماثلة في 14 سبتمبر اجلاري، 
حيــث يخطط لتوقيــع اتفاقيــات تعاون مع 

البنوك اإلماراتية الرائدة أثناء وجوده هناك. 
وكانت أول رحلة جتارية بني إســرائيل واإلمارات 
بني إعالن اتفاقية الســالم بني البلدين برعاية 
أميركية، وصلت في األسبوع املاضي إلى مطار 
الرئاسة في العاصمة أبوظبي، وهي حتمل وفدا 
أميركيا - إسرائيليا يتقدمه مستشار الرئيس 

األميركي غاريد كوشنر.
وكانت اإلمارات وإسرائيل، اتفقتا على تشكيل 
جلنة مشــتركة للتعاون في مجــال اخلدمات 
املاليــة، في أعقــاب الزيــارة التاريخية للوفد 

اإلسرائيلي، األسبوع املاضي.
كذلك، أجرى مكتب أبوظبي لالستثمار نقاشا 
مشــتركا مع »استثمر في إســرائيل«، لوضع 
خطة تهدف إلى عالقــات ثنائية بني الطرفني 
خالل األشــهر املقبلة، وفقا ملــا أعلنته وكالة 

األنباء اإلماراتية )وام(، في 1 سبتمبر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعّرض عدد من األشخاص للطعن، امس األحد، 
في حادث وقع مبدينة برمنغهام اإلنكليزية، وفق 

ما أعلنت الشرطة.
وأشــارت الشــرطة إلى »حادث كبيــر«، دون 
التمكن من حتديد عدد اجلرحى وال مدى خطورة 

حاالتهم.
وقالت الشــرطة فــي بيان، إنهــا تلقت بالغا  
بشأن تعّرض شــخص للطعن وسط املدينة، 
قبل أن تُبّلغ بحصول حوادث أخرى مشــابهة 

بعد وقت قصير.
وقالت: »نحن على علم بوجود عدد من اجلرحى، 
لكننا في الوقت احلالي لسنا في موقع ميكننا 
من حتديد عددهم أو درجة خطورة إصاباتهم«.

وأضافت: »لكن جميــع أجهزة الطوارئ تعمل 
بشــكل مشــترك في املوقع وتضمن حصول 

اجلرحى على الرعاية الطبية«.
وأظهرت تســجيالت مصورة بثتها شــبكات 
التلفزة البريطانية، مناطق واسعة من وسط 
املدينة مغلقة بينما انتشــر عناصر شــرطة 
ارتــدوا ســترات مخصصة لغــرض التحليل 

اجلنائي.
وقالت شــرطة منطقة ميدالنــد الغربية: »ال 
يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل وقد نحتاج 
لبعض الوقــت لنكون في وضع يســمح لنا 
بتأكيد أي شيء، لن يكون من املناسب التكهن 

بأسباب احلادث في هذه املرحلة املبكرة«.

بلومبيرغ: تعاون 
مصرفي وشيك بين 
إسرائيل واإلمارات

تعّرض عدد من األشخاص 
للطعن في مدينة 

برمنغهام اإلنكليزية

متابعة ـ الصباح الجديد:

في تطور ميداني ملفت، أظهرت 
الصراع في سوريا عدم  خريطة 
ميدانية  تغييــرات  أي  حــدوث 
منذ ســتة أشــهر، بحسب ما 
ذكر مركز« جســور« للدراسات 

االستراتيجية.
بالشــأن  اخملتص  املركز  وأوضح 
الســوري أن خريطــة النفــوذ 
العســكري في البالد شــهدت 
املاضي  أغســطس  شهر  خالل 
ثباتا لنســب السيطرة الكلية 
بني أطــراف النــزاع، والتي جرى 
تســجليها فــي شــهر فبراير 

.2020
ويتضح من خالل ذلــك أن هذا 
األمر يحدث ألول مرة منذ تأجج 
املعارك في جميع انحاء ســوريا 

في العام 2012.
ووفقاً للخريطــة التي أصدرها 
فإن  للدراســات  مركز جســور 
نســب ســيطرة القــوى على 
األرض جــاءت لتؤكد محافظة 
قوات النظام الســوري على ما 
يعادل ثلثي األرض بنسبة 63.38 
قوات  بينما تســيطر  املئة،  في 
سوريا الدميقراطية على ما يزيد 
قليال عــن ربع مســاحة البالد، 
ليتبقى نحو 11 باملئة للفصائل 

املعارضة في الشمال.
وأرجــع املركز عــدم التغّير في 
نســب الســيطرة إلــى التزام 
القــوات احلكوميــة وفصائــل 
املعارضــة بوقف إطالق النار في 
إطــار مذّكرة موســكو التي مت 
توقيعها بني تركيا وروســيا في 
خمس مــارس املنصــرم، وذلك 
رغم خروقات مستمرة تشهدها 

محاور عدة.

تسلل وتصعيد
وأشــار املركــز إلــى أن شــهر 
استمرار  شــهد  قد  أغسطس 
ارتفاع وتيرة التصعيد من قصف 
مدفعــي وصاروخــي وعمليات 
تســّلل إلــى بعــض النقــاط 

املشتركة  الدوريات  واستهداف 
للقوات الروسية والتركية.

كمــا نوه املركز إلــى أن تنظيم 
»داعش« لم يعد يسيطر بشكل 
فعلي على أي مســاحات داخل 
ســوريا، رغم وجود بؤر مسلحة 
له ما تــزال قادرة علــى تنفيذ 
هجمــات متعددة في شــرقي 

سوريا.

تقييد حركة جيش النظام
وقال مدير املرصد السوري حلقوق 
في  الرحمن  عبد  رامي  اإلنسان، 
تصريح صحفي أن ســبب عدم 
اخلريطة  تغييــرات  أي  حــدوث 
إلى  بالدرجة  مرده  العســكرية 
األولــى إلى الــدور الكبير الذي 
املســيطرة  الــدول  بــه  تقوم 

على الســاحة السورية خاصة 
مــن جانب روســيا التي تفرض 
كلمتها على النظام في دمشق، 
أو من جانب تركيــا التي تدعم 
العديــد من فصائــل املعارضة 
وبعض  إدلب  فــي  تتمركز  التي 

مناطق شمالي سوريا.
ونــوه عبــد الرحمــن إلــى أن 
االتفاقات بني أنقرة وموسكو وما 
جنم عنها تفاهمات تقيد حركة 
ومتنعه  الســوري  النظام  جيش 
مــن القيام بأي تقدم في مناطق 
نفوذ املعارضة رغم حدوث بعض 

التصعيد بني فترة وأخرى.

أوضاع ميدانية معقدة
من جانبه أوضح اخلبير العكسر 
ي السوري إسماعيل أيوب أن مرد 

اجلمود على جبهــات إدلب يعود 
املعقدة،  امليدانية  األوضــاع  إلى 
مشــيرا إلى أن هنــاك احتمال 
كبير بقيام قوات النظام السوري 
بعملية عســكرية للســيطرة 
الزاوية  جبــل  منطقــة  علــى 
باعتبارها املنطقة الوحيدة التي  
ال تزال خارج ســيطرته وتشرف 
على طريق إم فور االســتراتيجي 

الرابط بني حلب والالذقية.
وأكــد أيوب أن األوضــاع معقدة 
للغاية مع تواصل حشــد قوات 
اإليرانية  وامليلشــيات  النظــام 
قواتها على تخــوم جبل الزواية 
جنوبي إدلب وبالتالي فإن حدوث 
عمل عسكري سيؤدي إلى وقوع 
احتكاك غير مرغوب بني روســيا 
وتركيــا، خاصــة وأن األخيرة قد 

نشــرت أكثر من فرقــة مدرعة 
والعديد من أنظمة الدفاع اجلوي 

في إدلب.
األميركية  األدارة  أن  إلى  وأشــار 
قادرة بشــكل كبيــر عبر األوراق 
أي  التي متلتكها من منع حدوث 
تصعيــدات ميدانية خطيرة في 
سوريا، والســيما مع وجود أزمة 
خطيرة في شــرق املتوسط بني 
تركيا من جهة واليونان من جهة 
برمتها  املنطقة  يجعل  مما  أخرى 

على صفيح ساخن.

 مسارات متعددة
سوريا  في  احلرب  خريطة  وكانت 
قد اتخــذت مســارات متعددة، 
فقبل التدخل الروسي في سوريا 
عام 2015 كانت الكفة متيل في 

كثير من األحيان لصالح فصائل 
على  داعش  وتنظيــم  املعارضة 
حساب قوات النظام، ولكن بعد 
التدخل متكنت قوات األســد من 
وفرض  واضحة  انتصارات  حتقيق 
مناطــق عــدم تصعيــد إلى أن 

سيطرت على ثلثي البالد.
باملقابل ســاعد التدخل التركي 
القــوي فــي منع ســقوط آخر 
معاقل املعارضة الرئيســية في 
إدلب بعــد أن عمليــات قصف 
مكثف لقوات النظام الســوري 
ملنعهــا من التقــدم أكثر، فيما 
الدولــي  التحالــف  يحمــي 
حليفه الرئيســي »قوات سوريا 
دورا  لعب  والــذي  الدميقراطية« 
كبيرا على القضاء على تنظيم 

داعش.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلن املتحدث باسم احلرس الوطني 
التونسي حسام الدين اجلبالي امس 
األحد أن عنصراً من احلرس الوطني 
ُقتل األحــد في اعتداء »إرهابي« في 
مدينة سوسة السياحية في شرق 

تونس.
وقال اجلبالي لوكالة فرانس برس إن 
»دوريــة أمنية تضم اثنني من أعوان 
لالعتداء  تعّرضــت  الوطني  احلرس 
بسكني في وســط مدينة سوسة 
من طرف إرهابي« مضيفاً أن »واحدا 

والثاني مصاب  منهما اسُتشــهد 
بجروح في املستشفى«.

للحرس  التابعــة  الدورية  وكانــت 
التونســي، تعرضت إلى  الوطنــي 
عملية دهس بســيارة أوال، قبل أن 
الهجوم على أفرادها طعنا، بحسب 

وكالة األنباء التونسية.
التونســية،  وأكــدت وكالة األنباء 
أن األجهــزة األمنيــة »متكنت من 

القضاء على منفذي العملية«.
الداخلية  وزارة  اإلثر أصــدرت  وعلى 
بيانــا شــرحت فيهم مالبســات 

العمليــة، وكشــفت أن عنصرين 
تابعني لسلك احلرس الوطني تعرضا 
لعملية دهس من قبــل 3 ارهابيني 
متشــيط  األمنية  القــوات  وتولت 
العناصر  ومحاصرة  العملية  املكان 
النار معهم  إطالق  وتبادل  اإلرهابية 

مما أدى إلى مقتل املهاجمني جميعا.
بحســب  العملية،  أســفرت  كما 
ســامي  الوكيل  مقتل  عن  الوزارة، 
في  للمستشفى  نقله  بعد  مرابط 
حني ال يــزال الوكيل رامــي اإلمام 

يتلقى العالج.

اعتداء إرهابي في تونس يودي بعنصر أمن والمهاجمين 

ألول مرة منذ بدء النزاع.. 

خريطة الصراع في سوريا »جامدة«
 منذ 6 أشهر وقوات النظام مسيطرة

نسب سيطرة 
القوى على 

األرض تؤكد 
محافظة قوات 
النظام السوري 

على ما يعادل 
ثلثي األرض 

بنسبة 63.38 
في المئة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــفت صحيفة »نيويورك تاميز« عن 
محــاوالت قامت بها الصني، لســرقة 
أبحاث جتريها جامعات أميركية، إلنتاج 

لقاح ضد فيروس كورونا املستجد.
وأكــدت الصحيفة أن قراصنة اخملابرات 
بيانات  اســتهداف  حاولــوا  الصينية 
وأبحاث خاصة بلقاح الفيروس التاجي، 
فيما قامت واشنطن بحماية اجلامعات 

والشركات التي تقوم بهذه األعمال.
وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن الصني 

ليســت وحدهــا الضليعة فــي هذه 
األعمــال، بل أن خدمة االســتخبارات 
على  التجســس  حاولــت  الروســية 
أبحاث اللقاحات فــي الواليات املتحدة 

وبريطانيا وكندا.
كذلك، برز دور إيران بشــكل كبير في 
اخلاصة  املعلومــات  محاوالت ســرقة 
الواليات  املقابل كثفت  باللقاحات، في 
لتعقــب محاوالت  املتحــدة جهودها 
التجسس وتعزيز عمليات احلماية على 

هذه املعلومات السرية.

وســاهمت جائحة كورونا في ســباق 
علمــي في كثير من الــدول العظمى، 
إلنتــاج لقاح ضد مــرض »كوفيد 19« 
الذي يســببه الفيروس، لكن منظمة 
أي منها  لــم تعتمد  العاملية  الصحة 

حتى اآلن.
واســتخدمت الصني عمــالء لها في 
منظمة الصحة العاملية حملاولة قرصنة 
معلومــات عــن اللقاحــات التي يتم 
تطويرهــا في مختلف أنحــاء العالم، 
حيــث تقــوم املنظمة بجمــع بيانات 

التطوير واختبارها  اللقاحات قيد  حول 
في جتــارب خاصة، قبل اعتماد أي منها 

بصفة رسمية، بحسب الصحيفة.
وأدى االستنتاج االستخباراتي األميركي 
في هذا الشأن، إلى دفع البيت األبيض 
نحو خــط متشــدد بشــأن منظمة 

الصحة العاملية، تقول الصحيفة.
وكان الرئيس األميركــي دونالد ترامب، 
أعلن عــن إنهاء العالقــة مع منظمة 
الصحة العامليــة التابعة لألمم املتحدة 
ووقف الدعم املالي لها، بعد أن اتهمها 

بـ »التواطؤ« مع الصني، والفشــل في 
محاســبة بكني، على خلفية تفشي 

فيروس كورونا.
وتعتبــر الواليــات املتحــدة الداعــم 
الرئيســي للمنظمــة العاملية، حيث 
قدمــت أكثر من 400 مليــون دوالر في 

عام 2019.
الفيدرالي،  التحقيقــات  مكتب  وحذر 
املســؤولني فــي األمم املتحــدة حــول 
التي  الصينيــة،  القرصنة  محــاوالت 
استهدفت شبكات الكمبيوتر التابعة 

لعلم األوبئة في جامعة نورث كارولينا 
وجامعات أميركية أخرى.

القرصنــة  عمليــات  جانــب  إلــى 
اإللكترونية، دخلت الصني في اجلامعات 
بطــرق أخــرى، حيث حذر مســؤولون 
حكوميــون مــن أن عمــالء اخملابــرات 
الصينية فــي الواليات املتحدة وأماكن 
أخــرى، حاولــوا جمع معلومــات عن 

العلماء الذين يجرون األبحاث. 
وأمــرت إدارة ترامــب، الصــني في 22 
يوليو، بإغالق قنصليتها في هيوســن 

جزئيا؛ ألن عمالء صينيني استخدموها 
كواجهة، حملاولة اختراق اخلبراء الطبيني 
التحقيقات  ملكتــب  وفقا  املدينة،  في 

الفيدرالي.
القنصليــة  إغــالق  علــى  وتعليقــا 
الصينية، قالــت الواليات املتحدة على 
لســان املتحدثــة باســم خارجيتها 
أورتاغوس فــي مؤمتر صحافي  مورغان 
ســابق، إن اخلطــوة اتخــذت »حلماية 
األميركية ومعلومات  الفكرية  امللكية 

األميركيني اخلاصة«.

الصين وروسيا حاولتا سرقة أبحاث عن لقاحات كورونا من جامعات أميركية

متابعة ـ الصباح الجديد:
الدبابات من  نقلت تركيــا عشــرات 
حدودها مع ســوريا جنوبا إلى احلدود 
الشــمالية الغربية مع اليونان، وفقا 
لتقرير نقلــه موقع »أحوال« اإلخباري 
عــن وكالــة أنبــاء محليــة موالية 

للحكومة.
وتأتي اخلطوة في إطــار التوتر املتزايد 
بني البلديــن اجلاريــن، العضوين في 
حلف شمال األطلسي )ناتو(، ال سيما 
فيما يتعلق بترســيم احلدود البحرية 
وتقاسم موارد الطاقة في شرق البحر 

املتوسط.
وقال »أحوال« نقــال عن وكالة »هابر« 
اإلخبارية، إن تركيــا حولت وجهة 40 
دبابة على األقل من احلدود مع سوريا 

إلى احلدود مع اليونان.
ومقطاع  الوكالــة صــورا  ونشــرت 
فيديو لعربــات عمالقة حتمل اآلليات 
وجهتهــا  إن  وقالــت  العســكرية، 
النهائية ستكون إقليم إدرنة احلدودي 
الغربي  الشــمال  أقصى  اليونان،  مع 

لتركيا.
التركية  احلــدود  القافلــة  وغــادرت 
الســورية امس االول الســبت، ومن 
املرجــح أن تنقــل بالقطــار عبر من 
ميناء اإلسكندرونة القريب من احلدود 
الســورية إلى إدرنة، حسب الوكالة.

ولــم تعلق مصــادر رســمية تركية 
بعد على التقرير املنشــور، وفق موقع 

»أحوال«.
أنقرة  املتزايد بني  التوتــر  وفي خضم 
وأثينــا، وجــه الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، السبت، تهديدا جديدا 
لليونان بسبب أزمة شرقي املتوسط، 
عشــية بدء قواته مناورات عسكرية 

في املنطقة.
ويحتدم اخلــالف بني تركيــا واليونان 
بشــكل متزايد بشــأن ثــروات الغاز 
والنفط في املنطقــة الغنية باملوارد، 
منذ نشرت تركيا سفينة استكشاف 

الشهر املاضي في املنطقة.
تركيا  أن  أردوغــان: »ســيدركون  وقال 
واالقتصادية  السياســية  القوة  متلك 
والعســكرية لتمزيق اخلرائط والوثائق 
اجملحفة التي تُفرض عليها«، في إشارة 
إلى املناطق املتنازع عليها بني البلدين.

وأضاف بلهجة متوعدة: »إما أن يفهموا 
وإما  والدبلوماسية،  السياســة  بلغة 
بالتجارب املريرة التي سيعيشونها في 
امليدان«، الفتا إلى أن »تركيا وشــعبها 
والنتائــج  مســتعدان ألي ســيناريو 

املترتبة عليه«.
وبدأت تدريبات عســكرية امس االحد  
أيام حسب مسؤولون  تستمر خمسة 
عسكريون أتراك في »جمهورية شمال 

قبرص« التي ال تعترف بها سوى أنقرة
وكان الناتو قد أعلن هذا االســبوع أن 
القادة األتــراك واليونانيني وافقوا على 
إجراء محادثات تقنية لتفادي أي حادث 
بني البلدين، فيمــا هدد االحتاد األوروبي 
بفــرض عقوبات علــى أنقــرة ما لم 
تتراجع عن إجراءاتها غير الشرعية في 

مياه املتوسط.
وقالت اليونان فــي وقت الحق إنها لم 
توافق بعــد على إجــراء محادثات، ما 
اســتدعى اتهاما من تركيا بأن الدولة 
العضو في االحتــاد األوروبي تتخلى عن 

احلوار.
وتقول قبرص واليونان إن أنقرة تنتهك 
سيادتهما بتنقيبها عن موارد الطاقة 
اإلقليمية، منذ نشــرت  مياههما  في 
أغســطس ســفينة   10 في  تركيــا 
االستكشــاف »عروج ريــس« يرافقها 
أسطول من الســفن احلربية في املياه 
بــني قبــرص وجزيرتي كاســتيلوريزو 

وكريت اليونانيتني.
ومت متديــد بقاء الســفينة فــي املياه 
املتنازع عليها ثالث مرات، وردت اليونان 
بإجراء منــاورات بحرية مع العديد من 
حلفاء االحتاد األوروبي ، ليس بعيدا من 
التدريبــات األقل حجمــا التي أجرتها 
تركيــا بني قبــرص وكريت األســبوع 

املاضي.

تركيا تنقل عشرات الدبابات إلى حدودها مع اليونان
في إطار التوتر المتزايد بين البلدين الجارين

”البري“ يواصل نقل اسطوانات االوكسجين 
2من منفذ الشالمجة الى مستشفيات البصرة

محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

تواصــل هيئة اســتثمار البصرة 
منــح اجــازات األســتثمار لعدد 
في  األســتثمارية  املشــاريع  من 

احملافظـة .
وقال رئيس هيئة استثمار البصرة 
املهنــدس عــاء عبد احلســن : 
ان هيئتنــا تواصل منــح اجازات 
األســتثمار لعــدد من املشــاريع 
ومنها مشاريع مت اجنازها وأخرى قيد 
األجناز وحتظى جميع هذه املشاريع 
مبتابعــة موقعيــة متواصلة من 
قبل متخصصن من كادر الهيئة 
العمل  مراحــل  علــى  لألطــاع 
واألجناز ومدى األلتزام الدقيق بكل 
من  املشــاريع  هــذه  ماتضمنته 
فقرات والتي متت املوافقة عليها .

منح اجازة استثمار القامة 
مشروع سكني جديد بكلفة 

تتجاوز 85 مليون دوالر

  وبــّن رئيس الهيئــة : إن الهيئة 
برفع  اخلاصة  خططها  وضمن 
في  احلضري  السكن  مستوى 
البصرة ، منحت اجازة استثمارية 
النشاء 1110 وحدة ســكنية قرب 

املدينة الرياضية 
ان املشروع يتكون   وأضاف سلمان 
و  870 وحدة ســكنية افقية  من 
240 عموديــة  الى جانب مراكــز 
و  جتارية واخرى مع مبــان صحية 
مدارس ابتدائيــة و ثانوية و رياض 
اطفــال مــع مســاحات خضراء 
ومواقف خاصة للسيارات.،  وتابــع 
ان املشروع سيتبع احدث اساليب 
سيكون  وبالتالي  العصري  البناء 
في  واعدة  حضارية  واجهة 

البصـرة .
10 مشــاريع  ان هنالــك   يذكــر 
في  حاليا  اســتثمارية ســكنية 
البصرة قيد االجنــاز قارب بعضها 

على االكتمال .

قرب اكتمال مستشفى املودة 
لطب العيون في البصرة

اســتثمار  هيئة  رئيس  وكشــف 
البصرة ايضا عن تقدم نسبة اجناز 
املودة لطب  مشروع مستشــفى 
العيون التخصصي االســتثماري 
الواقع في منطقة حي املدراء في 
احملافظــة اذ جتاوزت %85 وفي وقت 

قياسي 
ان  املشــروع االستثماري  واوضح 
الــذي يقام على مســاحة 1230 
متر مربــع يعد اول مستشــفى 
تخصصــي لطب العيــون حيث 
ســيقدم خدمات طبية متقدمة 
تضاهي ما موجود في دول العالم 
املتطور و ســيعمل علــى توفير 
عمليــات زراعــة القرنيــة وقص 
االجهزة  باحدث  الزجاجي  السائل 

املســتوردة مــن مناشــئ عاملية 
كذلك ســيوفر عاجات تصحيح 
البصر و عاج الشــبكية باحدث 

تقنيات الليزر 
املشــروع  ان  الى  ولفت ســلمان 
يتكون من خمســة طوابق وينشأ 
بكلفة استثمارية تتجاوز 9 مليون 
دوالر فــي مركز مدينــة البصرة, 
ان اهميتة االســتثمارية  مضيفا 
الســياحة  تقليــل  فــي  تكمن 
العاجية خــارج العــراق بعد ان 
كان العديد من املواطنن املصابن 
بأمــراض العيــون املســتعصية 
إلجراء  البلــد  خــارج  يســافرون 
إال   ، عمليــات جراحية معمقــة 
تخصصي  مستشــفى  توفير  أن 
األجهزة  أحــدث  علــى  يحتــوي 
املوجودة  والتشخيصية  العاجية 
في العالم سيسمح بإجراء جميع 
العمليــات في احملافظــة و يعمل 
الصعبة  بالعملة  االحتفاظ  على 

داخل البلد.

منح اجازة لتنفيذ مشروع قرب 
منفذ الشالمجة احلدودي

وأعلــن رئيــس هيئة االســتثمار 
فــي البصــرة عــن منــح إجازة 
اســتثمارية الى مستثمر محلي 
لتنفيــذ مشــروع خدمــي قرب 
بكلفة  احلدودي  الشامجة  منفذ 
تتجــاوز 8 مليــون دوالر، مبينا انه 
يتضمن انشــاء محطــة وقود و 
متاجر ومطاعم وقاعات الستراحة 

لتصليــح  وورشــة  املســافرين 
السيارات ومواقف للسيارات على 
مســاحة 29 دومن الفتا الى تنفيذ 

املشروع خال مدة 30 شهرا ..
وأن املشروع ينسجم مع تطلعات 
احلكومــة االحتاديــة فــي تطوير 
املنافذ احلدودية مبا يسهم في رفع 
وتيرة التبادل التجاري بن الدولتن 
زيادة  على  وانعكاســاته  اجلارتن 
مشــيراً  للبلد  االقتصادية  املوارد 
إلى أن املشــروع سيقدم خدمات 
املقدمة  باخلدمــات  مقارنة  مميزة 

خال الفترة املاضية. .

حتقيق نسبة اجناز متقدمة في 
اكبر معمل لالنابيب في العراق

كما أعلن رئيس هيئة االســتثمار 
في محافظة البصــرة عن تقدم 
نســب االجناز في معمل النرجس 

إلنتاج االنابيب 
األكبر في  والذي يعد  األستثماري 

العراق.
وقال إن كلفة املشروع في مرحلته 
االولى تتجــاوز 5 مليون دوالر فيما 
ترتفع في مرحلته الثانية للتجاوز 
10 مليون دوالر ومت تشــييده على 
مساحة 25 دومنا مبينا في الوقت 
 5 ان املعمل يحتــوي على  ذاتــه 
خطــوط النتــاج االنابيــب ثاثة 
تتراوح   HDPE انابيب  النتاج  منها 
اقطارهــا من 75 الــى 800 ملم 
فيما يحتــوي املعمل على خطن 
انابيب  النتــاج  اخرين  انتاجيــن 

 110 من  اقطارها  تتــراوح   UPVC
لغاية 650 ملم .

واضاف عبد احلسن الى ان اهمية 
املعمل تكمن في سد اكثر من 50 
% من حاجة العــراق من االنابيب 
الفتــا الى ان الهيئــة تعمل على 
بشــكل  الصناعي  القطاع  دعم 
كبيــر مــن خــال توفيــر كافة 
التســهيات للمســتثمرين و مبا 
يعمــل على انشــاء معامل توفر 
منتــج محلي مبواصفــات عاملية 
يصب في مصلحة املســتهلك و 

يقلل من املستورد .
مــن جانبه قــال املديــر املفوض 
الدراجي  املستثمرة حامت  للشركة 
ان هذا املشــروع بعد اجنازه سوف 
يوفــر فرص عمل ألكثــر من 100 
شخص ويقلل اســتيراد االنابيب 
التحتية  البنى  في  املســتخدمة 
و االنشــاءات ومبواصفــات عاملية 
لدعم  تنافسية  أســعار  وكذلك 

املنتج احمللي.
يذكر ان هيئة االستثمار كانت قد 
منحت االجازة االســتثمارية رقم 
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مبدة تنفيذ تبلغ 12 شهرا .

