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العواصم ـ وكاالت:
ضربت إسبانيا أكثر من عصفور 
جتــاوزت  بعدما  واحــد  بحجــر 
يــوم   0-4 أوكرانيــا  ضيفتهــا 
الثانية  املرحلــة  أول أمس فــي 
من مباريــات اجملموعــة الرابعة 
األمم  لــدوري  األول(  )املســتوى 

األوروبية.
ومتكــن منتخــب إســبانيا من 
بفضل  مبكــراً  املباراة  حســم 
 3( راموس  قائده سيرجيو  ثنائية 
من ركلة جــزاء و29( وهدف رائع 
من الواعد أنســو فاتي )32( قبل 
أن يضيف فيــران توريس الهدف 

الرابع )84(.
إســبانيا  القتنــاص  وإضافــة 
للصدارة من أوكرانيا، فإن مدربها 
لويــس إنريكي جنح فــي الرهان 
على العديد من األسماء اجلديدة 
مهاجم  فاتــي  أبرزهــا  ولعــل 
برشــلونة.وصار رصيد إســبانيا 
أربع نقاط في حــن جتّمد رصيد 

أوكرانيا عند ثالث نقاط.
فعله  ردة  فاتــي  أنســو  وأظهر 
دولي في  أول هــدف  إحرازه  بعد 
إسبانيا،   منتخب  مع  مســيرته 
الشاب دخل  برشــلونة  مهاجم 
تاريخ إســبانيا بعدما بات أصغر 
 17 العب يسجل للماتادور بعمر 
عاًما و311 يوًما. وقال فاتي عقب 
املبــاراة، في تصريحــات أبرزتها 
صحيفــة »ماركا«: »أنا ســعيد 
للغاية خاصة من أجل االنتصار.. 
لعبنا مباراة جيــدة طوال الـ90 
دقيقة، ويجب أن نواصل على هذا 

النحو«.

وعبر فاتــي عن فخــره بالعمل 
حتت قيــادة املدرب لويس إنريكي، 
واللعب إلى جوار العبي الالروخا، 
مضيًفــا: »لقد رحبــوا بي بأذرع 
هنا،  األول  يومــي  منذ  مفتوحة 
وأدركــت ثقتهــم البالغــة في 
قدراتي«.وبسؤاله عن مستقبله 
مع البارســا حتت قيــادة املدرب 
اجلديــد رونالــد كومــان، أجاب: 
»ســأواصل العمل كما عهدت، 
واملدرب له االختيار في النهاية«.
وأمت: »سأســتمر فــي التــدرب 
بأقصى مــا لدّي، وحينما أحصل 
على الفرصة، سأحاول استغالل 

هذه امليزة«.
»مــاركا«  صحيفــة  وألقــت 
اإلســبانية الضوء علــى األرقام 
التي حققها ســيرجيو  املميزة، 
راموس قائد الروخا بهذه الثنائية، 

حيث وصل إلى 23 هدًفا دولًيا.
 كمــا أصبــح أكثــر املدافعن 
الدوليــة،  لألهــداف  تســجيال 
األرجنتيني  األســطورة  متجاوزا 
دانييل باســاريال، الــذي أحرز 22 
هدًفا فــي 70 مباراة فقط، بينما 
احتاج قائد إســبانيا للمشاركة 
في 172 لقــاًء، للوصول إلى هذا 
السجل التهديفي. ومتكن راموس 
سلســلته  مواصلة  من  كذلك 
املميزة، بهز الشــباك عبر تنفيذ 
21 ركلة جزاء متتالية، سواء مع 

ريال مدريد أو املنتخب الوطني.
راموس  ينجح  الثالثــة،  وللمرة   
في تســجيل ثنائية مع املنتخب 
اإلسباني، بعدما حقق ذلك أمام 
ســان مارينو، عــام 2005، وضد 

روسيا في 2017.
 وتســاوى راموس مع األسطورة 

قائمة  في  ستيفانو،  دي  ألفريدو 
التاريخيــن ملنتخب  الهدافــن 
إسبانيا، ليتقاسما املركز الثامن 
23 هدًفا، لكن األخير لم  برصيد 
يشــارك مع الروخا سوى في 31 

مباراة.
الـ34  يعد يفصــل صاحب  ولم 
عاًمــا عــن املركز الســابع في 
إمييليو  يحتلــه  الذي  القائمــة، 
بوتراجينيو، سوى 3 أهداف فقط، 
إذ أحــرز األخيــر 26 هدًفا في 69 

مباراة.
إلــى ذلــك، تعادلــت أملانيا مع 
)1-1(، في  مضيفتها سويســرا 
املبــاراة التــي احتضنها ملعب 
بارك،وســجل  جاكوب  ســانت 
جوندوجان  إلــكاي  أملانيا،  هدف 
)14(، في حن تعادلت سويســرا 
.)58( عن طريق سيلفان فيدمير 

وبهذه النتيجة، 
رفعت أملانيا رصيدها إلى نقطتن 
بينما حصدت  الثالث،  املركز  في 
سويسرا نقطتها األولى، لتبقى 

في ذيل اجملموعة.
وأبرز االحتاد األملانــي لكرة القدم 
تصريحــات لوف عقــب املباراة، 
حيث قال: »لقد فشلنا في جعل 
النجاح في  بعدم   )0-2( النتيجة 
خلقناها،  التي  الفرص  استغالل 
الذي  اجليــد  األداء  بعــد  خاصة 
قدمنــاه فــي الشــوط األول«.
الثاني  الشــوط  »فــي  وأضاف: 
بأريحية  تلعب  سويســرا  تركنا 
ولم ننجح في تعزيز تقدمنا، قبل 
أن نفقد إيقاعنا عقب استقبالنا 

هدف التعادل«.

إسبانيا تضرب بقوة في دوري األمم األوروبية

بوغاتشار بطاًل لتاسعة طواف فرنسا

بشار رسن يمدد عقده مع بيرسبوليس

السباحة يشارك في الكونغرس اآلسيوي

اتحاد الطائرة يؤجل بطوالته المحلية
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إعالم الوزارة:

والرياضة  الشباب  وزارة  أكدت 
انها ارســلت كتابا الى رئيس 
خليــة االزمــة وزيــر الصحة 
حســن  الدكتــور  والبيئــة 
انطــالق  بشــأن  التميمــي 
االنشطة الشبابية والرياضية 
جائحة  بســبب  توقفها  بعد 

كورونا
وقــال مدير عام دائــرة التربية 
عودة،  احمد  والرياضة  البدنية 
ارسلت كتابا موقعا  الوزارة  ان 
من قبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجــال معنونا الى وزير 
املوافقة على  الصحة بشــأن 
والفعاليات  االنشطة  انطالق 
فــي  والرياضيــة  الشــبابية 
وجلميــع  اجملــاالت  مختلــف 
االول من  اعتبارا من  احملافظات 
شهر ايلول اجلاري، مع التأكيد 
على االلتــزام بتعليمات خلية 

األزمة.
االجراء  هــذا  ان  عودة،  وأضاف 
انطــالق  تزامنــا مــع  ياتــي 
والفعاليــات  االنشــطة 
والرياضيــة  الشــبابية 
واالسيوية  العربية  والبطوالت 
اجملال  والدولية، وألجل فســح 
امــام شــبابنا ورياضيينا في 
األنديــة واالحتــادات الرياضية 
الى ممارسة  العودة  وغيرها من 
أنشــطتهم الرياضيــة فــي 
وتأهيلهم  األلعــاب  مختلف 
في  النتائج  أفضــل  لتحقيق 
احمللية  والبطولة  املشــاركات 

والعربية والدولية.

وبــن مدير عام دائــرة التربية 
عودة  ان  والرياضــة  البدنيــة 
ستسهم  الرياضية  االنشطة 
في التأثير إيجابا على الناحية 
والرياضين،  للشباب  الصحية 
فضال عن الوقاية من األمراض 
النفســية  وحتســن احلالــة 
مــن  والتخلــص  واملزاجيــة 

والضغط  والتوتر  القلق  نوبات 
العصبي

إلــى ذلــك، اســتقبل وزيــر 
الشــباب والرياضة، أول أمس، 
في مكتبــه محافظ كركوك 
راكان اجلبــوري ومجموعة من 
املســؤولن الرياضيــن وجنوم 
الرياضة في احملافظة، للتباحث 

بشأن املشــاريع الرياضية في 
كركوك، ال ســيما التي طالها 
االرهاب وكيفيــة إعادة تاهيل 
ما مت تدميره وإكمال املنشــآت 

االخرى التي لم تكتمل.
وقال الوزيــر درجال ان كركوك 
فيهــا الكثير مــن الكفاءات 
ســنلتقي  الذين  والطاقــات 

احملافظة،  نــزور  عندمــا  بهم 
مرتبطة  زالــت  مــا  كونهــا 
ضرورة  على  مشــددا  بالوزارة، 
الشبابي  بالقطاعنَّ  االهتمام 
والرياضــي، فضالً عــن تأهيل 
الشــباب فنيا وعلميا ورياضيا 

وحتى سياسيا.
مع معظم  نتواصــل  وأضاف: 

الشــباب العراقي عبر الدوائر 
وبدأنا  واملنصات  التلفزيونيــة 
لتأهيــل  املــالكات  بتدريــب 
مؤكداً  عزوفهم،  بعد  الشباب 
انــه على الرغم مــن الظروف 
يعانــي منها  التي  الصعبــة 
البلد، لكــن علينا ان نزرع روح 
االرادة والطاقة االيجابية داخل 
ونحن عازمون على  الشــباب، 
حتويل الشــباب والرياضة الى 
وزارة الكترونية مع العمل على 
إدخال مديــري إدارات االحتادات 
واالندية في دورات إعداد وتأهيل 
لفرض  وليس  العمل  لتنظيم 
السطوة والسيطرة. واوضحنا 
هو  املوحد  الرياضــة  قانون  ان 
الكفيــل بحــل العديــد من 
واالدارية،  القانونية  االشكاالت 
إذ إن حتويــل االندية واالحتادات 
سيخفف  الى شركات خاصة 
األعباء علــى الدولة من خالل 
االســتثمار  قانــون  تشــريع 
الرياضي الــذي يجب أال يكون 
على اي مرفق يخدم الشــباب 
والرياضــة، الن الشــباب أوالً، 
ويجب ان يكون االستثمار على 
النســب القليلة من االراضي 
البنية  مــع  التتعــارض  التي 
التحتية الرياضية، و ستخضع 

جميع االندية للتقييم.
وبن الوزيــر درجال على وجوب 
اختيــار العقليات الشــبابية 
التــي تتمتــع برؤية واســعة 
بعيداً عن القومية والطائفية، 
االراضي  قطــع  وتخصيــص 
اخلاصة بالرواد واالبطال كونها 
نتاجا  الطبيعي  استحقاقهم 
ملا قدمــوه للعــراق من جهد 

وعطاء.

الوزارة تؤكد مخاطبتها رئيس خلية االزمة بشأن 
انطالق االنشطة الشبابية والرياضية

درجال يبحث إعادة تأهيل المنشآت وتحويل االندية الى شركات في كركوك

درجال يتوسط رياضيني في كركوك

باريس ـ وكاالت:
أحرز السلوفيني تادي بوغاتشار 
املرحلــة  فــي  األول  املركــز 
التاســعة من طواف فرنســا 
أمس  أول  الهوائيــة  للدراجات 
فانتزع مواطنه برميوز روغليتش 
آدم  مــن  األصفــر  القميــص 
يايتــس بعد حلولــه ثانياً أمام 
هيرشــي. مارك  السويســري 

في  املرحلــة  هــذه  وأقيمــت 
منطقة الرونس على مســافة 

153 كلم.
قوياً  مرشحاً  روغليتش  ويعتبر 
للتتويــج بطواف فرنســا وقد 
بــات يتقدم علــى الكولومبي 
ايغان برنــال بفارق 21 ثانية في 

الترتيب العام.
وقال روغليتش »كل دراج يحلم 
بارتــداء القميص األصفر خالل 
مســيرته وبالتالي فأنا سعيد 
األمــور«. تســير  كيف  جــداً 
وعــن صراعــه مع برنــال قال 

الســلوفيني »انها معركة من 
ثانية من اآلن والكثير  أجل كل 
من األمور قد حتصل لكالنا على 
في  باريس«  إلى  املؤدية  الطريق 
اشــارة الى نهاية السباق على 
جادة الشانزيليزيه الشهيرة في 
الفرنسية.وسيخلد  العاصمة 
الدراجون للراحــة أمًس االثنن 
لفحوصات  سيخضعون  حيث 
للكشــف عن فيــروس كورونا 

املستجد.

متابعة -  الصباح الجديد:
اعلن نادي بيرســبوبيس االيراني، 
متديد عقد جنمه العراقي بشــار 
رســن حتى صيف العام املقبل.
وذكر النادي في بيان مقتضب ان 
جددت  بيرســبوليس  نادي  »ادارة 
عقد الالعب بشــار رســن لعام 
اخر«.يذكــر ان رســن يلعب في 
ثالث  منذ  بيرســبوليس  صفوف 
الدوري  لقب  رسن  سنوات.وحقق 

االيراني ثــالث مرات متتالية وبلغ 
نهائــي دوري ابطــال اســيا مرة 
واحــدة. ,وتلقى النجــم الدولي 
بشار رســن العديد من العروض 
مــن  قريبــا  وكان  االحترافيــة 
االمنتقال الى فريــق نادي الوحدة 
اإليراني  الفريق  لكن  الســعودي 
لتجديد عقد  اتفــاق  إلى  توصل 
الالعب الدولي الذي ميلك مؤهالت 

عالية فوق املستطيل االخضر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلن االحتاد املركزي للســباحة، 
تلقيه دعوة رســمية من نظيره 
الكونغرس  حلضــور  االســيوي 
خالل شهر تشرين الثاني املقبل.
وذكر االحتــاد العراقــي في بيان 
للسباحة  اآلســيوي  »االحتاد  ان 
وجــه دعــوة لنظيــرة العراقي 
متمثالً بخالدكبيان رئيس االحتاد 
وهاشم محمد امن السر ، وذلك 
حلضور اجتماع الگونغرس جميع 

والذي سيعقد في  آسيا  احتادات 
في ســلطنة عمان  االحتاد  مقر 
الثاني  7تشــرين  في  الشقيقة 

من العام احلالي«.
االعمــال  »جــدول  ان  واوضــح 
ســيتخلل الترشــيح ملمثلــي 
للسباحة  الدولي  لالحتاد  آســيا 
FINA وكذلك الترشــيح اللجان 
في  واملالية  والقانونيــة  الفنية 
والدولي«. االســيوي  االحتاديــن 
وبن انه »اجلانب العراقي مت انهاء 

و هاشم  اجراءات ترشيح كبيان 
الى اللجــان الفنية في االحتادين 
في  واخلاصة  والدولي  االســيوي 
الســباحة االوملبية و ســباحة 
امليــاه املفتوحة، وذلــك لتعزيز 
التواصــل مع العالــم اخلارجي 
التحديثات  آخــر  على  واالطالح 
في القانون الدولي وكذلك االمور 
التنظيميــة احلديثــة ومواكبة 
التقــدم من اجل رفع مســتوى 

اللعبة في بلدنا احلبيب«.

بغداد ـ الصباح الجديد :
العراقــي للكرة  قــرر االحتــاد 
دوري  منافسات  تأجيل  الطائرة 
الدرجــة األولى الذي كان مقررا 
إقامتــه فــي 22 من الشــهر 
اجلاري. وقال رئيس االحتاد جميل 
عزيــز أن االحتاد عقــد اجتماعا 
تشاوريا عبر الدائرة اإللكترونية 
واتخــذ جملــة من القــرارات 
دوري  تأجيل  يتقدمهــا  املهمة 

الدرجة األولى ودوري الناشــئن 
لتلك  جديدة  مواعيــد  وحتديد 
البطــوالت.. وكشــف أنــه مت 
تأجيل دوري الدرجة األولى إلى 5 
استمرار  بسبب  الثاني  تشرين 
احلجر الصحي نتيجة انتشــار 

جائحة كورونا.
وأشــار إلــى أن بطولــة أندية 
 2003 مواليد  للناشئن  العراق 
فما فــوق هــي األخــرى تقرر 

تأجيلها من 30 تشــرين األول، 
الثاني املقبل،  12 تشــرين  إلى 
البطولة  انطالق  تزامن  بسبب 
مــع االمتحانــات الدراســية 

والنهائية.
يشــار إلى أن االحتاد ســيصدر 
ملحقــا مبواعيــد البطــوالت 
اخملتلفــة مبــا يتناســب مــع 
العليــا  الهيئــة  تعليمــات 

للصحة والسالمة.

مايحدث في الرياضة العراقية من تخبط وتخرصات 
ماهو اال إفــراز لواقع مؤلم فرضتــه ظروف حتتاج 
الى اكبر بكثيــر من مقال رياضي، املســتغرب ان 
مؤسسات الرياضة الثالث املســؤولة باملطلق عن 
تطويــر االندية وبناء شــخصية الرياضي العراقي 
خاصة الناشــىء الصغير تقف عاجزة غير مدركة 

ملا يحدث.
املشــكالت مسلســل درامي الينتهــي والغيض 
من الفيض ، إجازات تأســيس االندية التي تُعطى 
بدون دراســة منطقية وكأنها محــال )للبقالة( ! 
محافظات عديــدة المتلك القدرة على رعاية )مركز 
شــباب( تضم بن أحيائها ومناطقها خمسة الى 
ســبعة اندية او أكثر وسر تأسيســها في )َغَيابَِت 
( يتطلب االســتعانة برّحالة من الســحرة   اجٌْلُــبِّ
ليخرجــوه بدلو  يفك الطالســم ألننا بالفعل لم 
نقع على  تفسير لوجود كل هذا العدد من االندية 
في مدينة واحدة ســوى مصالــح فئويه وصفقات 

خاسرة واهداف غير معلنة.
مدينة مثل ليفربول في )بريطانيا العظمى( تضم 
نادين فقط )ايفرتون( و)ليفربول(، مانشســتر ثالثة 
نومادز(  و)نورثن  )الســيتي(  )اليونايتد(،  اندية الغير 
. برشــلونة عاصمة اقليم كاتالونيــا ثالثة اندية 
)اســبانيول(، )برشلونة( ونادي )سان أندرو(. ومقارنة 
والبنية  االســتثمارية  اإلمكانيات  املالية،  القدرات 
التحتية الهائلة بن هــذه املدن ومحافظاتنا عبث 

ومضيعة للوقت. 
تأســيس نادي في الــدول املتقدمــة رياضيا ليس 
أربعــة )حيطــان( مدهونة وورقة تذيــل بجرة قلم 
وزير الشــباب والرياضة امنا مشــروع )استراتيجي( 
له رســالة ورؤية واهداف واقعيــة يتطلب أرضية 
مناسبة وموارد استثمارية ضخمة، اما أندية مُتَْنح 
ِســيها على مايرمى  تراخيص )والدة( يعتاش مؤسِّ
لهم من مؤسســات الدولة فهو مبنزلة شــهادات 

وفاة قبل اخملاض.
فتح اســرار هذا امللف الشــائك مســؤولية وزارة 
الشباب وجلان اخرى مختصة، كل على قدر تغلغل 
بصماته وعالقته به. مراجعة معايير وتقييم انشاء 
نــادي يحتاج الى وقفة تأمل واســعة من قبل وزير 

الشباب والرياضة واملعنين باملوضوع
* مدرب محترف وناقد رياضي

دمشق ـ وكاالت:
أكد إبراهيم أبا زيد، األمن العام الحتاد الكرة السوري، 
أن املنتخب األول ســيلعب 3 وديات خالل الشهرين 
املقبلن.وأضاف أبــا زيد في تصريحــات إذاعية أن 
منتخب نســور قاســيون ســيدخل في معسكر 
مغلق في اإلمارات من 5 إلى 13 من الشــهر املقبل، 
ويتخلل هذا املعســكر مباراة ودية مع منتخب مع 

الكويت يوم 12 تشرين األول.
وكشف أنه في شهر تشرين الثاني القادم سيلعب 
املنتخب السوري مباراتن األولى مع أوزباكستان يوم 
12 من هذا الشــهر، والثانية مع شقيقه اإلماراتي 

بعد ذلك بخمسة أيام.
ولفت إلى أن اســتدعاء الالعبن احملترفن ملعسكر 
اإلمارات لم يحسم، ومتوقف على قرار اجلهاز الفني 
بقيادة التونســي نبيل معلول، الــذي غادر لبالده 

لقضاء إجازة قصيرة.