افتتاح مشروع مستشفى دار 
الشفاء االستثماري في الزبير

وأوضح : لقد مت أفتتاح  مشــروع 
مستشفى دار الشفاء االستثماري 
احد املشــاريع االســتثمارية في 
قضــاء الزبير بكلفــة  24 مليون 

دوالر.
املشروع يسع 60 سريراً، ويحوي 5 
غرف عمليات، باإلضافة إلى مركز 
العيــون وآخر  متخصــص بطب 
لألســنان، ويضم قســماً للوالدة 
طوارئ  وقســم  األنابيب  وأطفال 
ومختبرات وصيدليــة، و50 غرفة 
ان  الى  رقود. وأشــار عبد احلسن 
هذا املشــروع يعتبر من املشاريع 
املهمة التي ستضيف نقلة نوعية 
وكميــة لقطاع الصحــة و يوفر 
اكثــر من 100 فرصــة عمل كما 
ســيخفف عن كاهــل املواطنن 
خارج  لألطباء  مراجعاتهــم  ومن 
العراق داعيا العاملن باملستشفى 
اخلدمات  أفضــل  تقدمي  بضــرورة 
احملافظة  ألبناء  والطبية  الصحية 
وان تكون األســعار مناســبة في 
واألدوية  اجلراحية  العمليات  إجراء 
والعاجات كافــة من اجل حتقيق 
الهدف املنشــود مــن إحالة هذا 

املشروع 
مــن جهته كشــف املســتثمر 
عودة حميد ياســر الى تخصيص 
صندوق ريعي بنسبة عشرة باملئة 
من عائدات املستشــفى للفقراء 
ويكــون  املتعففــة  والطبقــات 
ذلــك عن طريــق اجــراء عاجات 
وفحوصــات وعمليــات مجانية , 
الطبية  الكــوادر  ان  الــى  منوها 
تتمتع  املستشــفى  في  العاملة 
بكفــاءة عاليــة وكذلــك كافة 
من  املستخدمة  الطبية  األجهزة 

مناشيء عاملية أوربية رصينة.

  تشغيل معمل سمنت صقر 
الكيطان بطاقة مليون طن 

سنويا

 وكشــف رئيــس هيئة اســثمار 
معمل  تشــغيل  عــن  البصــرة 
ســمنت صقر الكيطــان بكلفة 
تتجاوز 43 مليون و 700 الف دوالر 
لينتــج مــادة الســمنت بطاقة 
مليون طن سنويا .  وقال ان معمل 
ســمنت صقر الكيطان ســاهم 
فــي ايجاد مصــدر دخــل الكثر 
من 250 عائلــة بصرية من خال 
تشــغيل االيدي العاملــة احمللية 
. .  و ان املعمل يســاهم ايضا في 
سد حاجة السوق احمللية وتصدير 
الفائض الــى احملافظات العراقية 
االخرى، مبينــا ان املعمل يعد من 
اهم املعامل في صناعة االسمنت 
الواقع  وركيزة اساســية في رفع 
االقتصــادي للمحافظة او الباد. 
خصوصا وان السمنت املنتج وفق 
اعلى املواصفات و املعايير العاملية. 
 من جهته اوضح مدير املشروع رعد 
كاطع ان املعمل اقيم بالشــراكة 
مع شركة اتوك الباكستانية على 
60 دومنا لينتج السمنت  مساحة 
املقــاوم و العــادي بصيغتن غير 
مكيــس )فل( ليســوق عن طريق 
الناقــات احلوضيــة او من خال 
تعبئتــه باكيــاس ليســوق الى 
البصرة باالضافــة الى احملافظات 

اجلنوبية االخرى .

افتتاح عدد من المشاريع االستثمارية وتسارع في نسب اإلنجاز ألخرى
مدير هيئة استثمار البصرة للصباح الجديد :

يستمر العمل والعطاء برغم جائحة الوباء

تواصل هيئة استثمار 
البصرة منح اجازات 
لعدد من المشاريع 
ومنها مشاريع تم 

انجازها وأخرى 
قيد األنجاز وتحظى 

جميع هذه المشاريع 
بمتابعة موقعية 

متواصلة من قبل 
متخصصين في 

الهيئة
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امام انظار المســؤولين في امانة بغداد 
المحترمين 
بعد التحية :

نحــن لفيف من منطقة القطع محلة 705 حي 
اخلليج / النعيرية ، نضع مشكلتنا امام انظاركم 
لكــي تطلعوا على الواقع املأســاوي للمنطقة 
التي تعاني من ســوء اخلدمات التي تتمثل بعدم 
وحود التيار الكهرباء اضافــة الى انعدام الواقع 
اخلدمي حيث ان الشــوارع غير مبلطة وبا صرف 
صحي وانقطاع املاء الصافي الصالح للشــرب 

بصورة مستمرة .
كمــا ان املنطقة تفتقر الى املــدارس االبتدائية 
او حضانــات االطفال اضافة الى تراكم النفايات 
واكداس القمامة امام املنازل البالغة 850 قطعة 
ارض تسكنها 250 عائلة ، فا مغيث لنا اال اهلل 
سبحانه وتعالى واســتجابتكم ملشكلتنا التي 

اصبحت تؤرق االطفال قبل الكبار .
وهلل ناصركم ومعينكم على االستجابة في حل 
هذه املشكات التي ميتلئ بها بلدنا ، واهلل املوفق 

جانب من بناية مستشفى املودة لطب العيون األستثماري  في البصرة

البصرة _ الصباح الجديد :

يواصل اســطول الشــركة العامة 
للنقل البري / إحدى تشكيات وزارة 
/دائرة  وزارة الصحــة  النقل بدعــم 
صحة البصرة في ظل ظروف جائحة 

كورونا.
واوضح مدير عام الشــركة مرتضى 
اكمل  ان اسطولنا  الشحماني  كرمي 
نقل )4000( اســطوانة اوكســجن 
الى  احلدودي  الشــامچة  منفذ  من 
مستشــفيات البصرة لاسهام في 
ابنائنا  مواجھة جائحة كورونا النقاذ 

الراقدين في املستشفيات. 
واكد املدير العام إن الشــركة عازمة 
علــى الوقوف مع ابناء شــعبنا في 
محنتهم حتــى العبور الى بر االمان 

باذن اهلل. 
على صعيد متصل أسهم أسطول 

 / البري  للنقل  العامـــة  الشــركة 
إحدى تشــكيات وزارة النقل بنقل 
أكثر من )13( ألف طًن من األسمـدة 
مت نقلهـــا من معمل أسمـدة خور 
الزبير في محافظة البصرة بإجتـــاه 
والشماليـة  الوسطى  احملافظـــات 

بواقع )329( نقلـة.
يأتي ذلك بضرورة العمل املشترك مع 
وزارة الزراعـــة لضمـان جناح اخلطـة 
الزراعيـــة للموسم الصيفي ودعم 
جهــود احلكومة في توفيــر الغات 
واملنتجات الزراعية مبا يؤمن اإلكتفـاء 

الذاتي من احملاصيل الزراعيـة.
وأكــد املدير العــام على أهميـــة 
أســطول النقــل البري في تدويـــر 
اإلقتصـــادي  النشـــاط  حركـــة 
العقــود  خــال  مــن  والتجـــاري 
التعـاون  زيـادة  يؤمن  املشتركـة مبـا 
والدوائـــر  اخلـــاص  القطـــاع  مع 
املاليـة  املوارد  احلكوميـــة وتعظيم 

للطرفيـن .

ضمن نشــاطه املتواصل في مجال 
نقــل احلموالت اخملتلفة من الســلع 
والبضائع بكافة أشكالهـا وأنواعهـا 
من مفــردات البطاقة التموينيـــة 
والرز  احملليـة  احلنطـــة  من  واحلبوب 
املستـــورد ومواد أخرى أجنز أسطول 
الشــركة العامة للنقل البري قفزة 
نوعية عبر حتقيق ) 1123( نقلة خال 
أيام األسبوع املنصرم بحمولة بلغت 

أكثر من )40( ألف طناً ..
جاء ذلك تناغماً وتوجيهـات السيـد 
وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي 
باهــض احملتــرم ومتابعــة ميدانية  
الشحمـاني  كرمي  مرتـضى  للسيـد 
العـام  املديـــر  اإلدارة  رئيس مجلس 
للشركـــة الــذي واكــب حركــة 
الشــاحنات في ميناء البصرة خال 

األيام املاضية ..
إذ أسهم أسطول النقل البري خال 
أســبوع ونيف بنقل أكثــر من )11( 
ألف طنـــاً من األســمدة مت نقلها 

من مـــعمل أسمدة خور الزبير في 
محافظة البصرة بإجتاه احملافظـــات 
الوســطى واجلنوبيـــة بواقع )311( 
نقلـة ، ومت كذلك حتقيق )812( نقلة 
من مادة الرز املستورد بحمولة بلغت 
أكثر من )28( ألف طنـــاً احململ على 
منت الباخرة )East Bangkookُ( والتي 
رســـت في ميناء أم قصــر اجلنوبي 

على رصيف رقم /3 ..
وأكد الشحمـاني خال لقـاءه رجـال 
النقل البري في أرصفة التحميـــل 
مبنجزات  تفتخــر  الشــركة  بـــأن 
أسطولهـــا فــي ميـــادين العمل 
سواء فيمـا يخص النقل في موانئ 
أو عبر معمل األســـمدة  البصــرة 
في خور الزبير ال سيمـــا أرتـال نقل 
مادة احلنطـة احملليـة بن احملافظـات 
كافـة وأننا نحث اخلطى للعمل مع 
لتطوير  اخملتصة  احلكوميــة  اجلهات 
أســطول الشركة مبا ميكنه من إجناز 

مهامه في مجال النقل البري .

تقرير

“البري” يواصل نقل اسطوانات االوكسجين من منفذ الشالمجة الى مستشفيات البصرة

مناشدة 

 كركوك _ الصباح الجديد :
بظروف عمل اســتثنائية تواصل 
املديرية العامة للمجاري اعمالها 
مجاري  شــبكات  مشــروع  في 
املوحد عن طريق شركة  كركوك 
)بــوزو التركية واحملــال بعهدتها 

تنفيذ املشروع( 
املشــاريع  االعمــال كونــه من 
الستراتيجية واملهمة مع التأكيد 
على اعتماد طرق احلماية الوقائية 

للماكات العاملة في املشروع.
العمل مســتمر في صب اسس 
احواضالتهويــة واعمــال دفــن 
واعمال  التجفيف  احواض  وحدل 

منظومة  والحــواض  احلفريــات 
ازالة الرمان والدهون واعمال صب 
اســس االبنية اخلدمية  املشروع 
دومن  مقام علــى مســاحة ٢٣٢ 
كمرحلــة اولى يخــدم مايقارب 
ابناء  مــن  ٨٧٠٠٠٠الف نســمة 

احملافظة.
ينتج  اجنــازه  حال  في  املشــروع 
مايقــارب ٣٠٠ الــف م٣ /باليوم 
الصاحلة  املعاجلــة  امليــاه  مــن 
تسهم  حيث  الزراعي  للســقي 
هــذه الكمية بتقليــل الضغط 
على املوارد املائية ويعتبر املشروع 

مصدر للمياه.

املشروع يســهم ايضا في توفير 
فرص عمل للطاقات الشــبابية 
فترة  احملافظة خــال  ابنــاء  من 
اجنــازه  بعــد  وحتــى  تنفيــذه 

وتشغيله.
كذلك يسهم املشروع في انتاج 
االسمدة العضوية واحلفاظ على 
التلوث  من  املائية  املســطحات 
وحتســن الواقع اخلدمي والبيئي 

في محافظة كركوك.
املشروع يحظى باهتمام ومتابعة 
املدير  الســيد  قبل  من  ميدانية 
)يعرب قحطان  املهنــدس  العام 
الفضل  لــه  الــذي كان  عباس( 

بعــد اهلل بان تعود احلياة الى هذا 
املشروع احليوي واالستراتيجي

باالضافة الــى دور دائرة املهندس 
واالشــراف  واملتابعــة  املقيــم 
امليدانيــة لكافــة االعمــال في 
املشــروع اذتبلــغ نســبة االجناز 
الفعلي ٣٠ ٪ بينما بلغت نسبة 

االجناز اخملطط ٢٥ ٪
جدية الشركة املنفذة للمشروع 
في اجناز االعمال املوكلة لها وفق 
وفي  املعتمدة  الفنية  املواصفات 
اطار الســقوف الزمنيــة احملددة 
بشــكله  املشــروع  اجناز  لغرض 
من  للمواطنن  خدمــة  النهائي 

تواصل العمل في مشروع شبكات مجاري كركوك الموحد

بغداد _ الصباح الجديد :
تــرأس وزيــر التخطيط الدكتــور خالد بتــال النجم 
اجللســة اخلامســة لعام 2020 لهيئة الراي ملناقشة 
عدد من القضايا املعروضة في جدول االعمال، واتخذت 

اإلجراءات والقرارات والتوجيهات املطلوبة بشأنها.
وأكد الوزير في مستهل اجللسة ان املرحلة الراهنة التي 
مير بهــا العراق، تتطلب مضاعفة اجلهــود وزيادة وتيرة 
العمل وتسهيل اإلجراءات، ســيما فيما يتعلق مبهام 
وزارة التخطيط، املتعلقة مبتابعة املشــاريع املستمرة، 
ومساعدة الوزارات واحملافظات في تنفيذ تلك املشاريع، 
فضا عــن جهود الوزارة في اجملــاالت األخرى، املرتبطة 
بدعم وتطويــر القطاع اخلــاص، وتســهيل إجراءات 

تسجيل وتصنيف املقاولن .
ووجه في الوقت نفســه  بضرورة إياء قضايا املوظفن 
اهتمامــا خاصا من قبل قيادات الوزارة ، من خال وضع 
آلية مناســبة للمقابات األســبوعية، سعيا لتوفير 

اجواء مستقرة للعمل في اجهزة ودوائر الوزارة.
إلى ذلك ناقشــت الهيئة، إجراءات دعم القطاع اخلاص 
ومتكينه من اداء مهامه التنموية بالشراكة مع القطاع 

العام.

بغداد _ الصباح الجديد :
متكنت دراســة علمية أعّدها فريق بحثي مشترك في 
جامعتــي املســتنصرية والتكنولوجيــة، من تصنيع 
متحسس غازي يُستعمل للكشف عن التلوث البيئي.
وتضمنــت الدراســة املكــون فريقهــا البحثي من 
التدريســي باجلامعة املستنصرية الدكتور علي أحمد 
يوســف والتدريســي باجلامعة التكنولوجية الدكتور 
علــوان محمد علــوان والباحث حســام رفعت عبد، 
حتضيــر مركب )ثنائي أوكســيد القصدير: أوكســيد 
النحاس النانوي( مع تراكيز مختلفة من مادة أوكسيد 
النحاس، وترســيبه على الســيلكون املسامي احملضر 
)photoelectrochemical etching(، وتكوين  بطريقــة 
SnO2:CuO/( متحسس غاز األمونيا بالتركيب النانوي

Psi( عند درجة حرارة الغرفة، فضاً عن بحث اخلصائص 
التركيبية للمركب بوســاطة حيود االشعة السينية، 
واجملهر اإللكتروني املاســح، ومطياف تشتت الطاقة، 

.)AFM( ومجهر القوة الذري
وبينــت نتائج الدراســة التي مت نشــرها فــي مجلة 
عاملية رصينة مصنفة ضمن مســتوعب ســكوباس، 
إن املتحســس اجلديد يتميز بقدرته العالية ودقته في 
الكشف عن التلوث البيئي الناجت عن الغازات املوجودة 

في اجلو.

وزير التخطيط يؤكد على 
ضرورة متابعة المشاريع 

ودعم القطاع الخاص

دراسة مشتركة بين جامعتي 
المستنصرية والتكنولوجية 

للكشف عن التلوث البيئي

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة التخطيط امس االحد 
احالــة موازنــة العــام 2020 الى 
مجلس الــوزراء للمصادقة عليها 
النواب  جمللــس  احالتها  ثــم  ومن 
القرارها ، مشــيرة الــى أن املوازنة 
وترفيعات  تتضمن اطاق عــاوات 

املوظفني.
واوضح وكيــل الوزارة ماهر جوهان 
فــي بيان لــه إن "املوازنــة املالية 
االحتادية للعــام احلالي 2020 التي 
ارســلتها وزارة املالية الى مجلس 
الوزراء يــوم االربعــاء املاضي، هي 
نفســها املوازنة التــي مت اعدادها 
في وقت ســابق وحتوي عجزا ماليا 
يقدر بـــ 80 ترليون دينار، واعتمدت 

علــى مبلغ اجمالي يقــدر بـ 146 
ترليون دينار". واكد وكيل الوزارة أن 
تغيير،  اي  "املوازنة لم يطرأ عليها 
كما احتوت ايضــا اطاق العاوات 
املوظفني"،  جلميــع  والترفيعــات 
مبينــا ان "الدرجــات الوظيفيــة 
التقاعد،  على  االحالة  عن  املتوفرة 
متت اضافتها على املوازنة االحتادية 
للعام 2021". واشار الوكيل الى ان 
وزارتــي التخطيط والنفط اضافة 
الى البنــك املركزي وهيئة اجلمارك 
ودائرة الدين العام، تستعرض حاليا 
املبالــغ التي من املمكــن ان ترفد 
تفتقر  والتي   2021 العــام  موازنة 

الى اآلن وجود ارقام نهائية".
تفصيات موسعة ص6

التخطيط: موازنة 2020 وصلت 
مجلس الوزراء و2021 تحت االعداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت قيادة العمليات املشتركة 
امس األحــد ، أنها جادة في فرض 
التي  احملافظات  فــي كل  القانون 
تعانــي من انفات أمني بســبب 
مشيرًة  املنضبط،  غير  الســاح 
إلى أن العمليات التي أطلقت في 
بغداد والبصرة حققت أهدافها.  

ونقلــت وكالة األنبــاء العراقية 
باســم  املتحدث  عن  الرســمية 
اخلفاجي  حتسني  اللواء  العمليات 
نفذت عمليات  القيــادة  إن  قوله 
أمنية في بغداد والبصرة وبتوجيه 

من القائد العام للقوات املسلحة 
"مبطاردة  الكاظمــي،  مصطفى 

وماحقة اخلارجني عن القانون". 
وأضــاف أن "العمليــة االمنيــة 
حققــت نتائجها، مــن خال ما 
حصلت عليه من أسلحة واعتدة، 
فضــاً عــن القــاء القبض على 
مطلوبني مهمني في جتارة اخملدرات 

واالرهاب".  
العمليات  "انطــاق  أن  وأوضــح 
أجل  االخيرة، جــاءت من  االمنية 
حصر الســاح بيد الدولة، فضا 

عن فرض هيبة الدولة والقانون".

بغداد - الصباح الجديد:
اقترحــْت رئاســة جلنــة األمــن 
والدفاع النيابية، امس االحد، عقد 
التعاون  جمللس  استثنائية  جلسة 
االسامي او جامعة الدول العربية 
اليقاف االعتــداءات التركية على 
وتقليل حصته  العراقيــة  احلدود 
من مياه نهري دجلة والفرات، من 
دون مراعــاة للمواثيــق واالعراف 
الدولية التي تؤكد حســن اجلوار 

بني الدول.
وقال رئيس اللجنة محمد رضا ال 

حيدر في تصريــح اطلعت عليه 
الصباح اجلديد، إن “متادي تركيا في 
خرق ســيادة البلد يجعلنا نرفض 
دعوات اجللوس معها على طاولة 

املفاوضات”.
“للحــوار  حيــدر  آل  واشــترط 
انســحاب تركيــا من الشــريط 
احلــدودي مع العــراق الذي حتتله، 
خصوصاً ان العراق ال يســمح بان 
تكون ارضــه قاعدة لاعتداء على 
دول اجلوار بحســب ما نص عليه 

الدستور”.

برلمانيون: ما قامت به تركيا اعتداء يتطلب 
إجراءات رادعة وليس مشكلة تحل بالتفاوض

العمليات المشتركة: جادون في 
فرض القانون على كل المحافظات 

التي تعاني السالح المنفلت

بغداد - وعد الشمري:
أكد نواب، أمــس االحد، ان اتفاقا 
الدوائر  حســم  على  سياســيا 
خــال  ســيجري  االنتخابيــة 
األســبوع احلالي، الفتــني إلى أن 
اجتماعات مكثفة ستعقد لهذا 
الغرض بني رؤساء الكتل ورئاسة 
البرملــان وبحضــور االمم املتحدة، 
مشــددين في الوقــت ذاته على 
اهمية اقرار قانون املوازنة لتأمني 
التخصيصــات املاليــة إلجنــاح 

عملية االقتراع.
وقال النائب حســني اليســاري، 
في حديث إلى "الصباح اجلديد"، 
قانــون  حــول  "النقاشــات  إن 

االنتخابات ما زال مستمرة".
وتابع اليساري، أن "تقرير اللجنة 
القانونيــة النيابيــة، التــي في 
عهدتها املاحق املتعلقة بالدوائر 
االنتخابيــة، اقر بــأن اجتماعات 
عديدة مت عقدها حلسم املوضوع، 
لكن مــن دون الوصول إلى نتائج 

ملموسة".
ولفــت، إلى أن "رئاســة البرملان 
وجهــت الكتــل بــأن تواصــل 
اخلافات  النتهــاء  اجتماعاتهــا 
حول موضــوع الدوائر االنتخابية 
متعــددة كانــت أم فردية خال 

االسبوع احلالي".
وبني اليساري، أن "االتفاق سيكون 
بحضــور مفوضيــة االنتخابات 
لكي نخرج بالية ممكنة التطبيق 

وحتفظ ارادة الناخب العراقي".
"االجتماعات  أن  علــى  وشــدد، 
ســوف يحضرها ايضاً ممثلو االمم 
املتحدة، وسوف تتركز النقاشات 
إلكمال  اخلافية  القضايــا  حول 
قانــون االنتخابــات ودخوله حيز 

النفاذ".
ومضى اليســاري، إلى أن "االرادة 

نحــو  حاضــرة  التشــريعية 
التصويت علــى اجلداول امللحقة 
لكي نوفر مستلزمات االنتخابات 

املبكرة ".
النائب جواد املوسوي،  بدروه، ذكر 
بأن "رغبــة اعضاء البرملان كبيرة 
بأن يكــون الفصل التشــريعي 
احلالــي حافــاً بالقوانني املهمة 
السيما على الصعيد االنتخابي".
وتابــع املوســوي، أن "أول هــذه 
التشــريعات هو موضوع اكمال 

الدوائر االنتخابية حيث نحن مع 
تعددها لكي نحفظ ارادة الناخب 

العراقي".
على  "الكتــل مصــرة  أن  وأورد، 
اجراء االنتخابات بشــكل مبكر، 
ما يستدعي منها أن نتولى توفير 
املتطلبات التشريعية إلجناحها".

ومضى املوســوي، إلــى أن "جناح 
ال  االنتخابات  عمــل مفوضيــة 
امللحقة،  باجلــداول  يرتبط فقط 
بــل ينبغــي أن يشــمل ايضــاً 

إقــرار املوازنــة العامــة لتوفير 
املســتلزمات املاليــة لعمليــة 

االقتراع".
إلى ذلك، أكد النائب عامر الفايز 
حســم  على  سياســي  "اتفاق 
قانــون االنتخابات وجداوله خال 

االيام القليلة املقبلة".
وذكر الفايز، إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "القانــون مت التصويــت عليه 
في وقت ســابق، لكنه يخلو من 
اجلداول امللحقــة التي حتتاج إلى 

توافق بني الكتل السياسية".
"اجتماعــات  عــن  ويتحــدث، 
ســوف تعقد بني رؤســاء الكتل 
السياســية واللجــان املعنيــة 
بحضور هيئة الرئاســة ملناقشة 
جميع املقترحــات بصدد الدوائر 

بغية اختيار افضلها".
وانتهــى الفايــز، إلــى أن "نفاذ 
القانــون ينبغــي أن يكون خال 
لكن  مع ماحقه،  احلالي  الشهر 
نعطــي فرصــة مناســبة امام 

الفنية  اللوازم  لتهيئة  املفوضية 
لانتخابات املبكرة".

يذكــر أن احلكومــة كانــت قد 
حدد الســادس من شهر حزيران 
ألجراء  موعــداً  املقبل  العام  من 
ودعــت  املبكــرة،  االنتخابــات 
ملســاندة  املعنية  اجلهات  جميع 
جهــود اجناحهــا، بالتزامــن مع 
استمرار التظاهرات في مختلف 
للمطالبة  العراقيــة  احملافظات 

باالصاح.

اتفاق نيابي وسياسي على حسم الدوائر 
االنتـخابية خالل األسبوع الحالي

مجلس النواب "ارشيف"

بغية انجاز الملحق الخاص بقانون االنتخابات الذي اقر قبل اشهر

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اإلســكان، عن  أعلن صنــدوق 
الشروع بخطة ملنح 1000 قرض 
واحملافظات،  بغداد  في  شــهرياً 
علــى أن يكــون احلــد األعلى 
للقرض 50  مليون دينار يســدد 
مقابل  ســنوات   10 مدى  على 

عمولة ادارية ومن دون فوائد. 
مدير عام الصندوق التابع لوزارة 
اإلعمــار واإلســكان والبلديات 
إن  ضياء موجد عبــد اهلل قال 
هذه اخلطــة محددة بـ 12 الف 
قرض ســنويا تــوزع بني جميع 
احملافظات عدا اقليم كوردستان، 
مبينا أن مبالغ القرض مختلفة 
واالقضية  املناطــق  بحســب 
والنواحي، فاحلد االعلى للقرض 
50 مليــون دينار  داخل بغــداد 
التابعة  والنواحي  االقضية  أما 
40  مليونا،  للعاصمــة فهــو 
احملافظات  ملراكــز  بينما حــدد 
واالقضية  40  مليونــا  مبلــغ 
والنواحــي التابعة للمحافظة 

35  مليونا.
تلــك  أن  اهلل،  عبــد  وأضــاف 

القروض ستكون من دون فائدة 
لكن هناك عمولــة ادارية تبلغ 
2 باملئة لصندوق االســكان من 
املبلغ الكلــي للقرض و3 باملئة 
تذهــب للبنك املركــزي تؤخذ 
مرة واحدة فقــط ومن الدفعة 
االولــى، علما ان مدة تســديد 

القرض ستكون 10  سنوات. 
واوضح عبد اهلل ان شروط قبول 
أن  االقتراض تضمنت  معامات 
يكون املقترض عراقي اجلنسية 
ولديه ســند العقــار منوذج 25 
مع تقدمي خريطة تثبيت احلدود 
بلوك كامــل مختومة من قبل 
دائرة التسجيل العقاري اضافة 
الى اجازة ضمــان اصلية نافذة 
مع خريطــة البنــاء وان تكون 
حصــة طالب القــرض ال تقل 
عــن 100م ومســاحة الوحدة 
الســكنية ال تقل عــن 65 م، 
فضا عن تعهــد دائرة الكفيل 
الشخصية  واملستمســكات 
له، علما أن عمر طالب القرض 
يجب اال يقل عــن 22 عاماً وال 

يتجاوز 65 عاماً.

خطة لمنح 1000 قرض شهريا 
لكل محافظة في صندوق اإلسكان 

تسدد على مدى عشر  سنوات ومن دون فوائد



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

تواصــل هيئة اســتثمار البصرة 
منــح اجــازات األســتثمار لعدد 
في  األســتثمارية  املشــاريع  من 

احملافظـة .
وقال رئيس هيئة استثمار البصرة 
املهنــدس عــاء عبد احلســن : 
ان هيئتنــا تواصل منــح اجازات 
األســتثمار لعــدد من املشــاريع 
ومنها مشاريع مت اجنازها وأخرى قيد 
األجناز وحتظى جميع هذه املشاريع 
مبتابعــة موقعيــة متواصلة من 
قبل متخصصن من كادر الهيئة 
العمل  مراحــل  علــى  لألطــاع 
واألجناز ومدى األلتزام الدقيق بكل 
من  املشــاريع  هــذه  ماتضمنته 
فقرات والتي متت املوافقة عليها .

منح اجازة استثمار القامة 
مشروع سكني جديد بكلفة 

تتجاوز 85 مليون دوالر

  وبــّن رئيس الهيئــة : إن الهيئة 
برفع  اخلاصة  خططها  وضمن 
في  احلضري  السكن  مستوى 
البصرة ، منحت اجازة استثمارية 
النشاء 1110 وحدة ســكنية قرب 

املدينة الرياضية 
ان املشروع يتكون   وأضاف سلمان 
و  870 وحدة ســكنية افقية  من 
240 عموديــة  الى جانب مراكــز 
و  جتارية واخرى مع مبــان صحية 
مدارس ابتدائيــة و ثانوية و رياض 
اطفــال مــع مســاحات خضراء 
ومواقف خاصة للسيارات.،  وتابــع 
ان املشروع سيتبع احدث اساليب 
سيكون  وبالتالي  العصري  البناء 
في  واعدة  حضارية  واجهة 

البصـرة .
10 مشــاريع  ان هنالــك   يذكــر 
في  حاليا  اســتثمارية ســكنية 
البصرة قيد االجنــاز قارب بعضها 

على االكتمال .

قرب اكتمال مستشفى املودة 
لطب العيون في البصرة

اســتثمار  هيئة  رئيس  وكشــف 
البصرة ايضا عن تقدم نسبة اجناز 
املودة لطب  مشروع مستشــفى 
العيون التخصصي االســتثماري 
الواقع في منطقة حي املدراء في 
احملافظــة اذ جتاوزت %85 وفي وقت 

قياسي 
ان  املشــروع االستثماري  واوضح 
الــذي يقام على مســاحة 1230 
متر مربــع يعد اول مستشــفى 
تخصصــي لطب العيــون حيث 
ســيقدم خدمات طبية متقدمة 
تضاهي ما موجود في دول العالم 
املتطور و ســيعمل علــى توفير 
عمليــات زراعــة القرنيــة وقص 
االجهزة  باحدث  الزجاجي  السائل 

املســتوردة مــن مناشــئ عاملية 
كذلك ســيوفر عاجات تصحيح 
البصر و عاج الشــبكية باحدث 

تقنيات الليزر 
املشــروع  ان  الى  ولفت ســلمان 
يتكون من خمســة طوابق وينشأ 
بكلفة استثمارية تتجاوز 9 مليون 
دوالر فــي مركز مدينــة البصرة, 
ان اهميتة االســتثمارية  مضيفا 
الســياحة  تقليــل  فــي  تكمن 
العاجية خــارج العــراق بعد ان 
كان العديد من املواطنن املصابن 
بأمــراض العيــون املســتعصية 
إلجراء  البلــد  خــارج  يســافرون 
إال   ، عمليــات جراحية معمقــة 
تخصصي  مستشــفى  توفير  أن 
األجهزة  أحــدث  علــى  يحتــوي 
املوجودة  والتشخيصية  العاجية 
في العالم سيسمح بإجراء جميع 
العمليــات في احملافظــة و يعمل 
الصعبة  بالعملة  االحتفاظ  على 

داخل البلد.

منح اجازة لتنفيذ مشروع قرب 
منفذ الشالمجة احلدودي

وأعلــن رئيــس هيئة االســتثمار 
فــي البصــرة عــن منــح إجازة 
اســتثمارية الى مستثمر محلي 
لتنفيــذ مشــروع خدمــي قرب 
بكلفة  احلدودي  الشامجة  منفذ 
تتجــاوز 8 مليــون دوالر، مبينا انه 
يتضمن انشــاء محطــة وقود و 
متاجر ومطاعم وقاعات الستراحة 

لتصليــح  وورشــة  املســافرين 
السيارات ومواقف للسيارات على 
مســاحة 29 دومن الفتا الى تنفيذ 

املشروع خال مدة 30 شهرا ..
وأن املشروع ينسجم مع تطلعات 
احلكومــة االحتاديــة فــي تطوير 
املنافذ احلدودية مبا يسهم في رفع 
وتيرة التبادل التجاري بن الدولتن 
زيادة  على  وانعكاســاته  اجلارتن 
مشــيراً  للبلد  االقتصادية  املوارد 
إلى أن املشــروع سيقدم خدمات 
املقدمة  باخلدمــات  مقارنة  مميزة 

خال الفترة املاضية. .

حتقيق نسبة اجناز متقدمة في 
اكبر معمل لالنابيب في العراق

كما أعلن رئيس هيئة االســتثمار 
في محافظة البصــرة عن تقدم 
نســب االجناز في معمل النرجس 

إلنتاج االنابيب 
األكبر في  والذي يعد  األستثماري 

العراق.
وقال إن كلفة املشروع في مرحلته 
االولى تتجــاوز 5 مليون دوالر فيما 
ترتفع في مرحلته الثانية للتجاوز 
10 مليون دوالر ومت تشــييده على 
مساحة 25 دومنا مبينا في الوقت 
 5 ان املعمل يحتــوي على  ذاتــه 
خطــوط النتــاج االنابيــب ثاثة 
تتراوح   HDPE انابيب  النتاج  منها 
اقطارهــا من 75 الــى 800 ملم 
فيما يحتــوي املعمل على خطن 
انابيب  النتــاج  اخرين  انتاجيــن 

 110 من  اقطارها  تتــراوح   UPVC
لغاية 650 ملم .

واضاف عبد احلسن الى ان اهمية 
املعمل تكمن في سد اكثر من 50 
% من حاجة العــراق من االنابيب 
الفتــا الى ان الهيئــة تعمل على 
بشــكل  الصناعي  القطاع  دعم 
كبيــر مــن خــال توفيــر كافة 
التســهيات للمســتثمرين و مبا 
يعمــل على انشــاء معامل توفر 
منتــج محلي مبواصفــات عاملية 
يصب في مصلحة املســتهلك و 

يقلل من املستورد .
مــن جانبه قــال املديــر املفوض 
الدراجي  املستثمرة حامت  للشركة 
ان هذا املشــروع بعد اجنازه سوف 
يوفــر فرص عمل ألكثــر من 100 
شخص ويقلل اســتيراد االنابيب 
التحتية  البنى  في  املســتخدمة 
و االنشــاءات ومبواصفــات عاملية 
لدعم  تنافسية  أســعار  وكذلك 

املنتج احمللي.
يذكر ان هيئة االستثمار كانت قد 
منحت االجازة االســتثمارية رقم 
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مبدة تنفيذ تبلغ 12 شهرا .

افتتاح مشروع مستشفى دار 
الشفاء االستثماري في الزبير

وأوضح : لقد مت أفتتاح  مشــروع 
مستشفى دار الشفاء االستثماري 
احد املشــاريع االســتثمارية في 
قضــاء الزبير بكلفــة  24 مليون 

دوالر.
املشروع يسع 60 سريراً، ويحوي 5 
غرف عمليات، باإلضافة إلى مركز 
العيــون وآخر  متخصــص بطب 
لألســنان، ويضم قســماً للوالدة 
طوارئ  وقســم  األنابيب  وأطفال 
ومختبرات وصيدليــة، و50 غرفة 
ان  الى  رقود. وأشــار عبد احلسن 
هذا املشــروع يعتبر من املشاريع 
املهمة التي ستضيف نقلة نوعية 
وكميــة لقطاع الصحــة و يوفر 
اكثــر من 100 فرصــة عمل كما 
ســيخفف عن كاهــل املواطنن 
خارج  لألطباء  مراجعاتهــم  ومن 
العراق داعيا العاملن باملستشفى 
اخلدمات  أفضــل  تقدمي  بضــرورة 
احملافظة  ألبناء  والطبية  الصحية 
وان تكون األســعار مناســبة في 
واألدوية  اجلراحية  العمليات  إجراء 
والعاجات كافــة من اجل حتقيق 
الهدف املنشــود مــن إحالة هذا 

املشروع 
مــن جهته كشــف املســتثمر 
عودة حميد ياســر الى تخصيص 
صندوق ريعي بنسبة عشرة باملئة 
من عائدات املستشــفى للفقراء 
ويكــون  املتعففــة  والطبقــات 
ذلــك عن طريــق اجــراء عاجات 
وفحوصــات وعمليــات مجانية , 
الطبية  الكــوادر  ان  الــى  منوها 
تتمتع  املستشــفى  في  العاملة 
بكفــاءة عاليــة وكذلــك كافة 
من  املستخدمة  الطبية  األجهزة 

مناشيء عاملية أوربية رصينة.

  تشغيل معمل سمنت صقر 
الكيطان بطاقة مليون طن 

سنويا

 وكشــف رئيــس هيئة اســثمار 
معمل  تشــغيل  عــن  البصــرة 
ســمنت صقر الكيطــان بكلفة 
تتجاوز 43 مليون و 700 الف دوالر 
لينتــج مــادة الســمنت بطاقة 
مليون طن سنويا .  وقال ان معمل 
ســمنت صقر الكيطان ســاهم 
فــي ايجاد مصــدر دخــل الكثر 
من 250 عائلــة بصرية من خال 
تشــغيل االيدي العاملــة احمللية 
. .  و ان املعمل يســاهم ايضا في 
سد حاجة السوق احمللية وتصدير 
الفائض الــى احملافظات العراقية 
االخرى، مبينــا ان املعمل يعد من 
اهم املعامل في صناعة االسمنت 
الواقع  وركيزة اساســية في رفع 
االقتصــادي للمحافظة او الباد. 
خصوصا وان السمنت املنتج وفق 
اعلى املواصفات و املعايير العاملية. 
 من جهته اوضح مدير املشروع رعد 
كاطع ان املعمل اقيم بالشــراكة 
مع شركة اتوك الباكستانية على 
60 دومنا لينتج السمنت  مساحة 
املقــاوم و العــادي بصيغتن غير 
مكيــس )فل( ليســوق عن طريق 
الناقــات احلوضيــة او من خال 
تعبئتــه باكيــاس ليســوق الى 
البصرة باالضافــة الى احملافظات 

اجلنوبية االخرى .

افتتاح عدد من المشاريع االستثمارية وتسارع في نسب اإلنجاز ألخرى
مدير هيئة استثمار البصرة للصباح الجديد :

يستمر العمل والعطاء برغم جائحة الوباء

تواصل هيئة استثمار 
البصرة منح اجازات 
لعدد من المشاريع 
ومنها مشاريع تم 

انجازها وأخرى 
قيد األنجاز وتحظى 

جميع هذه المشاريع 
بمتابعة موقعية 

متواصلة من قبل 
متخصصين في 

الهيئة
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Mon.7 Sep. 2020 issue )4488(

امام انظار المســؤولين في امانة بغداد 
المحترمين 
بعد التحية :

نحــن لفيف من منطقة القطع محلة 705 حي 
اخلليج / النعيرية ، نضع مشكلتنا امام انظاركم 
لكــي تطلعوا على الواقع املأســاوي للمنطقة 
التي تعاني من ســوء اخلدمات التي تتمثل بعدم 
وحود التيار الكهرباء اضافــة الى انعدام الواقع 
اخلدمي حيث ان الشــوارع غير مبلطة وبا صرف 
صحي وانقطاع املاء الصافي الصالح للشــرب 

بصورة مستمرة .
كمــا ان املنطقة تفتقر الى املــدارس االبتدائية 
او حضانــات االطفال اضافة الى تراكم النفايات 
واكداس القمامة امام املنازل البالغة 850 قطعة 
ارض تسكنها 250 عائلة ، فا مغيث لنا اال اهلل 
سبحانه وتعالى واســتجابتكم ملشكلتنا التي 

اصبحت تؤرق االطفال قبل الكبار .
وهلل ناصركم ومعينكم على االستجابة في حل 
هذه املشكات التي ميتلئ بها بلدنا ، واهلل املوفق 

جانب من بناية مستشفى املودة لطب العيون األستثماري  في البصرة

البصرة _ الصباح الجديد :

يواصل اســطول الشــركة العامة 
للنقل البري / إحدى تشكيات وزارة 
/دائرة  وزارة الصحــة  النقل بدعــم 
صحة البصرة في ظل ظروف جائحة 

كورونا.
واوضح مدير عام الشــركة مرتضى 
اكمل  ان اسطولنا  الشحماني  كرمي 
نقل )4000( اســطوانة اوكســجن 
الى  احلدودي  الشــامچة  منفذ  من 
مستشــفيات البصرة لاسهام في 
ابنائنا  مواجھة جائحة كورونا النقاذ 

الراقدين في املستشفيات. 
واكد املدير العام إن الشــركة عازمة 
علــى الوقوف مع ابناء شــعبنا في 
محنتهم حتــى العبور الى بر االمان 

باذن اهلل. 
على صعيد متصل أسهم أسطول 

 / البري  للنقل  العامـــة  الشــركة 
إحدى تشــكيات وزارة النقل بنقل 
أكثر من )13( ألف طًن من األسمـدة 
مت نقلهـــا من معمل أسمـدة خور 
الزبير في محافظة البصرة بإجتـــاه 
والشماليـة  الوسطى  احملافظـــات 

بواقع )329( نقلـة.
يأتي ذلك بضرورة العمل املشترك مع 
وزارة الزراعـــة لضمـان جناح اخلطـة 
الزراعيـــة للموسم الصيفي ودعم 
جهــود احلكومة في توفيــر الغات 
واملنتجات الزراعية مبا يؤمن اإلكتفـاء 

الذاتي من احملاصيل الزراعيـة.
وأكــد املدير العــام على أهميـــة 
أســطول النقــل البري في تدويـــر 
اإلقتصـــادي  النشـــاط  حركـــة 
العقــود  خــال  مــن  والتجـــاري 
التعـاون  زيـادة  يؤمن  املشتركـة مبـا 
والدوائـــر  اخلـــاص  القطـــاع  مع 
املاليـة  املوارد  احلكوميـــة وتعظيم 

للطرفيـن .

ضمن نشــاطه املتواصل في مجال 
نقــل احلموالت اخملتلفة من الســلع 
والبضائع بكافة أشكالهـا وأنواعهـا 
من مفــردات البطاقة التموينيـــة 
والرز  احملليـة  احلنطـــة  من  واحلبوب 
املستـــورد ومواد أخرى أجنز أسطول 
الشــركة العامة للنقل البري قفزة 
نوعية عبر حتقيق ) 1123( نقلة خال 
أيام األسبوع املنصرم بحمولة بلغت 

أكثر من )40( ألف طناً ..
جاء ذلك تناغماً وتوجيهـات السيـد 
وزير النقل املهندس عبد اهلل لعيبي 
باهــض احملتــرم ومتابعــة ميدانية  
الشحمـاني  كرمي  مرتـضى  للسيـد 
العـام  املديـــر  اإلدارة  رئيس مجلس 
للشركـــة الــذي واكــب حركــة 
الشــاحنات في ميناء البصرة خال 

األيام املاضية ..
إذ أسهم أسطول النقل البري خال 
أســبوع ونيف بنقل أكثــر من )11( 
ألف طنـــاً من األســمدة مت نقلها 

من مـــعمل أسمدة خور الزبير في 
محافظة البصرة بإجتاه احملافظـــات 
الوســطى واجلنوبيـــة بواقع )311( 
نقلـة ، ومت كذلك حتقيق )812( نقلة 
من مادة الرز املستورد بحمولة بلغت 
أكثر من )28( ألف طنـــاً احململ على 
منت الباخرة )East Bangkookُ( والتي 
رســـت في ميناء أم قصــر اجلنوبي 

على رصيف رقم /3 ..
وأكد الشحمـاني خال لقـاءه رجـال 
النقل البري في أرصفة التحميـــل 
مبنجزات  تفتخــر  الشــركة  بـــأن 
أسطولهـــا فــي ميـــادين العمل 
سواء فيمـا يخص النقل في موانئ 
أو عبر معمل األســـمدة  البصــرة 
في خور الزبير ال سيمـــا أرتـال نقل 
مادة احلنطـة احملليـة بن احملافظـات 
كافـة وأننا نحث اخلطى للعمل مع 
لتطوير  اخملتصة  احلكوميــة  اجلهات 
أســطول الشركة مبا ميكنه من إجناز 

مهامه في مجال النقل البري .

تقرير

“البري” يواصل نقل اسطوانات االوكسجين من منفذ الشالمجة الى مستشفيات البصرة

مناشدة 

 كركوك _ الصباح الجديد :
بظروف عمل اســتثنائية تواصل 
املديرية العامة للمجاري اعمالها 
مجاري  شــبكات  مشــروع  في 
املوحد عن طريق شركة  كركوك 
)بــوزو التركية واحملــال بعهدتها 

تنفيذ املشروع( 
املشــاريع  االعمــال كونــه من 
الستراتيجية واملهمة مع التأكيد 
على اعتماد طرق احلماية الوقائية 

للماكات العاملة في املشروع.
العمل مســتمر في صب اسس 
احواضالتهويــة واعمــال دفــن 
واعمال  التجفيف  احواض  وحدل 

منظومة  والحــواض  احلفريــات 
ازالة الرمان والدهون واعمال صب 
اســس االبنية اخلدمية  املشروع 
دومن  مقام علــى مســاحة ٢٣٢ 
كمرحلــة اولى يخــدم مايقارب 
ابناء  مــن  ٨٧٠٠٠٠الف نســمة 

احملافظة.
ينتج  اجنــازه  حال  في  املشــروع 
مايقــارب ٣٠٠ الــف م٣ /باليوم 
الصاحلة  املعاجلــة  امليــاه  مــن 
تسهم  حيث  الزراعي  للســقي 
هــذه الكمية بتقليــل الضغط 
على املوارد املائية ويعتبر املشروع 

مصدر للمياه.

املشروع يســهم ايضا في توفير 
فرص عمل للطاقات الشــبابية 
فترة  احملافظة خــال  ابنــاء  من 
اجنــازه  بعــد  وحتــى  تنفيــذه 

وتشغيله.
كذلك يسهم املشروع في انتاج 
االسمدة العضوية واحلفاظ على 
التلوث  من  املائية  املســطحات 
وحتســن الواقع اخلدمي والبيئي 

في محافظة كركوك.
املشروع يحظى باهتمام ومتابعة 
املدير  الســيد  قبل  من  ميدانية 
)يعرب قحطان  املهنــدس  العام 
الفضل  لــه  الــذي كان  عباس( 

بعــد اهلل بان تعود احلياة الى هذا 
املشروع احليوي واالستراتيجي

باالضافة الــى دور دائرة املهندس 
واالشــراف  واملتابعــة  املقيــم 
امليدانيــة لكافــة االعمــال في 
املشــروع اذتبلــغ نســبة االجناز 
الفعلي ٣٠ ٪ بينما بلغت نسبة 

االجناز اخملطط ٢٥ ٪
جدية الشركة املنفذة للمشروع 
في اجناز االعمال املوكلة لها وفق 
وفي  املعتمدة  الفنية  املواصفات 
اطار الســقوف الزمنيــة احملددة 
بشــكله  املشــروع  اجناز  لغرض 
من  للمواطنن  خدمــة  النهائي 

تواصل العمل في مشروع شبكات مجاري كركوك الموحد

بغداد _ الصباح الجديد :
تــرأس وزيــر التخطيط الدكتــور خالد بتــال النجم 
اجللســة اخلامســة لعام 2020 لهيئة الراي ملناقشة 
عدد من القضايا املعروضة في جدول االعمال، واتخذت 

اإلجراءات والقرارات والتوجيهات املطلوبة بشأنها.
وأكد الوزير في مستهل اجللسة ان املرحلة الراهنة التي 
مير بهــا العراق، تتطلب مضاعفة اجلهــود وزيادة وتيرة 
العمل وتسهيل اإلجراءات، ســيما فيما يتعلق مبهام 
وزارة التخطيط، املتعلقة مبتابعة املشــاريع املستمرة، 
ومساعدة الوزارات واحملافظات في تنفيذ تلك املشاريع، 
فضا عــن جهود الوزارة في اجملــاالت األخرى، املرتبطة 
بدعم وتطويــر القطاع اخلــاص، وتســهيل إجراءات 

تسجيل وتصنيف املقاولن .
ووجه في الوقت نفســه  بضرورة إياء قضايا املوظفن 
اهتمامــا خاصا من قبل قيادات الوزارة ، من خال وضع 
آلية مناســبة للمقابات األســبوعية، سعيا لتوفير 

اجواء مستقرة للعمل في اجهزة ودوائر الوزارة.
إلى ذلك ناقشــت الهيئة، إجراءات دعم القطاع اخلاص 
ومتكينه من اداء مهامه التنموية بالشراكة مع القطاع 

العام.

بغداد _ الصباح الجديد :
متكنت دراســة علمية أعّدها فريق بحثي مشترك في 
جامعتــي املســتنصرية والتكنولوجيــة، من تصنيع 
متحسس غازي يُستعمل للكشف عن التلوث البيئي.

وتضمنــت الدراســة املكــون فريقهــا البحثي من 
التدريســي باجلامعة املستنصرية الدكتور علي أحمد 
يوســف والتدريســي باجلامعة التكنولوجية الدكتور 
علــوان محمد علــوان والباحث حســام رفعت عبد، 
حتضيــر مركب )ثنائي أوكســيد القصدير: أوكســيد 
النحاس النانوي( مع تراكيز مختلفة من مادة أوكسيد 
النحاس، وترســيبه على الســيلكون املسامي احملضر 
)photoelectrochemical etching(، وتكوين  بطريقــة 
SnO2:CuO/( متحسس غاز األمونيا بالتركيب النانوي

Psi( عند درجة حرارة الغرفة، فضاً عن بحث اخلصائص 
التركيبية للمركب بوســاطة حيود االشعة السينية، 
واجملهر اإللكتروني املاســح، ومطياف تشتت الطاقة، 

.)AFM( ومجهر القوة الذري
وبينــت نتائج الدراســة التي مت نشــرها فــي مجلة 
عاملية رصينة مصنفة ضمن مســتوعب ســكوباس، 
إن املتحســس اجلديد يتميز بقدرته العالية ودقته في 
الكشف عن التلوث البيئي الناجت عن الغازات املوجودة 

في اجلو.

وزير التخطيط يؤكد على 
ضرورة متابعة المشاريع 

ودعم القطاع الخاص

دراسة مشتركة بين جامعتي 
المستنصرية والتكنولوجية 

للكشف عن التلوث البيئي
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
قال موقــع »بلومبيــرغ« إن وفــودا مصرفية 
إســرائيلية ســتزور اإلمارات، الشــهر اجلاري، 

لبحث تعاون مشترك بني اجلانبني.
وأشــار املوقع األميركي، إلى أن أكبر بنكني في 
إسرائيل يخططان لزيارة أبوظبي، بهدف توقيع 

اتفاقيات تعاون مصرفية.
وقال مصرف بنــك »هبوعليم« اإلســرائيلي، 
إن وفدا بقيادة الرئيــس التنفيذي دوف كوتلر، 
سيسافر إلى اإلمارات، الثالثاء، للقاء املسؤولني 
التنفيذيــني فــي البنــوك، إضافة إلــى كبار 

مسؤولي عالم املال واألعمال في أبوظبي.
كذلك، من املقــرر أن يقوم فريق بنك »لئومي« 
اإلسرائيلي، بزيارة مماثلة في 14 سبتمبر اجلاري، 
حيــث يخطط لتوقيــع اتفاقيــات تعاون مع 

البنوك اإلماراتية الرائدة أثناء وجوده هناك. 
وكانت أول رحلة جتارية بني إســرائيل واإلمارات 
بني إعالن اتفاقية الســالم بني البلدين برعاية 
أميركية، وصلت في األسبوع املاضي إلى مطار 
الرئاسة في العاصمة أبوظبي، وهي حتمل وفدا 
أميركيا - إسرائيليا يتقدمه مستشار الرئيس 

األميركي غاريد كوشنر.
وكانت اإلمارات وإسرائيل، اتفقتا على تشكيل 
جلنة مشــتركة للتعاون في مجــال اخلدمات 
املاليــة، في أعقــاب الزيــارة التاريخية للوفد 

اإلسرائيلي، األسبوع املاضي.
كذلك، أجرى مكتب أبوظبي لالستثمار نقاشا 
مشــتركا مع »استثمر في إســرائيل«، لوضع 
خطة تهدف إلى عالقــات ثنائية بني الطرفني 
خالل األشــهر املقبلة، وفقا ملــا أعلنته وكالة 

األنباء اإلماراتية )وام(، في 1 سبتمبر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
تعّرض عدد من األشخاص للطعن، امس األحد، 
في حادث وقع مبدينة برمنغهام اإلنكليزية، وفق 

ما أعلنت الشرطة.
وأشــارت الشــرطة إلى »حادث كبيــر«، دون 
التمكن من حتديد عدد اجلرحى وال مدى خطورة 

حاالتهم.
وقالت الشــرطة فــي بيان، إنهــا تلقت بالغا  
بشأن تعّرض شــخص للطعن وسط املدينة، 
قبل أن تُبّلغ بحصول حوادث أخرى مشــابهة 

بعد وقت قصير.
وقالت: »نحن على علم بوجود عدد من اجلرحى، 
لكننا في الوقت احلالي لسنا في موقع ميكننا 
من حتديد عددهم أو درجة خطورة إصاباتهم«.

وأضافت: »لكن جميــع أجهزة الطوارئ تعمل 
بشــكل مشــترك في املوقع وتضمن حصول 

اجلرحى على الرعاية الطبية«.
وأظهرت تســجيالت مصورة بثتها شــبكات 
التلفزة البريطانية، مناطق واسعة من وسط 
املدينة مغلقة بينما انتشــر عناصر شــرطة 
ارتــدوا ســترات مخصصة لغــرض التحليل 

اجلنائي.
وقالت شــرطة منطقة ميدالنــد الغربية: »ال 
يزال العمل جاريا لتحديد ما حصل وقد نحتاج 
لبعض الوقــت لنكون في وضع يســمح لنا 
بتأكيد أي شيء، لن يكون من املناسب التكهن 

بأسباب احلادث في هذه املرحلة املبكرة«.

بلومبيرغ: تعاون 
مصرفي وشيك بين 
إسرائيل واإلمارات

تعّرض عدد من األشخاص 
للطعن في مدينة 

برمنغهام اإلنكليزية

متابعة ـ الصباح الجديد:

في تطور ميداني ملفت، أظهرت 
الصراع في سوريا عدم  خريطة 
ميدانية  تغييــرات  أي  حــدوث 
منذ ســتة أشــهر، بحسب ما 
ذكر مركز« جســور« للدراسات 

االستراتيجية.
بالشــأن  اخملتص  املركز  وأوضح 
الســوري أن خريطــة النفــوذ 
العســكري في البالد شــهدت 
املاضي  أغســطس  شهر  خالل 
ثباتا لنســب السيطرة الكلية 
بني أطــراف النــزاع، والتي جرى 
تســجليها فــي شــهر فبراير 

.2020
ويتضح من خالل ذلــك أن هذا 
األمر يحدث ألول مرة منذ تأجج 
املعارك في جميع انحاء ســوريا 

في العام 2012.
ووفقاً للخريطــة التي أصدرها 
فإن  للدراســات  مركز جســور 
نســب ســيطرة القــوى على 
األرض جــاءت لتؤكد محافظة 
قوات النظام الســوري على ما 
يعادل ثلثي األرض بنسبة 63.38 
قوات  بينما تســيطر  املئة،  في 
سوريا الدميقراطية على ما يزيد 
قليال عــن ربع مســاحة البالد، 
ليتبقى نحو 11 باملئة للفصائل 

املعارضة في الشمال.
وأرجــع املركز عــدم التغّير في 
نســب الســيطرة إلــى التزام 
القــوات احلكوميــة وفصائــل 
املعارضــة بوقف إطالق النار في 
إطــار مذّكرة موســكو التي مت 
توقيعها بني تركيا وروســيا في 
خمس مــارس املنصــرم، وذلك 
رغم خروقات مستمرة تشهدها 

محاور عدة.