شهادات وفاة اندية 

سوريا يواجه الكويت 
واإلمارات وديا

الوزارة تؤكد مخاطبتها رئيس 
خلية االزمة بشأن انطالق 

االنشطة الشبابية والرياضية
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الصباح الجديد ـ وكاالت  :
تخطى عدد اإلصابــات بفيروس كورونا في الهند 
األرقام املـسـجلة ـفـي البرازيل، حيــث بلغ 4,20 
مليون حالة منذ بدء تفـشـي الوباء، لتتقدم على 
البرازيل بفارق 70 ألف حالة. وبهذا االرتفاع الكبير 
في عدد اإلصابات تصبح الهند ثاني الدول األكثر 

تضررا بالوباء بعد الواليات املتحدة.
ـسـجلت الهنــد 4,20 مليون إصابــة بفيروس 
كورونا منذ بدء تفـشـي الوباء، بحـسـب بيانات 
وزارة الصحة احمللية، لتتجاوز بذلك عدد اإلصابات 

املسجلة في البرازيل.
وتتقدم الهند على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة 
بعد تـسـجيل رقم قياسي لإلصابات االثنني جتاوز 
90 ألفا. وـشـهدت البالد أكثر من ألف وفاة يوميا 

خالل األيام اخلمسة املاضية.
وبهذا االرتفاع في ـعـدد اإلصابات، تصبح الهند 
ثاني أكثــر الدول تضررا بالوباء ـفـي العالم بعد 
الواليات املتـحـدة التي بلغ فيها ـعـدد اإلصابات 

6,25 مليون.
وقالــت وزار الصحة الهندية اـمـس االثنني إنها 
ـسـجلت 1016 حالة وفاة جديــدة، ليصل العدد 

اإلجمالي لضحايا الفيروس في البالد إلى 71642.
ومنذ آب ، سجل البلد الذي يعد 1,3 مليار نسمة 
ويضم بعض مدن العالم األكثر كثافة سكانية، 

أعلى زيادات يومية في عدد اإلصابات في العالم.
وجتري الهنــد فحوصات مبعدل أكثر من عـشـرة 

ماليني شخص يوميا وتخطط لزيادة العدد.
وعلى الرغم من التحذيــرات من احتمال حتولها 
إلى األولى عامليا ـمـن حيث عدد اإلصابات بالوباء، 
تعيد الهند فتح اقتصادها الذي تضرر بـشـكل 

كبير جراء اجلائحة.
وتراجع الناجت االقتصادي في البالد بنسبة تاريخية 

بلغت 23,9 في املئة بني نيسان وحزيران.
وعادت االثنني حركة القطارات السريعة في املدن 
الرئيـسـية مبا فيها نيودلهي )التي تعد بني املدن 
األكثر تضررا بالوباء إلى جانب بومباي( بعد توقف 

دام نحو ستة شهور.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
رفـضـت الـسـلطات الصينية جتديــد بطاقات 
االعتماد الصحافية لثالثة مراـسـلني على األقل 
لوـسـائل إعالم أميركية مقرها بـكـني، وفقا ملا 

نقلته “الغارديان”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن 3 صحافيني 
تابـعـني لـ “وول ـسـتريت جورنال” و”ـسـي إن إن” 
و”غيتي إميدجز”، فـشـلوا في جتديــد بطاقاتهم 

الصحافية في بكني.
وقالت قناة “ـسـي إن إن”، إن مراسلها الذي يعمل 
من الصني، ديفيد كولفر، وـهـو مواطن أميركي، 
أخبــره مـسـؤولون صينيون أن التقييد بـسـبب 
“إجراء متبــادل” لقرار الواليــات املتحدة احلد من 

تأشيرات دخول الصحافيني الصينيني.
وأـشـار املـسـؤولون الصينيون، إلى أن مستقبل 
بطاقاتهم الصحافية، سيعتمد على ما إذا كان 
البيت األبيض يـسـمح للصحفيــني الصينيني 

مبواصلة العمل في الواليات املتحدة.
وقالت ـشـبكة “ـسـي إن إن” في بيــان لها: “إن 
وجودها على األرض داخل الصني لم يتغير، ونحن 
نواصل العمل مع الـسـلطات الصينية لضمان 

استمرار ذلك”.
في املقابل، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” 
أن جيرميي بيج، املراسل البريطاني الذي يعمل في 

مكتبها بالصني ، تأثر بالقيود.
وتـشـهد العالقات بني الواليات املتحدة والصني 
توتــرا ملحوظا، زادت حدته بعد تفـشـي فيروس 

كورونا املستجد.
طردت الصني أكثر ـمـن 10 صحافيني أميركيني، 
بعد أن وصفت الواليات املتحدة وـسـائل اإلعالم 
احلكوميــة الصينية العاملة ـفـي أميركا بأنها 

“بعثات أجنبية”.
وردا علــى ذلــك، ـحـددت إدارة الرئيــس دونالد 
ترامب، الفترة الزمنيــة التي ميكن أن يبقى فيها 
الصحافيون الصينيون في الواليات املتحدة وهي 

3 أشهر، مع إمكانية التجديد.

متابعة ـ الصباح الجديد :
تـسـتمر أنصار وداعـمـي تنظيم 
داعش ـمـن أجل تهريــب وإطالق 
عناـصـر التنظيــم احملتجزين في 
أـحـد مخيـمـات االعتـقـال في 
أقـصـى ـشـرق ـسـوريا، ـمـا دعا 
الكثير من اخلبــراء إلى دق ناقوس 
اخلطر، بحسب املوقع اإللكتروني 

لصحيفة “تليغراف” البريطانية.
ونقلــت الصحيفة ـعـن مصادر 
متخصصة مبتابـعـة التنظيمات 
املتطرـفـة واإلرهابيــة أنــه جرى 
تهريــب العديد من النـسـاء من 
مخيم الهول الذي تـشـرف عليه 
ـقـوات ـسـوريا الدميقراطية عن 

طريق تأمني تبرعات مالية بهدف 
توفير ـطـرق مختلـفـة لعمليات 

الفرار والهروب.
وكانــت اـمـرأة بريطانيــة ـمـن 
التنيـظـم قد متكنت ـمـن الفرار 
إلى إدلب ـشـمالي ـسـوريا، حيث 
نشرت مقطعا مصورا عبر مواقع 
التواصل االجتماـعـي قالت فيه 
إنها تدـعـى مرمي، وتدـعـو أنصار 
تنظيــم داعش للتبــرع باملال من 
أـجـل إـطـالق ـسـراح “أخواتهم” 
ومساعدتهم على الفرار إلى إدلب 

ومن ثم الذهاب إلى تركيا.
وتصف مرمي كيــف جرى تهريبها 
من مخيم الـهـول في محافظة 

احلسكة الـسـورية حيث قضت 
هناك أكثــر من عام بـعـد إلقاء 
القبض عليها، واصفة تلك األيام 

بـ”األسوأ في حياتها”.
وتابـعـت املرأة التــي كانت ترتدي 
النقاب وـهـي تهز أصبــع يديها 
مرتديــة قفازات ـسـوداء: “ينبغي 
علينــا حترير أخواتنــا تبرعوا كل 
ـشـهر للمـسـاعدة ـفـي إطالق 

سراحهم وتهريبهم”.
وأـشـارت إلى أن ضرورة ـسـرعة 
التبــرع ملـسـاعدة النـسـاء على 
الفرار قبل نقلهن إلى أماكن أكثر 

حتصينا وحراسة.

مبالغ كبيرة لعمليات التهريب

وبحسب بعض التقديرات يكلف 
تهريب العائلة نحو 12 ألف جنيه 
إـسـترليني )15 ألف دوالر(، فيما 
ذكر منشور على مواقع التواصل 
االجتماعي أنـهـم بحاجة إلى 3 
آالف يــورو )3.500 دوالر( لتأـمـني 

هروب إحدى الداعشيات.
وكانت وسائل إعالم فرنسية في 
وقت سابق من هذا العام أن حياة 
بومدين أرملة عميدي كوليبالي ، 
الذي نفذ هجمات باريس في يناير 
2015  قد هربت من مخيم الهول 
ويعتقد أنها موـجـودة حاليا في 

إدلب.
وبحسب منظمات إغاثية، يوجد 
في مخيم الهول املترامي األطراف 
أكثر من ألف ـسـجني داعـشـي 
باإلضاـفـة إلى ما يـقـرب من 70 
ألف امرأة وطفل، بينما يوجد في 
مخيــم روج بريف مدينة املالكية 

نحو 2000 شخص.
وكانــت العديد ـمـن احلكومات 
الغربية قد جتاهلت طلبات من قبل 
قوات سوريا الدميقراطية والواليات 
املتحدة إلـعـادة مواطنيها، تاركة 
النـسـاء واألطـفـال عالقني في 
ظروف ما أدى إلى وفاة العـشـرات 

بسبب األمراض وسوء التغذية.

وقد ـحـذر خبراء مكافحة اإلرهاب 
من أن ترك هؤالء السجناء في طي 
النسيان ميثل استراتيجية خطيرة 

على املدى الطويل.
وفي هذا الـصـدد ـقـال، رافايللو 
بانتوتـشـي ، الزميل املشارك في 
املعهد امللكي للخدمات املتحدة: 
“بالنـسـبة للـسـلطات األمنية 
في الـغـرب، فأنهم يفضلون بقاء 
مواطنيهم ـفـي تلك اخمليمات ألن 
إعادتهم إلى الوطن ـسـتتطلب 
محاكـمـات وعمليــات مراقبــة 
مكلفة”، وأضاف: إن هذا التكتيك 
قصيــر املــدى هو اـسـتراتيجية 

سيئة على املدى الطويل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
إـسـتأنف القضاء البريطاني امس 
االثنني بحث طلب الواليات املتحدة 
تـسـليمها مؤـسـس ويكيليكس 
جوليان أـسـاجن. وتتهمه واشنطن 
بتعريض مـصـادر االـسـتخبارات 
األمريكية للخطر عقب نشره عام 
2010 أكثــر من 700 ألــف وثيقة 
سرية تتعلق باألنشطة العسكرية 
والدبلوماـسـية األمريكية، خاصة 

في الـعـراق وأفغانـسـتان. وأوقِف 
أـسـاجن في نيـسـان 2019 بعد أن 
قضى ـسـبعة أعوام خلف جدران 
ـسـفارة اإلكوادور في لندن. وتعتبر 
محاميته، وهي زوجته، أن تسليمه 

سيكون مبثابة “عقوبة إعدام”.
يـسـتأنف القـضـاء البريطانــي 
االثنني درس طلب تسليم مؤسس 
ويكيليكس جوليان أساجن للواليات 
املتّـحـدة، التــي تريــد محاكمته 

لنشره مئات آالف الوثائق السرّية. 
ومن املـقـرر أن تتواـصـل العملية 
ثالثــة أو أربعة أـسـابيع فيما دعا 
أنصاره للتظاهر صباح امس االثنني 

أمام احملكمة.
ّــس  وتتهم الواليات املتحدة مؤس
ويكيليـكـس بتعريــض مـصـادر 
االـسـتخبارات األمريكية للخطر. 
غير أن محامي أـسـاجن ينددون من 
جهتهم بعمليّة “سياسيّة” مبنيّة 

على “أكاذيب”.
وقالت ـسـتيال موريــس محامية 
أـسـاجن التي أصبحت ـشـريكته، 
لصحيفة تاميز السبت، إن تسليمه 

سيكون مبثابة “عقوبة إعدام”.
وتخـشـى املرأة الـشـابّة البالغة 
الـسـابعة والثالثني، ـمـن أن يضع 
أساجن حدًا حلياته، وأن يكبر الطفالن 
اللذان أجنباهما عندما كانا بسفارة 

اإلكوادور في لندن، بدون والدهما.

ويقبــع أـسـاجن حاليا في ـسـجن 
بيلمارش الـشـديد احلراـسـة في 
لندن، وـقـد ندد بـظـروف احتجازه 
مقرر األمم املتحدة املعني بالتعذيب.
وأـسـاجن البالــغ 49 عاـمـا مالحق 
ـمـن القـضـاء األمريـكـي بتهمة 
التجـسـس خصوـصـا، وبـسـبب 
نـشـره اعتبــارا من الـعـام 2010 
أكثر ـمـن 700 ألف وثيقة ـسـرية 
تتعلــق باألنـشـطة العـسـكريّة 

والدبلوماـسـية األمريكية، خاصة 
في العراق وأفغانـسـتان. وفي حال 
ّة 175  إدانتــه ميكن أن يـسـجن ملد

عاما.
وأوقِف أساجن في نيسان 2019 بعد 
أن قضى سبعة أعوام خلف جدران 
ـسـفارة اإلكوادور في لنــدن، التي 
جلـأ إليها عقب اإلفراج املـشـروط 
عنه خـشـية ترحيله إلى الواليات 

املتحدة.

الهند تتخطى البرازيل 
وتصبح الثانية عالميا 
في عدد اإلصابات بكورونا

الصين ترفض تجديد 
تصريحات 3 صحافيين 

أميركيين

نساء داعش طرق مبتكرة للهروب وخبراء اإلرهاب يدقون ناقوس الخطر

القضاء البريطاني يستأنف بحث طلب تسليم مؤسس ويكيليكس

 

متابعة ـ الصباح الجديد :

ـقـال املرـصـد الـسـوري حلقوق 
اإلنـسـان، إن دفـعـة جديدة من 
مرتزـقـة الفصائل املوالية ألنقرة، 
ـعـادت من األراـضـي الليبية بعد 
انتـهـاء عقودهم، بالقتــال إلى 
جانــب حكومة الوـفـاق الليبية، 
حيث ضـمـت الدفعة التي عادت 
نـحـو 450 عنصرا، ـجـرى نقلهم 
إلى مطار معيتيـقـة الدولي في 
العاصـمـة الليبية طرابلس، ومن 
ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، 
ليتــم إدخالـهـم نـحـو مناطق 
سيطرة الفصائل املوالية لتركيا 

في ريف حلب.
ـفـي املقابــل أـفـاد مـصـدر في 
مصراتــة بوـصـول 109مرتزـقـة 

سوريني بطائرة ليبية من تركيا.
وحـسـب إحصائيــات املرـصـد 
السوري حلقوق اإلنسان، فإن أعداد 
اجملندين الذين ذهبوا إلى األراضي 
الليبيــة حتــى اآلن، ترتـفـع إلى 
نحو 17420 مرتزقا من اجلنـسـية 
الـسـورية من بينهم 350 طفال 
دون ـسـن الـ18، وعاد من مرتزقة 
الفصائــل املواليــة لتركيا نحو 
6700 إلى ـسـوريا، بـعـد انتهاء 
عقودـهـم وأخذ مـسـتحقاتهم 
املالية، في حني تواصل تركيا جلب 
املزيد من عناصر الفصائل املرتزقة 

إلى معسكراتها وتدريبهم.
ينـمـا بلغ تـعـداد املقاتلني الذين 
وصلوا إلى ليبيــا، 10000 بينهم 
2500 ـمـن حملــة اجلنـسـية 

التونسية.
وتـسـتمر تركيا في تقدمي الدعم 
العـسـكري حلكومة الوفاق ونقل 
املرتزقة السوريني إلى ليبيا لدعم 
قواتها، في خطوة تثير الشكوك 
بـشـأن عدم وجود نيّة لدى أنقرة 
الحتــرام اتـفـاق وـقـف إـطـالق 
النار الذي أعلنــت عنه حكومة 
الوفاق والبرملــان الليبي قبل نحو 

أسبوعني.
وتواصلت امس االثنني، مشاورات 

اليــوم الثاني بــني وفدين ميثالن 
طرفي األزـمـة الليبية في مدينة 
بوزنيـقـة املغربيــة القريبة من 
الرباط، في إطار مساعي التوصل 
إلى تسوية سياسية برعاية األمم 

املتحدة.
وحـسـبما أفادت مـصـادر عربية، 
اـعـرب ممثلو الوفدين ـفـي نهاية 
مـشـاورات امس االول األحد عن 
تقديرهما ملساعي املغرب وحرصه 
على إيجاد حل لألزـمـة الليبية، 
وعبــروا عن رغبتـهـم في حتقيق 
توافق يصل بالبــالد إلى بر األمان 

إلنهاء معاناة الشعب الليبي.
وينتـظـر أن تضع املـشـاورات في 
ـحـال جناحها مـحـددات املرحلة 
االنتقالية، السيما إعادة هيكلة 

املؤسـسـات وتوزيــع املناـصـب 
السيادية، على أن تتم مناقشتها 
ـفـي احملادثــات الليبيــة الليبية، 
املزمع عقدها في جنيف بناء على 

مشاورات بوزنيقة.
وعقدت هذه اجلولــة اجلديدة من 
احلوار بعد أـسـابيع من زيارة قام 
بها عقيلــة صالح رئيس مجلس 
النواب الليبي إلى اململكة، تلبية 
لدعوة ـمـن احلبيب املالكي رئيس 

مجلس النواب املغربي.
وكانت املفاوـضـات انطلقت بعد 
زيارة نائبة املمثلة اخلاصة لألمني 
العام ورئيسة بعثة األمم املتحدة 
للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز 
إلــى املغرب، في إطار مـشـاورات 
تقودها اململكة مع كافة األطراف 

الليبية ومع الشركاء اإلقليميني 
والدوليني.

وـقـال املتحدث باـسـم مجلس 
النواب الليبي عبــد اهلل بليحق 
امس االول االـحـد ، إن مهام جلنة 
مجلــس النواب ـفـي اجتماعات 
املـغـرب تقتـصـر علــى الوصول 
لتفاهمات ـحـول توزيع املناصب 
السيادية، والتمهيد إلطالق حوار 
سياسي برعاية بعثة األمم املتحدة 

للدعم في ليبيا.
وأوـضـح بليـحـق أن اللجنــة “ال 
تطرح أي أـسـماء لتولي املناصب 
السيادية، وأنها ليست بديال عن 
جلنة الـ13 التي ستمثل مجلس 
النــواب خالل األيــام املقبلة في 

احلوار الذي ترعاه األمم املتحدة”.

وأعلنــت اخلارجيــة املغربية في 
وـقـت ـسـابق، أن احلـوار الليبي 
الليبي الذي انطلقت جلـسـاته 
ـفـي بوزنيقة يهدف إلــى تثبيت 
وقف إطالق النار، وفتح مفاوضات 

حلل اخلالفات بني الفرقاء.
وأكد وزيــر اخلارجية املغربي ناصر 
بوريـطـة أن “احلوار هو الـسـبيل 
لبناء الثقة واخلـروج بتفاهمات 

حلل أزمة ليبيا”.
وحتدث بوريطة عن محددات الدور 
املغربي، وخلصه في تقدمي الدعم 
واحتـضـان أي مبــادرة تنبثق عن 
الليبيني أنفسهم، من شأنها أن 
تفضي إلى إنـهـاء النزاع، معتبرا 
أن “اـسـتقرار ليبيا من اـسـتقرار 

املغرب”.

وأكد رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
في مجلس النواب الليبي يوسف 
العقوري، انفتاحه على أي مبادرة 
تصب في مصلحة ليبيا وتضمن 

أمن واستقرار الشعب الليبي.
وأـضـاف العقوري: “ـسـنبذل كل 
ما بوـسـعنا لرأب الصدع وحتقيق 

االستقرار في ليبيا”.
وفيـمـا ترجح بعض املـصـادر أن 
مسألة توحيد مؤسسات الدولة 
وتعيني ـمـن ـسـيتولى املناصب 
الـسـيادية هو احملور الرئيس لهذه 
املـشـاورات، اكتفى بيان اخلارجية 
املغربيــة بتحديد أـهـداف احلوار 
الليبي في تثبيت وقف إطالق النار 
وفتح مفاوضات حلل اخلالفات بني 

الفرقاء الليبيني.

غداة استئناف مشاورات المغرب بين الفرقاء

عاد من مرتزقة 
الفصائل الموالية 

لتركيا نحو 6700 إلى 
سوريا، بعد انتهاء 

عقودهم وأخذ 
مستحقاتهم المالية، 
في حين تواصل تركيا 
جلب المزيد من عناصر 

الفصائل المرتزقة 
إلى معسكراتها 

وتدريبهم

دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية ألنقرة تغادر ليبيا

فرنسا تتهمه بافتعال األزمات

متابعة ــ الصباح اجلديد 

في تـطـورات متالحـقـة، تأتي في 
سياق مواجهة السياسات التركية 
ـفـي املنطقة، اتهم وزيــر اخلارجية 
الفرنسي جان-إيف لودريان الرئيس 
رجب طيب أردوغان مبحاولة افتعال 
األزمات، واستخدام شعارات دينية 
وقوميــة للتغطية على أزمة تركيا 

االقتصادية.
وأملــح لودريــان إلــى أن االجتماع 
املقبل للمجلس األوروبي سيبحث 
فرض عقوبات علــى تركيا، ردا على 
أنـشـطتها غير الـشـرعية شرقي 

املتوسط.
ولطاملا كانت ورقة الدين حاضرة في 
جعبة أردوغان، يخرجها في الوقت 
الذي يراه مناـسـبا، فتــارة يحاول 
ـمـن خاللها وقف نزيف ـشـعبيته، 
الــذي هبــط ألدنــى مـسـتوياته، 
وفـقـا الـسـتطالعات الــرأي، وتارة 

أخرى، لكـسـب ود تيارات “اإلسالم 
السياـسـي”، التــي يـسـتخدمها 
الرئيس التركي كقطع الـشـطرجن 

لتنفيذ أجندته.
لكن يبدو أن عباءة الدين التي تخفى 
حتتها أردوغان طويال، باتت “شفافة” 
بالنـسـبة لكثيريــن، ومنهم وزير 

اخلارجية الفرنسي.
جان إيف لودريــان، وفي تصريحات 
الفتة، اتـهـم الرئيس التركي بخلق 
ما وصفه بـ”جو ديني  قومي” إلخفاء 

حقيقة الوضع االقتصادي التركي.
وكـشـف لودريان عن ـعـزم اجمللس 
األوروبي لفرض عقوبات على أنقرة، 
بـسـبب أنـشـطتها غير الشرعية 
للتنقيب عن الغاز شرقي املتوسط.
وكان وزير خارجيــة االحتاد األوروبي، 
جوزيف بوريل، حتدث أيضا عن إمكان 
فرض عقوبات على تركيا، على غرار 

ما فعلت باريس.
وحتـضـر األزمة على ـجـدول أعمال 
قمة االحتـاد األوروبي ـفـي 24 و25 

سبتمبر.