تسلل وتصعيد
وأشــار املركــز إلــى أن شــهر 
استمرار  شــهد  قد  أغسطس 
ارتفاع وتيرة التصعيد من قصف 
مدفعــي وصاروخــي وعمليات 
تســّلل إلــى بعــض النقــاط 

املشتركة  الدوريات  واستهداف 
للقوات الروسية والتركية.

كمــا نوه املركز إلــى أن تنظيم 
»داعش« لم يعد يسيطر بشكل 
فعلي على أي مســاحات داخل 
ســوريا، رغم وجود بؤر مسلحة 
له ما تــزال قادرة علــى تنفيذ 
هجمــات متعددة في شــرقي 

سوريا.

تقييد حركة جيش النظام
وقال مدير املرصد السوري حلقوق 
في  الرحمن  عبد  رامي  اإلنسان، 
تصريح صحفي أن ســبب عدم 
اخلريطة  تغييــرات  أي  حــدوث 
إلى  بالدرجة  مرده  العســكرية 
األولــى إلى الــدور الكبير الذي 
املســيطرة  الــدول  بــه  تقوم 

على الســاحة السورية خاصة 
مــن جانب روســيا التي تفرض 
كلمتها على النظام في دمشق، 
أو من جانب تركيــا التي تدعم 
العديــد من فصائــل املعارضة 
وبعض  إدلب  فــي  تتمركز  التي 

مناطق شمالي سوريا.
ونــوه عبــد الرحمــن إلــى أن 
االتفاقات بني أنقرة وموسكو وما 
جنم عنها تفاهمات تقيد حركة 
ومتنعه  الســوري  النظام  جيش 
مــن القيام بأي تقدم في مناطق 
نفوذ املعارضة رغم حدوث بعض 

التصعيد بني فترة وأخرى.

أوضاع ميدانية معقدة
من جانبه أوضح اخلبير العكسر 
ي السوري إسماعيل أيوب أن مرد 

اجلمود على جبهــات إدلب يعود 
املعقدة،  امليدانية  األوضــاع  إلى 
مشــيرا إلى أن هنــاك احتمال 
كبير بقيام قوات النظام السوري 
بعملية عســكرية للســيطرة 
الزاوية  جبــل  منطقــة  علــى 
باعتبارها املنطقة الوحيدة التي  
ال تزال خارج ســيطرته وتشرف 
على طريق إم فور االســتراتيجي 

الرابط بني حلب والالذقية.
وأكــد أيوب أن األوضــاع معقدة 
للغاية مع تواصل حشــد قوات 
اإليرانية  وامليلشــيات  النظــام 
قواتها على تخــوم جبل الزواية 
جنوبي إدلب وبالتالي فإن حدوث 
عمل عسكري سيؤدي إلى وقوع 
احتكاك غير مرغوب بني روســيا 
وتركيــا، خاصــة وأن األخيرة قد 

نشــرت أكثر من فرقــة مدرعة 
والعديد من أنظمة الدفاع اجلوي 

في إدلب.
األميركية  األدارة  أن  إلى  وأشــار 
قادرة بشــكل كبيــر عبر األوراق 
أي  التي متلتكها من منع حدوث 
تصعيــدات ميدانية خطيرة في 
سوريا، والســيما مع وجود أزمة 
خطيرة في شــرق املتوسط بني 
تركيا من جهة واليونان من جهة 
برمتها  املنطقة  يجعل  مما  أخرى 

على صفيح ساخن.

 مسارات متعددة
سوريا  في  احلرب  خريطة  وكانت 
قد اتخــذت مســارات متعددة، 
فقبل التدخل الروسي في سوريا 
عام 2015 كانت الكفة متيل في 

كثير من األحيان لصالح فصائل 
على  داعش  وتنظيــم  املعارضة 
حساب قوات النظام، ولكن بعد 
التدخل متكنت قوات األســد من 
وفرض  واضحة  انتصارات  حتقيق 
مناطــق عــدم تصعيــد إلى أن 

سيطرت على ثلثي البالد.
باملقابل ســاعد التدخل التركي 
القــوي فــي منع ســقوط آخر 
معاقل املعارضة الرئيســية في 
إدلب بعــد أن عمليــات قصف 
مكثف لقوات النظام الســوري 
ملنعهــا من التقــدم أكثر، فيما 
الدولــي  التحالــف  يحمــي 
حليفه الرئيســي »قوات سوريا 
دورا  لعب  والــذي  الدميقراطية« 
كبيرا على القضاء على تنظيم 

داعش.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
أعلن املتحدث باسم احلرس الوطني 
التونسي حسام الدين اجلبالي امس 
األحد أن عنصراً من احلرس الوطني 
ُقتل األحــد في اعتداء »إرهابي« في 
مدينة سوسة السياحية في شرق 

تونس.
وقال اجلبالي لوكالة فرانس برس إن 
»دوريــة أمنية تضم اثنني من أعوان 
لالعتداء  تعّرضــت  الوطني  احلرس 
بسكني في وســط مدينة سوسة 
من طرف إرهابي« مضيفاً أن »واحدا 

والثاني مصاب  منهما اسُتشــهد 
بجروح في املستشفى«.

للحرس  التابعــة  الدورية  وكانــت 
التونســي، تعرضت إلى  الوطنــي 
عملية دهس بســيارة أوال، قبل أن 
الهجوم على أفرادها طعنا، بحسب 

وكالة األنباء التونسية.
التونســية،  وأكــدت وكالة األنباء 
أن األجهــزة األمنيــة »متكنت من 

القضاء على منفذي العملية«.
الداخلية  وزارة  اإلثر أصــدرت  وعلى 
بيانــا شــرحت فيهم مالبســات 

العمليــة، وكشــفت أن عنصرين 
تابعني لسلك احلرس الوطني تعرضا 
لعملية دهس من قبــل 3 ارهابيني 
متشــيط  األمنية  القــوات  وتولت 
العناصر  ومحاصرة  العملية  املكان 
النار معهم  إطالق  وتبادل  اإلرهابية 

مما أدى إلى مقتل املهاجمني جميعا.
بحســب  العملية،  أســفرت  كما 
ســامي  الوكيل  مقتل  عن  الوزارة، 
في  للمستشفى  نقله  بعد  مرابط 
حني ال يــزال الوكيل رامــي اإلمام 

يتلقى العالج.

اعتداء إرهابي في تونس يودي بعنصر أمن والمهاجمين 

ألول مرة منذ بدء النزاع.. 

خريطة الصراع في سوريا »جامدة«
 منذ 6 أشهر وقوات النظام مسيطرة

نسب سيطرة 
القوى على 

األرض تؤكد 
محافظة قوات 
النظام السوري 

على ما يعادل 
ثلثي األرض 

بنسبة 63.38 
في المئة

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
كشــفت صحيفة »نيويورك تاميز« عن 
محــاوالت قامت بها الصني، لســرقة 
أبحاث جتريها جامعات أميركية، إلنتاج 

لقاح ضد فيروس كورونا املستجد.
وأكــدت الصحيفة أن قراصنة اخملابرات 
بيانات  اســتهداف  حاولــوا  الصينية 
وأبحاث خاصة بلقاح الفيروس التاجي، 
فيما قامت واشنطن بحماية اجلامعات 

والشركات التي تقوم بهذه األعمال.
وأشــارت الصحيفــة، إلــى أن الصني 

ليســت وحدهــا الضليعة فــي هذه 
األعمــال، بل أن خدمة االســتخبارات 
على  التجســس  حاولــت  الروســية 
أبحاث اللقاحات فــي الواليات املتحدة 

وبريطانيا وكندا.
كذلك، برز دور إيران بشــكل كبير في 
اخلاصة  املعلومــات  محاوالت ســرقة 
الواليات  املقابل كثفت  باللقاحات، في 
لتعقــب محاوالت  املتحــدة جهودها 
التجسس وتعزيز عمليات احلماية على 

هذه املعلومات السرية.

وســاهمت جائحة كورونا في ســباق 
علمــي في كثير من الــدول العظمى، 
إلنتــاج لقاح ضد مــرض »كوفيد 19« 
الذي يســببه الفيروس، لكن منظمة 
أي منها  لــم تعتمد  العاملية  الصحة 

حتى اآلن.
واســتخدمت الصني عمــالء لها في 
منظمة الصحة العاملية حملاولة قرصنة 
معلومــات عــن اللقاحــات التي يتم 
تطويرهــا في مختلف أنحــاء العالم، 
حيــث تقــوم املنظمة بجمــع بيانات 

التطوير واختبارها  اللقاحات قيد  حول 
في جتــارب خاصة، قبل اعتماد أي منها 

بصفة رسمية، بحسب الصحيفة.
وأدى االستنتاج االستخباراتي األميركي 
في هذا الشأن، إلى دفع البيت األبيض 
نحو خــط متشــدد بشــأن منظمة 

الصحة العاملية، تقول الصحيفة.
وكان الرئيس األميركــي دونالد ترامب، 
أعلن عــن إنهاء العالقــة مع منظمة 
الصحة العامليــة التابعة لألمم املتحدة 
ووقف الدعم املالي لها، بعد أن اتهمها 

بـ »التواطؤ« مع الصني، والفشــل في 
محاســبة بكني، على خلفية تفشي 

فيروس كورونا.
وتعتبــر الواليــات املتحــدة الداعــم 
الرئيســي للمنظمــة العاملية، حيث 
قدمــت أكثر من 400 مليــون دوالر في 

عام 2019.
الفيدرالي،  التحقيقــات  مكتب  وحذر 
املســؤولني فــي األمم املتحــدة حــول 
التي  الصينيــة،  القرصنة  محــاوالت 
استهدفت شبكات الكمبيوتر التابعة 

لعلم األوبئة في جامعة نورث كارولينا 
وجامعات أميركية أخرى.

القرصنــة  عمليــات  جانــب  إلــى 
اإللكترونية، دخلت الصني في اجلامعات 
بطــرق أخــرى، حيث حذر مســؤولون 
حكوميــون مــن أن عمــالء اخملابــرات 
الصينية فــي الواليات املتحدة وأماكن 
أخــرى، حاولــوا جمع معلومــات عن 

العلماء الذين يجرون األبحاث. 
وأمــرت إدارة ترامــب، الصــني في 22 
يوليو، بإغالق قنصليتها في هيوســن 

جزئيا؛ ألن عمالء صينيني استخدموها 
كواجهة، حملاولة اختراق اخلبراء الطبيني 
التحقيقات  ملكتــب  وفقا  املدينة،  في 

الفيدرالي.
القنصليــة  إغــالق  علــى  وتعليقــا 
الصينية، قالــت الواليات املتحدة على 
لســان املتحدثــة باســم خارجيتها 
أورتاغوس فــي مؤمتر صحافي  مورغان 
ســابق، إن اخلطــوة اتخــذت »حلماية 
األميركية ومعلومات  الفكرية  امللكية 

األميركيني اخلاصة«.

الصين وروسيا حاولتا سرقة أبحاث عن لقاحات كورونا من جامعات أميركية

متابعة ـ الصباح الجديد:
الدبابات من  نقلت تركيــا عشــرات 
حدودها مع ســوريا جنوبا إلى احلدود 
الشــمالية الغربية مع اليونان، وفقا 
لتقرير نقلــه موقع »أحوال« اإلخباري 
عــن وكالــة أنبــاء محليــة موالية 

للحكومة.
وتأتي اخلطوة في إطــار التوتر املتزايد 
بني البلديــن اجلاريــن، العضوين في 
حلف شمال األطلسي )ناتو(، ال سيما 
فيما يتعلق بترســيم احلدود البحرية 
وتقاسم موارد الطاقة في شرق البحر 

املتوسط.
وقال »أحوال« نقــال عن وكالة »هابر« 
اإلخبارية، إن تركيــا حولت وجهة 40 
دبابة على األقل من احلدود مع سوريا 

إلى احلدود مع اليونان.
ومقطاع  الوكالــة صــورا  ونشــرت 
فيديو لعربــات عمالقة حتمل اآلليات 
وجهتهــا  إن  وقالــت  العســكرية، 
النهائية ستكون إقليم إدرنة احلدودي 
الغربي  الشــمال  أقصى  اليونان،  مع 

لتركيا.
التركية  احلــدود  القافلــة  وغــادرت 
الســورية امس االول الســبت، ومن 
املرجــح أن تنقــل بالقطــار عبر من 
ميناء اإلسكندرونة القريب من احلدود 
الســورية إلى إدرنة، حسب الوكالة.

ولــم تعلق مصــادر رســمية تركية 
بعد على التقرير املنشــور، وفق موقع 

»أحوال«.
أنقرة  املتزايد بني  التوتــر  وفي خضم 
وأثينــا، وجــه الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان، السبت، تهديدا جديدا 
لليونان بسبب أزمة شرقي املتوسط، 
عشــية بدء قواته مناورات عسكرية 

في املنطقة.
ويحتدم اخلــالف بني تركيــا واليونان 
بشــكل متزايد بشــأن ثــروات الغاز 
والنفط في املنطقــة الغنية باملوارد، 
منذ نشرت تركيا سفينة استكشاف 

الشهر املاضي في املنطقة.
تركيا  أن  أردوغــان: »ســيدركون  وقال 
واالقتصادية  السياســية  القوة  متلك 
والعســكرية لتمزيق اخلرائط والوثائق 
اجملحفة التي تُفرض عليها«، في إشارة 
إلى املناطق املتنازع عليها بني البلدين.

وأضاف بلهجة متوعدة: »إما أن يفهموا 
وإما  والدبلوماسية،  السياســة  بلغة 
بالتجارب املريرة التي سيعيشونها في 
امليدان«، الفتا إلى أن »تركيا وشــعبها 
والنتائــج  مســتعدان ألي ســيناريو 

املترتبة عليه«.
وبدأت تدريبات عســكرية امس االحد  
أيام حسب مسؤولون  تستمر خمسة 
عسكريون أتراك في »جمهورية شمال 

قبرص« التي ال تعترف بها سوى أنقرة
وكان الناتو قد أعلن هذا االســبوع أن 
القادة األتــراك واليونانيني وافقوا على 
إجراء محادثات تقنية لتفادي أي حادث 
بني البلدين، فيمــا هدد االحتاد األوروبي 
بفــرض عقوبات علــى أنقــرة ما لم 
تتراجع عن إجراءاتها غير الشرعية في 

مياه املتوسط.
وقالت اليونان فــي وقت الحق إنها لم 
توافق بعــد على إجــراء محادثات، ما 
اســتدعى اتهاما من تركيا بأن الدولة 
العضو في االحتــاد األوروبي تتخلى عن 

احلوار.
وتقول قبرص واليونان إن أنقرة تنتهك 
سيادتهما بتنقيبها عن موارد الطاقة 
اإلقليمية، منذ نشــرت  مياههما  في 
أغســطس ســفينة   10 في  تركيــا 
االستكشــاف »عروج ريــس« يرافقها 
أسطول من الســفن احلربية في املياه 
بــني قبــرص وجزيرتي كاســتيلوريزو 

وكريت اليونانيتني.
ومت متديــد بقاء الســفينة فــي املياه 
املتنازع عليها ثالث مرات، وردت اليونان 
بإجراء منــاورات بحرية مع العديد من 
حلفاء االحتاد األوروبي ، ليس بعيدا من 
التدريبــات األقل حجمــا التي أجرتها 
تركيــا بني قبــرص وكريت األســبوع 

املاضي.

تركيا تنقل عشرات الدبابات إلى حدودها مع اليونان
في إطار التوتر المتزايد بين البلدين الجارين
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الصباح الجديد ـ وكاالت:  
قال مصدران مطلعان بقطاع الغاز،إن شركة 
»ســينوبك« الصينية أرســت على شركة« 
قطر غاز« مناقصة لشراء مليون طن سنويا 
من الغاز الطبيعي املسال ملدة عشر سنوات .

وطرحت شــركة النفــط والغــاز الصينية 
احلكومية املناقصة في متــوز/ يوليو املاضي، 
وتطلــب التوريــد بــدءا مــن 2023 ، وذلك 
لالســتفادة من االنخفاض احلالي لألســعار، 
بعــد أن أحلقــت جائحة كوفيــد19- الضرر 

بالطلب العاملي على الوقود.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن الســفير االيراني فــي العــراق ايرج 
مسجدي امس االحد عن استعداد بالده شراء 

الفائض من القمح والشعير العراقي.
جاء ذلك خالل لقاء مســجدي مع وزير املالية 
العراقــي علي عــالوي في بغداد ، وحســب 
وكالة مهر، بحث اجلانبان »جتنب أخذ األموال 
اجلمركي،  والتعــاون  املضاعفة،  الضريبيــة 
واتفاقية تشجيع ودعم االستثمار املتبادل بني 
الطرفني، فضال عن سداد مطالب إيران لبيع 

الغاز والكهرباء من قبل احلكومة العراقية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقــت األســهم األوروبية علــى تراجع في 
جلســة تداول محمومة امس االحد إذ اقتفت 
أسهم التكنولوجيا أثر خسائر في وول ستريت، 
في حني تدعم مؤشــر البنوك مبحادثات اندماج 
بني بنكني إسبانيني كبيرين. فقد أنهى املؤشر 
ســتوكس 600 األوروبي اجللسة بانخفاض 1.1 
باملئة بعد التأرجح صعــودا ونزوال، مع تراجعه 
أيضا بنحو 1.9 باملئة على أساس أسبوعي على 
خلفية هبوط ألســهم التكنولوجيا على مدار 
يومــني. هبطت مؤشــرات البورصة األمريكية 
بفعل خســائر لقطاع التكنولوجيا، والذي نزل 
بشــكل حاد عن مرتفعات غير مسبوقة بعد 
أن كان فــي مقدمــة الصعود من مســتويات 

منخفضة أدت إليها اجلائحة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ارتفع سعر صرف الدوالر في أسواق البورصة 
الرئيسة بشكل طفيف ، فيما استقرت في 

األسواق احمللية امس األحد .
وســجلت بورصــة الكفــاح 123.000 دينار 
مقابل 100 دوالر أميركي، فيما كانت األسعار 
ليوم أمس السبت 122.950 دينارا ، اما أسعار 
البيع في محال الصيرفة باألسواق احمللية في 

بغداد: 124.000 دينار لكل 100 دوالر.

الصين توقع عقدا 
لشراء الغاز القطري 

إيران تعرض شراء فائض 
القمح والشعير العراقي

تراجع أسهم أوروبا بفعل 
خسائر قطاع التكنولوجيا

ارتفاع سعر صرف الدوالر 
في األسواق العراقية

اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة التخطيــط امس 
االحد احالــة موازنة العام 2020 
للمصادقة  الــوزراء  الى مجلس 
جمللس  احالتها  ثــم  ومن  عليها 
النواب القرارها ، مشــيرة الى أن 
عالوات  اطــالق  تتضمن  املوازنة 

وترفيعات املوظفني.
واوضح وكيل الوزارة ماهر جوهان 
في بيــان لــه إن »املوازنة املالية 
االحتادية للعام احلالي 2020 التي 
ارسلتها وزارة املالية الى مجلس 
الوزراء يــوم االربعاء املاضي، هي 
نفســها املوازنة التي مت اعدادها 
في وقت سابق وحتوي عجزا ماليا 
يقدر بـ 80 ترليون دينار، واعتمدت 
على مبلــغ اجمالي يقدر بـ 146 

ترليون دينار«.
واكد وكيل الوزارة أن »املوازنة لم 
يطرأ عليها اي تغيير، كما احتوت 
ايضا اطالق العالوات والترفيعات 
جلميــع املوظفــني«، مبينــا ان 
»الدرجــات الوظيفيــة املتوفرة 
عن االحالة علــى التقاعد، متت 
اضافتها علــى املوازنة االحتادية 

للعام 2021«.
واشــار الوكيــل الــى ان وزارتي 
التخطيط والنفــط اضافة الى 
اجلمارك  وهيئــة  املركزي  البنك 
ودائــرة الدين العام، تســتعرض 
حاليــا املبالغ التــي من املمكن 
ان ترفــد موازنــة العــام 2021 
والتي تفتقر الى اآلن وجود ارقام 

نهائية«.
من جانبه اكد املستشــار املالي 
لرئيــس مجلس الــوزراء مظهر 
محمد صالح انــه »من املمكن 
إعــداد مشــروع قانــون موازنة 
احتاديــة لعــام 2020 مــن قبل 
احلكومــة تتضمــن املصروفات 
الفعلية ) التي حتققت ســابقا 
الســنة  بداية  مــن  وصرفــت( 
املالية حتى شهر حزيران اجلاري، 
ومصادر متويلها، وكذلك تتضمن 

املقبلة  الستة أشهر  مصروفات 
التي ســتبنى علــى  وفق مبدأ 
تقديرات ســعر النفط اخلام في 
األســواق العاملية واإليرادات غير 

النفطية«.
في  النــواب  وصــوت مجلــس 
جلسته املنعقدة األربعاء املاضي 
على صيغة قــرار يلزم احلكومة 
بتقــدمي املوازنــة االحتادية للعام 
، ولم  2020 نهاية الشهر اجلاري 
تقر حكومة عــادل عبد املهدي 
االحتادية  املوازنة  قانون  السابقة 
للعــام احلالــي نتيجــة أزمــة 
االحتجاجات التي اجتاحت البالد 
منذ تشــرين األول املاضي والتي 
أجبرتــه على تقدمي اســتقالته 
األول.  للبرملان في شــهر كانون 
ويؤكد صالح أن »احلكومة بدأت 

بإعــداد قانون املوازنــة االحتادية 
لعــام 2020 على وفق املعطيات 
والظــروف الراهنة واخذت بنظر 
املتدهورة  النفط  أسعار  االعتبار 
واألزمــة االقتصادية«، مؤكدا أن 
»قانون املوازنة فيه ثالثة أرباعها 
مواد ثابتــة، وبالتالي ممكن إعداد 
فــي ظرف نصف  املوازنة  قانون 

ساعة«.
ويلفت إلى أنه »بعد االنتهاء من 
إعــداد قانون املوازنة ســيتضح 
الكلــي«، متوقعا  العجز  حجم 
»عرض مشــروع قانــون املوازنة 
للمصادقــة عليه داخل مجلس 
املقبلني  األسبوعني  خالل  الوزراء 
النواب  مجلــس  إلى  إلرســاله 

لدراسته وتشريعه«.
أنه  احلكومي  املستشــار  ويتابع 

»في تقديري الشخصي سيكون 
معدل احتســاب ســعر برميل 
النفط في قانون املوازنة االحتادية 
للعــام احلالي بــني 30 على 35 
»يكون حجم  أن  متوقعا  دوالرا«، 
املوازنة الكلي بــني 80 إلى 100 

تريليون دينار«.
بدوره يؤكد احمد الصفار، مقرر 
اللجنــة املالية النيابية أنه »من 
املوازنة  قانون  تشــريع  املفترض 
العامة للسنة املالية احلالية من 
قبل احلكومة والبرملان«، الفتا إلى 
أن جلنته »حتتاج إلى فترة شــهر 
املشروع  مراجعة  إلكمال  تقريبا 

.«
وكانت اللجنة املالية في مجلس 
النــواب قــد اعلنت في شــهر 
أيــار املاضي إن خليــة الطوارئ 

لإلصــالح املالي التي شــكلها 
مصطفى  الوزراء  مجلس  رئيس 
الكاظمــي بدأت بإعــداد قانون 
املوازنــة االحتادية للعــام اجلاري، 
املشروع  متوقعة وصول مسودة 

إلى البرملان بعد عطلة العيد.
ويوضح الصفار  أن »عدم تشريع 
قانــون املوازنة في الفترة احلالية 
أن  باعتبار  قيمتها  ســيفقدها 
احلكومــة تعمــل طوال ســنة 
كاملــة بــال موازنــة«، مضيفا 
على  دفعنا  الســبب  »هــذا  أن 
إصدار قرار يلزم احلكومة مبعرفة 

اإليرادات والنفقات والعجز«.
ســتركز  »املوازنة  أن  ويضيــف 
علــى اجلانــب التشــغيلي دون 
االســتثماري الن الفترة املتبقية 
قليلــة وغيــر كافيــة لتنفيذ 

املشــاريع االســتثمارية التــي 
العام  موازنــة  إلــى  ســترحل 
2021«، الفتا إلى أنها »ستشمل 
التموينيــة  البطاقــة  رواتــب 
واألدوية واجلانــب األمني واألمور 

املستعجل والضرورية«.
اللجنة  نواب فــي  فيما صــرح 
املاليــة البرملانيــة قولهــم إن 
إلى تقدمي  احلكومة اجلديدة متيل 
وللمرة  خالية  »مرحلية«  موازنة 
االولــى فــي تاريخ العــراق من 
وستكون  االســتثمارية  املوازنة 
مقتصــرة علــى التشــغيلية 
فقط لتتمكن من تأمني الرواتب 
مؤكدا   ، املقبلة  الستة  لألشهر 
أن »احلكومة بدأت بصياغة قانون 
املوازنة االحتادية من اجل إرساله 

للبرملان في الفترات احملددة«.

التخطيط: موازنة العام الحالي تتضمن
إطالق عالوات وترفيعات الموظفين

احتوت الموازنة اطالق 
العالوات والترفيعات 
لجميع الموظفين 
، كما ان الدرجات 
الوظيفية المتوفرة 
عن االحالة على 
التقاعد، تمت اضافتها 
على الموازنة 
االتحادية للعام 2021 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
لدى  العراقي  الســفير  كشــف 
الســويد، أحمــد الكمالــي، عن 
مليون   80 بقيمــة  عقــد  توقيع 
دوالر بــني وزارة الكهربــاء واحدى 
الشــركات الســويدية النشــاء 

محطات حتويلية.

وقال الكمالي في تصريح صحفي، 
ان »العالقــات بني البلدين تطورت 
بعد عقــد مؤمتر العهــد الدولي 
الــذي اســتضافته  العراق  مــع 
الســويد عام 2008 ، والذي ميكن 
اعادة عقده في بغداد حال سماح 
الظــروف واتفاق الــدول االوروبية 

الــذي قدمته  الدعم  ذلــك  على 
احلكومة السويدية في مؤمتر اعادة 
2017 ضمن  اعمار العــراق عــام 
التي  االمنائي  التعاون  ستراتيجية 
ما زالت ســارية بالوقت احلاضر، اذ 
تعهــدت بدفع مبلــغ مليار كرون 

لتطوير احلكومات احمللية«.

وكشف عن تقدمي اكثر من مليون 
دوالر مبوجــب اتفاقيــة وقعتهــا 
الوكالة مع صندوق االمم ) ســيدا 
في  للسكان  املتحدة  السويدية   )
االســتجابة  خطة  لدعم  العراق 
جلائحة كورونا. وافصح عن توقيع 
عقد جديــد بــني وزارة الكهرباء 

الســويدية  الشــركات  واحــدى 
الطاقــة  بخدمــات  اخملتصــة 
الكهربائية النشــاء اربع محطات 
حتويل من اصل 24 محطة بسعة 
132 كيلو فولت في منطقة بوب 
الشــام في بغداد ووسط الكوت 
والديوانية وفــي احليانية بالبصرة 

واعرب  دوالر«.  مليــون   80 مببلــغ 
الكمالي عن »أمله بتوقيع مذكرة 
تفاهم بني سلطة الطيران املدني 
الســويدية  ونظيرتها  العراقيــة 
العادة  االخيرة  اللمســات  لوضع 
 – بغــداد  طيــران  خــط  فتــح 

ستوكهولم«. 

العراق والسويد يتعاقدان لبناء محطات كهرباء تحويلية 
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ثقافةدراسة 8
محمد زكي إبراهيم

د. عبد الكاظم جبر

ما إْن نفــض يديه من املــاء والطني 
وبســاتينها،  )غّماس(  في حقــول   ،
حتى غمس قاســم العابــدي يديه 
آخريــن، ولكنهما من  في ماٍء وطنٍي 
أحواُض حتميض  أخرى، حيث  طبيعة 
أفــام التصويــر الفوتوغرافي، ذلك 
التصويــر الــذي برع فيــه ومتّيز، وما 
أن متّ لــه ذلك حتى نفــض يديه، مرة 
أخــرى، من ماء األحمــاض ومحاليل 
ماٍء  إلى  وتفــّرغ  والتثبيت؛  التبييض 
وطني من عالٍم آخر غير جديد عليه، 
خّلــق منهما صحائف مــن املعاني 
القشــيبة، فــي قوالــب منتظمة 
األوزان والفواصــل، وال غرو فقد قال 
اجلاحظ: ))وإمنا الشأن في إقامة الوزن 
وتخير اللفظ وسهولة اخملرج وصحة 
الطبع وكثرة املاء وجودة السبك، وإمنا 
الشعر صياغة وضرب من التصوير((، 
وال شــّك في أن شــيئاً كثيراً ممّا كان 
له من مزاولة وعمل قد تّســرب إلى 
صحائــف شــعره، فــكان بارعاً في 
التصوير البياني، عارفاً بالبعد والقرب 
ومساقط الضوء والظال في أماكنه 
والبســاتني  احلقول  فــي  اجلميلــة، 
والفضاءات املمتــدة بني يديه؛ فكان 
أن صدر له مــن قبُل دواويــن أربعٌة، 
و)هديل  البنفســج(،  )سماوات  هي: 
الفضي(،  القمــر  و)إيقاع  النوافــذ(، 
من  وواضٌح  التــراب(،  يغازلها  و)مدن 
هذه العناوين أنه قد اختارها بعناية، 
ففيها من االدهاش والغرائبية الشيء 
الكثير، وهو مــا يجعلها بنية لغوية 
تؤدي مهمة خاصــة في بيان مامح 

التجربة الشعرية. 
    وعنوان ديوانــه اخلامس هو )قمح 
بألســنة املياه(، وهو جارٍ فيه على ما 
في العناوين املتقدمة، من اســتعارة 
مدهشــة، ملا في تركيبه اللغوّي من 
عاقات جديــدة مبتكرة بني األلفاظ. 
ويلتزم قاســم العابــدي هذا النهج 
فــي معظم عناويــن القصائد التي 
ضمها هــذا الديوان، كـــ ) هوامش 
فأس(،و)مــذاق يوم الــوداع(، و)منفى 
و)ضفة  الاهــني(،  و)ضفة  اخليــال(، 
التاريــخ(، و)رصيف احليــارى(، و)آفاق 
و)قوس  الوقــت(،  و)مهرة  ســنبلة(، 
اجلــراح(، و)جبــني البيــان(، و)احتال 
األسى(، و)تكبيرة عشق(، و)مصاحف 
الفراغ(،  الزيف(، و)وشــم على كتف 
و)ربا اآلهات(، و)هدايا الشك(، و)لغات 
وهي،  الغياب(،  و)ســكاكني  الغيم(، 

كما هــو بــنّي، اســتعارات مكنية 
تخييلية، حققها اإلســناد اإلضافي 
املنعقد بعاقات جديــدة . والعابدي 
يأنــُس بالعنوان الذي هــو على هذا 
، فهــو يقــول متحدثاً عن  الوصف 

نفسه:
حــدودَُه        املــدركاِت  اللغــاِت  رصَف 
كعبـــَة  العنواُن  ليشــــّيـــــــَد 

أُنِسِه
كما يأنس باجملاز الــذي هو على هذا 
النحو، وهــو ال يخفي هذا ويصرح به 

في أكثر من موضع، يقول:      
وأقام كـــــهفاً للــــمجاز  يزاورُ الـ        

معنى وتفرُضُه مــواطُن أُنِســـِه
   واللغــة، بعُد، ألفاظ وعاقات تقوم 
بينهــا، واللفظ يزهر بعاقات جديدة 
تعّد محوراً  املباغتــة  وهذه  مباغتة، 
مهماً من احملاور األســلوبية ألي جتربة 
إبداعية، ألن قيمة كل مؤشر أسلوبي  
تتناســب مــع درجة املباغتــة التي 
كانت  فكلما  طردياً،  تناسباً  يحدثها 
غير متوقعــة كانت ذات أثر فعال في 
املتلقــي، وكل  تلك املباغتة يجب أن 
تكون في حدود )الرخص الشــعرية(، 
كما يعبر كوهني، وهذا ما حرص عليه 
العابدي كثيراً، ورمبا يكون أسرف على 
نفســه في اإلكثار من خلق عاقات 
مجازية )اســتعارية( حّرة متشابكة، 
مبا يشبه أن يكون ستراتيجية بنائية 
عنــده، وباملقابل قد يكــون هذا أمراً 
يُحســب له، أو أنــه أراد أن يرفع من 
درجة التلقي، وعليــه  فاألمر متروك 
للمتلقي الذي هو شــريك أصيل في 
التواصلية، وال يفوتني  العملية  هذه 
القول إن قاسماً ال يترك شيئاً مما هو 
فيه دون أن يستنفد كل أغراضه منه، 
ويعتصر دالالته حــد الثمالة، فهو ال 
يقف عند حدود املعاني الظاهرة، بل 
يولد منها، قدر ما يســتطيع، إمياءات 
مبتكــرة، ورمبا يكون أفــرط في هذا 

االستكشاف . 
   إن جتربــة العابدي، في هذا الديوان، 
هي امتداد ، بنحٍو ما، لتجارب الشعراء 
اجملايلني له، من حيث الرؤية، واملعجم 
الشــعري، فهو يحاذي لغة مجايليه، 
ويســتخدم باغتهــم اجلديدة، على 
النحو الذي ذكرنا، وهــو كما هم، ال 
يبدو بعيداً في الغالب عن القصيدة 
التقليديــة، في اعتماد الشــفاهية 
، فهو  في مخاطبة جمهوره  أساساً 
يتوخــى الصلة بينه وبــني اجلمهور، 
علــى الرغم من كون القصيدة كائناً 
ورقياً، لكنها تنبض بالتلقي، فلذا هو 
يعلي من اخلصائص املوسيقية )الوزن 

ويغــذي قصيدته جاهداً،  والقافية(، 
وعلى الدوام، بكل ما يجعلها صاحلة 
للتلقي، فهو ال ينتظر متلقياً مؤجاً 

أو أزمنة تتلقاه. 
    ويفصــح الديوان عــن دفء غنائي 
دفني، ورمبا يكشــف عــن ذلك إيقاع 
قصائده الذي يندفــع به إلى مدياته 
املرهفــة، وقد كانــت عنايته مبطالع 
أكثر مظاهر  الشطرين  ذات  قصائده 
الغنائيــة وضوحــاً، فهو يحــاول أن 
يجد ملتلقيــه أعذب املداخل وأكثرها 
أكثر  دفئاً، ليثير فيه مخزوناً وجدانياً 
حميمية. وقد اختار البحور الشعرية 
األكثر وفــاًء بتلك الغنائيــة ، وكان 
والكامل  )البســيط  حضوراً  أكثرها 

)املتقارب  وأقلها  والطويــل(،  والوافر 
تشــترك  متنوعة،  وقوافيه  والرمل(، 
في تكثيف الغنائية وتطلق مدياتها 
الرحبة، وديوانه هذا، كما قلنا، يغّص 
بالصــور اجملازية ، وال ســيما الصور 
الغنائية  فيه؛  االستعارية، وهي روح 
ولذا لســت متفقاً متامــاً مع كمال 
أبو ديب، الــذي ذهب إلى أن )) طغيان 
يرافقه  الشــعر  الوزني في  االنتظام 

انحسار للصور الشعرية عنه((.
    وعطفــاً على الغنائية فإنه أحياناً 
يلجأ إلى أســلوب االلتفــات ، وذلك 
ليكســر من حدة الغنائية املنفعلة 
اجلامحــة، ويعود إلى خطــاب اآلخر، 

كما في قوله:

والَصْعِب       السهِل  عنَد  لذاتَي  أصغي 
كي ال أتــــــــــــوَه على كّراســِة 

الغيِب
أؤّرُخها        ، كي أشبَع القلَب أحــــزاناً 

عبرَ احملطاِت من شــرٍق الى غرِب
من أنــَت يا أنَت يا مـــــوتاً ومعجزًة      
آمنــَت بالُبـــــــعِد لم حتفــْل إلى 

الُقـــرِب
ومن أبرز مظاهر التشــكيل اللغوي 
اإلنشائية  التي وّظفها شيوع اجلمل 
اخلطابية في بعض قصائده، كـــما 
يكشف  وهو  )مقامرة(،  في قصيدته 
عن االنفعــال الشــعري، فهو ليس 
ناقل أخبار، وإمنا هــو مترجم لواعج 
وأحاســيس، ومصور لــرؤاه اخلاصة.  
وأحيانــاً ، وبحرفيــة نــادرة ،  يترجم 
انفعالــه بــأن يتوارى خلــف ضمير 
الغائــب، فيضــع بينــه وبــني ذاته 
مســافة، ليفضي مبا في نفسه عن 
نفسه ، وهو أسلوب موارب، كما في 
الغياب(  )وسكاكني   ، فأس(  )هوامش 
، علــى العكس ممن يتخــذ )القناع( 

أسلوباً فنياً.
   ويبدو أن عدداً من القصائد واملقاطع 
فــي الديوان؛ هي أشــبه باخلواطر أو 
املشاهد التي تتفتق أحداثها اخلاصة 
تفتقــاً، وهي أحــداث غيــر واقعة ، 
وتنتظم فيها الصــور، لتأخذ طابعاً 

فنتازياً أو أسطورياً أّخاذاً : 
اّلذيَن استمطروا دمهــــْم       وريُث  أنا 

على مسافــــاِت ُجرٍح دومنا ُسحِب
ال ميلكوَن سوى اآلهاِت ملبسهــــم      
طيُب القلوِب بهْم أسمى من الّذهِب

ال يكذبوَن وإْن ُحـــــــّزْت مناحُرهْم      
فاملـوُت أنقى لهْم من سيرِة الكذِب

هْم يرحلوَن إلى األشجاِن يحملُُهــْم      
حلُن اجلــراِح وفيهْم فورُة الّطرَِب

الفقــِد  خمــــــورَ  ويحتســوَن 
تسبُقُهــــْم      حلانِة املـــوِت أسرارٌ 

مَن القصِب
وهذا مظهر من مظاهر اإلبداع واخللق 
عنــده، وبــإزاء هذا فإن نبرة األســى 
معنى  تتجاوز  العابــدي،  عند  واحلزن 
التلــذذ باأللم أو اســتعذابه، كالذي 
جنده عند الرومانسيني، ذلك ألن أساه 
وحزنه ال يخلوان من علة واقعة فعاً، 
وهذا ضرب من هجاء الواقع والتنديد 

به، وهو مبدٌع خاٌق في كل ذلك.
   وبعُد، فإّني ال أريد أن أنوب عن القارئ 
في النظر إلى مكامن اجلمال والسحر، 
وحســبي أنني وضعت فنــارات في 
الطريق تضيء عوالم قاسم العابدي، 

وحتتفل بحقول قمحه وبذاره. 

رمبا لم يعد كثير من املهاجرين العرب يشعرون 
باالنتمــاء  إلى الوطن األم، بعــد أن طال بهم 
املقام في باد الغرب، واكتسبوا حقوق اجلنسية 
فيها. وبعد أن ولدت أجيال جديدة منهم بعيداً 
عن أرض اآلباء واألجداد. لكنهم مازالوا يؤثرون 
العيش  في أحياء خاصة بهم، وميارسون حياة 

ال تشبه في شئ حياة السكان اآلخرين. 
وإذا ما علمنا أن هناك جاليات كثيرة تعيش في 
هذه البلدان أدركنا حجم التنوع احلاصل فيها، 
وخطر حتولها إلى أقليات منعزلة في املستقبل. 
وقد عمدت بعض البلدان إلى االعتراف بحقوق 
األقليات املهاجرة فــي إحياء ثقافاتها اخلاصة، 
مثــل بريطانيــا والواليــات املتحــدة. في ما 
انتهجت بلدان أخرى سياسة املساواة، التي ال 
تعترف بهذه احلقوق، مثل فرنسا. أما األقليات 
األخرى التي تســتوطن هذه الــدول، من بقايا 
اإلمبراطوريات السابقة التي حكمت أوربا  في 
املاضي القريب، فإنهــا تبدو عصية على احلل. 
وكثير منها مازال يتحدث بلغته اخلاصة ويفخر 
بانتمائــه األصلي. ويبدو خطــر هذه الثقافات 
واضحاً عند نشــوب النزاعات، مثلما حدث بني 

روسيا وأوكرانيا قبل سنوات. 
في البــاد العربية ال توجد أقليــات مهاجرة، 
بــل »أقليــات أرض الوطن« التي اســتوطنت 
الباد منذ عصور طويلــة. ولدى هذه األقليات 
طموحات واسعة، جتعلها تتطلع دائماً إلى ما 
وراء احلــدود. وقد استشــعرت احلكومات التي 
تأسست بعد احلرب العاملية الثانية هذا اخلطر، 
فانتهجــت سياســات صارمة فــي التعليم 
واإلدارة  ووســائل اإلعــام. وقامت بخلق جيل 
موال يؤمن بالوحدة الوطنية ويضعها فوق كل 
اعتبار. غير أن رياح التغيير كانت أقوى من هذه 
السياسات، ففضلت اجلموع الشعبية الذهاب 
إلى اخليار اآلخــر الغربي، ألنه يوفر بنظرها كل 
مــا حتتاجه من حريــة ورفاهية وقــوة. وبدأت 
مرحلة جديــدة من احلكومات متعددة األحزاب 

واملكونات واالجتاهات. 
والواقع أن إطــاق احلريات الــذي رافق املوجة 
اجلديدة مــن األنظمة العربيــة دون أن ترافقه 
تنمية حقيقية قادرة على استيعاب الطاقات 
الشبابية، هو مغامرة غير محسوبة العواقب. 
وال عجــب إن كانــت قد تطــورت إلى فوضى 
وانفــات أمني وأعمال شــغب. ويبــدو الفرد 
العربي اآلن حائراً بني نظم اســتبدادية صارمة 
توفر له فرص عمل كافية، ونظم متثيلية تعجز 

عن توزيع الثروة بشكل كاف.  
كمــا أن أقليات أرض الوطن هذه أخذت تتطلع 
إلى وضــع جديد. وباتت حتلــم باالنفصال عن 
الشــركاء اآلخرين. وقد دخل فــي روعها أنها 
تستطيع  لوحدها، أن تتمتع بأكبر قدر من املال 
واألمان ويسر العيش. فالسبب الرئيس للفقر 

بنظرها هم »اآلخرون«. 
ال ميكــن للباد أن تنجو من االنقســام دون أن 
تتبنــى قيماً اجتماعية فاعلة، يجري نشــرها 
املــدارس واجلامعات  على نطاق واســع فــي 
اآلن  فالثقافة  واملدنية.  احلكومية  واملؤسسات 
هي الوســيلة األقوى ملنع أي تشظ تتعرض له 
بســبب التنوع العرقي أو اللغوي. وعلى الدول 
واحلكومــات أن تختار بني نزاعات مســلحة ال 
تخلف ســوى املوت والدمار، وبني  سياســات 
ثقافية جادة، متنع هــذا النزيف، وحتفظ وحدة 

الباد. 

السياسات الثقافية 

قاسم العابدّي  في سحره الخامس
قراءة

  
بهاء الدين الفارس

» إذا كانــت مصر تفخــر بنجيب 
محفــوظ, فنحن نفخر بســالة 
طيبة مــن املبدعني يقــف أحمد 

خلف مبقدمتهم« 
الكلمات رحبَّ األســتاذ    بهــذه 
بأيقونة  اخلالدي  جاســم  الدكتور 
الروائيني العراقيني األســتاذ أحمد 
بالضيوف  الترحيــب  بعــد  خلف 
واملشــاركني واحلضور مــن العراق 
والدول العربية فــي افتتاح الندوة 
الثالثــة خملتبــر الســرديات التابع 
لقسم اللغة العربية كلية التربية 
واسط,  جامعة  اإلنسانية  للعلوم 
والذي حــرص القائمون عليه, ومن 
الندوة األولــى, التعّرض للمنجزات 
الثقافية السردية اإلبداعية ملبدعني 
عرب وعراقيني, وبحضور نوعي مميز 
من أكادمييني ومتخصصني من كل 
الباد العربية, فُتطرح أوراق نقدية 
تكشــف خبايا النص باستضافة 
ثاثة أســاتذة يقدمــون قراءاتهم 
لكل منجز, وآثر املنّظمون أن يكون 
إمياناً  أحد هؤالء الثاثة باحثاً شاباً 
الرصني  اإلعــداد  بضــرورة  منهم 
للطاقــات األكادمييــة الفتية ملثِل 

هكذا ممارسات ثقافية.
وأدار الندوة الناقد الكبير األســتاذ 
الدكتــور ثائــر العــذاري أســتاذ 
الســرديات بجامعة واسط معلناً 
بدايــة القــراءات النقدية, فضرب 
بقلمــه اإلبداع فانبجســت ثاث 

قراءات ومتهيــد كان للناقد الكبير 
األســتاذ فاضل ثامر القدح املعّلى 
فيه, فأشــار إلى أن رواية ) الذئاب 
مهمة  إضافة  تُعــد  األبواب(  على 
لرصيــد املبدع أحمــد خلف, ورأى 
توثق  ُشجاعة  وطنية  شهادة  أّنها 
مرحلة عاشــها اجملتمــع العراقي 
حيــث صّورت مراحل مــن تاريخه, 
بأســلوبه  الكبير  الناقــد  وحتّدث 
الرصني املمتع عن اللعب الســردي 
الــذي قــام بــه الكاتــب وحركة 
الشــخصيات والرواة فــي الرواية 
خملتبر  بالشــكر  حديثه  مختتمــاً 
الســرديات فــي جامعة واســط 
بوصفــه ملتقى أكادمييــاً وثقافياً 
دوام  للكاتـــب  ومتّنـــى  مهمـــاً 

اإلبـداع.
وبدأ الناقد الكبير األستاذ الدكتور 
إيهاب بديوي مــن جمهورية مصر 
العربية بشكر قسم اللغة العربية 
ومختبر السرديات فيه على دعوته 
للمشاركة في هذا احملفل الثقافي 
املهم, ثــم أوضح أهميــة الرواية 
كجنــس أدبــي يعد األقــدر على 
توضيح املؤثرات اإلجتماسياســية 
الكتابة  بتطــّور  وأشــاد  باجملتمع, 
الروائية العراقيــة من حيث الكم 
أكثر  ذلك حصول  ومصداق  والنوع 
دولية  رواية عراقية على جائزة  من 

وعربية.
وفــي حديثــه النقدي عــن فنية 
بديوي عن  الدكتــور  تطّرق  الرواية 
العنــوان واختيار  الذئاب في  داللة 
الرئيســة  الشــخصية  اســم 

والشــخصيات الفرعيــة إمّنا ميّثل 
تاريخية  شخصيات  على  إسقاطاً 

معروفة لها دالالتها اخلاصة.
وفي قراءته للبناء الدرامي والفني, 

وصــف الكاتب بالبراعــة الفنية 
والساســة الســردية أّمــا لغة 

الكاتب  اختــار  أّنه  الكاتب فــرأى 
صحيحة  فصيحــة  عربيــة  لغة 
الوقت نفسه  في  مباشــرة حتمل 
قّدمت  والباغية  الدالليــة  البنية 
الفكــرة في إطار واضــح وصريح, 
ورأى الناقــد أنَّ نهاية الرواية كانت 
نهاية رائعــة متثلت باختيار البطل 
إنَّ الكاتب يعلم  املواجهة, فيقول: 
أنَّ الروايــة امتــداد للواقع والواقع 

امتداد للرواية.
وأما الناقد األستاذ الدكتور جاسم 
بالشــكر  محمد جســام فخصَّ 
والدكتور  العــذاري  ثائــر  الدكتور 
جاســم اخلالدي لتقدميهم أسماء 
المعة في ســماء الثقافة العربية 
مختبــر  يقــدم  إذ  والعراقيــة, 
الســرديات قامة كبيرة من قامات 
السرد العراقي والعربي هو األستاذ 
 ( روايتــه الكبيرة  أحمد خلف في 
الذئاب على األبواب(, وحتّدث الدكتور 
جاسم محمد وبقراءة فاحصة عن 

مسارات محدد في الرواية.
وأما الناقد علي ســرمد فقد أشاد 
بتجربــة مختبــر الســرديات في 
جامعة واســط إلتاحــة الفرصة 
إمكاناتهــم  إلظهــار  للشــباب 
على  القائمني  وشــكر  النقديــة 
وقد  الندوة,  لهــذه  لدعوته  اخملتبر 
أشــار في دراســته للروايــة أنها 
انتهجت السرد املتقطع, أي تداخل 
العوالــم من املاضي إلــى احلاضر 
مـا  تقنيـات  وهـو مـن  وبالعكس, 

بعد احلداثة.
النقدية  القــراءات  ختــام  وفــي 

العنان  العذاري  ثائر  الدكتور  أطلق 
ملداخات احلضــور فكانت مداخلة 
لألســتاذ الدكتــور فاضــل عبود 
التميمــي أثنى فيها على قســم 
اللغة العربية بكلية التربية  على 
هذه التجربــة األكادميية الثقافية, 
كما حتّدث بإيجاز عن الكاتب أحمد 
العراقي  الســرد  وأثــره في  خلف 

احلديث.
 كما كانت هناك مداخات لبعض 
طلبة الدراسات العليا في جامعة 
واســط قبل أن تُختتم مبشــاركة 
لألســتاذ أحمد خلف مؤلف رواية 
) الذئــاب علــى األبواب(, فشــكر 
كل من حتّدث عــن الرواية ورأى في 
كامهــم حافزاً ملواصلــة اإلبداع, 
املثقف  توحيد كلمــة  إلــى  ودعا 
العربــي أينما كان, ثــم أثنى على 
مختبر الســرديات والقائمني عليه 
بتعبير  نفســه  وصف  أّنــه  حتى 
لطيف فقال: إّنه مرتبك من الفرح, 
وعاهد احلضور على مواصلة التمّيز 

واإلبداع.
 وقد دعا الدكتور جاســم اخلالدي 
الندوة اجلميع لاستمرار  في ختام 
باحلماس والتفاعل كونه ميّثل حافزاً 
ملواصلة العطاء وأشــار األســتاذ 
القائمني  إن   : العذاري  ثائر  الدكتور 
علــى مختبــر الســرديات بكلية 
التربية للعلوم اإلنســانية جامعة 
واسط يعملون بروح الفريق الواحد 
وهو ســر جناح هذا احملفل األكادميي 
الندوة  الثقافــي, ودعا في ختــام 

بالتوفيق والسامة للجميع.

»الذئاب على األبواب« في مختبر السرديات
متابعة

»خّياط األرواح«.. جديد أنمار رحمة اهلل
بغداد ـ الصباح الجديد:

صدر حديثاً عن دار الدراويش للنشــر 
بلغاريا، كتاب  والترجمة في  والتوزيع 
)أمنار  العراقي  للقاص  األرواح(  )خّياط 
رحمة اهلل(. وهو مجموعة قصصية 

بواقع 26 قصة، ُكِتب أغلبها بأسلوب 
غرائبي ُعــرف به القــاص من خال 
جتربته التي أنتجــت ثاثة كتب قبل 

هذا اإلصدار. 
جاء في وصف الناشر للكتاب: يسافر 
بنــا القاص فــي كتابه عبــر عوالم 
سحرية،  غرائبية،  قصصية  وخياالت 

عجائبية، فيها شبه كبير من الواقع، 
إن لم تكن هــذه القصص وجهاً آخر 
للواقع على مرآة صقلها السرياليزم. 
حتمل كل قصة بــني طياتها حبكة 
رصينــة ومواضيع شــائقة، مع جو 
املؤثرة  والنهايات  الدراما واحليوية  من 
في  القــاص  أكد  لقــد  الصادمــة. 

اشــتغاله هذا على توظيف عناصر 
ومازج  القصــة،  كتابة  وخصائــص 
بني وضوح الرؤيــة وعمقها، واإلمتاع 
والتشــويق أيضــاً. )خّيــاط األرواح( 
مجموعة قصصية حتتــاج إلى قارئ 
مغامر، يسبر غور كل قصة، وال يفّوت 

كلمة واحدة.

اصدار
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بغداد- الصباح الجديد :

بعد طول انتظــار، تطرح »ديزني« 
النســخة احلّية من فيلم »موالن« 
بالكامل  آســيوي  متثيلي  بطاقم 
على خدمة البّث التدفقي »ديزني 
بالس« في مراهنة جريئة على رواج 
محللون  يعتبر  املنزليــة  العروض 
أن من شــأنها قلــب املعادلة في 

هوليوود.
وكان من املفتــرض أن يبدأ عرض 
احملاربة الصينية  الفيلم حول  هذا 
الشــهيرة الذي كّلف إنتاجه نحو 
200 مليــون دوالر فــي آذار/مارس، 
لكنه وقع منذ البداية ضحية وباء 
وأُّجلت  املســتجد  كورونا  فيروس 

هذه اخلطوة مرات عّدة.
فــي  هــّزة  »ديزنــي«  وأحدثــت 
أوســاط  فــي  اغســطس/اب 
القطاع وأيضــا طاقم العمل مع 
أنها ستســتعيض عن  إعالنهــا 
عرض«مــوالن« في دور الســينما 
بطرحه للعــرض املنزلي، في ظّل 
عدم اّتضاح املشــهد بشأن مدى 
للعودة  السينما  محّبي  استعداد 

إلى الصاالت.
وقال املمثل جايســون سكوت لي 
الذي يلعب دور الشرير في الفيلم 
»أظــّن أن قرار عرضــه على ديزني 
بالس شّكل صدمة كبيرة لكثيرين 
مّنــا«، مضيفا أن هذا العمل اُنتج 

ليعرض على الشاشات الكبيرة«.
وأقّر تــزي ما الذي يــؤدي دور والد 
موالن في تصريحــات »كان القرار 
مفجعا في بــادئ األمر، لكن بعد 
يــوم أو يومني، فّكرت فــي جانبه 
تتعاظم  فمسؤولياتنا  اإليجابي... 
في ظّل وباء كوفيــد19-. ونريد أن 

يبقى اجلميع بأمان«.
ويتيح هــذا القرار املدفوع مبخاوف 

صحية جّس نبض خدمة املشاهدة 
عند الطلــب التي قد تؤّثر إلى حّد 
بعيد على طريقة مشاهدة األفالم 

في املستقبل.
ويتزامن طرح »مــوالن« مع عرض 
»وورنر براذرز« في نهاية األســبوع 
إنتاجهــا الضخم »تينيت«  عينه 
في الصاالت األميركية التي أعادت 
70 % منهــا فتح أبوابهــا بقدرة 

استيعابية مخّفضة.