وقال ميـشـال ألردوـغـان، األحد، إن 
“كل اإلجراءات، مبا فيها نهج اجلزرة 
والعصا، ـسـتدرس” ـخـالل القمة 

في نهاية ـسـبتمبر، حسب ما قال 
الدبلوماسي األوروبي.

توتر بلغ الذروة

وبــدا املـشـهد حلـقـة جديدة من 
حلقات الـشـد واجلـذب األوروبي - 
الترـكـي، إذ تـشـهد العالقات بني 

اجلانبني توتــرا وصل ذروته مع إصرار 
أنقرة على القيام بعمليات تنقيب 
ـفـي مناـطـق متنــازع عليها مع 

اليونان.
لكن ليس هذا وحده الـسـبب وراء 
التوتــر احلالــي، إذ ترـفـض العديد 
من دول االحتاد األوروبــي التدخالت 
التركيــة في ليبيــا، كذلك موقف 
أنقرة ـمـن قضية الهجرة، التي يرى 
كثيرون أن تركيا تـسـتغلها كورقة 

ابتزاز ألوروبا.
وفي مواجهة كل ذلك يخرج أردوغان 
ليدعو االحتاد األوروبــي، إلى البقاء 
علــى “احلياد” في األزـمـة بني تركيا 
واليونان، حسب ما أعلنت الرئاسة 

التركية.
دـعـوة تبدو غيــر متفـقـة أبدا مع 
ـمـا تفوه بــه الرئيــس التركي من 
“تهديدات” للجيران في اليونان قبل 

ساعات معدودة.
فقد صعد أردوغان، السبت، لهجته 
حيال اليونان، مـحـذرًا إياها بالقول 
“إـمـا أن يفهموا لغة السياـسـة 

والدبلوماسية، وإما بالتجارب املريرة 
التي سيعيشونها في امليدان”.

تهديــد أـشـفعه بتأكيــد صريح: 
“ـسـيدركون أن تركيــا متلــك 
الـقـوة السياـسـية واالقتصادية 
والعـسـكرية لتمزيــق اخلرائــط 
والوثائــق )اجملحفة(، التــي تفرض 
عليـهـا..”، وفق ما نقلــت “فرانس 
برس” عن نص تصريـحـات الرئيس 

التركي.
وتنـشـر تركيــا عـشـرات اآلالف 
ـمـن جنودها ـفـي ـشـمال اجلزيرة 

االنفصالي منذ غزوه عام 1974.
وكتب نائب الرئيــس التركي، فؤاد 
أقـطـاي، علــى تويتر أنــه في ظل 
تصاعد التوتر، بــدأ اجليش التركي 
مناوراته املـسـماة “عاصفة البحر 

املتوسط”.
ونـشـرت تركيا في 10 أغـسـطس 
سفينة االستكشاف “عروج ريس” 
يرافقـهـا أـسـطول من الـسـفن 
احلربية في املياه بني قبرص وجزيرتي 

كاستيلوريزو وكريت اليونانيتني.

تقرير
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الصباح الجديد - متابعة:
 حذر تقريــر للبنتاغــون، من أن 
القــوة اجلويــة الصينيــة باتت 
مشــيرا  أميركا،  علــى  األخطر 
الهجومية  الطائــرات  ان   الــى 
اجلديــدة بدون طيــار، والطائرات 
املقاتلــة الشــبح مــن اجليــل 
املعاد  الشحن  وطائرات  اخلامس، 
اجلوية  والدفاعــات  تشــكيلها، 
القوات  جتعل  الصنع،  الروســية 
اجلوية الصينيــة أكثر فتًكا، وان 
هــذه التطــورات باتت تشــكل 
احلرب  خملططي  كبير  قلق  مصدر 

األميركيني.
أن حجم  إلــى  التقارير  وتشــير 
القوات اجلويــة للجيش الصيني 
يصل مــا مجموعه إلــى 2500 
طائرة، مما يجعلها ثالث أكبر قوة 
جويــة في العالــم، وفًقا لتقرير 
لعام  الصينية  العسكرية  القوة 

2020 الصادر عن البنتاغون.
تقييم  خبراء  أن  التقرير  ويضيف 
يهتمون  ال  األميركية  التهديدات 
فقــط بحجــم القــوات اجلوية 
التقني  بالتطور  ولكن  الصينية، 

متعددة  والتكتيــكات  املتزايــد 
املهام التي تعمل بها.

املثــال، كجزء من  على ســبيل 
مناقشته للقوة اجلوية الصينية، 
تدير  أن الصني  إلى  التقرير  يشير 

الصنع من  روسية  دفاعات جوية 
.S-500و S-400 طراز

وهذه األنظمــة، من بني األفضل 
في العالم وتســتخدم بشــكل 
متزايد معاجلــات رقمية متصلة 

بالشــبكة، وســرعات كمبيوتر 
أســرع ونطاق أوسع من الترددات 

الكتشاف الطائرات.
وزعمت تقارير إعالمية روسية أن 
دفاعاتها اجلوية ميكنها حتى تتبع 

ادعاء  الطائرات الشــبحية، وهو 
لم يتم التحقق منه رسمًيا بعد.

القوة  بشــأن  آخر  قلــق  وهناك 
اجلويــة الصينيــة، وهــو نطاق 
املتزايد بســرعة. على  هجومها 
ســبيل املثال حتــدث التقرير عن 
تطوير الصني لطائرات نقل جوية 
النقل  بطائرات  شبيهة  ضخمة 

األميركية.
ن فقط من شن هجوم  هذا ال مُيكِّ
محتمــل علــى تايوان بشــكل 
أيًضا  يوســع  ولكنــه  أفضــل، 
الصينيني  وصول  كبير  بشــكل 
إلى املزيد من مناطق بحر الصني 

اجلنوبي من البر الرئيسي.
األرجح  على  هــي  العوامل  هذه 
أحد األسباب العديدة التي جتعل 
تسعى  األميركية  اجلوية  القوات 
إلى التحديث املتســارع والعمل 

على زيادة حجم الطائرات.
ويعــرب العديــد من كبــار قادة 
قلقهم  عــن  اجلويــة  القــوات 
الشديد من أن القوة ال تتقدم في 
السن فحسب وحتتاج إلى جهود 
اســتدامة مجددة، ولكنها أيًضا 

متطلبات  لتلبيــة  كافيــة  غير 
املهــام املطلوبة لقــادة القوات 
املنتشــرين فــي جميــع أنحاء 

العالم.
أن اجلهود  الكثيرون  بينما يعتقد 
احلاليــة غيــر كافيــة ملواجهة 
أنشطة  التهديد، هناك عدد من 
الدعم املؤثرة اجلارية مع منصات 
القوات اجلويــة األميركية، حيث 
يســتمر جتديد F-15 بأســلحة 
كمبيوتر  وأنظمة  ورادار  جديــدة 
بقاء  لضمــان  الســرعة  عالية 
طائرات الثمانينيــات أمام اجليل 

.J-10 الرابع الصيني
باإلضافة إلى ذلك، أكملت القوات 
البرامج  اجلوية مؤخــرًا حتديــث 
ألســلحة F-22 لتعزيــز املــدى 
والتوجيه والدقة. عالوة على ذلك، 
بعض  تعيد تشكيل  اخلدمة  فإن 
"صناديق األجنحة" ألســطولها 
املكون من طائرات C-130 القدمية 
ومجموعة كبيرة من التحديثات 
 B-2 قاذفــة  بالفعــل  جعلــت 
املعروفــة أكثر تقدًمــا بكثير مما 

كانت عليه خالل بدايتها.

القوة الجوية الصينية باتت األخطر على اميركا وأسلحتها األشد فتكا
البنتاغون يحذر:

بغداد - وعد الشمري:
طالب حتالف القوى العراقية، أمس 
االثنني، احلكومــة بإعادة النازحني 
إلى ديارهم قبل االنتخابات املبكرة، 
احملدد  مبوعدها  إجرائها  مستبعداً 
في الســادس من حزيــران املقبل 
العتبــارات فنيــة وقانونية، فيما 
أبنــاء احملافظات احملررة  أكد تضرر 

من مشروع "الدوائر املتعددة.
وقال النائب عن التحالف كرمي أبو 

"الصباح  إلى  ســودة، في حديث 
االنتخابات  "قانــون  إن  اجلديــد"، 
بالكامل،  عليــه  التصويت  مت  قد 
ومــا تبقى منه هــو ملحق املادة 
الدوائــر  بشــكل  املتعلقــة   15

االنتخابية".
"اللجنــة  أن  ســودة،  أو  وتابــع 
القانونية النيابية ارســلت بكتب 
لم  السياسية،  الكتل  إلى جميع 
سائرون  قائمة  ســوى  عليه  جتب 

الدوائر  بســبب دعمها ملشــروع 
املتعــددة، أما البقيــة فقد تأخر 
موقفها بســبب جائحــة كورونا 

والعطل التشريعية".
وأكد أن "حتالــف القوى العراقية 
الدوائــر املتعــددة، وننتظر  مــع 
اجتمــاع الكتل السياســية مع 
واخلبراء  االنتخابــات  مفوضيــة 
الفنيني لوضع اللمسات األخيرة".

ولفت أبو ســودة، إلــى أن "تعدد 

عندما  منــه  االنتهاء  مت  الدوائــر 
صوتنا على القانون قبل أشهر، وال 
ميكن الرجعة عنه، لكننا سنبحث 
خالل األيام الثالث املقبلة شــكل 

هذه الدوائر".
ويواصل أبو ســودة، أن "احملافظات 
احملــررة هــي املتضرر مــن الدوائر 
املتعددة بالنظــر لوجود مهجرين 
بنحو مليونني شخص في الداخل، 

وآخرين خارج العراق".

السليمانية ـ عباس اركوازي: 
تهماً   واجهــت  خطــوة  فــي 
بالتواطــؤ والعمالــة من قبل 
احلزب الدميقراطي، اعلن نشطاء 
واكادمييون ونخب سياسية عن 
اقليم  انشــاء  بخطوات  البدء 
محافظة السليمانية وحلبجة 

وادارتي كرميان ورابرين. 
في  املشــاركني  ممثــل  وقــال 
االقتصادي  اخلبيــر  املشــروع  

بيار عمر عبــداهلل في تصريح 
العشــرات  ان  اجلديد،  للصباح 
والنخــب  االكادمييــني  مــن 
والصحفيــني  والكفــاءات 
اقامة  مشــروع  في  يشاركون 
الســليمانية  اقليم محافظة 
كرميــان  وادارتــي  وحلبجــة 
ورابريــن، الذي بــدأت اخلطوات 
الفعليــة القامتــه ودخل حيز 

التنفيذ فـي االقليـم. 

واشــار الى ان مســودة انشاء 
املشــروع تتالف مــن 42 مادة 
تتضمن املراحل واالليات الالزمة 
النشــاء االقليم والفوائد التي 
في  املواطنني  على  بها  سيعود 
احملافظة، مؤكدا ان احلل االمثل 
ملعاجلة االزمــات التي يواجهها 
العراق واقليم كردستان تتمثل 

بتطبيق فدرالية احملافظات. 
املشــروع   ان  اهلل،  عبــد  واكد 

يتألف من ثــالث مراحل االولى 
الشــعبية  بالتعبئة  القيــام 
جمع  والثانية  االقليم  لالقامة 
30 الــف توقيــع وتقدميها الى 
العراقية  االنتخابات  مفوضية 
استفتتاء  بدورها الجراء  لتقوم 
شعبي والثالث البدء باخلطوات 
االقليم  قيــام  العالن  الفعلية 
فيمــا لو حصــل علــى تأييد 

املواطنني في تلك احملافظات.

تحالف القوى يطالب بإعادة النازحين إلى ديارهم
قبل المضي باالنتخابات المبكرة 

نخب سياسية تبدأ الخطوات الفعلية
النشاء اقليم السليمانية وحلبجة

المحافظات المحّررة المتضرر األكبر من "تعدد الدوائر" سيطرح لالستفتاء بعد جمع 30 الف توقيع لصالحه 

منافذ جديدة للتصدير.. مكاسب مصر 
6واالردن من خط النفط العراقي
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بغداد - الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر في أسواق البورصة 

الرئيسية واألسواق احمللية امس االثنني .
وســجلت بورصة الكفاح 123.200 دينار مقابل 
100 دوالر أميركي، فيما كانت األســعار ليوم اول 

أمس األحد 123.000 دينار.
اما اســعار البيع في محال الصيرفة باالســواق 
احمللية في بغداد فهي : 123.750 ديناراً لكل 100 

دوالر.

البصرة - الصباح الجديد: 
أعلـــن مدير عام الشــركة العامة للصناعات 
التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
عدنـان الغنـام، االثنني، عن إستئناف العمل في 
) مصنـــع الثغـــر ( التابع للشركة والواقع في 
محافظة البصرة بعد توقفه بســبب تفشــي 

جائحة كورونـا .
وقال املدير العام في بيــان له إن “املصنع املذكور 
باشر بإنتاج مادة ) البرايـــم كـــوت ( وبكمية ) 
٣٥٠٠ ( طن واملزمع تصديرهــا إلى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة”.
وأضــاف أن املديــر العــام ان مــاكات معمــل 
اإلســفلتيات في مصنع الثغر قــام بإنتاح مادة 
البرامي كوت بجهود أســتثنائية وبوقت قياســي 
في إطار السعي احلقيقي لإلرتقاء بواقع الشركة 
وإجناح الصناعة العراقية وتعزيز شعار )صنـــع 
فـي العـــراق (”، مبيناً أن “منتج البرامي كوت هو 
منتج أســفلتي بعدة أنواع إعتماداً على نسبة 
املذيب العضوي يســتعمل ألغــراض الرش عند 
تبليــط الطــرق للطبقات الســفلية والعلوية 
وحسب املواصفات واملقاييس واجلودة املطلوبـة”.

اجلديـــر بالذكر أن مصنع الثغر يتكون من ثاثة 
معامل تشمل معمل إنتاج اإلسفلتيات ومعمل 
إنتاج لفائف اللباد ومعمل إنتاج احملاليل امللحيـة.

الصباح الجديد - وكاالت: 
قالت متحدثة باسم شــركة االحتاد للطيران 
في اإلمارات امس االثنــني إن الناقلة اململوكة 
حلكومة أبو ظبي مــددت فترة تخفيض رواتب 

موظفيها حتى نهاية العام.
وأضافت أنه تقرر تخفيض رواتب املوظفني 10% 
من سبتمبر/أيلول اجلاري وحتى نهاية ديسمبر/

كانون األول املقبل، مقارنة بخفض ســابق بني 
25 و%50 انتهى الشهر املاضي.

وتابعت أن الشــركة استأنفت صرف البدالت. 
وكانت قــد توقفت في وقت ســابق عن دفع 
املواصات ومخصصــات أخرى ذات صلة  بدل 

بطبيعة العمل.
وتضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس 
كورونا الذي أدى إلى تراجع الطلب على السفر 
اجلوي، وأجبر شــركات الطيــران على إجراءات 

لصيانة السيولة.
وســرحت االحتاد للطيران، ومنافستها طيران 
اإلمارات، موظفــني، وطلبت مــن آخرين أخذ 
إجــازات طوعية غير مدفوعة األجر لشــهور. 
وخفضــت طيران اإلمارات هــي األخرى األجور 

حتى نهاية سبتمبر/أيلول احلالي.

ارتفاع أسعار صرف 
الدوالر أمام الدينار

البصرة تصدر 3500 طن من 
“البرايم كوت” إلى االمارات

اإلمارات.. االتحاد للطيران تمدد 
تخفيضات األجور لنهاية العام

الصباح الجديد - وكاالت: 

شهدت األسابيع املاضية حتركات 
عدة  مســتويات  على  سياسية 
بني العراق ومصر واألردن، من أجل 
التعاون والتكامل االقتصادي بني 
النقاط  أبرز  ومــن  الثاث،  الدول 
في تلك املشــاورات هي مد خط 
أنابيب لنقل النفط العراقي من 
البصرة إلى مصــر مرورا باألردن.. 
التي  واملكاسب  الفوائد  فما هي 
جتنيها الدول الثاث من وراء هذا 

املشروع؟
العراقي  االقتصــادي  اخلبير  قال 
الدكتور عبد الرحمن املشهداني 
إن “اجلدوى االقتصادية خلط أنابيب 
النفط االســتراتيجي الذي ميتد 
من البصرة العراقية مرورا باألردن 
ليصل  مؤخرا  تطويــره  مت  والذي 
إلى املوانــئ املصرية، هو البحث 
عــن منافــذ جديــدة لتصريف 
النفط  وزارة  العراقي، ألن  النفط 
وقعت فــي العــام 2010 عقود 
تراخيص للتنقيــب مع عدد من 
لتطوير  العاملية  النفط  شركات 
احلقول، في ذلك الوقت لم تدرس 
النفط  أســواق  أحوال  احلكومة 

واألوضاع االقتصادية العاملية”. 
وأضــاف لوكالــة “ســبوتنيك” 
الروســية، “كان التوقيع مع تلك 
الشــركات على أســاس تسلم 
مــا تنتجه تلك الشــركات عند 
فوهة البئر، فالشــركات املطورة 
مهمتها  النفطيــة  للحقــول 
األساسية هى اإلنتاج وأن تسلم 
هــذا اإلنتــاج عند فوهــة البئر 
وليس عند منافذ التصدير، وكان 
هــذا التعاقد متفائــل جدا ألن 
احلقــول كانت تنتــج 12 مليون 
برميــل يوميــا، لكن بعــد مرور 
العراق  بدأ  أو خمس سنوات  أربع 
التطوير  نتيجة  يتكبد خســائر 
الكلــي من جانب  وليس  اجلزئي 
الشــركات، وعندما وصل اإلنتاج 
إلى 3 ونصف مليــون برميل بدأ 
اإلنتاج  تكاليــف  يدفع  العــراق 
املتوقــف، وكلمــا كان هنــاك 
انخفاض فــي اإلنتاج كان العراق 

يدفع للشركات”.
العام  “فــي  املشــهداني،  وتابع 
2015 توقفت معظم املوانئ في 
جنوب العــراق، ألن أكثر من 95% 

من النفط املنتج يصدر عن طريق 
البصرة  موانئ  فتوقفت  البصرة، 
النفطية  الناقات  استقبال  عن 
ملدة 15 يوما أو أقل نتيجة لسوء 
األحوال اجلوية، وقتها دفع العراق 
النفطية  للشــركات  تعويضات 
نتيجــة التوقــف مــا يزيد عن 
نصف مليار دوالر، وعندما اضطر 
اإلنتاج  سقف  لتخفيض  العراق 
املطلوب من الشركات النفطية، 
قام مبد عقود امتياز الشركات من 
25 إلى 30 ســنة ومن 20 إلى 25 

سنة”.
“اآلن  العراقــي،  اخلبيــر  وأوضح 
املطلوب منــه أن ينتج 7 مليون 
برميل يوميا، تلــك الكمية كان 
من املفتــرض أن ينتجها في عام 
2020، لكــن وزير النفط العراقي 
صرح منــذ أيام أن الـــ7 مايني 
برميل مطلوب إنتاجها في العام 

2025، حيث يبلغ ســقف اإلنتاج 
احلالي 5 مايــني برميل، وعندما 
طلبــت مجموعة أوبك بلس من 
برميل،  مليــون  تخفيض  العراق 
قامت احلكومــة بتخفيضه من 
الكميــات التــي تنتــج باجلهد 

الوطني”.
“الطاقة  أن  املشــهداني  وأكــد 
محدودة،  العراقيــة  التصديرية 
حيث أن الطاقة القصوى ملوانىء 
البصــرة نحو 4 ونصــف مليون 
برميــل، كما أن لدينا تصدير عبر 
وكانت  التركــي  مينــاء جيهان 
مليون  نحو  اليومية  اخلط  طاقة 
و600 ألف برميل، ولكن بســبب 
تقادم اخلط والذي مت افتتاحه في 
العام 1976 وتعرضه للعديد من 
العمليات اإلرهابية جعل طاقته 
اإلنتاجية تنخفض إلى ما يقارب 

نصف مليون برميل”.

وأشار إلى أن “خطة وزارة النفط 
أن تتصاعد  2010 قبل  العام  في 
أعمــال العنــف واإلرهــاب في 
سوريا، كان يفترض إعادة افتتاح 
خط أنابيب ميناء طرطوس والذي 
يستوعب ما يقارب واحد ونصف 
وكذلــك خط  برميــل  مليــون 
األنابيب إلى ميناء صور في لبنان 
والذي يســتوعب أيضا ما يقارب 
مليــون ونصف املليــون برميل، 
كمــا كان لديهم نظرة متفائلة 
في إعادة افتتــاح اخلط العراقي 
الســعودي والواصــل إلى ميناء 
ونصف  مليــون  لتصدير  ينبــع 

برميل”.
ولفت اخلبيــر العراقي إلى أن “كل 
املشــاريع السابقة ألغيت بشكل 
نهائي مــن التفكير، ألن خط ينبع 
صادرتــه اململكة ودخــل لصالح 
شركة أرامكو منذ سنوات، والوضع 

في سوريا قد ال يستقر قبل عشر 
ســنوات قادمة، كمــا أن األوضاع 
في تركيا ووجــود اإلقليم كحلقة 
أن  بعد  خاصة  مشــكلة،  سببت 
كردســتان  إقليم  حكومة  ربطت 
االســتراتيجي  اخلط  أنبوبها على 
اجتاه  في  الذاهب  العراقي-التركي 
ميناء جيهان، لــذا بدأ البحث عن 
منافذ جديــدة للتصدير، والعقبة 
األردنية ميكن تصدير مليون برميل 
عن طريقها وكذلك احلال بالنسبة 
ملصر، واعتقــد أن االقتصاد وليس 
السياسة هو احلاكم في مثل هذه 

احلاالت”.
البترولي  اخلبيــر  قــال  جانبه  من 
املصري رمضان أبو العا، إن “هناك 
جدوى اقتصادية وسياســية خلط 
األنابيب النفطــي الذي يخرج من 
البصــرة العراقيــة إلــى العقبة 
االردنية ثم إلى مصر، حيث يساعد 

على تصدير النفط العراقي بعيدا 
عن التوترات املوجــودة في اخلليج 
إيران مــن وقت  والتــي تهددهــا 
إلى آخر، كما أن هنــاك تهديدات 
نتيجة  ســوريا  عبــر  للتصديــر 

األوضاع الراهنة”.
وأضاف لـ”ســبوتنيك”، أن “وصول 
النفط العراقي إلى املوانئ املصرية 
ســوف ميكنهــا من عمــل قيمة 
النفط  تكرير  مضافة عن طريــق 
اخلام وتصديره كمشتقات بترولية 
باإلضافة  احتياجاتها  توفير  وأيضا 
إلى رســم املرور الذي ســتحصل 
عليــه، وهذا يعــود بالفائدة على 
مصــر وعلى العراق، كمــا أن هذا 
اخلط يتيح لألردن تأمني احتياجاته 
من النفــط بأي كميــات، كما أن 
الفائدة الكبــرى للعراق هو تأمني 
صادراته النفطية، األمر الذي يعني 
عدم توقف واردات النقد األجنبي”.

الصباح الجديد - وكاالت: 
انخفضت البطالة بشكل حاد 
وتراجعت  آب   / في أغســطس 
مكاسب التوظيف، مع مواصلة 
االقتصــاد األميركــي التعافي 
الناجم عن  احلاد  االنكماش  من 
جائحة فيروس كورونا، بحسب 

وول ستريت جورنال.
وأضاف أرباب العمل 1.4 مليون 

وظيفــة الشــهر املاضــي، مما 
ســاعد علــى خفــض معدل 
البطالة إلــى 8.4 في املئة من 
10.2 في املئة فــي يوليو )متوز(، 
العمل  وزارة  تقريــر  بحســب 
األميركيــة. وانخفــض معدل 
البطالــة ممّا يقــرب من 15 في 
في  )نيســان(  أبريل  فــي  املئة 
بدايــة الوبــاء -  وهي في وضع 

أدنى من الذروة التي ســجلتها 
في الركود الــذي أعقب األزمة 

املالية العاملية 2009-2007.
وهذا يجعل البطالة متماشية 
مع فتــرات الركود الرئيســية 
الســابقة، على الرغم من أنها 
أعلى بكثير من مســتويات ما 
البطالة  معدل  بلغ  الوباء.  قبل 
3.5 في املئة في فبراير )شباط(، 

وهو أدنى مســتوى منذ نصف 
فيـــروس  أزمـــة  قبيل  قــرن، 

كورونـا.
فتح  إعــادة  ســاعدت  فقــد 
اقتصــادات الــدول فــي تعزيز 
لكن  الصيف،  هــذا  التوظيف 
املكاســب تراجعت في األشهر 
األخيرة، إذ يعمل االقتصاد بنحو 
11.5 مليون وظيفة أقل مما كان 

عليه في فبراير.
وقال جوس فوشــر، االقتصادي 
فــي »بي أن ســي فايننشــال 
سيرفســز غــروب«: »نحن في 
ونعمل  جــداً،  عميقة  حفــرة 
علــى اخلــروج منها، ومــا زلنا 
نرى حتســناً جيــداً للغاية في 
أن  أعتقد  لكنني  العمل،  سوق 
التحسن سيكون أبطـــأ فـي 

املستقبـل«.
االقتصاد ال يزال يواجه حالة من 
 36000 مبتوســط  اليقني  عدم 
حالة إصابة جديدة بـــفيروس 
كورونا يومياً وزيادة في اإلصابات 
قبيل عطلة عيد العمال، مما أدى 
إلى حتذيرات من بعض احملافظني 
من  املســتمرة  اخملاطر  بشــأن 

الفيروس. 

تراجع معدل البطالة األميركية خالل أغسطس وانتعاش قطاع األعمال

منافذ جديدة للتصدير.. مكاسب مصر واألردن من خط النفط العراقي
بعد توقف موانئ البصرة عن استقبال الناقالت نتيجة لسوء األحوال الجوية

أن “وصول النفط 
العراقي إلى 
الموانئ المصرية 
سيمكنها من عمل 
قيمة مضافة عن 
طريق تكرير النفط 
الخام وتصديره 
كمشتقات بترولية 
وتوفير احتياجاتها 
إضافة إلى رسم 
المرور الذي 
ستحصل عليه

الصباح الجديد - وكاالت :
بعد أيام من تصريحات الرئيس املصري عبد 
بشــأن  للجدل،  املثيرة  السيســي،  الفتاح 
الباد  ازدهار  االقتراض وفضله على  "نعمة" 
وتطورهــا، وأن الديــون، غير املســبوقة في 
تاريخ مصر، عند مســتوى آمن، هرول البنك 
املركزي ووزير املالية ملباركة تلك التصريحات 

والتأكيد على صحتها.
أثار ذلك تســاؤالت حول تورط البنك املركزي 
ووزير املاليــة في مجاملة السيســي بعد 
أريحية  واالقتــراض بكل  الديون  حديثه عن 
واطمئنان، وإرجاع الفضل للديون في إحداث 
نقلة نوعية في تطــور االقتصاد الذي لواله 

كانت "تراجعت الدولة وعانى املواطنون".
املركــزي لم ينتظر طويا، إذ بادر بإصدار بيان 
أعلــن فيه عــن تراجع الديون على أســاس 
فصلي، بنســبة طفيفة، ألول مــرة منذ 4 
سنوات، وبلغت 111.3 مليار دوالر في مارس/
آذار املاضي بدال من 112.7 مليارا في ديسمبر/

كانون األول 2019.
وأضاف البيان أن إجمالي ما ســددته مصر 
من ديون وفوائد ديون خال األشــهر الستة، 
من أكتوبر/تشــرين األول 2019 وحتى نهاية 
مارس/آذار 2020، بلغ نحو 10.8 مليارات دوالر، 
إال أن الدين اخلارجي قفز بنسبة %4.78 على 
أساس سنوي، خال الربع الثالث من السنة 

املاليــة املاضيــة 2020/2019 املنتهــي في 
مارس/آذار املاضي، إلى 111.3 مليارا.

لكنــه لــم يتضمن أكثــر مــن 20 مليارا 
اقترضتهــا حكومة السيســي منذ أبريل/
نيسان املاضي وحتى اليوم، وهو ذات الشهر 
الذي شهد تراجع االحتياطي النقدي بقيمة 
8.5 مليــارات إلى 37.03 مليــار دوالر نهاية 
أبريــل/ نيســان، مقابل 45.5 مليــارا نهاية 

فبراير/شباط.
املشــروعات  مــن  عــدد  افتتــاح  وخــال 
باإلســكندرية، نهاية الشــهر املاضي، هًون 
السيســي من حجم الديون، بل وذهب إلى 
أبعد من ذلك، إذ أشــاد بسياسة االقتراض 
التي تتبعها حكومته، ودورها في انتشــال 

الباد من الركود واالنهيار.
وقال في مداخلــة "أمامنا خيــار من اثنني 
لــو معملناش كده  أو منعملش،  لنعمــل 
)االقتراض( يعني الدولة هتتراجع وشــعبها 
بيعانــي وهيبقى الرقــم املطلوب بعد كده 
أكبر بكتير مــن اللي احنا بنعمله، والبدائل 

هي اننا بنقوم باالقتراض بأرقام ميسرة".
وأضاف "فيه كام كتيــر بيتقال على الدين 
العــام واخلارجــى، وبالتالــى محتاجني اننا 
نوضح للنــاس أن إحنا منقدرش نتوقف عن 
ده، مع الوضع فى االعتبار نقطة مهمة وهي 
أن قياســات الدين وإن كانــت عالية ولكن 

جهدنــا كدولة فى ضبط هــذا الدين وزيادة 
حجم الناجت القومــي هيخليه داخل احلدود 

اآلمنة".
وواصل السيسي موجها حديثه لوزير املالية 
محمد معيــط "أتكلم في النقطة دى بتاع 
الدين الن فيه كام مش عاوزين نسيب الناس 
فى مصر بيأثر ســلبا على فهمهم.. احنا يا 

نبني بلد يا نتوقف".
وسارع وزير املالية في ذات اليوم إلى التواصل 
مع وســائل اإلعام وأسهب في احلديث، عبر 
الفضائيات اخملتلفة، عن نظرية السيســي 
االقتصادية اجلديدة في معاجلة املشــكات 
االقتصادية ومدى جناعتها، ودورها في تغيير 
بوصلة االقتصاد، وإقامة املشروعات القومية 

العماقة.
وأكــد أن الديون فــي احلــدود اآلمنة وحتت 
الســيطرة، وال تشكل أي مخاطر على قدرة 
مصر في الســداد، وأن االقتراض هو إلقامة 

مشروعات عماقة، بحسب حديث الوزير.
خبراء اقتصاد فندوا تلك املزاعم وأكدوا، في 
تصريحات للجزيرة نت، أن االدعاء بأن الديون 
الناجت القومي اإلجمالي،  إلى  بالقياس  آمنة، 
غير دقيق، ألن النــاجت القومي اإلجمالي غير 
حقيقــي من جهــة، كما أنــه ال يأخذ في 
االعتبار عامــل التضخم الــذي يرفع الناجت 

القومي اإلجمالي.

الصباح الجديد - وكاالت :
كشــف موقع وكالة بلومبيرغ امس االثنني، 
أن االردن سيستأنف اســتيراد النفط اخلام 
من العراق اجملاور الشــهر اجلاري بعد تعليق 

الشحنات بسبب فيروس كورونا.
ونقلــت الوكالة في خبر عن مدير إدارة الغاز 
والنفــط بــوزارة الطاقة والثــروة املعدنية 

االردني حسن حياري قوله في اتصال هاتفي 
إن ” الواردات التــي تبلغ نحو 10 آالف برميل 
يوميا ســتعاود هذا الشــهر”، مضيفا أن ” 
الشــحنات كانت قد توقفت طوال شهر آب 

بسبب وباء فايروس كورونا “. 
واشــار حياري الى أن ” للســلطات األردنية 
والعراقيــة اتفقتا على متديــد اتفاق توريد 

النفط حتى تشرين الثاني املقبل ، وستناقش 
قريبا جتديده لسنة إضافية بعد ذلك”.

يذكــر انه ومبوجب اتفــاق مبدئي مت توقيعه 
في شــباط عام 2019 استورد األردن 10 آالف 
برميــل يومًيا مــن العراق ، وهــو ما يكفي 
لتلبية ٪7 من احتياجاته، حيث ال ميلك األردن 

موارد نفطية خاصة به.

الرئيس المصري يشيد بسياسة االقتراض 
ودورها في انتشال البالد من الركود واالنهيار

االردن يستأنف استيراد النفط العراقي 
بعد توقف الشحنات بسبب كورونا

عقب افتتاح عدد من المشاريع الصناعية باإلسكندرية 

مجلس المفوضين يحدد معايير السلوك 
2المهني وفق مدونة الوظيفة

محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

العامة  الشــركة  مديرعام  أعلن 
ملوانــئ العــراق ان موانئنا وبكل 
تخصصاتهــا املينائيــة واألدارية 
متضــي  والفنيــة  والهندســية 
للنهوض  ودقيق  مدروس  وبشكل 
مبهامها وبالشــكل املطلوب وان 
البحرية فــي موانئنا  عملياتنــا 
عموم  من  البواخــر  تصلها  التي 
موانئ العالم مستمرة على وفق 
واحترازية  صحية  وقائية  إجراءات 
متكاملة إلجنــاز املهام الوظيفية 
وإقالع  وتفريغ  إرساء  الوطنية في 
البواخر إلســتمرار تدفق البضائع 
املتنوعة مبا فيهــا املواد الصحية 

والغذائية واألستيرادات األخرى .

موانئنا تستقبل يوميا أنواع 
البواخر وبحموالت متنوعة

وقال مدير عام الشــركة الدكتور 
محيســن  فرحــان  املهنــدس 
خّص  حديــث  في  الفرطوســي 
بــه الصبــاح اجلديــد ان موانئنا 
البواخر  أنــواع  يوميا  تســتقبل 
وبحمــوالت متنوعة ومنها بواخر 
عمالقة مثل التي شهدت املوانئ 
استقبالها قبل أيام وهي الباخرة 
العمالقة  MSC EVA التي رست 
على رصيفني فــي ميناء ام قصر 
مترا   366 ويبلغ طولها  الشمالي 
نحو  وحتمل  متــرا   51 وعرضهــا 
قادمة مــن ميناء  2599 حاويــة 
وصولها  وفور  الســعودي  الدمام 
باشرت مالكات التفريغ والشحن 
بعمليات املناولة وتفريغ البضاعة 

بسالم وامان .
وان رســو هذه الباخرة بحجمها 
املوانئ  الثالثة في  للمرة  العمالق 
العراقيــة يعود الى زيــادة اعماق 
حالة  وهــي  العراقيــة  املوانــئ 
ان موانئنا حتظى   ايجابية تؤكــد 
امكانياتها  بسمعة عاملية ضمن 
في جذب السفن حيث ان املوانئ 
العراقية من خــالل مالكاتها في 
تواصل  البحــري  واحلفر  املســح 
اعمالها بحفــر القنوات املالحية 
البواخر  لدخــول  اعماقها  وزيادة 
ذات الغاطس باعماق اكبر مما كان 

في السابق.

استمرار وصول البواخر من 
العديد من موانئ العالم

وبــنّي املديــر العــام ان موانئنــا 
اســتقبلت خالل هذه األيام عددا 
كبيــرا من البواخــر ومنها بواخر 

جتارية ذات حموالت متنوعة. 
واشار املدير العام الى ان توجيهات 
وزير النقل الكابنت ناصر حســني 
الشبلي تؤكد على ضرورة العمل 
ذات  التجارية  البواخر  تفريغ  على 
احلمــوالت املتنوعــة التي تقصد 
موانئ العراق بصورة مباشرة ويتم 
استقبال البواخر من قبل مالكات 
وبالتنســيق مع  البحرية  املالحة 
موانئنا واســتقبلت املوانئ ست 
بواخر جتاريــة ومت تفريغ حمولتها 

باوقات قياسية .
فقد اســتقبلنا باخرة محملة ب 
956 حاوية واخــرى بحمولة 101 
ورابعة  27 حاوية  واخرى ب  حاوية 
ب 94 حاويــة واخــرى بحولة 29 
ســيارة اضافة الــى باخرة حتمل 
عجوال بعدد 14109 ، كما وصلتنا 
بواخر بحمولة)134( حاوية وباخرة 
بحمولــة متنوعة تبلــغ ) 238 ( 

طنا وأخرى محملة بحمولة 586 
 37 حاوية وأيضا أخــرى بحمولة 
سيارة  مع باخرتني بحمولة 3100 
طنا مــن الســيراميك وأخرى ب 

3600 طنا من السيراميك  .
ومع هذا العمــل املينائي اليومي 
كل  بتوفيــر  االلتــزام  لدينــا 
املســتلزمات املطلوبــة  لقدوم 
البواخر التي تأم موانئ العراق من 
ودالالت بحرية  وأمن  واقالع  إرساء 
للطواقم  لوجســتية  وأعمــال 
البحريــة األجنبية على األرصفة 
ذلــك مــن أجــل زخــم املناولة 
عمليات  اجنــاز  فــي  والســرعة 

الشحن والتفريغ. 
توفير مســتلزمات  الــى  اضافة 
لوجســتية  واعمــال  الراحــة 
بالطاقة  مــن خــالل جتهيزهــا 
الكهربائية واملــاء والوقود واملواد 
الغذائيــة اضافــة الــى قــدوم 
ومغادرة البواخر التي تكون برفقة 
اإلدالء البحريــني الذيــن يقومون 
بالعمــل املتميــز بتوجيه وقيادة 
البواخر االجنبية للدخول واخلروج 

مــن املمــرات املالحيــة البحرية 
العراقية .

إنشاء ساحة الترحيب الكبرى 
املوحدة لالخراج الكمركي 

ملوانئ أم قصر

واشــار املديــر العام  لقــد اعلن 
قبل أيام وزير النقل الكابنت ناصر 
حسني الشبلي مباشرة الشركة 
العامة ملوانئ العراق بالعمل على 
الكبرى  الترحيب  ســاحة  إنشاء 
ملوانئ  الكمركي  لالخراج  املوحدة 
أم قصر بعــد اقرار مجلس الوزراء 

بجلسته املاضية على املشروع.
واكــد املديــر العام أن املشــروع 
سيوحد عملية اإلخراج الكمركي 
فــي دوائــر ام قصــر الكمركية 
نظام  ذات  بدائرة موحدة  املتعددة 
موحــد ومديــر واحد وإجــراءات 
موحدة مما يجعل جميع الوحدات 
السابقة تعمل على وفق  االدارية 
أنظمة النافذة الواحدة ، مشــيرا 
انه ســيتم االن أنشــاء ســاحة 

الترحيــب وســيكون  اجنازها في 
القريب العاجل ليكون مخصصا 
فقط الكمال معامالت التخليص 
الكمركــي والتي تدمج  الهيئات 
والدوائر  احلكومية  واملؤسســات 
الســاندة العاملة في املوانئ عن 
عمل املينائني ،مما ستمنح املوانئ 
خصوصية مطلقة على األرصفة 
بعــد أن يتم اخالؤهــا من جميع 
الدوائر واجلهات ذات العالقة ، الفتا 
الكبرى  الترحيب  ان ســاحة  الى 
خــارج املينائني وضمن املســيج 
األمني ) احلرم املينائي( والتي يتم 
إنشــاؤها حاليا تقدر مساحتها 

مبليون ونصف املليون متر مربع .
وان هذا املشــروع قدم كمسودة 
مــن قبــل موانــئ العــراق الى 
األمانة العامــة جمللس الوزراء في 
عــام 2018 ومت التعديــل عليــه 
 2019 وإرساله مرة آخرى في عام 
حيــث كان لوزير النقــل الكابنت 
الواضح في  األثر  ناصر الشــبلي 
األمانة   لدى  شــخصيا  متابعته 
عليه  باملوافقــة  تكللت  والتــي 

واقراره ،مضيفــا أن موانئ العراق 
والتنســيق  بالتعاون  مســتمرة 
بجميــع اجملــاالت مــع الدوائــر 
موانئ  داخل  والعاملة  الســاندة 

الشركة ضمن منهجها الدائم .
وسيتم استعمال إحدى برمجيات 
 ) ERP ( إدارة املــوارد اإللكترونية
في املشــروع والتــي حتتوي على 
قبل  من  املستخدمة  الوثائق  كل 
األخرى  الوزارات  اإلدارات وموظفي 
للتتبــع والوصول إلــى البيانات 
وإمكانية اســتعمال البرامج في 
اإلحصاء والتقييم وتثبيت مصادر 
املعلومــات اإللكترونيــة ببرامج 
البيانــات ) big data ( لالرشــفة 
األصلية  بالنســخ  واالحتفــاظ 
،معربــا عــن شــكره وتقديــره 
وامتنانه جمللس الوزراء والسيد وزير 
النقل على إقرار املشــروع املهم 
والذي ســيوفر الكثير من الوقت 
واجلهد في اجنــاز كافة املعامالت 
الكمركيــة مــن خــالل جعلها 
لالخراج  موحدة  ترحيب  ســاحة 

الكمركي ملوانئ أم قصر  .