وخالفا لهــذه األخيرة التي ينبغي 
لها تقاسم عائدات شباك التذاكر 
مع دور العرض، ستحتفظ »ديزني« 
من  املتأتيــة  اإليــرادات  بكامــل 
»موالن« الذي ســيكّلف املشاهد 
30 دوالرا باإلضافــة إلــى رســوم 

التسجيل.
وسبق لـ«ديزني« أن أنتجت الكثير 
من األفالم التي طرحت مباشــرة 
تعتمد  لم  لكّنها  الفيديو،  بنسق 

يومــا هــذا النهج لعمــل توازي 
كلفته ميزانية »موالن«، وال شــكّ 
في أن أوســاط هوليوود ســتتابع 

هذه التطّورات بحذر.
احملللني  كبيــر  بــوك،  جيف  وقال 
رياليشنز«  »إكزيبيتر  شــركة  في 
املتخصصة في مجال الســينما 
هذا  األسبوع  نهاية  سيحدث  »ما 
قد يبقــى إلى األبــد محفورا في 
الذاكرة وقد يشــّكل نقطة حتّول 

لهوليوود برّمتهــا«.وأردف »يتعّلق 
األمر بكيفيــة تعامل اجلمهور مع 

اإلنتاجات الضخمة مستقبال«.
وما سّهل على »ديزني« اّتخاذ هذا 
القرار هو أن الكثير من دور العرض 
في الصني، حيــث ال تتوّفر خدمة 
»ديزنــي بالس«، أعاد فتــح أبوابه. 
إلى  الفيلم  أن يخرج  املرتقب  ومن 
صاالت السينما الصينية األسبوع 

املقبل.

وهذا الفيلم القائم على أسطورة 
شــعرية صينيــة عمرهــا 1500 
ســنة حــول شــابة حتــّل محّل 
والدهــا املريض في صفوف اجليش 
اإلمبراطــوري يتوّقع لــه أصال أن 
يصبح من أجنــح إنتاجات »ديزني« 

في السوق الصينية.
بطابع  أيضــا  يّتســم  وهو عمل 
ريــادي، إذ إن الطاقم التمثيلي هو 
برّمته آسيوي أو أميركي من أصول 
آســيوية، وهي فئة من السكان ال 
متثَّل كثيرا فــي أعمال هوليوود، ال 

سيما تلك الضخمة منها.
وقــال تزي مــا »إنه ألمــر عظيم 
بالفعــل أن يضع اســتوديو كبير 
أميركي  أو  آســيوي  ثقته بطاقم 
من أصل آسيوي ويضع في العمل 
كّل ثقله... ينبغي أن يشّكل ذلك 

قدوة نقتدي بها«.
احلّية  النســخة  فــي  وتتّجلــى 
مــن »مــوالن« التــي أخرجتهــا 
أهمية  كارو  نيكــي  النيوزيلندية 
مسألة متكني املرأة، من خالل األداء 
البدني للبطلة ليو ييفاي وإضافة 
رفيقة جديدة )جونــغ لي( لم يرد 

ذكرها سابقا.
واضاف تزي مــا »ال أّظّن أن نيكي 
أرادت االكتفاء باستعادة النسخة 
هدفنا،  يكــن  لم  هــذا  األصلية. 
فقد أخذنا من األســطورة محورا 

لعملنا«.
لكنها  األغانــي...  »أحببت  وأردف 

ليست ما نصبو إليه«.
وأتــت التعليقات األولية على هذا 
العمــل إيجابيــة إلى حــّد ما، إذ 
أشــاد كثيرون بالتأثيرات البصرية 
على  معّديه  وحــرص  الفيلم  في 
الرســوم  نســخة  عن  االبتعــاد 
آخرون  انتقد  في حــني  املتحركة، 
افتقــار الشــخصيات إلــى فكر 

عميق وحّس فكاهي.

متابعة الصباح الجديد :
حقق رجل منساوي رقماً قياسياً 
جديــداً، بالوقــوف في صندوق 
مملوء مبكعبات الثلج ســاعتني 

و30 دقيقة و57 ثانية.

 42( كويبيرل  جوزيــف  وقضى 
يرتدي  يكــن  لم  الــذي  عاماً(، 
للســباحة، هذه  سوى سروال 
املدة وهــو مغطى بالثلج حتى 
صندوق  داخل  وواقــف  كتفيه 

شفاف ضاماً ذراعيه إلى صدره.
رقمــه  كويبيــرل  وحطــم 
حققه  الذي  السابق  القياسي 
العــام املاضــي ألطــول فترة 
يتعــرض فيها كامل اجلســم 

وثماني  ســاعتان  وهي  للثلج، 
دقائق و47 ثانية.

وبعد خروجه مــن ذلك احملبس 
باجلــو  ليســتمتع  املتجمــد 
على  ميلك  بلــدة  في  املعتدل 

نهر الدانوب حيث كان حشــد 
الســاحة  في  يتابعه  صغيــر 
كويبيرل  قال  بالبلدة،  الرئيسة 
للصحفيني: »إنه شــعور رائع.. 
الشمس قبل كل شيء.. الدفء 

جميل«.
وضع  علــى  »ســأعمل  وتابع: 
فأول  قدمــي(،  )علــى  جوربني 
إلى  يحتاج  اجلســم(  )في  جزء 

التدفئة هو قدماك«.

نمساوي يجلس في صندوق مملوء بمكعبات الثلج أكثر من ساعتين

ديزني تراهن على قلب معادلة هوليود بفيلم »موالن«
قرار يتيح لها االحتفاظ بكامل إيرادات » الفلم » من دون تقاسمها مع صاالت العرض

لقطة من مظاهرات ساحة التحرير  »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد : 
يتجــه العالــم في ظــل الثورة 
والــذكاء  التكنولوجيــة 
على  لالعتمــاد   ، االصطناعــي 
وســائل النقل احلديثة واملتطورة 
والتي كان أخرها ما تعرف باسم 

“طائرة املستقبل”.
في تطــور مثير حتقــق بالفعل، 
التي متثل   Flying-V نفذت طائرة 
ثورة في عالم الطيران، أول رحلة 
اختبــار ناجحة، فيما يعد خطوة 
عمالقة علــى حتويل حلم “طائرة 
Flyino-حقيقة.و إلى  املستقبل” 
طائــرة   no-no-no-no-ng-V
ستحمل الركاب في أجنحتها، إذ 
يضع تصميمها الفريد مقصورة 
الركاب، وأماكن الشحن، وخزانات 
الوقــود في األجنحة.أما ســبب 
ذلك فيتمثل في أمر واحد هو أن 
اخلبراء يعتقدون أن هذا الشــكل 
الديناميكي للطائرة سيقلل من 

اســتهالك الوقود بنســبة 20% 
مقارنة بطائرات اليوم.

واختبــر اخلبراء منوذًجــا مصغرا 
أمتار  و3  كغــم،   22.5 مبقيــاس 
املســتقبلية، طــوره  للطائــرة 
باحثــون فــي جامعــة “دلفت” 
للتكنولوجيا في هولندا، وشركة 

.KLM الطيران الهولندية
واختبــر فريــق مــن الباحثــني 
واملهندســني الطائرة في قاعدة 
أملانيا، حيــث عملوا  جوية فــي 
مع فريــق من شــركة “إيرباص” 
الختبار عمليات اإلقالع واملناورات 

واالقتراب والهبوط.
وقــال رويلــوف فوس ، األســتاذ 
املســاعد فــي كلية هندســة 
الطيــران بجامعة دلفــت، الذي 
قاد املشــروع، إن اخملاوف السابقة 
متثلت “فــي أن الطائرة قد تواجه 
بعض الصعوبات عند اإلقالع”، مما 
دفع بتنفيذ منوذج الرحلة املصّغر 

للتأكد من عدم حدوث مشكالت، 
وهو ما عبر عنــه قائال “عليك أن 
تطير لتتأكد مــن ذلك”، وفق ما 

نقلت “سي إن إن”.
وأشــار الباحثــون، إلــى أنه من 
الطائرة عن  فــي  التحكم  خالل 

بعد، فقد جنحــوا في اإلقالع بها 
بســرعة 80 كم/ ســاعة، بينما 
كانت ســرعات الطيران، والزوايا، 
وقوة الدفع كما هو مخطط لها.
ولكن ما يــزال هناك عمل يتعني 
القيام به لتحسني قدرات الطائرة 
قبل أن تنطلق في السماء، وحتمل 

الركاب فعال على متنها.
ويخطــط اخلبــراء الســتخدام 
البيانــات التــي مت جمعهــا من 
الرحلــة التجريبية، مما يســمح 
لهم ببرمجتها في جهاز محاكاة 
املســتقبلية،  لالختبارات  طيران 

وحتسني إمكانات رحالتها اجلوية.
الفريــق مزيــًدا من  وســيجري 
االختبارات على النموذج، ويأملون 
Flyino-no-no-no-no- تزويد  في 
ألن  نظرًا  بدفع مســتدام،   ng-V
التصميم يفســح اجملال للعمل 
من  بدالً  الســائل،  بالهيدروجني 

الكيروسني.

سيتحول الحلم إلى حقيقة

»طائرة المستقبل« تجتاز أول اختبار بنجاح
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

يجب عليــك اليوم أن تدير شــؤونك بشــكل 
عملــي ومنطقي، ومن املهم جــدا أن تخصص 
أنت  الشــخصية.  واحتياجاتك  وقتا ملتطلباتك 
مســتعد إلجناز كل مشاريعك اليوم ما دمت في 

عزلة عن اآلخرين وعن األجواء الصاخبة.

تعتقد اليوم أنه ميكنك االلتزام بكل وعودك 
ألن الوفاء بالوعود من أهم مبادئك في احلياة. 
تؤثر اليوم بشــكل حيوي علــى من حولك. 
رمبا ال تشــعر بالسعادة بســبب األمور التي 

يطلبها منك البعض.

رمبا يكون أمامك اليوم العديــد من االختيارات، 
ولكنك مضطر الختيار واحد من بينهم، تشعر 
ان املســؤولية صعبة وحتتاج إلــى وقت طويل. 
تتخلص اليوم من األمور التي كانت ســببا في 

حدوث االضطرابات في الفترة املاضية.

يخبــرك اليوم شــخص ما في العمــل بأمر ما 
تظنه من وجهة نظرك تافها. لن تنوي إيذاء هذا 
الشــخص على اإلطالق، ولكن أســلوب حوارك 
كاف ألن يجــرح مشــاعر هذا الشــخص. كن 

لطيفا ورقيقا معه وراع مشاعره.

 اجتهــد حتــى تتخلص مــن كل ما يعكر 
صفــوك. لن تشــعر هذا اليــوم بالرضا عن 
إجنازاتك أو األمور التي حققتها، وللشــعور 
بالرضا عن أدائك عليك أن جتدد من خططك 

واستراتيجياتك في العمل.

تريد أن تبتعد عــن أماكن التجمعات وتضع 
حدودا بينك وبني اآلخرين. اســتغل ما لديك 
مــن مواهب بطريقــة عمليــة اآلن، وإن لم 
تشعر أنك مبدع أو مميز بدرجة كافية، عليك 

أن حتسن استغالل هذه املهارات واملواهب.

متــر اليوم بأزمة معقدة جتعلــك مضطربا وغير 
مستقر نفســيا، ولكن في احلقيقة، هذه األزمة 
ليســت كما تتخيلهــا. ال تضــع طاقتك في 
محاولة السيطرة على مشاعرك وأعصابك، وإال 

لن حتقق أي شيء في النهاية.

أنت الشخص الوحيد القادر على اسعاد نفسك 
فقــط إذا لم تلتفت إلى قيــود يفرضها البعض 
عليك. لسوء احلظ اليوم، رمبا ال تتمكن من االبتعاد 
عن األشخاص الســلبيني ولذلك من الصعب أن 

تعيش في جو هادئ يبعث على السعادة. 

تضطر هــذا اليــوم أن تواجه بعــض القضايا 
الصعبة التي جتعلك تشــك فــي كل حتركاتك. 
تتفاقــم املشــكالت التــي تتعلــق بعالقاتك 
خاصة إذا انســحبت منها دون إيجاد حلول لها. 
انســحابك قد يجعل من حولك يشعرون بعدم 

ال يســتطيع زمالؤك فــي العمل أن يفســروا 
أســلوبك الغريــب، ورمبا يظنون أنك شــخص 
ساذج على الرغم من محاوالتك لتوضيح نواياك 
احلقيقيــة. ال تتحــدث كثيرا بــل دع تصرفاتك 

وأفعالك تثبت لهم احلقيقة بوضوح.

ليســت لديك القــدرة اليوم علــى إجناز أي 
مهمة اليوم على الرغم من أن لديك الرغبة 
في االنتهاء منها. من األفضل أن متارس بعض 
التمارين الرياضية حتى جتدد طاقتك وتشعر 

بالنشاط.

الدلو الحوتالجدي

على الرغم من أنك تدرك حقيقة مشاعرك 
جتاه اآلخرين، إال أنك ال تريد أن يعرفها اآلخرون 
أو من حولك بشــكل عام. رمبا يدرك البعض 
أنك ال تســمح لهم باالطالع على أسرارك 

وحتتفظ بها لنفسك فقط.

حظك اليـوم

معلومة

ذاكرة اإلنسان في خطر
حذر خبراء في مجال الصحة من أن استعمال الهواتف الذكية 
احملمولة يؤثر ســلبا على ذاكرة اإلنســان، التي تصبح غير قادرة 

على حفظ املعلومات لفترة طويلة.
وبحســب مختصني روس يؤثر استعمال الهواتف احملمولة على 
قدرة الذاكرة، ومع مرور الوقت والتعود، تصبح الذاكرة غير قادرة 
على حفظ احلقائق واملعلومات، وذلك بسبب االستعانة بذاكرة 
الهواتف احملمولة واســتعمال كذلك نظام املالحة الذي يساعد 
على التنقل بدل التعويل علــى الذاكرة، والوصول إلى املعلومة 
عن طريق الهاتف والرجوع إليها متى شئنا يحد من دور الذاكرة 

لدى اإلنسان وقدرتها.
ودعــا اخملتصون إلى ضرورة أداء متارين معينة لتحســني الذاكرة، 
لتجنب ظاهرة النســيان وتقوية قدرتها على حفظ املعلومات.

ووفقا لنتائج األبحاث والدراسات فإن األطفال الذين يستخدمون 
الهواتف الذكية بشكل نشط لديهم استجابة أبطأ لإلشارات 
الضوئيــة والصوتية، وزيادة ملحوظة فــي عدد أخطاء الكتابة، 

وانخفاض مؤشرات القدرة على العمل.

سبب نسيان اإلنسان واألحزان
يــرى العلماء أن الدماغ البشــري ال يحتفظ فقــط بالذكريات 
اإليجابية كما يشــاع، بل والسلبية أيضا، لكن األخيرة تكبحها 

أنظمة اجلسم الدفاعية.
ويشرح رستم جايفوتدينوف، األســتاذ املساعد في قسم طب 
األعصــاب وجراحة األعصاب وعلم الوراثــة الطبية في جامعة 
قــازان الطبيــة، أن الذكريات الســلبية واإليجابيــة تبقى مع 
الشــخص طوال حياته، لكن الوصول إليها مقيد بآليات حماية 
الدماغ. لهذا السبب، يبدو أن اللحظات السعيدة فقط هي التي 

تبقى في الذاكرة.
يقول جايفوتدينوف إنه لو كانت ذكريات املاضي السلبية متاحة 

باستمرار ألي شخص، لشكل ذلك خطرا على حياته.
وحسب الطبيب، فإن الدليل على أن الذكريات السلبية ال مُتحى، 
بل ما يحــدث هو مجرد إخفاؤها، هو عمل األطباء الشــرعيني: 
»الشخص يحتفظ بكل شيء. هناك أساليب خاصة تستخدم 
في الطب الشرعي، حيث ميكن جعل الشخص يتذكر كل شيء. 
ميكن للشــخص أن يتذكر كل التفاصيل واألحاســيس املرئية 
والســمعية، إضافة إلى جميع األحاســيس اجلسدية. كل هذا 

مسجل بشكل دقيق في دماغه«.

الخبز غير ضار لألشخاص الذين يتبعون حمية 
صحية

كشفت اختصاصية التغذية األسترالية سافينا املعروفة باسم 
أخصائية التغذية الذكية، أن اخلبز ليس ضاراً لألشــخاص الذين 

يتبعون نظاماً غذائياً صحياً لتخفيف الوزن.
وأكدت ســافينا فــي تعليق لهــا على صفحتهــا على موقع 
إنســتغرام، على أن اخلبز ميكن أن يكون جــزءاً من نظام غذائي 
صحــي متوازن، ووضحــت وجهة نظرها عبــر مقارنة اخلبز مع 

الوجبات األخرى التي حتتوي على الكربوهيدرات.
وبحســب اخلبيرة، فإن قطعــة من اخلبز حتتوي علــى 70 غراماً 
مــن الكربوهيدرات، وعلى 490 ســعرة حرارية في حني أن نفس 
الكمية من وجبة املوســلي التي يتناولهــا الكثيرون عوضاً عن 

اخلبز حتتوي على 622 سعرة حرارية.
وعلق آالف املتابعني على منشــور سافينا بالقول إنهم تفاجؤوا 

بهذه املعلومات التي قد تغير نظامهم الغذائي بشكل جذري.

ملونشريط
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العواصم ـ وكاالت:

حقق املنتخب اإلجنليزي فوزا في 
غايــة الصعوبة علــى مضيفه 
األيسلندي )1-0(، مساء أول أمس 
، بافتتاح مشــواره في مسابقة 
دوري االمم األوروبيــة. وأحرز رحيم 
ســترلينج هدف املباراة الوحيد، 
مــن ركلة جــزاء فــي الدقيقة 

األولى من الوقت بدل الضائع. 
فوزا ســهال  بلجيكا  وحققــت 
(2-0( علــى مضيفتها الدمنارك، 
بفضل هــدف في كل شــوط، 
ودريس  ديناير  عن طريق جيسون 
ذاتها.. اجملموعــة  ضمن  ميرتنز، 
وبدأ عهد كاسبر هوملاند كمدرب 
عندما  سيئة،  بطريقة  للدمنارك 
الزائر في  الفريــق  دينايــر  وضع 
املقدمة في الدقيقة التاســعة، 
بعــد أن أفلت مــن رقيبه ليهز 
الشــباك من مدى قريب، عقب 

ركلة ركنية نفذها ميرتنز.
وأبلى  األرض،  أصحــاب  وضغط 
القائد ســيمون كير بالًء حسًنا، 
روميلو  خطــورة  احتــواء  فــي 
بلجيكا.لكن  لوكاكو، مهاجــم 
برغــم بعض الفــرص اخلطيرة، 
برايثوايت  ملارتــن  أتيحــت  التي 
وكريســتيان إريكســن، واجــه 
في  الدمناركي صعوبات  املنتخب 

التسديد داخل إطار املرمى.
وأخذ املنتخــب البلجيكي زمام 
الثاني،  الشــوط  املبــادرة فــي 
وانتزع البديل دينيس برات الكرة، 
بعد محاولــة إلبعادها من دفاع 
وأطلق تسديدة تصدى  الدمنارك، 
شمايكل،  كاســبر  احلارس  لها 
زميلــه فــي ليســتر ســيتي 

اإلجنليزي.

لكــن شــمايكل لم يســتطع 
أن مينــع شــباكه مــن االهتزاز 
مــرة أخرى، فــي الدقيقــة 77، 
يوري  من  تســديدة  أبعد  بعدما 
تيليمانــس، لترتــد الكــرة إلى 
ميرتنز، الــذي تابعها في املرمى 
ليضاعــف تقــدم بلجيكا.ويوم 
غد الثالثاء ، تلتقي الدمنارك على 
التي هزمت  إجنلتــرا،  أرضها مع 
ريكيافيك،  فــي   0-1 أيســلندا 

فــي حــني تلعب بلجيــكا ضد 
بروكســل.وتصدر  في  أيسلندا 
منتخــب بلجيــكا الترتيب وله 
إجنلترا  علــى  متفوقا  نقــاط   3
بفارق األهداف، ثم إيسلندا ثالثا 

والدمنارك رابعا.
وفي مبــاراة اخرى، انتزع منتخب 
فرنسا فوزا بشــق األنفس على 
من  بهدف  الســويدي،  مضيفه 
دون رد، ضمن اجلولــة األولى من 

كيليان  الثالثة.وسجل  اجملموعة 
مبابي هــدف املباراة الوحيد، في 

الدقيقة 41.
وحقق الديوك أول ثالث نقاط في 
مشوارهم، لكن صدارة اجملموعة 
البرتغالي،  للمنتخــب  ذهبــت 
.4/1 كرواتيا  علــى  فوزه  بفضل 

وأكــد كيليان مبابــي، مهاجم 
منتخب فرنسا أنه يعاني من آالم 
جراء إصابتــه في الكاحل، وذلك 

بعد الفوز على السويد 1/0، في 
مبابي  األوروبية.وصرح  األمم  دوري 
عبر قناة » M6«: »الكاحل يؤملني 
قليــال، لقــد تعرضــت لضربة، 
وأعتقد أن حالتي ستتحسن في 

األيام القليلة القادمة«.
وأضاف مهاجــم بي إس جي »ال 
أعرف هل سأشــارك في مباراة 
كرواتيا أم ال، إذا أراد املدير الفني 
االعتماد علي، ســأكون سعيدا، 

وإال سأبقى على مقاعد البدالء«.
وثارت أزمة بني ديدييه ديشــامب 
فرنســا  ملنتخب  الفني  املديــر 
الفرنســية  األنديــة  ورابطــة 
مباراة  أول  حتديد  بسبب  احملترفة 
بعد  الدوري  في  لســان جيرمان 
48 ســاعة من مواجهة فرنسا 

وكرواتيا يوم غد الثالثاء.
وعن الفــوز على الســويد، قال 
جديدة  بخطة  »لعبنــا  كيليان: 
وكانــت مبــاراة صعبــة خارج 
ملعبنا، نحتاج لتحسني لياقتنا 
البدنية، ألن املســتوى العالي لن 

يتحقق مرة واحدة«.
وأشــار املهاجم الشــاب إلى أن 
اخلطة اجلديدة 3-5-2 جتعله قريبا 
وتناسب  املنافســني،  مرمى  من 
إمكانيات باقــي العبي املنتخب 
الفرنســي، متمــا تصريحاتــه 
»احلالــة البدنية ليســت جيدة 
بشكل كاف، ولكن حققنا األهم 

وهو الفوز في بداية املشوار«.
واســتهل منتخــب البرتغــال 
حملــة دفاعه عن لقبه في دوري 
األمم األوروبية بفــوز عريض على 
ضيفه الكرواتي )4-1(، أول أمس، 
ملعب  على  أقيمــت  مباراة  في 
الدراجاو في اجلولــة االفتتاحية 

لدور اجملموعات.
لعبت  التــي  البرتغال  أهــداف 
بدون املصاب كريستيانو رونالدو، 
جاءت عن طريق جواو كانسيلو، 
فيليكس  جــواو  جوتــا،  ديوجو 
وأندريه ســيلفا في الدقائق 41، 
58، 70 و94، بينمــا أحــرز برونو 
كرواتيــا  هــدف  بيتكوفيتــش 
الوحيد في الدقيقة 91، ليعتلي 
رجــال املدرب فرناندو ســانتوس 
نقاط،   3 برصيد  اجملموعة  صدارة 
الترتيب من  تذيلت كرواتيا  فيما 

دون نقاط.

مبابي يعبر بفرنسا عقبة السويد في دوري األمم األوروبية

بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة.. وفوز قاتل إلنجلترا أمام أيسلندا

مبابي حلظة تسجيله هدف الفوز في شباك السويد

لندن ـ وكاالت:
انتــزع لويس هاميلتون بطل العالم ســت 
مرات مركــز أول املنطلقني لســباق جائزة 
إيطاليا الكبرى، بعدما حقق أسرع لفة في 
تاريــخ بطولة العالم لســباقات فورموال 1 

للسيارات أول أمس.
وكسر ســائق مرســيدس الزمن القياسي 
حللبة مونزا محققــا دقيقة واحدة و18.887 
ثانية وقاد زميله فالتيري بوتاس للســيطرة 
على الصف األول.وهذه هي املرة 94 التي ينال 

فيها هاميلتون مركز أول املنطلقني.
وتأهل كارلوس ســاينز ســائق مكالرين في 
املركز الثالث وبجانبه ســيرجيو بيريز سائق 
لوكلير  بوينت.وسينطلق شــارل  ريســنج 
وسيباستيان فيتل من املركزين 13 و17 على 
الترتيب في السباق املقام في بلد فريقهما 

فيراري.

لندن ـ وكاالت:
قال نادي إيفرتون املنافس في الدوري اإلجنليزي 
املمتــاز لكرة القــدم إنه تعاقــد مع العب 
الوسط البرازيلي آالن العب نابولي اإليطالي 

ملدة ثالثة أعوام.
ولم يكشــف الطرفــان عــن أي تفاصيل 
مالية تتعلق بالصفقة لكن وســائل إعالم 
بريطانيــة قالــت إن إيفرتون دفــع نحو 25 
مليون جنيــه إســترليني )33 مليون دوالر( 
مقابل احلصول على خدمات العب الوســط 
البرازيلي البالغ 29 عاما.  وأحرز آالن 11 هدفا 
وهيأ 16 هدفا آخر خالل أكثر من 200 مباراة 
في جميع املنافســات مع نابولي وســاعد 
الفريق على الفوز بلقــب كأس إيطاليا في 
املوســم املاضي.  وقــال آالن في بيان أصدره 
النادي اإلنكليزي »أشــعر بسعادة حقيقية 
بالتعاقد مع إيفرتون. أنا في غاية الســعادة 

لوجودي هنا«. 
وأضــاف الالعب البرازيلــي »أمتنى، كما كان 
احلال دوما طوال مسيرتي املهنية، أن أساهم 
من خــالل أدائي مع زمالئي فــي الفريق في 
تقدمي مباريات كبيــرة وأداء كبير وأن نحقق 

الفوز بأشياء مهمة«.  

مدريد ـ وكاالت:
أعلن نادي إشــبيلية ِشــراَء عقد حارســه 
الدولي املغربي ياســني بونو بعد أن لَعَب له 
أّنه بعد  املوســَم املاضي.وذكر النادي  معاراً 
األداء املُبهــر للحارس املغربي مع الفريق في 
ـُه رسمّيا بعقد ٍ ميتد  الدورّي األوروبّي، متّ انتداب

ألربع سنوات.
وكان بونو قد انضّم  إلى إشــبيلية الصيَف 
املاضي ملدة موسم واحد على سبيل اإلعارة 
مــن جيرونا قبل أن ينجح َ فــي إقناع اإلدارة 

األندلسّية مبستواه.

القاهرة ـ وكاالت:
أعلــن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشــاط 
مع  التعاقد  املصــري،  باألهلــي  الرياضــي 
البرازيليــة ناتاليا فيرنانديــز، من أجل تعزيز 
صفوف الفريق األول لسيدات الكرة الطائرة.

وأوضح رؤوف فــي تصريحات صحفية ملوقع 
ناديــه، أن الالعبة وقعت على عقود االنتقال 
بداية من املوســم اجلديد، وســتنتظم في 
التدريبات حتت قيادة املدرب حمدي الصافي. 

وأشــار إلى أن التعاقد مع الالعبة البرازيلية 
جاء بعد ترشــيحها من جانب اجلهاز الفني، 
خاصة أن ســيرتها الذاتية مميزة وســتمثل 

إضافة للفريق.