موانئنا تحظى بسمعة عالمية ومالكاتنا تواصل الليل 
بالنهار إلنجاح خططها في دعم اقتصاد الوطن

مديرعام الشركة العامة لموانئ العراق يتحدث للصباح الجديد:

ان عملياتنا البحرية 
في موانئنا التي 

تصلها البواخر من 
عموم موانئ العالم 
مستمرة على وفق 

إجراءات وقائية صحية 
واحترازية متكاملة 

إلنجاز المهام 
الوظيفية الوطنية 

إلستمرار تدفق 
البضائع المتنوعة
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السيد معالي وزير التربية احملترم

بواسطة صحيفة الصباح اجلديد   
م/مظلمة

انــي املواطن )ســفيان حســن احمــد فدعم  
البياتي(من سكنة محافظة كركوك منذ اكثر 
من خمس سنوات حيث مت االعالن عن الوظائف 
التدريســية على مالك مديريــة العامة لتربية 
محافظة كركوك وتقدمت عليها ومت اعالن عن 
اسماء الفائزين وانا من ضمنهم حيث ان معدلي 
جيد  ومن حملة الشــهادة العليا)ماجســتير 
ومتزوج  االســالمية(  التربية  التدريــس  طرائق 
ولدي اربع  أطفال وذهبت وقدمت مستمسكات 
الرسمية املطلوبة لكن هنا املفاجاة والصدمة 
الكبرى لي والى اســرتي وهــي عندما راجعت 
قبل اســبوع تقريبا قالوا ان اســمك مت الغاءه 
واستفسرت عن ســبب الغاء اسمي بحجة ان 
نفوســك مســجل من غير محافظة كركوك 
وبطاقة التمونية  غيــر محافظة اقول ملاذا وانا 
امتلك بطاقة السكن مصدقة  ولي سكن ثابت 
في محافظة كركوك ودســتور العراقي ضمن 
حق التوظيف في كل محافظات العراق حسب 
الرقعة الســكن  وحينها اعلنــت درجات كانوا 
يطالبون فقط بطاقة السكن قبل عام 2019م 
وانتم اعلم ان نقل نفوس من محافظة الى اخرى 
متوقف وكالم كثير وارفع الــى معاليكم هذه 
مناشــدة والنظر بها بعني االبوة واحلنان والرفق 
في ابنائكــم وكلنا امل في اعــادة احلقوق الى 
اصحابها وقد تعبت من مراجعات ومناشــدات 
وجدت االعالم والصحافة خير من يوصل اصواتنا 
الى من يهمه امرنا واهتمام بشريحة اخلريجون 
شــهادات العليا التي نخدم بهــا بالدنا ونقدم 
اقصــى خبراتنــا واهلل املســتعان وحتية اجالل 
واكبار الى االستاذ اسماعيل زاير رئيس مجلس 
ادارة الصحيفة الصباح اجلديد الذي كان صوت 
املواطن من شــمال الى اجلنوب وانا من قراء هذه 
جريدة الغراء وفقكم اهلل تعالى ونشر شكوتي 

جريدتنا العزيزة
 

 أرجو التفضل باالطالع ومساعدتي ...
. مع الشكر والتقدير

مدير عام موانئ العراق يتحدث ملراسلنا في البصرة

من أجل بناء عالقات جيدة مبنية على مبادئ الثقة

مدير عام شركة آشور للصباح الجديد ..

 

بغداد _ الصباح الجديد :

إنطالقاً من مبدأ املســؤولية الوطنية 
الناخبني وشــركاء  اجتاه  للمفوضيــة 
بناء  أجل  ومــن  االنتخابية،  العمليــة 
عالقات جيدة مبنية على مبادئ الثقة 
واستقطاب دعمهم للعمل االنتخابي. 
، تقــوم املفوضيــة بتقــدمي اعمالها 
املطابقــة  وفعالياتهــا  وانشــطتها 
واألخالقيــة،  القانونيــة،  للمعاييــر 
معتمــدًة فــي ذلك أعلى مســتويات 
االنفتاح والشــفافية وبــكل  وحيادية 
آرائهم  وعدالة، آخــذة بعني االعتبــار 

ومقترحاتهم .
التنظيمــي  االداء  ولتحســني 
معايير   اجمللــس  ناقــش  للمفوضيــة 
الســلوك املهنــي على وفــق مدونة 
قواعد الســلوك الوظيفــي التي حتدد 
للمفوضني واملوظفني مجموعة القيم 
والســلوكيات التــي ينبغــي اتباعها 
وتنظيم  الوظيفية  مهامهم  أداء  أثناء 
العالقات البينية ومع شــركاء العمل 
املؤسســة  ثقافة  وفــق  االنتخابــي، 

التنظيمية االنتخابية.
وكون مجلس املفوضني يتمتع بسلطة 
البت في الشكاوى والطعون االنتخابية 
كافة  املقدمة إليه على وفق ما جاء في 
املفوضية  قانــون  اخلامس من  الفصل 
اجلديد رقم )31( لسنة 2019 ، لذا يدرس 
اجمللس التعليمات اخلاصة بالشــكاوى 
والطعون املتعلقــة بالعمل االنتخابي 
.وايضاً تعليمات حتديث سجل الناخبني  
للوقوف  على املشاكل واملعوقات التي 
قــد ترافق عمليــة التحديــث وايجاد 
الســبل الكفيلــة حللها، مبــا يضمن 

تسجيل اكبر عدد ممكن من الناخبني .
على صعيــد متصل عقــدت اللجنة 
اخملتصة في مجلس املفوضيني اجتماعاً  
ملناقشــة آلية ودقة اختيار الشــركة 
االلكترونيــة  لالجهــزة  الفاحصــة 
االنتخابية بحضــور فريق األمم املتحدة 
عبــر الدائــرة االلكترونيــة مــع وزارة 

االتصاالت واجلهات األمنية اخملتصة.
عمل  وحيادية  بنزاهــة  الثقــة  ولبناء 
قانــون  الــى  وإســتنادا  املفوضيــة؛ 
املفوضية الفقرة رابعــاً من املادة )١٠( 
الفصــل الثالث املتضمن منح مجلس 
املفوضــني صالحيــات اعتمــاد فــرق 

املراقبني واملنظمات الدولية اخملتصة في 
مجال مراقبة االنتخابات

، شــكل اجمللس جلنة املراقبني الدوليني 
الــذي عقد  برئاســة أحــد أعضائه  
العديد مــن االجتماعات بحضور فريق 
األمم املتحــدة )UNAMI( ملناقشــة آلية 
التنسيق والعمل لتفعيل دور املنظمات 
الدوليــة التثقيفــي والرقابي لضمان 

نزاهة وشفافية االنتخابات املقبلة.
تعمــل مفوضية  آخــر  مــن جانــب 
االنتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
/ مديرية الدفــاع املدني العامة لتأمني 
وتنظيمهــا  ملكاتب  احلماية  وســائل 
التابعه  واملراكز  االنتخابــات  مفوضية 
لها  وتأمني احلماية للمخازن من احلاالت 
الطارئــة و اخملاطــر احملتمــل وقوعها . 
ملكاتب  االنتخابية  االدارة  أوعزت  وعليه 
احملافظــات كافــة بضــرورة ممارســة 
السالمة الوقائية بالتعاون مع مديريات 
الدفــاع املدنــي ألخــذ االحتياطــات 

االحترازية املطلوبة.
ولتفعيل دور املرأة في اجملتمع شــاركت 
إطالق مشــروع  فــي مؤمتر  املفوضية 
تعزيز مشــاركة املرأة السياسية الذي 
ناقش ضــرورة رفــع مســتوى الوعي 

السياســي واالنتخابي ملشاركة املرأة، 
تتعرض  التي  والتحديات  الكوتا  ونظام 
لها املرأة عند املشــاركة أو الترشــيح 
لالنتخابات باالضافــة الجراءات حتديث 
وأهمية  املفوضية  في  الناخبني  سجل 
يضمن  مبــا  البايومتــري  التســجيل 

مشاركتها الفاعلة في االنتخابات
 ويكــرس مجلــس املفوضــني جهده 
تثبيــت موظفــي العقــود  محــاوالً 
واملستبعدين منهم  ضمن آلية اختيار 
رُســمت بطريقة تخطيطية ممنهجة 
بحســب  توافق االفراد مــع الوظائف 
والتحصيل  اخلدمة  وســنني  الشاغرة 
االدارية  املهارات  ومعطيات  الدراســي 

والفنية التي توجه أدائهم الوظيفي
وختاماً تدعو املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات الشــركاء كافــة باحلضور 
أو إرســال ممثالً عنهم للمشــاركة في 
اللقاءات الدورية الشهرية  التي أقرها 
مجلس املفوضني بالتنســيق مع دائرة 
االعالم واالتصال اجلماهيري ، كما تدعو 
ملراكز  الزيارات االستطالعية  إجراء  الى 
تســجيل الناخبــني، واإلشــتراك  في 
االنتخابي  والتثقيف  التوعية  فعاليات 

خدمًة للعملية الدميقراطية .

تقرير

مجلس المفوضين يحدد معايير السلوك المهني وفق مدونة الوظيفة

مناشدة 

واسط _ الصباح الجديد :
اطلع مدير بلديات واســط املهندس 
حيدر جسام حمود على سير العمل 
واملشــاريع  بدره  بلدية  مديريــة  في 

املزمع اجنازها خالل العام احلالي .
وبحــث املهنــدس حمود مــع مدير 
البلديــة زيــدان خلف فــي اجتماع 
حضره مســؤولو الشعب والوحدات 
وقائممقــام قضاء بــدرة جعفر عبد 
اجلبار مال محمد جميــع األمور التي 
تخص أعمال البلدية والتي تضمنت 
األراضي الســكنية  بأفراز  اإلســراع 
الشــرائح  علــى  توزيعهــا  ليتــم 

املشمولة وباسرع وقت .
كمــا مت مناقشــة خطة املشــاريع 
والســنة  احلالي  العام  للمتبقي من 
اجلديدة ومشــاريع التنفيذ املباشــر 
والتأكيد على املســاطحات من أجل 

تعظيم الواردات البلدية كون البلدية 
من دوائــر التمويل الذاتــي .، اضافة 
الــى مناقشــة حتديــث التصميم 
األساســي ملدينة بدرة مبا يتالءم مع 
أهالي  التي تخدم  واملتغيرات  التطور 

القضاء .  واكد املهندس حمود خالل 
االجتماع على ضرورة االسراع بأعمال 
اجلزء الثاني من املرحلة األولى لتطوير 
أعمال  تشــمل  والتي  الزهــراء  حي 
أكســاء الشــوارع بعد انتهاء اجلزء 

األول واخلاصة بأعمال القالب اجلانبي 
املرحلة  بأعمال  باملباشــرة  واإلسراع 
الثانيــة لتطوير حي الزهــراء والتي 
تشــمل في اجلزء األول أعمال القالب 
اجلانبي واجلزء الثاني أكســاء املتبقي 

من الشوارع .
كمــا جــرى التأكيد علــى املناطق 
واالهتمام  املتنزهات(  )احلدائق،  اخلضر 
بهــا وتطويرهــا واالهتمام مبشــتل 
البلدية واالستعداد للموسم الزراعي 
حقوق  ضمان  علــى  العمل  اخلريفي 

العاملني وتوفير كل متطلباتهم. 
وبعــد االنتهاء من االجتماع مت القيام 
بجولــة علــى الشــعب والوحدات 
والوقوف على األعمــال التي يؤدونها 
وحثهم على بذل املزيد من أجل خدمة 
أهالي مدينة بدرة وأبدى اســتعداده 

لتوفير كل الدعم واملساعدة . 

مدير بلديات واسط يطلع على سير العمل في بلدية بدرة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصــرف النهرين االســالمي ) مصرف حكومي( 
عن استقبال اعداد كبيرة من الزبائن لتسديد اقساط 
التمويالت التي منحت لهــم خالل الفترة املاضية من 
اجل احملافظة على املال العام كذلك االستمرار بعملية 
املنح اجلديدة من خالل املبالغ التي يتم تســديدها من 

التمويالت السابقة .
وقال املصرف في بيان له ان” ادارة املصرف وجهت جميع 
الفروع بضرورة التاكيد على اســتحصال املبالغ املالية 
التي بذمة الزبائن من خالل التمويالت االسالمية التي 

منحت سابقا لهم وكذلك االتصال بالكفالء “.
واضاف  املصرف في بيانه ان  “ اســتمرار عدم تســديد 
الزبون للمبالغ التي بذمته سيضطر املصرف الى اتخاذ 
االجراءات القانونية اســتنادا الى احكام قانون حتصيل 
الديون احلكومية رقم 56 لســنة 1977 وقانون املصرف 
رقــم 95 لســنة 2012 والبنود الــوارده ضمن العقود 

الرسمية واملوقعه بني املصرف والزبون.

المكتب األعالمي
 استأنفت املالكات الهندسية 
شــركة  الى  التابعة  والفنية 
العامــة للمقــاوالت  أشــور 
تشكيالت  أحدى  االنشــائية 
واألســكان  األعمــار  وزارة 
والبلديــات العامــة أعمــال 
مشــروع طريق دورة -يوسفية 
األســتراتيجي الذي يربط بني 
الطريــق الدولــي ومحافظة 

بغداد ..
حيث بلغت كلفة هذا املشروع 
اكثر مــن ١٣٫٥ مليار دينار وهو 

بطول ٢٫٥ كم وبأشــراف دائرة 
الطرق واجلسور ..

وقال املهندس ســيف سامي 
العســافي مدير عام الشركة 
يعــد من  املشــروع  ان هــذا 
تسهل  التي  الكبيرة  املشاريع 
الزخم  وتقلــل  املــرور  حركة 
املــروري في بغــداد حيث يعد 
منفــذا اخــر لربــط بغــداد 
باحملافظات اجلنوبية وقد صمم 
الدولية  املواصفــات  حســب 
من أجــل حتمل االثقال احملورية 
الداخلة  والبضائع  للمركبات 

الى احملافظة .
هذا  فــي  العمــل  ويقســم 
)الطريق  جزئني  الى  املشــروع 
اخلدمي والطريق الرئيس حيث 
الطبقة  بتهيئة  العمل  وصل 
الترابيــة بكميــة  ٣٠٠٠ م٢ 

تقريباً ..
  واضاف املديــر العام اما من 
نوعان  هناك  القناطــر  ناحية 
)االروائية(  االنبوبية  منها وهي 
وهي عدد ٦ قناطــر ..  كذلك 
هناك القناطــر املطرية حيث 
أن العمل سيتم  املباشرة بها 

بأقرب وقت ممكن ان شاء اهلل ..
يذكــر أن هــذا املشــروع قد 
توقف قبل اربع سنوات بسبب 
الظــروف التي مر بهــا البلد 
التقشف  مجال  في  خصوصاً 
وفي  توقفه..  الى  أدى  وبالتالي 
بداية هذا العام مت التوجيه من 
باملباشــرة  االعمار  وزارة   قبل 
في تنفيذ االعمــال  املتبقية 
من هذا املشــروع  ملــا له من 
أهمية بالغة في تطوير البنية 
والعمرانية  واخلدمية  التحتية 

في محافظة بغداد العزيزة . 

“النهرين االسالمي” يستقبل 
اعدادا كبيرة من الزبائن 

لتسديد اقساط التمويالت

نواصل العمل في المشروع االستراتيجي طريق 
دورة - يوسفية في بغداد

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالت الشــركة العامــة لصناعة 
الطبيــة  واملســتلزمات  األدويــة 
في ســامراء احدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعادن، انها تســتعد 
فيروس  لعالج  إلنتاج مســتحضر 

كورونا املتفشي في العراق.
الصباح  تلقت  للــوزارة  بيان  ونقل 
اجلديد نســخة منه عن مدير عام 
الشركة عبد احلميـد عبد الرحمـن 
"االستعدادات  ان  قوله  الســالم، 
)أفافيرا(  مستحضر  إلنتاج  اجلارية 
لعــالج فيروس كورونــا فضالً عن 
)C( ومســتحضر  إنتــاج فيتامني 
الزنك قريبــاً جداً بعد تهيئة كافة 
املســتلزمات اإلنتاجيــة من مواد 

أولية ومــواد التعبئــة والتغليف 
املستشــفيات  رفــد  لغــرض 

واملؤسسات الصحيـة".
اإلنتاجي  "البرنامــج  الــى  ولفت 
للشــركة فــي شــهر آب املاضي 
تضمــن إنتاج كميــات كبيرة من 
مختلف  تعالــج  التــي  احلبــوب 
املزمنــة  واألمــراض  األمــراض 
واملضــادات احلياتية التي تشــمل 
الكبســول واملعلقات كما سيتم 
إنتاج كميات من املراهم والكرميات 
فضــالً عن إنتاج قطــرات للعيون 
والفم، ســيتم مبوجبه جتهيز وزارة 
الصحــة والوكاالت التســويقية 
التخصصية بقيمة بلغ 3 مليارات 

و٣٣٤ مليون دينار".

ادوية سامراء تتهيأ إلنتاج 
مستحضر لعالج فيروس كورونا

بغداد - الصباح الجديد:
املالية  اللجنــة  عضــو  كشــف 
النيابية النائــب احمد الصفارعن 
حجم البطالة في العراق خالل فترة 
تفشي فيروس كورونا. وقال الصفار 
في حديث لـه ان نسبة البطالة في 
العراق قبل انتشــار فيروس كورونا 
وحصول العــزل االقتصادي الكبير 
كانت التزيد عــن %20 وفق بيانات 
وزارة التخطيــط لكنها االن ووفق 
الـ40%  جتاوزت  املتوفرة  املؤشــرات 
وهــي نســبة عالية جــدا تظهر 
حجم الضرر الكبير التي تســببت 

به اجلائحــة في قطع مصادر اعداد 
كبيرة سواء في االسواق او املصانع 
او بقية القطاعات االخرى”. واضاف، 
ان “حلول متعــددة ميكن اعتمادها 
في مواجهــة البطالة بالعراق هي 
دعم القطاع اخلــاص واعادة احياء 
القطاعــات املتضررة باالضافة الى 
سن تشريعات تســاوي االمتيازات 
بــني العاملني في القطــاع العام 
واخلاص وخلق مشــاركة حقيقية 
بشــكل  ودعمه  اخلاص  للقطــاع 
مباشــر النه قادر على اســتيعاب 

الكثير من االيادي العاملة”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الغريباوي،  انتصــار  النائب  اكدت 
امس االثنني، بان اي محاولة البعاد 
االنتخابات  عــن  البايومتري  نظام 
سيؤدي الى مصادرة ارادة الناخبني 

في العراق.
وقالــت الغريباوي وهــي نائب عن 
ائتــالف دولة القانــون في حديث 
لـها ان” االنتخابات املقبلة مهمة 
والسعي لتكون  العراقي  للشعب 
ونزيهة مطلب جماهير  شــفافة 
من اجل احلفاظ على ارادة الناخبني 

ومنع مصادرتها من قبل اي جهة”.
اعتماد  الغريبــاوي،ان”  واضافــت 
االنتخابات  فــي  البايومتري  نظام 
على  ونشــدد  االهمية  بالــغ  امر 
مفوضية االنتخابات في هذا االطار 
خاصة مع وجود قوى متنفذة حتاول 
االلتفاف على هــذا االمر من اجل 
بان  مؤكدا  معينة  حتقيق مصالح 
النظام البايومتــري يضمن نزاهة 
االنتخابات ويعطي نتائج حقيقية 
تعبر عن ارادة الشارع العراقي في 

اختيار ممثليه”.

نائبة: اي محاولة البعاد نظام البايومتري 
عن االنتخابات مصادرة إلرادة الناخبين

المالية النيابية: حجم البطالة 
في البالد يتجاوز 40 % والحلول 

بتطوير القطاع الخاص

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت شــرطة البصــرة امس 
اإلثنــني، انها قبضت على ســتة 
وفق  قضائيا  مطلوبــني  متهمني 
املادة الرابعــة من قانون مكافحة 
االرهاب وعلــى 399 من املطلوبني 
ايضا وفق مــواد جنائية مختلفة، 
عثمان  الداخلية  وزيــر  حذر  فيما 
الغامنــي امس أيضا مــن التجاوز 
الدولة،  وهيبــة  القانــون  علــى 
البالد  امن  في  للعابثني  والتصدي 

باحلزم والشدة.
وأوردت شــرطة البصــرة في بيان 
تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، 
انها شرعت بتنفيذ املرحلة الثانية 
من احلملة األمنية الكبرى العتقال 
املطلوبــني، مؤكــدة عزمها على 
القانون وضــرب "العابثني"  فرض 

بأمن واستقرار احملافظة.  
"حســب  أيضا:  البيان  في  ووجاء 
عثمان  الداخلية  وزيــر  توجيهات 
لشــؤون  الوزارة  ووكيل  الغامنــي 
الشرطة، نفذت شرطة محافظة 
الثانية للحملة  البصرة املرحلــة 
أيام  للســبعة  الكبرى  األمنيــة 
ومتابعــة  وبإشــراف  املاضيــة 
ميدانية مــن قبل قائد شــرطة 
محافظــة البصرة عبــاس ناجي 
آدم لتنفيــذ أوامــر القبض بحق 
مطلوبني للعدالة في كافة أنحاء 
أســفرت  العمليات  وأن  احملافظة 
عــن القــاء القبض على ســتة 
وفق  قضائيا  مطلوبــني  متهمني 
املادة الرابعــة من قانون مكافحة 
االرهاب والقــاء القبض على 399 
متهماً مطلوبني قضائيا وفق مواد 

جنائية مختلفة ". 
واكــد البيــان " ضبــط 7 بنادق 
و  مختلفة  وأعتدة  كالشــنكوف 
3 مسدســات، كما مت ضبط مواد 

مخــدرة وادوات تعاطي اخملدرات و 
إلى  إحالتهم  ومتت  حبوب مخدرة 
القضاء لينالوا جزاءهم العادل ". 

 كما شــملت احلصيلــة االمنية 
ملفــارز افــواج شــرطة الطوارئ 
وشــرطة النجدة  " ضبط )2129 
( عجلــة و )4259( دراجــة ناريــة 
وتعليمــات  لقواعــد  مخالفــة 

مديرية املرور ". 
وتأتي هذه العملية ضمن حمالت 
تفتيش مســتمرة بغية بســط 

األمن واالستقرار في احملافظة. 
وشــدد البيان أن " شرطة البصرة 
ماضية في عمليات فرض القانون 
قوات  بوجــود  املواطن  لطمأنــة 
األمن  قــادرة على حفــظ  أمنية 
والضرب بيد مــن حديد لكل من 
بأمن  العبث  تســول له نفســه 

واستقرار  احملافظة". 
وفي الســياق، قال الناطق باسم 
خالــد  اللــواء  الداخليــة  وزارة 
احملنــا في بيــان تلقــت الصباح 

اجلديد نســخة منه امــس، إن " 
وزيــر الداخلية الفريــق أول ركن 
عثمان الغامنــي أجرى زيارة لقيادة 
شــرطة محافظة بابــل والتقى 
الشرطة من جميع  مبدراء  خاللها 
التشكيالت واملديريات، وأن الغامني 
أكد خالل الزيــارة على احلرص في 
تنفيــذ القانــون وتطبيقه وعدم 
عليه  بالتجاوز  مطلقاً  الســماح 
حتــت أي ظرف وفرض هيبة الدولة 
وعدم  الشــرطة،  دور  رجل  وتعزيز 

التساهل إزاء حاالت التطاول على 
رجل الشرطة ".

واوعــز وزيــر الداخلية – حســب 
البيان - باعادة النظر في األقسام 
التي  التغييرات  إجــراء  و  اخملتلفة 
األقســام،  تلك  أداء  وتطور  تخدم 
مؤكــداً أن، " من يعبــث بإجنازات 
التظاهــرات التي حتققت حلد اآلن 
يجــب أن يعامل باحلزم والشــدة 
"،  مشــيرا إلى أن "الشرطة أمام 
واجب وطني مقدس ومســؤولية 

كبيرة  وطنية  ومهمة  جســيمة 
وهي حتقيق األمــن وفرض النظام 

في عموم مناطق البالد ".
وكانــت أعلنت قيــادة العمليات 
املشــتركة، امــس األول االحــد 
القانون في  أنها جادة في فــرض 
التــي تعاني من  كل احملافظــات 
انفــالت أمني بســبب الســالح 
أن  إلى  مشــيرًة  املنضبــط،  غير 
بغداد  التي أطلقت في  العمليات 

والبصرة حققت أهدافها.  

شرطة البصرة تعتقل 405 متهمين ووزير الداخلية 
يحذر من التجاوز على القانون وهيبة الدولة

القوات األمنية في البصرة

في إطار المرحلة الثانية من حملة مطاردة المطلوبين للقضاء

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصحة حســن  وزيــر  أكــد 
التميمــي امــس االثنــني أن 
الوزارة متكنت من رفع السعة 
الســريرية إلى 8 آالف ســرير 
باجلائحة،  املصابــني  لعــالج 
فضالً عن توفير أكثر من أربعة 

آالف جهاز تنفس اصطناعي.
وقال الوزير في تصريح تابعته 
عــدد  أن  اجلديــد،  الصبــاح 
الفحوصــات اخملتبريــة وصل 
الى 26 ألف فحص يوميا  بعد 
استحداث  اكثر من 45 مختبرا 
، مؤكداً أنــه يعمل على زيادة 
تلك الفحوصات مبا يتالءم مع 

ارتفاع نسبة االصابات. 
االنباء  وكالــة  قالت  بدورهــا 
الصحــة  وزارة  إن  العراقيــة 
خطواتهــا  مــن  ســرعت 
الوقائية ملنــع انهيار نظامها  
فيــروس  جلائحــة  املواجــه 
كورونا املســتجد، مستحدثة 
عشــرات اخملتبــرات، إضافــًة 
الســريرية  الى رفع الســعة 

للمستشفيات.

االجراءات  في  الســرعة  هذه 
التحضيرات  بالتزامن مع  تاتي 
في  8 مستشــفيات  لفتــح 
احملافظات وتدريب أعداد كبيرة 
من املالكات الطبية والصحية 
لزيادة قدراتهــم في  التعامل 

مع الوضع الوبائي.
وأكــد وزيــر الصحة حســن 
التميمــي، اول أمــس األحد ، 
دول  مع  التواصــل  اســتمرار 
العالم الستيراد اللقاح اخلاص 

بفيروس كورونا.
التميمي،  عن  الوكالة  ونقلت 
إن الوزارة تنتظــر اقرار اللقاح 
الصحة  منظمــة  قبــل  من 
العراق  ان  الى  "، الفتا  العاملية 
ســيكون اول بلــد يســتورد 
اقــراره وجناح  اللقــاح حــال 
مشــيرا   ، البحثية"  التجارب 
إلــى أن "اســتيراد أي لقــاح 
على  االساس  بالدرجة  يعتمد 
اقــراره عامليا وضمــان جناحه 
واعتمــاده بشــكل رســمي 
الصحة  منظمــة  قبــل  من 

العاملية".

الصحة ترفع السعة السريرية الى 
8 االف لعالج المصابين بكورونا

تستحدث 45 مختبرا للفحص

اجليش الصيني



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

العامة  الشــركة  مديرعام  أعلن 
ملوانــئ العــراق ان موانئنا وبكل 
تخصصاتهــا املينائيــة واألدارية 
متضــي  والفنيــة  والهندســية 
للنهوض  ودقيق  مدروس  وبشكل 
مبهامها وبالشــكل املطلوب وان 
البحرية فــي موانئنا  عملياتنــا 
عموم  من  البواخــر  تصلها  التي 
موانئ العالم مستمرة على وفق 
واحترازية  صحية  وقائية  إجراءات 
متكاملة إلجنــاز املهام الوظيفية 
وإقالع  وتفريغ  إرساء  الوطنية في 
البواخر إلســتمرار تدفق البضائع 
املتنوعة مبا فيهــا املواد الصحية 

والغذائية واألستيرادات األخرى .

موانئنا تستقبل يوميا أنواع 
البواخر وبحموالت متنوعة

وقال مدير عام الشــركة الدكتور 
محيســن  فرحــان  املهنــدس 
خّص  حديــث  في  الفرطوســي 
بــه الصبــاح اجلديــد ان موانئنا 
البواخر  أنــواع  يوميا  تســتقبل 
وبحمــوالت متنوعة ومنها بواخر 
عمالقة مثل التي شهدت املوانئ 
استقبالها قبل أيام وهي الباخرة 
العمالقة  MSC EVA التي رست 
على رصيفني فــي ميناء ام قصر 
مترا   366 ويبلغ طولها  الشمالي 
نحو  وحتمل  متــرا   51 وعرضهــا 
قادمة مــن ميناء  2599 حاويــة 
وصولها  وفور  الســعودي  الدمام 
باشرت مالكات التفريغ والشحن 
بعمليات املناولة وتفريغ البضاعة 

بسالم وامان .
وان رســو هذه الباخرة بحجمها 
املوانئ  الثالثة في  للمرة  العمالق 
العراقيــة يعود الى زيــادة اعماق 
حالة  وهــي  العراقيــة  املوانــئ 
ان موانئنا حتظى   ايجابية تؤكــد 
امكانياتها  بسمعة عاملية ضمن 
في جذب السفن حيث ان املوانئ 
العراقية من خــالل مالكاتها في 
تواصل  البحــري  واحلفر  املســح 
اعمالها بحفــر القنوات املالحية 
البواخر  لدخــول  اعماقها  وزيادة 
ذات الغاطس باعماق اكبر مما كان 

في السابق.

استمرار وصول البواخر من 
العديد من موانئ العالم

وبــنّي املديــر العــام ان موانئنــا 
اســتقبلت خالل هذه األيام عددا 
كبيــرا من البواخــر ومنها بواخر 

جتارية ذات حموالت متنوعة. 
واشار املدير العام الى ان توجيهات 
وزير النقل الكابنت ناصر حســني 
الشبلي تؤكد على ضرورة العمل 
ذات  التجارية  البواخر  تفريغ  على 
احلمــوالت املتنوعــة التي تقصد 
موانئ العراق بصورة مباشرة ويتم 
استقبال البواخر من قبل مالكات 
وبالتنســيق مع  البحرية  املالحة 
موانئنا واســتقبلت املوانئ ست 
بواخر جتاريــة ومت تفريغ حمولتها 

باوقات قياسية .
فقد اســتقبلنا باخرة محملة ب 
956 حاوية واخــرى بحمولة 101 
ورابعة  27 حاوية  واخرى ب  حاوية 
ب 94 حاويــة واخــرى بحولة 29 
ســيارة اضافة الــى باخرة حتمل 
عجوال بعدد 14109 ، كما وصلتنا 
بواخر بحمولة)134( حاوية وباخرة 
بحمولــة متنوعة تبلــغ ) 238 ( 

طنا وأخرى محملة بحمولة 586 
 37 حاوية وأيضا أخــرى بحمولة 
سيارة  مع باخرتني بحمولة 3100 
طنا مــن الســيراميك وأخرى ب 

3600 طنا من السيراميك  .
ومع هذا العمــل املينائي اليومي 
كل  بتوفيــر  االلتــزام  لدينــا 
املســتلزمات املطلوبــة  لقدوم 
البواخر التي تأم موانئ العراق من 
ودالالت بحرية  وأمن  واقالع  إرساء 
للطواقم  لوجســتية  وأعمــال 
البحريــة األجنبية على األرصفة 
ذلــك مــن أجــل زخــم املناولة 
عمليات  اجنــاز  فــي  والســرعة 

الشحن والتفريغ. 
توفير مســتلزمات  الــى  اضافة 
لوجســتية  واعمــال  الراحــة 
بالطاقة  مــن خــالل جتهيزهــا 
الكهربائية واملــاء والوقود واملواد 
الغذائيــة اضافــة الــى قــدوم 
ومغادرة البواخر التي تكون برفقة 
اإلدالء البحريــني الذيــن يقومون 
بالعمــل املتميــز بتوجيه وقيادة 
البواخر االجنبية للدخول واخلروج 

مــن املمــرات املالحيــة البحرية 
العراقية .

إنشاء ساحة الترحيب الكبرى 
املوحدة لالخراج الكمركي 

ملوانئ أم قصر

واشــار املديــر العام  لقــد اعلن 
قبل أيام وزير النقل الكابنت ناصر 
حسني الشبلي مباشرة الشركة 
العامة ملوانئ العراق بالعمل على 
الكبرى  الترحيب  ســاحة  إنشاء 
ملوانئ  الكمركي  لالخراج  املوحدة 
أم قصر بعــد اقرار مجلس الوزراء 

بجلسته املاضية على املشروع.
واكــد املديــر العام أن املشــروع 
سيوحد عملية اإلخراج الكمركي 
فــي دوائــر ام قصــر الكمركية 
نظام  ذات  بدائرة موحدة  املتعددة 
موحــد ومديــر واحد وإجــراءات 
موحدة مما يجعل جميع الوحدات 
السابقة تعمل على وفق  االدارية 
أنظمة النافذة الواحدة ، مشــيرا 
انه ســيتم االن أنشــاء ســاحة 

الترحيــب وســيكون  اجنازها في 
القريب العاجل ليكون مخصصا 
فقط الكمال معامالت التخليص 
الكمركــي والتي تدمج  الهيئات 
والدوائر  احلكومية  واملؤسســات 
الســاندة العاملة في املوانئ عن 
عمل املينائني ،مما ستمنح املوانئ 
خصوصية مطلقة على األرصفة 
بعــد أن يتم اخالؤهــا من جميع 
الدوائر واجلهات ذات العالقة ، الفتا 
الكبرى  الترحيب  ان ســاحة  الى 
خــارج املينائني وضمن املســيج 
األمني ) احلرم املينائي( والتي يتم 
إنشــاؤها حاليا تقدر مساحتها 

مبليون ونصف املليون متر مربع .
وان هذا املشــروع قدم كمسودة 
مــن قبــل موانــئ العــراق الى 
األمانة العامــة جمللس الوزراء في 
عــام 2018 ومت التعديــل عليــه 
 2019 وإرساله مرة آخرى في عام 
حيــث كان لوزير النقــل الكابنت 
الواضح في  األثر  ناصر الشــبلي 
األمانة   لدى  شــخصيا  متابعته 
عليه  باملوافقــة  تكللت  والتــي 

واقراره ،مضيفــا أن موانئ العراق 
والتنســيق  بالتعاون  مســتمرة 
بجميــع اجملــاالت مــع الدوائــر 
موانئ  داخل  والعاملة  الســاندة 

الشركة ضمن منهجها الدائم .
وسيتم استعمال إحدى برمجيات 
 ) ERP ( إدارة املــوارد اإللكترونية
في املشــروع والتــي حتتوي على 
قبل  من  املستخدمة  الوثائق  كل 
األخرى  الوزارات  اإلدارات وموظفي 
للتتبــع والوصول إلــى البيانات 
وإمكانية اســتعمال البرامج في 
اإلحصاء والتقييم وتثبيت مصادر 
املعلومــات اإللكترونيــة ببرامج 
البيانــات ) big data ( لالرشــفة 
األصلية  بالنســخ  واالحتفــاظ 
،معربــا عــن شــكره وتقديــره 
وامتنانه جمللس الوزراء والسيد وزير 
النقل على إقرار املشــروع املهم 
والذي ســيوفر الكثير من الوقت 
واجلهد في اجنــاز كافة املعامالت 
الكمركيــة مــن خــالل جعلها 
لالخراج  موحدة  ترحيب  ســاحة 

الكمركي ملوانئ أم قصر  .

موانئنا تحظى بسمعة عالمية ومالكاتنا تواصل الليل 
بالنهار إلنجاح خططها في دعم اقتصاد الوطن

مديرعام الشركة العامة لموانئ العراق يتحدث للصباح الجديد:

ان عملياتنا البحرية 
في موانئنا التي 

تصلها البواخر من 
عموم موانئ العالم 
مستمرة على وفق 

إجراءات وقائية صحية 
واحترازية متكاملة 

إلنجاز المهام 
الوظيفية الوطنية 

إلستمرار تدفق 
البضائع المتنوعة
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بــــســـــمـ اهلل الرحمن الرحيم
السيد معالي وزير التربية احملترم

بواسطة صحيفة الصباح اجلديد   
م/مظلمة

انــي املواطن )ســفيان حســن احمــد فدعم  
البياتي(من سكنة محافظة كركوك منذ اكثر 
من خمس سنوات حيث مت االعالن عن الوظائف 
التدريســية على مالك مديريــة العامة لتربية 
محافظة كركوك وتقدمت عليها ومت اعالن عن 
اسماء الفائزين وانا من ضمنهم حيث ان معدلي 
جيد  ومن حملة الشــهادة العليا)ماجســتير 
ومتزوج  االســالمية(  التربية  التدريــس  طرائق 
ولدي اربع  أطفال وذهبت وقدمت مستمسكات 
الرسمية املطلوبة لكن هنا املفاجاة والصدمة 
الكبرى لي والى اســرتي وهــي عندما راجعت 
قبل اســبوع تقريبا قالوا ان اســمك مت الغاءه 
واستفسرت عن ســبب الغاء اسمي بحجة ان 
نفوســك مســجل من غير محافظة كركوك 
وبطاقة التمونية  غيــر محافظة اقول ملاذا وانا 
امتلك بطاقة السكن مصدقة  ولي سكن ثابت 
في محافظة كركوك ودســتور العراقي ضمن 
حق التوظيف في كل محافظات العراق حسب 
الرقعة الســكن  وحينها اعلنــت درجات كانوا 
يطالبون فقط بطاقة السكن قبل عام 2019م 
وانتم اعلم ان نقل نفوس من محافظة الى اخرى 
متوقف وكالم كثير وارفع الــى معاليكم هذه 
مناشــدة والنظر بها بعني االبوة واحلنان والرفق 
في ابنائكــم وكلنا امل في اعــادة احلقوق الى 
اصحابها وقد تعبت من مراجعات ومناشــدات 
وجدت االعالم والصحافة خير من يوصل اصواتنا 
الى من يهمه امرنا واهتمام بشريحة اخلريجون 
شــهادات العليا التي نخدم بهــا بالدنا ونقدم 
اقصــى خبراتنــا واهلل املســتعان وحتية اجالل 
واكبار الى االستاذ اسماعيل زاير رئيس مجلس 
ادارة الصحيفة الصباح اجلديد الذي كان صوت 
املواطن من شــمال الى اجلنوب وانا من قراء هذه 
جريدة الغراء وفقكم اهلل تعالى ونشر شكوتي 

جريدتنا العزيزة
 

 أرجو التفضل باالطالع ومساعدتي ...
. مع الشكر والتقدير

مدير عام موانئ العراق يتحدث ملراسلنا في البصرة

من أجل بناء عالقات جيدة مبنية على مبادئ الثقة

مدير عام شركة آشور للصباح الجديد ..

 

بغداد _ الصباح الجديد :

إنطالقاً من مبدأ املســؤولية الوطنية 
الناخبني وشــركاء  اجتاه  للمفوضيــة 
بناء  أجل  ومــن  االنتخابية،  العمليــة 
عالقات جيدة مبنية على مبادئ الثقة 
واستقطاب دعمهم للعمل االنتخابي. 
، تقــوم املفوضيــة بتقــدمي اعمالها 
املطابقــة  وفعالياتهــا  وانشــطتها 
واألخالقيــة،  القانونيــة،  للمعاييــر 
معتمــدًة فــي ذلك أعلى مســتويات 
االنفتاح والشــفافية وبــكل  وحيادية 
آرائهم  االعتبــار  وعدالة، آخــذة بعني 

ومقترحاتهم .
التنظيمــي  االداء  ولتحســني 
معايير   اجمللــس  ناقــش  للمفوضيــة 
الســلوك املهنــي على وفــق مدونة 
قواعد الســلوك الوظيفــي التي حتدد 
للمفوضني واملوظفني مجموعة القيم 
والســلوكيات التــي ينبغــي اتباعها 
وتنظيم  الوظيفية  مهامهم  أداء  أثناء 
العالقات البينية ومع شــركاء العمل 
املؤسســة  ثقافة  وفــق  االنتخابــي، 

التنظيمية االنتخابية.
وكون مجلس املفوضني يتمتع بسلطة 
البت في الشكاوى والطعون االنتخابية 
كافة  املقدمة إليه على وفق ما جاء في 
املفوضية  قانــون  اخلامس من  الفصل 
اجلديد رقم )31( لسنة 2019 ، لذا يدرس 
اجمللس التعليمات اخلاصة بالشــكاوى 
والطعون املتعلقــة بالعمل االنتخابي 
.وايضاً تعليمات حتديث سجل الناخبني  
للوقوف  على املشاكل واملعوقات التي 
قــد ترافق عمليــة التحديــث وايجاد 
الســبل الكفيلــة حللها، مبــا يضمن 

تسجيل اكبر عدد ممكن من الناخبني .
على صعيــد متصل عقــدت اللجنة 
اخملتصة في مجلس املفوضيني اجتماعاً  
ملناقشــة آلية ودقة اختيار الشــركة 
االلكترونيــة  لالجهــزة  الفاحصــة 
االنتخابية بحضــور فريق األمم املتحدة 
عبــر الدائــرة االلكترونيــة مــع وزارة 

االتصاالت واجلهات األمنية اخملتصة.
عمل  وحيادية  بنزاهــة  الثقــة  ولبناء 
قانــون  الــى  وإســتنادا  املفوضيــة؛ 
املفوضية الفقرة رابعــاً من املادة )١٠( 
الفصــل الثالث املتضمن منح مجلس 
املفوضــني صالحيــات اعتمــاد فــرق 

املراقبني واملنظمات الدولية اخملتصة في 
مجال مراقبة االنتخابات

، شــكل اجمللس جلنة املراقبني الدوليني 
الــذي عقد  برئاســة أحــد أعضائه  
العديد مــن االجتماعات بحضور فريق 
األمم املتحــدة )UNAMI( ملناقشــة آلية 
التنسيق والعمل لتفعيل دور املنظمات 
الدوليــة التثقيفــي والرقابي لضمان 

نزاهة وشفافية االنتخابات املقبلة.
تعمــل مفوضية  آخــر  مــن جانــب 
االنتخابات بالتنسيق مع وزارة الداخلية 
/ مديرية الدفــاع املدني العامة لتأمني 
وتنظيمهــا  ملكاتب  احلماية  وســائل 
التابعه  واملراكز  االنتخابــات  مفوضية 
لها  وتأمني احلماية للمخازن من احلاالت 
الطارئــة و اخملاطــر احملتمــل وقوعها . 
ملكاتب  االنتخابية  االدارة  أوعزت  وعليه 
احملافظــات كافــة بضــرورة ممارســة 
السالمة الوقائية بالتعاون مع مديريات 
الدفــاع املدنــي ألخــذ االحتياطــات 

االحترازية املطلوبة.
ولتفعيل دور املرأة في اجملتمع شــاركت 
إطالق مشــروع  فــي مؤمتر  املفوضية 
تعزيز مشــاركة املرأة السياسية الذي 
ناقش ضــرورة رفــع مســتوى الوعي 

السياســي واالنتخابي ملشاركة املرأة، 
تتعرض  التي  والتحديات  الكوتا  ونظام 
لها املرأة عند املشــاركة أو الترشــيح 
لالنتخابات باالضافــة الجراءات حتديث 
وأهمية  املفوضية  في  الناخبني  سجل 
يضمن  مبــا  البايومتــري  التســجيل 

مشاركتها الفاعلة في االنتخابات
 ويكــرس مجلــس املفوضــني جهده 
تثبيــت موظفــي العقــود  محــاوالً 
واملستبعدين منهم  ضمن آلية اختيار 
رُســمت بطريقة تخطيطية ممنهجة 
بحســب  توافق االفراد مــع الوظائف 
والتحصيل  اخلدمة  وســنني  الشاغرة 
االدارية  املهارات  ومعطيات  الدراســي 

والفنية التي توجه أدائهم الوظيفي
وختاماً تدعو املفوضية العليا املستقلة 
لالنتخابات الشــركاء كافــة باحلضور 
أو إرســال ممثالً عنهم للمشــاركة في 
اللقاءات الدورية الشهرية  التي أقرها 
مجلس املفوضني بالتنســيق مع دائرة 
االعالم واالتصال اجلماهيري ، كما تدعو 
ملراكز  الزيارات االستطالعية  إجراء  الى 
تســجيل الناخبــني، واإلشــتراك  في 
االنتخابي  والتثقيف  التوعية  فعاليات 

خدمًة للعملية الدميقراطية .