هاميلتون يحقق أسرع 
لفة في تاريخ فورموال 1

إيفرتون يتعاقد مع 
البرازيلي آالن

المغربي بونو إلى 
إشبيلية 

محترفة برازيلية تعزز 
طائرة األهلي

العواصم ـ وكاالت:
أســفرت قرعــة بطولة كأس 
عــن  اليــد،  لكــرة  العالــم 
مجموعات قوية وصدام عربي، 
في النسخة التي تستضيفها 
مصر في الفترة بني 13 إلى 31 

كانون ثاٍن املقبل.
وأقيــم حفــل القرعــة فــي 
منطقــة األهرامــات، بحضور 
املشاركة، في  املنتخبات  ممثلي 
أول نسخة تشــهد تواجد 32 
املنتخبات  تقسيم  منتخبا.ومت 
 8 إلى  باملونديــال  املشــاركة 
مجموعات، تخــوض 3 جوالت 
وسيتم  اجملموعات،  مرحلة  في 
األخير  املركز  استبعاد أصحاب 
في كل مجموعة، وســيلعبوا 
لتحديد  املغلوب  خروج  بنظام 

املراكز بني 25 إلى 32.
وســيتم تقســيم املنتخبات 

الـ24 املتأهلة للمرحلة التالية، 
4 مجموعــات، تضم كل  إلى 
مجموعة 6 منتخبات، ويصعد 
متصدر ووصيف كل مجموعة 
إلى دور الثمانية الذي ســيقام 
بنظام خــروج املغلوب، بجانب 
إقامــة مباريــات دور األربعــة 
الدور  ثــم  النظــام،  بنفــس 

النهائي.
وأسفرت القرعة عن اجملموعات 
التالية: جملموعــة األولى: أملانيا 
- اجملــر - أوروجــواي - الــرأس 
الثانية:  اجملموعــة  األخضــر، 
إســبانيا - تونــس  - البرازيل 
الثالثة:  اجملموعــة  بولنــدا،   –
كرواتيــا -  قطــر  - اليابــان 
– أجنــوال، اجملموعــة الرابعــة: 
الدمنارك - األرجنتني - البحرين 
الدميقراطيــة،  الكونغــو   -
اجملموعة اخلامســة: النرويج - 
النمسا  - فرنسا  - ممثل أمريكا 
الشمالية،  اجملموعة السادسة: 
البرتغال - اجلزائر  - آيســلندا – 
الســابعة:  اجملموعة  املغــرب، 
الســويد - مصر - التشيك - 
اجملموعة  اجلنوبية،  أمريكا  ممثل 
الثامنة: سلوفينيا - بيال روسيا  

- كوريا اجلنوبية – روسيا.

نيويورك ـ وكاالت:
اســتفادت وليامس مــن خبرتها 
الكبيرة التي ساعدتها على جتاوز 
الثالث من  الــدور  ســتيفنز في 
بطولة أميــركا املفتوحة للتنس.

وليامس  األميركية سيرينا  قلبت 
تخلفهــا باجملموعــة األولى أمام 
مواطنتها سلون ستيفنز إلى فوز 
2-6 و6-2 و6-2  وحجزت بطاقتها 
إلى دور ثمــن النهائي في بطولة 
الواليات املتحدة، إحدى البطوالت 
األربــع الكبرى في كــرة املضرب، 

على مالعب فالشينغ ميدوز.
وخسرت ســيرينا املصنفة ثالثة 
اجملموعــة األولــى علــى ملعب 
»آرثر آش« وأمــام مدرجات خالية 
مــن اجلماهيــر بســبب جائحة 
فيروس كورونا املســتجد، قبل أن 
ستيفنز  أمام  توازنها  تســتعيد 
حاملة اللقب عام 2017  وحتسم 
اجملموعتــني التاليتــني واملبــاراة 
مواطنتها  أنظــار  أمام  لصاحلها 
صوفيا كيــن واليابانيــة ناومي 
ألكســندر  واألملانــي  أوســاكا 

زفيريف الذين تابعوا اللقاء.
عامــاً(   38( ســيرينا  وتســعى 
إلــى احراز لقــب البطولة للمرة 
ومعادلة  مسيرتها،  في  السابعة 
الرقم القياســي لعــدد األلقاب 
في دورات الغراند سالم واملسجل 
باسم األسترالية مارغاريت كورت 
(24(. وضربــت الالعبة األميركية 
فــي الــدور التالــي موعــداً مع 
املصنفة  ساكاري  ماريا  اليونانية 
15  والفائزة على األميركية أماندا 

أنيسيموفا 6-3 و1-6.

ميونيخ ـ وكاالت:
أعــرب يواكيــم لــوف مدرب 
امتعاضه  عن  األملاني  املنتخب 
من اجلــدول املزدحم للمباريات 
االحتاد  الذي فرضــه  الدوليــة 
األوروبــي لكرة القــدم )ويفا( 
خــالل اخلريف، وتأســف على 
عدم اعتمــاد قاعدة التبديالت 
اخلمسة في دوري األمم األوروبية.

املبــاراة  وأشــرف لــوف على 
ملنتخــب  االولــى  الدوليــة 
مانشــفات«  »ناســيونال 
اخلميس أمام نظيره االسباني، 
بعد قرابة عشــرة من اشــهر 
من توقــف املباريــات الدولية 
بسبب تفشــي فيروس كورونا 
انتهــت  والتــي  املســتجد، 

بالتعادل االيجابي 1-1.
ويخوض املنتخب األملاني ثماني 
نهاية  حتــى  دولية  مباريــات 
تشــرين الثاني في ظل جدول 
مزدحم لالعبــني بني أنديتهم 
ومنتخباتهم.وقــال لوف الذي 
قــاد أملانيــا إلى لقــب كأس 
البرازيل »االمر  2014 في  العام 
يغضبنــي البرنامــج مزدحم 
ســيكون  جنونية.  بطريقــة 
على  ســلبية  تداعيات  لذلك 
صحــة الالعبــني ومســتوى 
القدم«.وتخوض  كــرة  وجودة 
من  جولتني  راهنــا  املنتخبات 
دوري األمم األوروبيــة، علــى أن 
تتنافس مجدداً في نافذتني في 
الثاني  وتشــرين  األول  تشرين 
مبارتان  تتخلــل كل منهــا   ،

إضافة الى مباراة ودية.
وأردف لــوف: »علينــا ان نكون 
صحة  إن  دائمــاً  أقول  حذرين، 
الالعبــني هــي األهــم.إذا لم 

تتنبهوا لألمر، ســتكون لدينا 
الكثيــر من املشــاكل في آذار 
، نيســان وأيار » قبــل انطالق 
كأس اوروبــا في حزيــران بعد 
الى  العام  أرجئت من هــذا  أن 
املقبل بسبب جائحة  الصيف 

»كوفيد19-«.
وبعد أن اعتمــدت العديد من 
البطــوالت قاعــدة التبديالت 
اســتئناف  بعــد  اخلمســة 
املنافسات في الدوريات احمللية، 
اضافــة الى اعتمــاد ذلك في 
دوري  القاريتــني  املســابقتني 
االبطال والدوري االوروبي »يوروبا 
ليغ« بســبب ضغط املباريات، 
اال ان هذا االمر لم ينطبق على 

دوري االمم.
الصدد:  لــوف في هــذا  وقال 
»إذا لم نفعل ذلــك اآلن، متى 

التبديالت  ســنقوم به؟ كانت 
بعض  معقوال.  حال  اخلمســة 
الالعبني مرهقني وهكذا حتدث 
االصابات«.وهو رأي شاطره إياه 
مدرب إســبانيا لويس انريكي 
»من املؤسف أنني لم اتكن من 
القيام بخمسة تبديالت المنح 
الالعبــني مزيدا مــن الراحة«.

أما في ما خــص املباراة، أعرب 
لوف عن رضاه برغم تســجيل 
في  التعــادل  هدف  اســبانيا 
 (6+90( الضائــع  بــدل  الوقت 

وحرمانه النقاط الثالث.
وقال »قّدم العبونا كل شــيء، 
قاتلوا حتــى النهاية. بإمكاني 
أن أكون راضيا. نحن من حصلنا 
علــى الفرص االفضــل خالل 
املباراة ولكن الالعبني ليســوا 

بعد في ايقاع املسابقة«.

مصر تتحدى السويد والتشيك
 في مونديال اليد

سيرينا وليامس تعبر بصعوبة إلى ثمن النهائي

لوف غاضب من الجدول المزدحم 
للمباريات الدولية

يواكيم لوف مدرب املنتخب األملاني



اإلمارات ـ نعمت عباس:

الســابق«كاظم  الدولي  احلــارس 
شــبيب« جنم عالم املرمى العراقي 
وأفضل حارس في آســيا عام 1975 
عندما تقاســم اللقب األســيوي 
الشبابي ومنتخب شباب  منتخبنا 
إيران، وكان وقتهــا مدرب منتخبنا 

املدرب الراحل »ثامر محسن«.
املبدع مع  وخالل مسيرة حارســنا 
نادي القوة اجلوية ومنتخبات العراق 
حقــق جناحــات كثيــرة وجميلة، 
لتدريب  اجته  االعتــزال  قرر  وعندما 
حــراس الصقور )حــراس منتخب 
التسعينات  منتصف  وفي  العراق(. 
اجته لالحتــراف اخلارجي واســتقر 
باخلليــج وبالتحديد فــي أكادميية 
األكادميية  هذه  العاملية،  »ســباير« 
العاملية  الكفاءات  تستقطب  التي 
من مختلف الــدول األوروبية، حيث 
»كاظم  الكابــن  قــدرات  ازدهرت 
شبيب« من خالل هذه املدارس ومن 
وانتعشــت  العالم  مختلــف دول 
إمكانياته الفنية من جراء التعايش 
والتعامل مع خبــراء اللعبة، وقدم 
حراس - خالل عمله في »سباير« - 

لألندية واملنتخبات.
باألمــس طالبــت املســؤولني عن 
كــرة القدم العراقية باالســتفادة 
العمودين  فــي  الفنية  كوادرنا  من 

»قاسم  الكابن  أمثال  والعارضة 
ابــو حديــد« والكابــن »كاظم 
ناصر«  »كاظم  والكابن  شبيب« 
والكابن »صــادق جبر« و الكابن 
والكابن  الرضــا«  عبد  »ســمير 
»ســهيل صابر« فهــم كفاءات 
عراقيــة مضيئــة ابتعــدت عن 
مالعبنا واجتهت للخارج لالحتراف 
وحققت جناحاً ملحوظاً يشهد له 

اجلميع.
اليــوم ناشــد الكابــن »كاظم 
العالقة  ذات  اجلهــات  شــبيب« 
لدراســة عالم املرمــى والوقوف 
وشــخصها  الســلبيات  علــى 
فــي حديث لــه لإلعــالم املرئي 
مــع اإلعالمي العراقــي »محمد 
الناصر«، ووضع احللول املناســبة 
والدكتور  املــدرب  اختيــار  فــي 
السابق  تلميذه  جبار«  »حســني 
ليرشحه مشرفاً فنياً على مدربي 
حراس مرمــى املنتخبات نظراً ملا 
ميتلكــه »بن جبار« من دراســات 
ناجحة  ميدانية  وجتــارب  علمية 

املنتخبات وذلــك لعمل دورات  مع 
تدريبيــة وورش عمل متواصلة من 
أجــل التواصــل مع املســتجدات 
املرمى،  تدريب حــراس  في  احلديثة 
حيث أن تدريب حراس املرمى يحتاج 
إلى تقنيات ومناهج علمية ودخول 
الــذكاء االصطناعي أصبح ضرورة 
ملحــة في عالم التدريــب وعامالً 
مســاعداً في جناح املدرب وتفوقه، 

وهذه األســاليب احلديثة حتتاج إلى 
الكابن  اختيار  فكان  وموهبة  علم 
لهذه  مناســباً  جبــار«  »حســني 
املرحلــة بالذات من أجــل الوقوف 
التي  والســلبيات  املعوقــات  على 

ترافق العمل التدريبي.
وقد شــاهدنا هبوط في مســتوى 
حــراس املرمى وقلــة املواهب وهذا 

يؤكد املشــكلة، وأنا بــدوري أدعو 
احتاد اللعبة إلى تشكيل جلنة فنية 
خاصة مبدربي حــراس املرمى تضع 
ضوابــط ومعايير الختيــار مدربي 
وحتى مدربي  الوطنيــة  املنتخبات 
املدربني من  مــع  والتواصل  األندية 
وهناك  عمــل  وورش  دورات  خــالل 
أســماء كثيرة ميكن االستعانة بها 

مثل الكابن »قاســم أبــو حديد« 
والكابن       جبار«  »حســني  والكابن 
»عبد الكرمي ناعم« والكابن »صادق 
جبــر« والكابــن »ســهيل صابر« 
و  الرضا«  والكابن »ســمير عبــد 
الكابــن املثالــي »كاظــم ناصر« 
وأسماء اخرى كثيرة، فلماذا ال نبادر 

مثل هذه املبادرات ونعالج األزمة؟! 

طويلة  جناحات  لها  األسماء  فهذه 
وعريضــة فــي ســماء االحتراف 
اخلارجي في اإلمارات وعن طريق احتاد 
كرة القدم وعن طريق مجلس دبي 
الرياضي ومجلس أبو ظبي الرياضي 
تنظــم وباســتمرار دورات تدريبية 
الدولة وتكون  وورش عمل ملدربــي 
الدعوة عامة للجميع ويستقدمون 
خبــراء مــن كافــة دول العالــم 
إضافة  خبراتهم،  من  لالســتفادة 
إلى ذلــك املدرب اإلماراتــي »زكريا 
احمد« حــارس منتخــب اإلمارات 
ومنتخــب العني ســابقاً واحملاضر 
األســيوي حالياً عمــل العديد من 
الــدورات وورش العمل ملدربي أندية 
الدولة من أجل النهوض مبســتوى 

مدربي حراس املرمى.
ومــن هذا املنطلــق علينا مواكبة 
لكي  املستجدات  ومتابعة  التطور 
نرتقــي مبســتوى مدربينــا ونبني 
باملواهب.  وزاخــرة  كبيــرة  قاعدة 
»وحينما تفشــل احلقيقة بالدفاع 
التحــول  عــن نفســها عليهــا 
األملاني  األديب  للهجوم« هكذا قال 
»بيراتولد يريخت« ونحن مازلنا في 
خط الـ 18 يــاردة لقناعتنا مبدربينا 
وخبراتهم الطويلــة وإدراكنا التام 
بأن املســؤولني عن اللعبة يبحثون 
عن جناح كرة القدم ولكن ينقصهم 

التخطيط السليم.
في اليابان عندما يواجهون مشكلة 
يضعون ثــالث خطط حللها، خطة 

قصيــرة املدى وخطة متوســطة 
املدى وخطة طويلــة املدى، وهكذا 

تتم املعاجلة. 
في تصفيــات كأس العالم األخيرة 
مبلعب  واإلمارات  اليابان  مباراة  وفي 
نادي العني اإلماراتي شــاهدت ثالثة 
يقومون  مدربــني حــراس مرمــى 
اليابان -  بعمليات اإلحماء حلــارس 
مدرب أول واثنني مساعدين - وذلك 
لقناعتهم بأهمية دور مدرب حراس 
املرمــى وحــارس املرمى فــي جناح 

الفريق.
شكراً كابن »كاظم« على حرصك 
فدائماً  وتالميــذك،  زمالئــك  على 
فنياً لكل  كنت ومازلــت مرجعــاً 
تبخل  ولن  بخبراتك  من يســتعني 
بــكل جديد وتــزود املدربــني بكل 
أكادميية  في  ودونته  اســتفدته  ما 
»سباير« وهذه احملبة كانت عنوانك 
منذ أن كنت حارســاً متألقاً وكلنا 
نتذكرك عام 1979 في بطولة كأس 
والذي  بدمشق،  العسكرية  العالم 

احرز منتخبنا الوطني لقبها.
كيف وقفت في وجه األملان ونيجيريا 
ولعبــت جميع مباريــات البطولة 
وكان احلــارس البديل الكابن »رعد 
الالعبني  مــن  ومبشــورة  حمودي«. 
في  حمودي«  »رعد  شارك  القدامى 
املباراة النهائية كونه لعب مباريات 
الكويتي وجنح  املنتخب  امام  كثيرة 
الكابــن رعد في صــد ركلة جزاء 

وسجل مثلها وحصدنا اللقب.  

كاظم شبيب.. يشخص الداء ويوصف الدواء

علي الالمي يطمح ان يوثق بعدسته نهائيات كأس العالم

تقرير

كاظم شبيب ضمن تشكيلة اجلوية سابقا ويبدو أول اجلالسني من اليمني

علي الالمي .. عدسة توثق األحداث
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إعالم الوزارة:

اكد وزيــر الشــباب والرياضة 
عدنان درجــال ان جنوم الرياضة 
ثــروة وطنية حقيقية  وروادها 
وارث عراقــي يســتحق منا ان 
نقدم له كل مانســتطيع ولن 
نقصر معهــم ابدا في العالج 
او رعايتهم لرد الدين لهم جتاه 
بلدهم ، جــاء ذلك خالل زيارته 
الى   2020/9/5 الســبت  اليوم 
فيها  يرقد  التي  املستشــفى 
الكابن ناظم شــاكر الذي ما 
زال يعاني مــن تبعات اصابته 
بفيروس كورونا املستجد ، ومتت 
الزيارة بالتنســيق مــع وزيرّي 
املركزية  احلكومة  في  الصحة 
واالقليــم ومدير املستشــفى 
الكابن شاكر  فيه  يقيم  الذي 

في اربيل. 
وبعث درجال رســالة اطمئنان 
الرياضيــة  االوســاط  الــى 
واجلماهيرية عن صحة الكابن 
اذ ينال الدعم  واستقرارها االن 
الالزمني  الطبــي  واالشــراف 
متعهدا  الفائقــة  والعنايــة 
باســتعداده التام لنقله خارج 
اذا  الطبية  للرعايــة  العــراق 
لزم االمر ، وقدم درجال شــكره 
البالغ الى املالكات الطبية في 
املستشفى ووزيرّي الصحة في 
صحة  ومدير  واالقليــم  املركز 
املســتمرة  ملتابعتهم  اربيــل 
للحالــة الصحيــة للكابــن 

شاكر . 
من جهتــه ثمن النجم الدولي 
الســابق ناظم شــاكر الزيارة 
الكرمية لوزير الشباب والرياضة 
الطيب  واالثــر  درجال  عدنــان 
لهــا كونها تزيد من قوة حتديه 

للمــرض، ووجــه مــن خالله 
الشــكر الى جميع الرياضيني 
وجماهير الكــرة الذين غمروه 
بـ فيــض اعتزازهم مؤكدا انه 
الصحية  االزمــة  ســيتجاوز 

ويعود الى جماهيره ومحبيه.
وزير  اســتقبل  اخر،  جانب  من 
الشباب والرياضة عدنان درجال 
املُديــر املنفذ مشــروع ملعب 
صالح الدين أوس نوري بحضور 
الهندســية  الدائرة  عام  مدير 

واملالك الهندســي املتخصص 
في الوزارة.

على  درجــال  الوزيــر  وشــدد 
ضرورة اإلســراع في العمل مع 
حتضير  واهمية  التنفيــذ  دقة 
اخلاصة  املســتلزمات  جميــع 
عاملية  مناشئ  من  باملشــروع 
عالية اجلودة لكي يظهر املنجز 
ممكنة  صــورة  بأبهى  الرياضي 
مطابقــا للمواصفات الدولية 
املطلوبة ، وأضــاف في حديثه 

املنفذة  املوجه ملدير الشــركة 
انه على الرغم من قلة االموال 
اال ان احلكومــة العراقية حتاول 
بدائل  إيجــاد  االمــكان  جهد 
مالية مــن أجل تســيير أمور 
العمــل واحليلولــة دون توقف 
املهمة  االستراتيجية  املشاريع 
، وطالب الســيد الوزير، الدائرة 
ايضــا بضــرورة  الهندســية 
االســتمرار في تقــدمي التقرير 
االســبوعي عن جميع املالعب 

العمل  يتواصل  التي  واملشاريع 
فيها حاليا ومن ضمنها ملعب 
صالح الدين، الــذي من املؤمل 
وصوله الى نســب اجناز عالية 
خــالل مــدة قياســية ونحن 
واثقــون بأنه ســيكون اضافة 
كبيرة جــدا للحركة الرياضية 
في عمــوم العــراق فضال عن 
خدمة ابناء احملافظة والرياضة.

إلى ذلك، تتابع وزارة الشــباب 
والرياضــة ســير االعمال في 

ملعب ذي قــار االوملبي 30 الف 
متفرج املنفذ من قبل شــركة 
خالل  من  الفرنسية،  اور  سارل 
االطالع على التقرير األسبوعي 
مبتابعة  يحظــى  الذي  للعمل 
وزير الشــباب والرياضة عدنان 
درجال حتى يذلل العقبات امام 
نسب االجناز املتحققة، في ظل 
التحديات والظــروف الصعبة 
املالية  التخصيصات  جراء قلة 

وجائحة كورونا.
الدائــرة  عــام  مديــر  وقــال 
الوزارة  في  والفنية  الهندسية 
جنم عبد الواحد ان وتيرة العمل 
مستمرة بشــكل طبيعي في 
املشــروع االســتراتيجي الذي 
مهمــة  إضافــة  سيشــكل 
لشــباب ورياضيــي محافظة 
ذي قــار، مبينــا إن الشــركة 
للمشروع  املنفذة  الفرنســية 
املشــروع  في  أعمالها  تواصل 

وبوجبات عمل مستمرة.
العمــل  تقريــر  وتضمــن 
ان  املقيم،  املهنــدس  ملكتــب 
ورشــة  في  متواصل  العمــل 
قطع  بتســليح  اجلاهز  الصب 
البريكاســت، وايضا في نصب 
القالب للجســور والســقف 
 )2( رقم  للقطاع  االول  للطابق 
منطقــة كبار الشــخصيات، 
ومت اكمــال اجلســور و%50 من 
الســقف، كمــا مت املباشــرة 
بنصــب القوالــب للجســور 
لسقف القطاع رقم )3(، فضال 
عــن نصب املعــدات املطلوبة 
لغرض عمــل القالب احلديدي 
اخلــاص بالتغليــف اخلارجــي 
للقطــاع رقم )4( مــن امللعب 
ارســال  الرئيســي، وســيتم 
مناذج مــن احلديد املســتخدم 
للجهــات املعنية لغرض اجراء 

الفحوصات املطلوبة له.

درجال يتابع الحالة الصحية للنجم الدولي السابق ناظم شاكر من اربيل
تعهد بنقله للعالج في الخارج ان إستوجب ذلك

درجال يتابع حالة النجم ناظم شاكر

بغداد ـ فالح الناصر:
يوثق املصور الرياضي الشــاب 
علي الالمــي، عضو اجلمعية 
الرياضي  للتصويــر  العراقية 
احداثا  سبورت،  فيفا  وشبكة 
 ،canon 1dx رياضية بعدسته
واشتراها على حسابه اخلاص، 
التي تصطاد اللقطات ويقدم 
من خالها رســالته السامية 
التصويــر واإلبداع،  في مهنة 
الالمي املولود في العام 1983، 
كان العباً فــي فريق احلبيبية 
الراحل  باشــراف  الشــعبي 
الكابن ثائــر، والتحق في فرق 
الفئات العمرية بناديي احلدود 
باشــراف  تدرب  والصناعــة، 
عضو  موســى  فالح  الكابن 
احتاد الكرة الســابق يوم كان 
موســى يشــرف على اعداد 
وتدريب فريق ناشئة الصناعة، 
كما تدرب حتت اشــراف كرمي 
حزام في شــباب نادي احلدود.. 
ابتعــد عن كرة القــدم العبا 
انــه  اال  وظيفتــه،  بســبب 

حافــظ على حضــوره داخل 
املالعب مصورا حامال كاميرته 
ليتنقل بها في املالعب ويوثق 
اجمل اللقطات ، فلم تقتصر 
احمللي،  امليدان  مشاركاته على 
بل كانت له مشــاركات عدة 
في احملافــل اخلارجيــة، منها 
كاس اخلليــج 2017 الكويت، 
كاس اســيا 2019 االمــارات، 
كاس اخلليــج 2019 قطــر ، و 
تصفيات كاس العالم ، و دوري 
، و كاس االحتاد  ابطال اســيا 
االســيوي، و البطولة العربيه 
آسيا،  و بطولة غربي  لالندية، 

و بطولة الصداقة.
يقول الالمــي: التصوير أكيد 
موهبة فليســت أي صور تعد 
تصوير سواء إحترافي أو عادي  
نعــم كنت اجمع صــور نادي 
ونادي مانشستر  اجلوية  القوة 
يونايتد، وفي التصوير الرياضي 
يعتمد على التركيز و املتابعه 
نعم طورة نفســي من خالل 

متابعه املصورين العامليني. 

ال  العراقي  املصــور  ويضيف: 
يوجد من يحتويه في شــراء 
الكاميــرات علــى حســابه 
اخلــاص، وعــدد املصورين في 
العراق كبيــر وغلبهم هواة و 
مبدعني، دائما املصور العراقي 
مميز  اخلارجية  البطــوالت  في 
ومبــدع. وبصراحــة يجب ان 
الرياضــي  للمصــور  يكــون 
لهم  وتقدم  حتتويــه  جمعية 
و  والتســهيالت  املســاعده 

املطالبة بحقوقهم. 
من  كثير  قوله:  الالمي  ويتابع 
املصور  يواجهها  الصعوبــات 
الرياضــي فهو يحتــاج على 
كامرات حديثة ملواكبة التطور 
و الصعوبــات لــي يواجهها 
العراق هو  املصور وخاصة في 
دخــول املالعــب والصعوبات 
مــن رجــال االمن فــال يوجد 
بدخول  مهتم  معني  شخص 
املصوريــن. ويؤكــد الالمي ان 
كأس  نهائيات  فــي  التصوير 
العالم، حلم يســعى إلى ان 

يكون حقيقة، بعد سلســلة 
القارة  بطوالت  في  مشاركات 
وانديــة ابطال آســيا وكأس 
عن  وغيرها.  اآلســيوي  االحتاد 
اجمــل مباراة، قــال انه عاش 
حلظات سعيدة بتوثيقه ملباراة 
نهائي كاس االحتاد االســيوي 
فــي البصرة تــوج فيها نادي 
الثالثة  بالنجمه  اجلوية  القوة 
على حساب فريق ألتني آسير 
بهدفــي  التركمانســتاني 

حمادي أحمد وإبراهيم بايش.
يوضــح انه من محبــي نادي 
ومانشســتر  محليا  اجلويــة 
عامليــا،  اإلجنليــزي  يونايتــد 
وبالنســبة لالعبــني الذيــن 
يتابعهــم، فذكــر ان عمــاد 
علــي  ومهنــد  محســن 
»ميمــي« وصفاء هــادي هم 
الذين يشــدونه مبستوياتهم 
الفنيــة، وبالنســبة لالعبني 
الفرنسي  فهما  العامليني  من 
الســابق  والبرازيلي  مبابــي 

ريفالدو.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكملــت الهيئــة التطبيعية، إصدار جوازات ســفر 
الالعبني احملترفني، ندمي نادر ومتني ديار، من أجل حلاقهما 
مبنتخب العراق للشــباب الذي يستعد لبطولة كأس 
آســيا.وقال منســق شــؤون الالعبني املغتربني، زيد 
الزيدي، »مت إنهاء األوراق الرســمية لنــدمي نادر حارس 
مرمى فالكنبيرج السويدي، ومتني ديار العب بروندبي 

الدمناركي«.
وأوضح أن الهيئة التطبيعية تسلمت أوراق الالعبني 
ندمي نادر ومتني ديار بشكل رسمي، منوًها أنه مت إصدار 
جواز ســفر الالعب كاردو كاميران.ونوه »التحق علي 
احلمــادي بالقائمة بشــكل رســمي، كونه ميلك من 

األساس جواز سفر وأوراقه مكتملة«.
وأشــار »الالعب أمني الدخيل حصــل على املوافقات 
الرســمية وجميع اإلجــراءات جاهــزة، يتبقى فقط 
مراجعته في الســفارة العراقية بهولندا، لكن ناديه 
البلجيكي ستاندرليج يسعى لتعطيل التحاقه، ولم 
مينحه اإلجازة ملراجعة السفارة وإكمال أوراقه بشكل 
نهائي«. يشار إلى أن مدرب منتخب الشباب، قحطان 
جثير، سبق واستدعى 7 محترفني لتشكيلة منتخب 

الشباب املشارك في بطولة آسيا.