تقرير

مجلس المفوضين يحدد معايير السلوك المهني وفق مدونة الوظيفة

مناشدة 

واسط _ الصباح الجديد :
اطلع مدير بلديات واســط املهندس 
حيدر جسام حمود على سير العمل 
واملشــاريع  بدره  بلدية  مديريــة  في 

املزمع اجنازها خالل العام احلالي .
وبحــث املهنــدس حمود مــع مدير 
البلديــة زيــدان خلف فــي اجتماع 
حضره مســؤولو الشعب والوحدات 
وقائممقــام قضاء بــدرة جعفر عبد 
اجلبار مال محمد جميــع األمور التي 
تخص أعمال البلدية والتي تضمنت 
األراضي الســكنية  بأفراز  اإلســراع 
الشــرائح  علــى  توزيعهــا  ليتــم 

املشمولة وباسرع وقت .
كمــا مت مناقشــة خطة املشــاريع 
والســنة  احلالي  العام  للمتبقي من 
اجلديدة ومشــاريع التنفيذ املباشــر 
والتأكيد على املســاطحات من أجل 

تعظيم الواردات البلدية كون البلدية 
من دوائــر التمويل الذاتــي .، اضافة 
الــى مناقشــة حتديــث التصميم 
األساســي ملدينة بدرة مبا يتالءم مع 
أهالي  التي تخدم  واملتغيرات  التطور 

القضاء .  واكد املهندس حمود خالل 
االجتماع على ضرورة االسراع بأعمال 
اجلزء الثاني من املرحلة األولى لتطوير 
أعمال  تشــمل  والتي  الزهــراء  حي 
أكســاء الشــوارع بعد انتهاء اجلزء 

األول واخلاصة بأعمال القالب اجلانبي 
املرحلة  بأعمال  باملباشــرة  واإلسراع 
الثانيــة لتطوير حي الزهــراء والتي 
تشــمل في اجلزء األول أعمال القالب 
اجلانبي واجلزء الثاني أكســاء املتبقي 

من الشوارع .
كمــا جــرى التأكيد علــى املناطق 
واالهتمام  املتنزهات(  )احلدائق،  اخلضر 
بهــا وتطويرهــا واالهتمام مبشــتل 
البلدية واالستعداد للموسم الزراعي 
حقوق  ضمان  علــى  العمل  اخلريفي 

العاملني وتوفير كل متطلباتهم. 
وبعــد االنتهاء من االجتماع مت القيام 
بجولــة علــى الشــعب والوحدات 
والوقوف على األعمــال التي يؤدونها 
وحثهم على بذل املزيد من أجل خدمة 
أهالي مدينة بدرة وأبدى اســتعداده 

لتوفير كل الدعم واملساعدة . 

مدير بلديات واسط يطلع على سير العمل في بلدية بدرة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصــرف النهرين االســالمي ) مصرف حكومي( 
عن استقبال اعداد كبيرة من الزبائن لتسديد اقساط 
التمويالت التي منحت لهــم خالل الفترة املاضية من 
اجل احملافظة على املال العام كذلك االستمرار بعملية 
املنح اجلديدة من خالل املبالغ التي يتم تســديدها من 

التمويالت السابقة .
وقال املصرف في بيان له ان” ادارة املصرف وجهت جميع 
الفروع بضرورة التاكيد على اســتحصال املبالغ املالية 
التي بذمة الزبائن من خالل التمويالت االسالمية التي 

منحت سابقا لهم وكذلك االتصال بالكفالء “.
واضاف  املصرف في بيانه ان  “ اســتمرار عدم تســديد 
الزبون للمبالغ التي بذمته سيضطر املصرف الى اتخاذ 
االجراءات القانونية اســتنادا الى احكام قانون حتصيل 
الديون احلكومية رقم 56 لســنة 1977 وقانون املصرف 
رقــم 95 لســنة 2012 والبنود الــوارده ضمن العقود 

الرسمية واملوقعه بني املصرف والزبون.

المكتب األعالمي
 استأنفت املالكات الهندسية 
شــركة  الى  التابعة  والفنية 
العامــة للمقــاوالت  أشــور 
تشكيالت  أحدى  االنشــائية 
واألســكان  األعمــار  وزارة 
والبلديــات العامــة أعمــال 
مشــروع طريق دورة -يوسفية 
األســتراتيجي الذي يربط بني 
الطريــق الدولــي ومحافظة 

بغداد ..
حيث بلغت كلفة هذا املشروع 
اكثر مــن ١٣٫٥ مليار دينار وهو 

بطول ٢٫٥ كم وبأشــراف دائرة 
الطرق واجلسور ..

وقال املهندس ســيف سامي 
العســافي مدير عام الشركة 
يعــد من  املشــروع  ان هــذا 
تسهل  التي  الكبيرة  املشاريع 
الزخم  وتقلــل  املــرور  حركة 
املــروري في بغــداد حيث يعد 
منفــذا اخــر لربــط بغــداد 
باحملافظات اجلنوبية وقد صمم 
الدولية  املواصفــات  حســب 
من أجــل حتمل االثقال احملورية 
الداخلة  والبضائع  للمركبات 

الى احملافظة .
هذا  فــي  العمــل  ويقســم 
)الطريق  جزئني  الى  املشــروع 
اخلدمي والطريق الرئيس حيث 
الطبقة  بتهيئة  العمل  وصل 
الترابيــة بكميــة  ٣٠٠٠ م٢ 

تقريباً ..
  واضاف املديــر العام اما من 
نوعان  هناك  القناطــر  ناحية 
)االروائية(  االنبوبية  منها وهي 
وهي عدد ٦ قناطــر ..  كذلك 
هناك القناطــر املطرية حيث 
أن العمل سيتم  املباشرة بها 

بأقرب وقت ممكن ان شاء اهلل ..
يذكــر أن هــذا املشــروع قد 
توقف قبل اربع سنوات بسبب 
الظــروف التي مر بهــا البلد 
التقشف  مجال  في  خصوصاً 
وفي  توقفه..  الى  أدى  وبالتالي 
بداية هذا العام مت التوجيه من 
باملباشــرة  االعمار  وزارة   قبل 
في تنفيذ االعمــال  املتبقية 
من هذا املشــروع  ملــا له من 
أهمية بالغة في تطوير البنية 
والعمرانية  واخلدمية  التحتية 

في محافظة بغداد العزيزة . 

“النهرين االسالمي” يستقبل 
اعدادا كبيرة من الزبائن 

لتسديد اقساط التمويالت

نواصل العمل في المشروع االستراتيجي طريق 
دورة - يوسفية في بغداد
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الصباح الجديد ـ وكاالت  :
تخطى عدد اإلصابــات بفيروس كورونا في الهند 
األرقام املســجلة فــي البرازيل، حيــث بلغ 4,20 
مليون حالة منذ بدء تفشــي الوباء، لتتقدم على 
البرازيل بفارق 70 ألف حالة. وبهذا االرتفاع الكبير 
في عدد اإلصابات تصبح الهند ثاني الدول األكثر 

تضررا بالوباء بعد الواليات املتحدة.
4,20 مليون إصابــة بفيروس  ســجلت الهنــد 
كورونا منذ بدء تفشــي الوباء، بحســب بيانات 
وزارة الصحة احمللية، لتتجاوز بذلك عدد اإلصابات 

املسجلة في البرازيل.
وتتقدم الهند على البرازيل بفارق 70 ألف إصابة 
بعد تســجيل رقم قياسي لإلصابات االثنني جتاوز 
90 ألفا. وشــهدت البالد أكثر من ألف وفاة يوميا 

خالل األيام اخلمسة املاضية.
وبهذا االرتفاع في عــدد اإلصابات، تصبح الهند 
ثاني أكثــر الدول تضررا بالوباء فــي العالم بعد 
الواليات املتحــدة التي بلغ فيها عــدد اإلصابات 

6,25 مليون.
وقالــت وزار الصحة الهندية امــس االثنني إنها 
ســجلت 1016 حالة وفاة جديــدة، ليصل العدد 
اإلجمالي لضحايا الفيروس في البالد إلى 71642.
ومنذ آب ، سجل البلد الذي يعد 1,3 مليار نسمة 
ويضم بعض مدن العالم األكثر كثافة سكانية، 

أعلى زيادات يومية في عدد اإلصابات في العالم.
وجتري الهنــد فحوصات مبعدل أكثر من عشــرة 

ماليني شخص يوميا وتخطط لزيادة العدد.
وعلى الرغم من التحذيــرات من احتمال حتولها 
إلى األولى عامليا مــن حيث عدد اإلصابات بالوباء، 
تعيد الهند فتح اقتصادها الذي تضرر بشــكل 

كبير جراء اجلائحة.
وتراجع الناجت االقتصادي في البالد بنسبة تاريخية 

بلغت 23,9 في املئة بني نيسان وحزيران.
وعادت االثنني حركة القطارات السريعة في املدن 
الرئيســية مبا فيها نيودلهي )التي تعد بني املدن 
األكثر تضررا بالوباء إلى جانب بومباي( بعد توقف 

دام نحو ستة شهور.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
رفضــت الســلطات الصينية جتديــد بطاقات 
االعتماد الصحافية لثالثة مراســلني على األقل 
لوســائل إعالم أميركية مقرها بكــني، وفقا ملا 

نقلته “الغارديان”.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن 3 صحافيني 
تابعــني لـ “وول ســتريت جورنال” و”ســي إن إن” 
و”غيتي إميدجز”، فشــلوا في جتديــد بطاقاتهم 

الصحافية في بكني.
وقالت قناة “ســي إن إن”، إن مراسلها الذي يعمل 
من الصني، ديفيد كولفر، وهــو مواطن أميركي، 
أخبــره مســؤولون صينيون أن التقييد بســبب 
“إجراء متبــادل” لقرار الواليــات املتحدة احلد من 

تأشيرات دخول الصحافيني الصينيني.
وأشــار املســؤولون الصينيون، إلى أن مستقبل 
بطاقاتهم الصحافية، سيعتمد على ما إذا كان 
البيت األبيض يســمح للصحفيــني الصينيني 

مبواصلة العمل في الواليات املتحدة.
وقالت شــبكة “ســي إن إن” في بيــان لها: “إن 
وجودها على األرض داخل الصني لم يتغير، ونحن 
نواصل العمل مع الســلطات الصينية لضمان 

استمرار ذلك”.
في املقابل، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” 
أن جيرميي بيج، املراسل البريطاني الذي يعمل في 

مكتبها بالصني ، تأثر بالقيود.
املتحدة والصني  الواليات  العالقات بني  وتشــهد 
توتــرا ملحوظا، زادت حدته بعد تفشــي فيروس 

كورونا املستجد.
طردت الصني أكثر مــن 10 صحافيني أميركيني، 
بعد أن وصفت الواليات املتحدة وســائل اإلعالم 
احلكوميــة الصينية العاملة فــي أميركا بأنها 

“بعثات أجنبية”.
وردا علــى ذلــك، حــددت إدارة الرئيــس دونالد 
ترامب، الفترة الزمنيــة التي ميكن أن يبقى فيها 
الصحافيون الصينيون في الواليات املتحدة وهي 

3 أشهر، مع إمكانية التجديد.

متابعة ـ الصباح الجديد :
تســتمر أنصار وداعمــي تنظيم 
داعش مــن أجل تهريــب وإطالق 
عناصــر التنظيــم احملتجزين في 
في  االعتقــال  مخيمــات  أحــد 
أقصــى شــرق ســوريا، مــا دعا 
الكثير من اخلبــراء إلى دق ناقوس 
اإللكتروني  املوقع  بحسب  اخلطر، 

لصحيفة “تليغراف” البريطانية.
الصحيفة عــن مصادر  ونقلــت 
التنظيمات  متخصصة مبتابعــة 
املتطرفــة واإلرهابيــة أنــه جرى 
تهريــب العديد من النســاء من 
مخيم الهول الذي تشــرف عليه 
عن  الدميقراطية  ســوريا  قــوات 

بهدف  مالية  تبرعات  تأمني  طريق 
توفير طــرق مختلفــة لعمليات 

الفرار والهروب.
وكانــت امــرأة بريطانيــة مــن 
التنيظــم قد متكنت مــن الفرار 
إلى إدلب شــمالي ســوريا، حيث 
نشرت مقطعا مصورا عبر مواقع 
فيه  قالت  االجتماعــي  التواصل 
أنصار  وتدعــو  مرمي،  تدعــى  إنها 
تنظيــم داعش للتبــرع باملال من 
أجــل إطــالق ســراح “أخواتهم” 
ومساعدتهم على الفرار إلى إدلب 

ومن ثم الذهاب إلى تركيا.
وتصف مرمي كيــف جرى تهريبها 
من مخيم الهــول في محافظة 

قضت  حيث  الســورية  احلسكة 
هناك أكثــر من عام بعــد إلقاء 
القبض عليها، واصفة تلك األيام 

بـ”األسوأ في حياتها”.
وتابعــت املرأة التــي كانت ترتدي 
يديها  تهز أصبــع  النقاب وهــي 
مرتديــة قفازات ســوداء: “ينبغي 
علينــا حترير أخواتنــا تبرعوا كل 
شــهر للمســاعدة فــي إطالق 

سراحهم وتهريبهم”.
ســرعة  ضرورة  أن  إلى  وأشــارت 
التبــرع ملســاعدة النســاء على 
الفرار قبل نقلهن إلى أماكن أكثر 

حتصينا وحراسة.

مبالغ كبيرة لعمليات التهريب

يكلف  التقديرات  بعض  وبحسب 
تهريب العائلة نحو 12 ألف جنيه 
فيما  دوالر(،  ألف   15( إســترليني 
التواصل  مواقع  على  ذكر منشور 
 3 إلى  بحاجة  أنهــم  االجتماعي 
)3.500 دوالر( لتأمــني  آالف يــورو 

هروب إحدى الداعشيات.
في  فرنسية  إعالم  وسائل  وكانت 
وقت سابق من هذا العام أن حياة 
 ، بومدين أرملة عميدي كوليبالي 
الذي نفذ هجمات باريس في يناير 
2015  قد هربت من مخيم الهول 
في  حاليا  موجــودة  أنها  ويعتقد 

إدلب.
يوجد  إغاثية،  منظمات  وبحسب 
في مخيم الهول املترامي األطراف 
ألف ســجني داعشــي  أكثر من 
باإلضافــة إلى ما يقــرب من 70 
ألف امرأة وطفل، بينما يوجد في 
مخيــم روج بريف مدينة املالكية 

نحو 2000 شخص.
احلكومات  مــن  العديد  وكانــت 
الغربية قد جتاهلت طلبات من قبل 
قوات سوريا الدميقراطية والواليات 
املتحدة إلعــادة مواطنيها، تاركة 
في  عالقني  واألطفــال  النســاء 
ظروف ما أدى إلى وفاة العشــرات 

بسبب األمراض وسوء التغذية.

وقد حــذر خبراء مكافحة اإلرهاب 
من أن ترك هؤالء السجناء في طي 
النسيان ميثل استراتيجية خطيرة 

على املدى الطويل.
رافايللو  قــال،  الصــدد  وفي هذا 
بانتوتشــي ، الزميل املشارك في 
املتحدة:  للخدمات  امللكي  املعهد 
األمنية  للســلطات  “بالنســبة 
في الغــرب، فأنهم يفضلون بقاء 
مواطنيهم فــي تلك اخمليمات ألن 
ســتتطلب  الوطن  إلى  إعادتهم 
محاكمــات وعمليــات مراقبــة 
مكلفة”، وأضاف: إن هذا التكتيك 
قصيــر املــدى هو اســتراتيجية 

سيئة على املدى الطويل”.

الصباح الجديد ـ وكاالت  :
إســتأنف القضاء البريطاني امس 
االثنني بحث طلب الواليات املتحدة 
تســليمها مؤســس ويكيليكس 
جوليان أســاجن. وتتهمه واشنطن 
االســتخبارات  مصــادر  بتعريض 
األمريكية للخطر عقب نشره عام 
2010 أكثــر من 700 ألــف وثيقة 
سرية تتعلق باألنشطة العسكرية 
والدبلوماســية األمريكية، خاصة 

في العــراق وأفغانســتان. وأوِقف 
أســاجن في نيســان 2019 بعد أن 
قضى ســبعة أعوام خلف جدران 
ســفارة اإلكوادور في لندن. وتعتبر 
محاميته، وهي زوجته، أن تسليمه 

سيكون مبثابة “عقوبة إعدام”.
البريطانــي  القضــاء  يســتأنف 
االثنني درس طلب تسليم مؤسس 
ويكيليكس جوليان أساجن للواليات 
املّتحــدة، التــي تريــد محاكمته 

السّرية.  الوثائق  آالف  لنشره مئات 
ومن املقــرر أن تتواصــل العملية 
ثالثــة أو أربعة أســابيع فيما دعا 
أنصاره للتظاهر صباح امس االثنني 

أمام احملكمة.
مؤّســس  املتحدة  الواليات  وتتهم 
مصــادر  بتعريــض  ويكيليكــس 
للخطر.  األمريكية  االســتخبارات 
غير أن محامي أســاجن ينددون من 
جهتهم بعملّية “سياسّية” مبنّية 

على “أكاذيب”.
موريــس محامية  وقالت ســتيال 
شــريكته،  أصبحت  التي  أســاجن 
لصحيفة تاميز السبت، إن تسليمه 

سيكون مبثابة “عقوبة إعدام”.
البالغة  الشــاّبة  املرأة  وتخشــى 
الســابعة والثالثني، مــن أن يضع 
أساجن حًدا حلياته، وأن يكبر الطفالن 
اللذان أجنباهما عندما كانا بسفارة 

اإلكوادور في لندن، بدون والدهما.

ويقبــع أســاجن حاليا في ســجن 
في  احلراســة  الشــديد  بيلمارش 
لندن، وقــد ندد بظــروف احتجازه 
مقرر األمم املتحدة املعني بالتعذيب.
وأســاجن البالــغ 49 عامــا مالحق 
مــن القضــاء األمريكــي بتهمة 
التجســس خصوصــا، وبســبب 
نشــره اعتبــارا من العــام 2010 
أكثر مــن 700 ألف وثيقة ســرية 
تتعلــق باألنشــطة العســكرّية 

والدبلوماســية األمريكية، خاصة 
في العراق وأفغانســتان. وفي حال 
إدانتــه ميكن أن يســجن ملّدة 175 

عاما.
وأوِقف أساجن في نيسان 2019 بعد 
أن قضى سبعة أعوام خلف جدران 
ســفارة اإلكوادور في لنــدن، التي 
جلــأ إليها عقب اإلفراج املشــروط 
عنه خشــية ترحيله إلى الواليات 

املتحدة.