بغداد ـ رشا الياسري : 
اصدر االحتــاد العراقي لتنس كرة القدم وبالتعاون مع 
االحتاد الدولي للســيباك تاكراو ستة اجزاء من قانون 
تنس كرة القدم باللغتني العربية واالنگليزية لنشــر 
وتطوير اللعبة فــي العراق وتطوير املدربني والعاملني 
في مجــال تنس كرة القدم،  قانــون فعالية الثنائي، 
قانون فعالية الثالثي، قانــون فعالية الرباعي، قانون 
فعالية الشــاطئية، قانون فعالية الطــوق، القانون 

الشامل لكل الفعاليات. 
وســيتم افتتاح الدورة التدريبية والتحكيمية للعبة 
خالل االســبوع املقبل عبر املنصــة االلكتروني.كما 
ان االحتاد عازم على تفعيــل كافة اجلمعيات واللجان 
املنضوية حتت لواء االحتاد وســيعمل وبالتنسيق مع 
اجلهات اخملتصة على اســتئناف نشــاطاته االسبوع 

املقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
قطع مشــروع ملعب امليناء االوملبي 30 الف متفرج 
شــوطا مهما في رحلة االجناز الفعلــي املنفذ الذي 
وصل الــى %76،6، فيما تبلغ نســبة االجناز الفعلي 
املنفــذ مع املواد االســتيرادية واملــواد املطروحة الى 
%89 وفق تقرير العمل للمشــروع الذي تنفذه شركة 
انوار سرى لصالح وزارة الشباب والرياضة، إذ تتواصل 
اعمال االنهاءات والتشــطيبات التــي يطلع عليها 
وزير الشــباب والرياضة عنان درجال من خالل التقارير 

الفنية من مكتب املهندس املقيم. 
وتضمن تقرير العمل لأليام املاضية، استمرار العمل 
في امللعب الرئيســي وتركيب األبواب احلديدية لغرف 
امللعب واللبــخ وتركيب العازل املائي والســيراميك 
والــواح اجلبس بورد ومرمر اجلــدران حلمامات الالعبني 
وواجهــة منطقة كبار الشــخصيات وجتهيز الغرف 
واحلمامــات اعمــال الطــالء، فيما بينــت االعمال 
وتركيب  باعمال فصــال  امليكانيكيــة، االســتمرار 
دكتات التبريد للملعب الرئيســي وحفر ومد انابيب 
شبكة اجملاري وفحص منظومة اطفاء احلريق وتركيب 

كابينات احلريق وفحص شبكة املياه.
وفي جانب أعمال الكهرباء فتتواصل أعمال شــبكة 
اإلنارة السقفية واالتصاالت واحلريق واالنتهاء من مد 
انابيب الكهرباء للملعب الرئيسي واالستمرار باعمال 

التسليك للمالعب التدريبية، 

إنهاء إجراءات ضم ثنائي 
شباب العراق

صدور ستة اجزاء من 
قانون تنس كرة القدم 

نسب إنجاز متقدمة في 
مشروع ملعب الميناء
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لن تذوق األســرُة االستقرار ولن 
يعبــق في أجوائها شــذا احملبة 
واالنســجام مالم تكــن الثقة 

موجودة بني افرادها ...
وما يقال عن األســرة يقال عن 
كل النــاس اآلخريــن فالثقــة 

أساس التعامل في اجملتمع .

- 2 -

واملشكلة اليوم في العراق وفي 
البلدان  لبنان وفــي كثير مــن 
أّن  هــي  واالســامية  العربية 
الثقة املطلوبة بني املســؤولني 
واملواطنني اهتزت الى حد بعيد .

واالسباب كثيرة ،
وأهمها :

الفئوية  احملاصصــات  اعتمــاد 
بــدالً  والقوميــة  والطائفيــة 
في  )املواطنــة(  اعتمــاد  مــن 
والنزاهة  الكفاءة  على  التعويل 
بأداء  والوطنية واخلبرة للنهوض 
املسؤوليات، مضافا الى الذاتية 
، واحملسوبيات واملنسوبيات التي 

ما انزل اهلل بها من سلطان .
ولقد بلغت املتاعب الناشئة من 
وراء ذلك الى حــد لم يعد قاباً 

للتحمل .
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وال نريد ان نســتعرض في هذه 
اجملاالت  كل  الوجيــزة  املقالــة 
واحلقــول التــي ضاعــت فيها 
الثقــة املطلوبــة فذلــك ماال 

يُْدرَُكبسهولة .
ونريد فقط االشارة السريعة الى 
أّن الكثير من الكّتاب واملفكرين 
فقــدوا ثقتهم بالقــراّء/ الذين 
اســتحوذت عليهم العناية مبا 
االلكترونية  املواقع  في  ينشــر 
على ما ينشر في الكتب واجملاالت 
والصحافة، وكأّن الكاتب يقول :

ملن أكتب في ظّل هذا االنصراف 
الرهيب عن القراءة ؟

الى  بحاجة  فنحــن  ومن هنــا 
منــط من الُقــّراء يُعيــد الثقة 
الى العلمــاء واملفكرين واألدباء 
ويجعلهم يعتقدون أن نتاجهم 

لن يضيع .
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ومن خال جتربتي الشــخصية 
وما يصلني من رسائل وتعليقات 
على ما أكتبــه من مقاالت في 
أنشــره  العراقية،وما  الصحف 

هنا وهناك، أستطيع القول :
بــان القــارئ االملعــي موجود، 
ولكّنه قد ال يكشف عن نفسه 
فالقول بــاّن القراءة قد اختفت 
من الوجــود ال يخلو من تهويل 

ومبالغة .
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وقد تلقيت اليــوم 1 / 9/ 2020 
رســالة مــن اخلطيــب األديب 
الشــيخ ماجد الصيمري أكّدت 

لي اّنه ليس من الُقّراء فقط،بل 
من املتابعني بدقة ملا ينشر حتى 
االلكترونية،وأسمح  املواقع  في 
لنفســي ان أطلعكــم علــى 
مقالتنا  علــى  ُمعلقا  كتب  ما 
) اطردوا الشيطان  بـ  املوسومة 
عنكــم( بعد أْن كان قد قرأ قبل 
يوم مقالتنا املوسومة بـ ) وملاذا 

الصمت ( واليكم ما كتبه :

ه ريشــة  } مقال شــامخ تخطُّ
في  بالوقوف  كلماتهــا  توّلعت 
وجهكّل ما ميتُّ الى الســلبية 

بصلة .
باألمــس كانــت ثــورة كلمات 
رفعت  قــد  الصــدر  العّامــة 
الصمــت  شــعارمحاربة 
حيث  فالصمت   .. والصامتــني 
يجب الكام مناكبر الكبائر في 
آلى  الذي  اإلصاح  داعية  منظار 
وجه  في  يســّد  نفسهأن  على 
التي  اخلفيَّة  مساربه  الشيطان 
يلج منهاالى قلوب وعقول ابناء 

األُّمة املؤمنة .
واليوم وفي هذه احللقة من حربه 
الســلبيينواالنهزاميني  علــى 
يعلنهــا صيحة بوجــه اليأس 
الذي يأتــي علياألخضر واليابس 
إذا لم نقف بوجهه يدا بيد لكي 
وقوارضه  الهّدامه  نوقفأدواتــه 

امللعونه .

وال يخفى حجم احلاجة الى مثل 
هذا املنهج الذي يرفعمســتوى 
مناعة اجملتمــع املومن مجتمعا 
ي  مســتويالتحدِّ ى  ومنفــردا 
الذي نواجهه فــي هذه املرحلة 
العصيبة بني اخليروالشــر وبني 
القبح  وبــني  والباطــل  احلــق 

واجلمال { .

فله الشكر منا ُمضاعفا :
مّرًة : ملا أبداه من ألطاف ،

ومّرًة لتعزيزه ثقتنا بوجود القراء 
الامعني .

وماذا عن الثقة المفقودة ؟

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

ألغت  الفتــة  خطــوة  في 
دينــا  املصريــة  املمثلــة 
زميلتها  متابعة  الشربيني 
للفنان  الســابقة  والزوجة 
دياب شــيرين رضا  عمــرو 
اخلاص  حســابها  على  من 
على احــد مواقع التواصل 
شــيرين  لكن  االجتماعي، 
حتــى االن لم تقــم باملثل 
وكانت  دينا.  تتابع  زالت  وما 
بعــض املصــادر ذكرت في 
الســاعات املاضيــة وجود 
خاف بني حبيبة عمرو دياب 
الســابقة،  وزوجته  احلالية 
مقربتني  كانتا  انهما  علما 
الفترات، حتى  في فترة من 
ان دينا كانت وجهت رسالة 

الوحيدة  االبنــة  نــور  إلى 
عمرو  مــن  رضا  لشــيرين 
عبرت فيها عن اشــتياقها 
لنور، لكن عادت دينا وتابعت 
بعــض  وخّمــن  شــيرين، 
املتابعــني أن يكــون إلغاء 
املتابعة حصــل عن طريق 
اخلطأ، أو يكون بالفعل كان 

هناك خافه ومت حّله.

املصرية  املمثلــة  عّبرت 
متنياتها  عن  علوي  ليلى 
بإحراز  املصــري  للفريق 
بطولــة العالم في كرة 
والتي ســتقام في  اليد 
كانون الثانــي من العام 
ســتقام  والتــي   2021
وشــاركت  مصــر.  في 
في  متابعيهــا  علــوي 
صفحتها الرسمية على 
التواصل  مواقــع  أحــد 
صورة  عــدة  االجتماعي 
من حفــل قرعة بطولة 
الرياضة  لهــذه  العالم 
مشــيرة إلــى أن احلفل 
مكان  أجمــل  في  يقام 
ســفح  وهو  بالعالــم 
األهرامــات معبــرة عن 

فخرها مبصر التي لطاملا 
استضافت أهم األحداث 
والرياضيــة  الفنيــة 
على  تعليقــاً  وكتبــت 
الصور قالــت فيه :"في 
اللحظات دي حفل قرعة 
لكرة  العالــم  بطولــة 
اليد في احلى مكان في 
العالم.. سفح األهرامات 

في مصر العظيمة.

نيكول  العارضة  أصبحت 
محــط  بوتورالســكي 
ارتباط النجم  األنظار بعد 
وكشــف  بها  بيــت  براد 
وعلى  مؤخــراً.  عاقتهما 
الرغــم من أنهــا تصغره 
أنهــا  إال  عامــاً  بـــ30 
توقعــه  أن  اســتطاعت 
في احلب، وبــدأ رواد مواقع 
االجتماعــي  التواصــل 
اإلعام  وســائل  وبعــض 
الغربيــة تقارن بني نيكول 
النجمة  بيــت  وطليقــة 
في  ما ظهر  جولي  أجنلينا 
الصحف  بعــض  عناوين 
واملواقــع مثل الديلي ميل 
وذا صن ممن اهتموا بعارضة 

براد  وكان  الصغيرة.  األزياء 
بصديقته  التقــى  بيــت 
نيكول  العارضة  اجلديــدة 
مطعم  في  بوتورالسكي 
أثناء  فــي  برلني  فــي  راق 
الترويــج ألحــدث أفامه 
تارانتينــو،   إخــراج  مــن 
كابريو  دي  ليونــاردو  مــع 

ومارغوت روبي.

دينا الشربيني

براد بيت

ليلى علوي

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
عندما نتحدث عن الشعب الياباني او 
اليابان كدولة، فإننا نصفها بالكوكب، 
أي انهــا كوكب بحد ذاتــه لتميزها 
بالكثير من التفاصيل املتعلقة بحياة 
واالقتصادية  االجتماعيــة  شــعبها 

وفلسفته للحياة بنحو عام.
ما الســر وراء متيزهم هذا؟ ملاذا يعدون 
من اكثر الدول التي فيها معمرين؟ ما 
السر وراء مامحهم املبتسمة دائما؟ 
ما اختافنا عنهم؟ وهل ان عرفنا زوايا 

االختاف ميكن ان تتغير حياتنا؟
ذكر الباحث بعلم الفلســفة مهيب 
الياباني،  الشعب  مييز  "ما  الكبيسي: 
والتي  االيكيجــاي،  فلســفة  اتباعه 
وتعني  االيكي  مقطعــني  من  تتألف 
او  "قيمة  وتعنــي  وجــاي  "احليــاة" 
معنى" أي انها فلسفة إلدراك معنى 
احليــاة، فتدفعــك لاســتيقاظ كل 
صباح وتكون ممتنا ملنحك يوما جديدا 
وفرصة جديدة ملواصلة احلياة ومتابعة 

سعيك لتحقيق احامك.
ســر  "االيكيجاي  ان  اليابانيون  يقول 
الوجود بداخل كل منا لكن ليس كلنا، 
فهناك مــن تاه عنه ومــا زال يبحث 

بداخله عله يعثر عليه.
ويتابــع اجلبــوري: هناك اربــع نقاط 
اساسية ترتكز عليها احلياة، ما الذي 
اجيــد عمله؟ وما الــذي احب عمله؟ 
وما الذي يحتاجــه االخرون مني؟ وما 
الــذي ميكنني عمله مقابــل اجر؟ لو 
ركزنا على تلك النقاط سنعرف جيدا 
الهدف الذي من اجلــه منحنا احلياة، 
والهدف الذي وجدنا من اجله، وطبيعة 
الدور الذي علينــا ان نلعبه على هذا 
الكثير منا  الكوكب، خاصة وهنــاك 
عندما يفكر باحلياة ونهايتها يشــعر 
بالعبــث، وهذا احد اســباب االحباط 

واالنتحار في بعض احلاالت.
علينا  االيكيجاي  فلســفة  ويضيف: 

او  جميعا تطبيقها فهي مجرد مبدأ 
الصحيحة  للحياة  بياني  رسم  لنقل 
والصحيــة، اذن فهي ليســت حصرا 
على شــعب معني دون غيره. فمعها 
نســتطيع حتقيــق التــوازن بــني ما 
نحتاجــه من احلياة ومــا حتتاجه منا، 
واول شيء نحقق به ذواتنا ونحترمها 
بــه ونشــعر بقيمتنا معــه وقيمة 
وجودنا باحلياة، العمــل، بغض النظر 

عن طبيعته.
يقــول اجلبــوري ان هنــاك قرية في 
اليابــان معروفة بكثرة املعمرين فيها 
وبعد دراســة االســباب ومتابعتهم 
وجــدوا ان كل مــن في هــذه القرية 
ميارس هواية معينــة يوميا، ومن دون 
انقطاع او كلل، بــل بحب ومتعة لم 

تفارقهم حتى وهم بعمر التسعني او 
الثمانني. وقال يجب ان نحذو حذوهم 
فهــم ال يعترفون بكلمــة "تقاعد" 
النهم يجــدون ان لكل مرحلة عمرية 
نشاطاتها اخلاصة التي تناسبها، وبذا 
فإن احلركة والنشاط تستمر الى اخر 
حلظة من عمرهــم ولدينا نحن مثل 

يقول في احلركة بركة.
واضاف: من املبادئ التي تعتمد عليها 
فلسفة اإليكيجاي، التفكير اإليجابي 
احلالية  اللحظــة  يعيشــون  فهــم 
ويســتمتعون بها بــكل تفاصيلها. 
ويبقون على اتصال دائم بالطبيعة من 
خال التأمــل. فلكل تفصيلة اهمية 
احلياة، وكلها مجتمعة تشــكل  في 
حياتنا بأكملها لــذا علينا ان نحاول 

حتســني تلــك التفاصيــل الصغيرة 
والبســيطة كي جنعل حياتنا اجمل 

وافضل ويكون لها معنى حقيقي. 
وختم حديثه: ان كنت راضيا عما تفعله 
وتقولــه، وعن عاقاتــك وعملك، فقد 
عثرت على معنــى احلياة او االيكيجاي 
اخلاص بك، املهم ان نسعى حلياة افضل 
من خال ممارسة هواية معينة، وممارسة 
الرياضة حتما، ونثق اكثر بقدرتنا على 
حل املشكات التي تصادفنا وال نتذمر 
بأول حلظة، األهم من كل ذلك أن نعرف 
قيمة أنفسنا وأهمية وجودنا في احلياة، 
الن كل املشــكات قابلة للحل، لكن 
احللول دائما تختبئ فــي زاوية معينة 
تنتظر ان تستفزك لتبحث عنها بهدوء 

وروية. 

الصباح الجديد - وكاالت:
علقت الدكتورة يلينا ســولوماتينا، 
خبيرة التغذية الروسية، على نتائج 
أجراها علماء جامعة  التي  الدراسة 
املنتجات  بشــأن  اإلســبانية  نافارا 
الغذائية التي تســبب الشيخوخة 

املبكرة.
تقول اخلبيــرة، في حديث لصحيفة 
مع  اتفق  موســكفا":  "فيتشيرنايا 
ما جاء في املقال املنشور على موقع 
الباحثــني  أن  Science Alert، مــن 
توصلــوا إلــى اســتنتاج يفيد بأن 
التناول املنتظم للمنتجات الغذائية 
التــي خضعــت ملعاجلــة مفرطة، 
مبا فيهــا اللحم املقلــي واملأكوالت 
مبكرة  شيخوخة  تسبب  السريعة، 

للخايا".
وأكدت على أن معاجلة املواد الغذائية 
حراريا باســتعمال الزيوت، يؤدي إلى 
تكون مواد مســرطنة، التي بدورها 

تتلف بروتني الكوالجني، الذي يشكل 
أساس النسيج الضام.

اإلنســان  يفرط  وتقــول: "عندمــا 
البرغر  مثل  الضارة  األطعمة  بتناول 

وغيرها،  واحللويات  املقلية  والبطاطا 
تبدأ األشــواك بالتكــون في بروتني 
الكوالجني، ويترهل اجللد وسريعا ما 

تغطيه التجاعيد".
وتضيــف: ملنع حدوث هذه التغيرات، 
األطعمة  تنــاول  عن  االمتناع  يجب 
الضــارة، وإضافة أطعمــة محتوية 
على الكوالجني إلى النظام الغذائي 
والطماطــة  اجلــزر  فــي  املوجــود 
والســبانخ واألسماك الدهنية التي 

حتتوي على نسبة عالية منه.
وأضافت اخلبيرة إلــى هذه القائمة، 
املواد الغذائية التي تسهم في جتديد 
شــباب وحيوية اجلســم مثل زيت 
الزيتون والعنب واملكسرات والزجنبيل 

والبنجر والكرفس وأفوكادو.

اغذية تعجل بالشيخوخة

االيكيجاي ..  سر روعة كوكب اليابان
عادت فضيحة شارع قناة اجليش في شرق بغداد 
إلــى الواجهة، من جديد، من خــال خبر صغير 
يشير إلى تأسيس قســم بلدي في أمانة بغداد 
باسم)قســم قناة اجليش( وذلــك بعد أن أصبح 
مشروع إعمار طريق قناة اجليش وتطويره شاهداً 
شــاخصاً مســتفزاً لكل مواطن حول الفشل 
الناجم عن الفســاد ونتائجــه الكارثية في بلد 

يفترض أن يكون من أغنى البلدان وأجملها!
 أمانة بغداد قالت قبل عشر سنوات إن مشروع 
القنــاة الذي ميتــد علــى طــول 23 كيلومتراً 
مبســاحة قدرها 900 دومن ســينتهي العمل به 
فــي غضون عامني، وســيحتوي على عشــرات 
الفرص  والتي توفر عشــرات  الترفيهية،  املرافق 
االســتثمارية لشــركات محليــة وعاملية، وأنه 
سيضم مرائب للسيارات وجسور وأنفاق ومتاثيل 
ومعارض ومســارح ومســابح ومــراس للزوارق 

ومطاعم وحدائق ونافورات!!
كان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد انتقد 
قبل شــهور أمانة بغداد،ووصف مشروع القناة 
بأنه أصبح)مكباً للنفايات( في إشارة قاسية إلى 
جرائم الفساد التي عطلت أعلب املشاريع التي 
متس حياة الناس، وقد كنــت أتوقع بعد تصريح 
الرئيــس املوقر أن تفزع األمانــة في اليوم التالي 
بكل كوادرها وأجهزتها وآلياتها نحو نهر القناة 
وجوانبه املهملة،فهناك حشــود من املهندسني 
والعمال،يتسابقون إلجناز مشروع معطل وسط 
بغداد، وهناك جرافات تثير الغبار،وهناك شــوارع 
تبلط، وهناك من يحرث ومن يزرع ومن يســقي، 
لكي تتحول النفايات إلى زهــور عطرة وحدائق 
بهيجة، يتجول الناس في أرجائها فرحني سعداء!

 لكن هذا احللم اجلميل اصطدم  في أول)طّسة( 
عند مــروري بســيارتي في طريــق القناة،فهذا 
املندثر منذ عقود،ما  املتهالك  الطريق الســريع 
زالت حفره املزمنة حتطم السيارات يومياً، حتيطه 
با صيانة  املطفــأة،  املدمرة،واإلنارة  األســيجة 
أو تصليح،ومــا زال الناس يشــتمون ويتذمرون 
كلما قادتهم الصدفة إلــى الوقوع في مطبات 
ذلك)الطريــق الدولــي( الذي يفتــرض أن يكون 
شريان احلركة املرورية في شرق بغداد،ويربط بني 

احملافظات الشمالية واجلنوبية!
 طريق القناة ال ميثل ســوى منوذج صارخ للفشل 
والفســاد واإلهمال وغيــاب الضمير عند أغلب 
الفاشلني الذين وضعتهم احملاصصة في مناصب 
ال يســتحقونها، فالطــرق اخلارجية الســريعة 
وشــوارع املدن كلهــا تعاني من التخســفات 
و)الطســات( التي تزهق األرواح وتدمر املركبات، 
فــي ظل عــدم وجــود أي خطط إلنشــاء طرق 
جديدة،وغيــاب التخصيصات املالية في ميزانية 
الدولة لتطوير قطاع النقل،وعليه نقترح خطة 
واملرور،  الطرق  بديلة وسريعة،ملعاجلة مشــكلة 
فإذا كانت احلكومة عاجزة عن إنشاء طريق جديد 
فليس لها عذر فــي عدم تصليح الطرق املندثرة 
وصيانــة اجلســور املتهالكة وتبليط الشــوارع 
احملفرة،بكلفــة قليلــة وإمكانيــات متوفرة،وال 
حتتاج،هذه احلملة، ســوى نوايا شــريفة وجهود 

مخلصة خلدمة الناس!
 ولنبــدأ احلملة في يوم نســميه)يوم الّطســة 
الوطني(، تنطلق من شــارع قناة اجليش،ليكون 
مثل طريق املطار، ألن هذا الشارع ميثل العار الذي 

ياحق احلاكمني إلى يوم الدين!

 شارع العار!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت الشــركة املنتجة ملسلسل "خيط 
حرير" للنجمة مي عز الدين، املنافســة 
به في املوســم الشتوي للعام 2020 بدال 
2021، لتغيب  من موســم دراما رمضان 
مي عن املوســم األبرز لعامني متتاليني، 
ولكن هذه املرة طلبت بنفســها االبتعاد 
قدر اإلمكان عن "زحمة املسلسات" كي 
يحصل مسلسلها على فرصة املشاهدة.
كما تقرر زيادة عــدد حلقاته ليصبح 35 
حلقة، وانتهى املؤلف فعا من كتابتهم، 
وشــارفت مي مع بقية جنوم املسلســل 
على االنتهاء من تصوير املسلسل كاما 
خال الســبوع اجلاري، ليبدأ بعدها اخملرج 
عملية املونتاج متهيدا لطرح املسلســل 

في شهر أكتوبر املقبل.
املقرر عرض مسلســل "خيط  وكان من 
حرير" ضمن موســم دراما رمضان 2020، 
ولكــن توقــف تصويره بســبب االلتزام 
فيروس  ملنع تفشي  االحترازية  باإلجراءات 

كورونــا، خاصة وأن 
مشــاهدة  أغلــب 
ويصعب  "خارجية" 
داخــل  تصويرهــا 

االستديو. 
أن  مــي  وأكــدت 
فــي  املشــاركة 
األشهر  املوســم 
دراميا لم تعد هدفا 
لها، والقرار النهائي 
سواء  العرض  مبوعد 

في رمضان أو خارجه، 
عقب  اتخاذه  ســيتم 

االنتهاء من التصوير.
مسلســل خيــط حريــر" 

يشــارك فــي بطولتــه مي عز 
وسوسن  املغني  عبد  ومحمود  الدين 

بدر  ونيكوال معــوض.  تأليف محمد 
ســليمان عبد املالك، وإخراج ابراهيم 

فخر.

مي عز الدين تغادر موسم 
دراما رمضان للعام الثاني 

الصباح الجديد - وكاالت:
قرر شــاب  استرالي، إنشــاء حساب لقطتيه 
عبر منصــات التواصل اإلجتماعي، يكشــف 
وجه آخر للمتعة بامتاك القطط. وتظهر فيه 
القطة معبرة عما تشعر به من خال رسومات 

على قناع ورقي يضعه على عينها.
وفي التفاصيل، التي سردها عبر حسابه، قال 
إن القطط تعيش معه منذ عامني أو أكثر في 

ملبورن، أستراليا وهي متثل مصدر للسعادة.
وقــال عــن جتربتــه: أن تعابير الوجــه تتركز 
بالعيون واألفواه مثل نظرات احليرة، اإلبتسامة، 
الغضــب، وغيرها مــن التعبيرات البشــرية 

اخملتلفة الشهيرة.
وعن مصدر اإللهــام وراء الصور، قــال ادريان: 
"أبحــث دائًما عن أفكار إلنشــاء منشــورات 
إبداعية، وقد عثرت على صــورة عبر اإلنترنت 
مع قنــاع وجه أبيض به تعابير وجه مختلفة.. 

فمنحنــي هذا فكرة القيــام بتعبيرات 
األبيــض مع  الشــريط  ذات  الوجــه 

التركيـــز علـــى الفم والعينني ألن 
هذه هـــي أكثـر أجـــزاء الوجـه 

تعبيـراً".
وحققت صور القطط وحســابها 
انســتغرام،  الصور  موقــع  على 
شهرة واســعة، وعلق الكثير عن 
حب ما يقدمه الشاب وعن تخيل 
على  التوجيهات  بهذه  القطط 

رســومات.  كونها  من  الرغم 
طالــب  االخــر،  والبعــض 

فيما  باالســتمرار  الشاب 
يقدمه وتقــدمي املزيد من 

التعبيــرات للقطط، 
غير تلك املعروفة 

عند اجلميع.

رسوم تعبيرية على وجوه 
القطط تعبر عن داخلها
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