الهند تتخطى البرازيل 
وتصبح الثانية عالميا 
في عدد اإلصابات بكورونا

الصين ترفض تجديد 
تصريحات 3 صحافيين 

أميركيين

نساء داعش طرق مبتكرة للهروب وخبراء اإلرهاب يدقون ناقوس الخطر

القضاء البريطاني يستأنف بحث طلب تسليم مؤسس ويكيليكس

 

متابعة ـ الصباح الجديد :

حلقوق  الســوري  املرصــد  قــال 
من  دفعــة جديدة  إن  اإلنســان، 
مرتزقــة الفصائل املوالية ألنقرة، 
عــادت من األراضــي الليبية بعد 
إلى  بالقتــال  عقودهم،  انتهــاء 
جانــب حكومة الوفــاق الليبية، 
حيث ضمــت الدفعة التي عادت 
نحــو 450 عنصرا، جــرى نقلهم 
إلى مطار معيتيقــة الدولي في 
العاصمــة الليبية طرابلس، ومن 
ثم إلى مدينة إسطنبول التركية، 
ليتــم إدخالهــم نحــو مناطق 
لتركيا  املوالية  الفصائل  سيطرة 

في ريف حلب.
فــي املقابــل أفــاد مصــدر في 
مصراتــة بوصــول 109مرتزقــة 

سوريني بطائرة ليبية من تركيا.
املرصــد  إحصائيــات  وحســب 
السوري حلقوق اإلنسان، فإن أعداد 
األراضي  إلى  ذهبوا  الذين  اجملندين 
الليبيــة حتــى اآلن، ترتفــع إلى 
نحو 17420 مرتزقا من اجلنســية 
350 طفال  بينهم  الســورية من 
دون ســن الـ18، وعاد من مرتزقة 
الفصائــل املواليــة لتركيا نحو 
انتهاء  بعــد  إلى ســوريا،   6700
عقودهــم وأخذ مســتحقاتهم 
املالية، في حني تواصل تركيا جلب 
املزيد من عناصر الفصائل املرتزقة 

إلى معسكراتها وتدريبهم.
ينمــا بلغ تعــداد املقاتلني الذين 
وصلوا إلى ليبيــا، 10000 بينهم 
اجلنســية  حملــة  مــن   2500

التونسية.
وتســتمر تركيا في تقدمي الدعم 
العســكري حلكومة الوفاق ونقل 
املرتزقة السوريني إلى ليبيا لدعم 
قواتها، في خطوة تثير الشكوك 
بشــأن عدم وجود نّية لدى أنقرة 
الحتــرام اتفــاق وقــف إطــالق 
عنه حكومة  أعلنــت  الذي  النار 
الوفاق والبرملــان الليبي قبل نحو 

أسبوعني.
االثنني، مشاورات  امس  وتواصلت 

الثاني بــني وفدين ميثالن  اليــوم 
طرفي األزمــة الليبية في مدينة 
من  القريبة  املغربيــة  بوزنيقــة 
الرباط، في إطار مساعي التوصل 
برعاية األمم  إلى تسوية سياسية 

املتحدة.
وحســبما أفادت مصــادر عربية، 
اعــرب ممثلو الوفدين فــي نهاية 
األحد عن  االول  امس  مشــاورات 
تقديرهما ملساعي املغرب وحرصه 
الليبية،  لألزمــة  حل  إيجاد  على 
وعبــروا عن رغبتهــم في حتقيق 
توافق يصل بالبــالد إلى بر األمان 

إلنهاء معاناة الشعب الليبي.
وينتظــر أن تضع املشــاورات في 
حــال جناحها محــددات املرحلة 
هيكلة  إعادة  السيما  االنتقالية، 

املناصــب  وتوزيــع  املؤسســات 
السيادية، على أن تتم مناقشتها 
فــي احملادثــات الليبيــة الليبية، 
املُزمع عقدها في جنيف بناء على 

مشاورات بوزنيقة.
وعقدت هذه اجلولــة اجلديدة من 
احلوار بعد أســابيع من زيارة قام 
بها عقيلــة صالح رئيس مجلس 
النواب الليبي إلى اململكة، تلبية 
لدعوة مــن احلبيب املالكي رئيس 

مجلس النواب املغربي.
وكانت املفاوضــات انطلقت بعد 
اخلاصة لألمني  املمثلة  نائبة  زيارة 
املتحدة  األمم  بعثة  ورئيسة  العام 
للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز 
إلــى املغرب، في إطار مشــاورات 
تقودها اململكة مع كافة األطراف 

اإلقليميني  الشركاء  ومع  الليبية 
والدوليني.

مجلس  باســم  املتحدث  وقــال 
بليحق  عبــد اهلل  الليبي  النواب 
امس االول االحــد ، إن مهام جلنة 
مجلــس النواب فــي اجتماعات 
املغــرب تقتصــر علــى الوصول 
املناصب  توزيع  حــول  لتفاهمات 
والتمهيد إلطالق حوار  السيادية، 
سياسي برعاية بعثة األمم املتحدة 

للدعم في ليبيا.
وأوضــح بليحــق أن اللجنــة “ال 
تطرح أي أســماء لتولي املناصب 
بديال عن  وأنها ليست  السيادية، 
التي ستمثل مجلس  الـ13  جلنة 
النــواب خالل األيــام املقبلة في 

احلوار الذي ترعاه األمم املتحدة”.

وأعلنــت اخلارجيــة املغربية في 
وقــت ســابق، أن احلــوار الليبي 
جلســاته  انطلقت  الذي  الليبي 
فــي بوزنيقة يهدف إلــى تثبيت 
وقف إطالق النار، وفتح مفاوضات 

حلل اخلالفات بني الفرقاء.
وأكد وزيــر اخلارجية املغربي ناصر 
بوريطــة أن “احلوار هو الســبيل 
بتفاهمات  واخلــروج  الثقة  لبناء 

حلل أزمة ليبيا”.
وحتدث بوريطة عن محددات الدور 
الدعم  تقدمي  املغربي، وخلصه في 
واحتضــان أي مبــادرة تنبثق عن 
أن  أنفسهم، من شأنها  الليبيني 
تفضي إلى إنهــاء النزاع، معتبرا 
أن “اســتقرار ليبيا من اســتقرار 

املغرب”.

وأكد رئيس جلنة الشؤون اخلارجية 
في مجلس النواب الليبي يوسف 
العقوري، انفتاحه على أي مبادرة 
تصب في مصلحة ليبيا وتضمن 

أمن واستقرار الشعب الليبي.
وأضــاف العقوري: “ســنبذل كل 
ما بوســعنا لرأب الصدع وحتقيق 

االستقرار في ليبيا”.
وفيمــا ترجح بعض املصــادر أن 
الدولة  مسألة توحيد مؤسسات 
املناصب  وتعيني مــن ســيتولى 
الســيادية هو احملور الرئيس لهذه 
املشــاورات، اكتفى بيان اخلارجية 
املغربيــة بتحديد أهــداف احلوار 
الليبي في تثبيت وقف إطالق النار 
وفتح مفاوضات حلل اخلالفات بني 

الفرقاء الليبيني.

غداة استئناف مشاورات المغرب بين الفرقاء

عاد من مرتزقة 
الفصائل الموالية 

لتركيا نحو 6700 إلى 
سوريا، بعد انتهاء 

عقودهم وأخذ 
مستحقاتهم المالية، 

في حين تواصل تركيا 
جلب المزيد من عناصر 

الفصائل المرتزقة 
إلى معسكراتها 

وتدريبهم

دفعة جديدة من مرتزقة الفصائل الموالية ألنقرة تغادر ليبيا

فرنسا تتهمه بافتعال األزمات

متابعة ــ الصباح اجلديد 

تأتي في  في تطــورات متالحقــة، 
سياق مواجهة السياسات التركية 
فــي املنطقة، اتهم وزيــر اخلارجية 
الرئيس  لودريان  جان-إيف  الفرنسي 
افتعال  أردوغان مبحاولة  رجب طيب 
دينية  شعارات  واستخدام  األزمات، 
وقوميــة للتغطية على أزمة تركيا 

االقتصادية.
وأملــح لودريــان إلــى أن االجتماع 
سيبحث  األوروبي  للمجلس  املقبل 
فرض عقوبات علــى تركيا، ردا على 
أنشــطتها غير الشــرعية شرقي 

املتوسط.
ولطاملا كانت ورقة الدين حاضرة في 
الوقت  في  يخرجها  أردوغان،  جعبة 
يحاول  فتــارة  مناســبا،  يراه  الذي 
مــن خاللها وقف نزيف شــعبيته، 
الــذي هبــط ألدنــى مســتوياته، 
وفقــا الســتطالعات الــرأي، وتارة 

“اإلسالم  تيارات  ود  أخرى، لكســب 
السياســي”، التــي يســتخدمها 
الشــطرجن  التركي كقطع  الرئيس 

لتنفيذ أجندته.
لكن يبدو أن عباءة الدين التي تخفى 
حتتها أردوغان طويال، باتت “شفافة” 
وزير  ومنهم  لكثيريــن،  بالنســبة 

اخلارجية الفرنسي.
وفي تصريحات  لودريــان،  إيف  جان 
الفتة، اتهــم الرئيس التركي بخلق 
ما وصفه بـ”جو ديني  قومي” إلخفاء 

حقيقة الوضع االقتصادي التركي.
وكشــف لودريان عن عــزم اجمللس 
األوروبي لفرض عقوبات على أنقرة، 
بســبب أنشــطتها غير الشرعية 
للتنقيب عن الغاز شرقي املتوسط.
وكان وزير خارجيــة االحتاد األوروبي، 
جوزيف بوريل، حتدث أيضا عن إمكان 
فرض عقوبات على تركيا، على غرار 

ما فعلت باريس.
وحتضــر األزمة على جــدول أعمال 
قمة االحتــاد األوروبي فــي 24 و25 

سبتمبر.

وقال ميشــال ألردوغــان، األحد، إن 
“كل اإلجراءات، مبا فيها نهج اجلزرة 
القمة  والعصا، ســتدرس” خــالل 

في نهاية ســبتمبر، حسب ما قال 
الدبلوماسي األوروبي.

توتر بلغ الذروة

وبــدا املشــهد حلقــة جديدة من 
حلقات الشــد واجلــذب األوروبي - 
إذ تشــهد العالقات بني  التركــي، 

اجلانبني توتــرا وصل ذروته مع إصرار 
تنقيب  بعمليات  القيام  على  أنقرة 
فــي مناطــق متنــازع عليها مع 

اليونان.
لكن ليس هذا وحده الســبب وراء 
التوتــر احلالــي، إذ ترفــض العديد 
التدخالت  األوروبــي  االحتاد  دول  من 
التركيــة في ليبيــا، كذلك موقف 
أنقرة مــن قضية الهجرة، التي يرى 
كثيرون أن تركيا تســتغلها كورقة 

ابتزاز ألوروبا.
وفي مواجهة كل ذلك يخرج أردوغان 
البقاء  إلى  األوروبــي،  االحتاد  ليدعو 
علــى “احلياد” في األزمــة بني تركيا 
الرئاسة  واليونان، حسب ما أعلنت 

التركية.
دعــوة تبدو غيــر متفقــة أبدا مع 
مــا تفوه بــه الرئيــس التركي من 
“تهديدات” للجيران في اليونان قبل 

ساعات معدودة.
فقد صعد أردوغان، السبت، لهجته 
حيال اليونان، محــذراً إياها بالقول 
السياســة  لغة  يفهموا  أن  “إمــا 

والدبلوماسية، وإما بالتجارب املريرة 
التي سيعيشونها في امليدان”.

تهديــد أشــفعه بتأكيــد صريح: 
متلــك  تركيــا  أن  “ســيدركون 
واالقتصادية  السياســية  القــوة 
اخلرائــط  لتمزيــق  والعســكرية 
تفرض  التــي  )اجملحفة(،  والوثائــق 
عليهــا..”، وفق ما نقلــت “فرانس 
الرئيس  برس” عن نص تصريحــات 

التركي.
اآلالف  عشــرات  تركيــا  وتنشــر 
مــن جنودها فــي شــمال اجلزيرة 

االنفصالي منذ غزوه عام 1974.
فؤاد  التركي،  الرئيــس  نائب  وكتب 
أقطــاي، علــى تويتر أنــه في ظل 
التركي  بــدأ اجليش  التوتر،  تصاعد 
البحر  “عاصفة  املســماة  مناوراته 

املتوسط”.
ونشــرت تركيا في 10 أغســطس 
ريس”  “عروج  االستكشاف  سفينة 
الســفن  من  أســطول  يرافقهــا 
احلربية في املياه بني قبرص وجزيرتي 

كاستيلوريزو وكريت اليونانيتني.

تقرير

أردوغان يهدد بتمزيق الخرائط وسيف العقوبات يقترب من أنقرة
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بغداد - الصباح الجديد:
ارتفعت أسعار صرف الدوالر في أسواق البورصة 

الرئيسية واألسواق احمللية امس االثنني .
وســجلت بورصة الكفاح 123.200 دينار مقابل 
100 دوالر أميركي، فيما كانت األســعار ليوم اول 

أمس األحد 123.000 دينار.
اما اســعار البيع في محال الصيرفة باالســواق 
احمللية في بغداد فهي : 123.750 ديناراً لكل 100 

دوالر.

البصرة - الصباح الجديد: 
أعلـــن مدير عام الشــركة العامة للصناعات 
التعدينية إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن 
عدنـان الغنـام، االثنني، عن إستئناف العمل في 
) مصنـــع الثغـــر ( التابع للشركة والواقع في 
محافظة البصرة بعد توقفه بســبب تفشــي 

جائحة كورونـا .
وقال املدير العام في بيــان له إن “املصنع املذكور 
باشر بإنتاج مادة ) البرايـــم كـــوت ( وبكمية ) 
٣٥٠٠ ( طن واملزمع تصديرهــا إلى دولة اإلمارات 

العربية املتحدة”.
وأضــاف أن املديــر العــام ان مــاكات معمــل 
اإلســفلتيات في مصنع الثغر قــام بإنتاح مادة 
البرامي كوت بجهود أســتثنائية وبوقت قياســي 
في إطار السعي احلقيقي لإلرتقاء بواقع الشركة 
وإجناح الصناعة العراقية وتعزيز شعار )صنـــع 
فـي العـــراق (”، مبيناً أن “منتج البرامي كوت هو 
منتج أســفلتي بعدة أنواع إعتماداً على نسبة 
املذيب العضوي يســتعمل ألغــراض الرش عند 
تبليــط الطــرق للطبقات الســفلية والعلوية 
وحسب املواصفات واملقاييس واجلودة املطلوبـة”.

اجلديـــر بالذكر أن مصنع الثغر يتكون من ثاثة 
معامل تشمل معمل إنتاج اإلسفلتيات ومعمل 
إنتاج لفائف اللباد ومعمل إنتاج احملاليل امللحيـة.

الصباح الجديد - وكاالت: 
قالت متحدثة باسم شــركة االحتاد للطيران 
في اإلمارات امس االثنــني إن الناقلة اململوكة 
حلكومة أبو ظبي مــددت فترة تخفيض رواتب 

موظفيها حتى نهاية العام.
وأضافت أنه تقرر تخفيض رواتب املوظفني 10% 
من سبتمبر/أيلول اجلاري وحتى نهاية ديسمبر/
كانون األول املقبل، مقارنة بخفض ســابق بني 

25 و%50 انتهى الشهر املاضي.
وتابعت أن الشــركة استأنفت صرف البدالت. 
وكانت قــد توقفت في وقت ســابق عن دفع 
املواصات ومخصصــات أخرى ذات صلة  بدل 

بطبيعة العمل.
وتضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس 
كورونا الذي أدى إلى تراجع الطلب على السفر 
اجلوي، وأجبر شــركات الطيــران على إجراءات 

لصيانة السيولة.
وســرحت االحتاد للطيران، ومنافستها طيران 
اإلمارات، موظفــني، وطلبت مــن آخرين أخذ 
إجــازات طوعية غير مدفوعة األجر لشــهور. 
وخفضــت طيران اإلمارات هــي األخرى األجور 

حتى نهاية سبتمبر/أيلول احلالي.

ارتفاع أسعار صرف 
الدوالر أمام الدينار

البصرة تصدر 3500 طن من 
“البرايم كوت” إلى االمارات

اإلمارات.. االتحاد للطيران تمدد 
تخفيضات األجور لنهاية العام

الصباح الجديد - وكاالت: 

شهدت األسابيع املاضية حتركات 
عدة  مســتويات  على  سياسية 
بني العراق ومصر واألردن، من أجل 
التعاون والتكامل االقتصادي بني 
النقاط  أبرز  ومــن  الثاث،  الدول 
في تلك املشــاورات هي مد خط 
أنابيب لنقل النفط العراقي من 
البصرة إلى مصــر مرورا باألردن.. 
التي  واملكاسب  الفوائد  فما هي 
جتنيها الدول الثاث من وراء هذا 

املشروع؟
العراقي  االقتصــادي  اخلبير  قال 
الدكتور عبد الرحمن املشهداني 
إن “اجلدوى االقتصادية خلط أنابيب 
النفط االســتراتيجي الذي ميتد 
من البصرة العراقية مرورا باألردن 
ليصل  مؤخرا  تطويــره  مت  والذي 
إلى املوانــئ املصرية، هو البحث 
عــن منافــذ جديــدة لتصريف 
النفط  وزارة  العراقي، ألن  النفط 
وقعت فــي العــام 2010 عقود 
تراخيص للتنقيــب مع عدد من 
لتطوير  العاملية  النفط  شركات 
احلقول، في ذلك الوقت لم تدرس 
النفط  أســواق  أحوال  احلكومة 

واألوضاع االقتصادية العاملية”. 
وأضــاف لوكالــة “ســبوتنيك” 
الروســية، “كان التوقيع مع تلك 
الشــركات على أســاس تسلم 
مــا تنتجه تلك الشــركات عند 
فوهة البئر، فالشــركات املطورة 
مهمتها  النفطيــة  للحقــول 
األساسية هى اإلنتاج وأن تسلم 
هــذا اإلنتــاج عند فوهــة البئر 
وليس عند منافذ التصدير، وكان 
هــذا التعاقد متفائــل جدا ألن 
احلقــول كانت تنتــج 12 مليون 
برميــل يوميــا، لكن بعــد مرور 
العراق  بدأ  أو خمس سنوات  أربع 
التطوير  نتيجة  يتكبد خســائر 
الكلــي من جانب  وليس  اجلزئي 
الشــركات، وعندما وصل اإلنتاج 
إلى 3 ونصف مليــون برميل بدأ 
اإلنتاج  تكاليــف  يدفع  العــراق 
املتوقــف، وكلمــا كان هنــاك 
انخفاض فــي اإلنتاج كان العراق 

يدفع للشركات”.
العام  “فــي  املشــهداني،  وتابع 
2015 توقفت معظم املوانئ في 
جنوب العــراق، ألن أكثر من 95% 

من النفط املنتج يصدر عن طريق 
البصرة  موانئ  فتوقفت  البصرة، 
النفطية  الناقات  استقبال  عن 
ملدة 15 يوما أو أقل نتيجة لسوء 
األحوال اجلوية، وقتها دفع العراق 
النفطية  للشــركات  تعويضات 
نتيجــة التوقــف مــا يزيد عن 
نصف مليار دوالر، وعندما اضطر 
اإلنتاج  سقف  لتخفيض  العراق 
املطلوب من الشركات النفطية، 
قام مبد عقود امتياز الشركات من 
25 إلى 30 ســنة ومن 20 إلى 25 

سنة”.
“اآلن  العراقــي،  اخلبيــر  وأوضح 
املطلوب منــه أن ينتج 7 مليون 
برميل يوميا، تلــك الكمية كان 
من املفتــرض أن ينتجها في عام 
2020، لكــن وزير النفط العراقي 
صرح منــذ أيام أن الـــ7 مايني 
برميل مطلوب إنتاجها في العام 

2025، حيث يبلغ ســقف اإلنتاج 
احلالي 5 مايــني برميل، وعندما 
طلبــت مجموعة أوبك بلس من 
برميل،  مليــون  تخفيض  العراق 
قامت احلكومــة بتخفيضه من 
الكميــات التــي تنتــج باجلهد 

الوطني”.
“الطاقة  أن  املشــهداني  وأكــد 
محدودة،  العراقيــة  التصديرية 
حيث أن الطاقة القصوى ملوانىء 
البصــرة نحو 4 ونصــف مليون 
برميــل، كما أن لدينا تصدير عبر 
وكانت  التركــي  مينــاء جيهان 
مليون  نحو  اليومية  اخلط  طاقة 
و600 ألف برميل، ولكن بســبب 
تقادم اخلط والذي مت افتتاحه في 
العام 1976 وتعرضه للعديد من 
العمليات اإلرهابية جعل طاقته 
اإلنتاجية تنخفض إلى ما يقارب 

نصف مليون برميل”.

وأشار إلى أن “خطة وزارة النفط 
أن تتصاعد  2010 قبل  العام  في 
أعمــال العنــف واإلرهــاب في 
سوريا، كان يفترض إعادة افتتاح 
خط أنابيب ميناء طرطوس والذي 
يستوعب ما يقارب واحد ونصف 
وكذلــك خط  برميــل  مليــون 
األنابيب إلى ميناء صور في لبنان 
والذي يســتوعب أيضا ما يقارب 
مليــون ونصف املليــون برميل، 
كمــا كان لديهم نظرة متفائلة 
في إعادة افتتــاح اخلط العراقي 
الســعودي والواصــل إلى ميناء 
ونصف  مليــون  لتصدير  ينبــع 

برميل”.
ولفت اخلبيــر العراقي إلى أن “كل 
املشــاريع السابقة ألغيت بشكل 
نهائي مــن التفكير، ألن خط ينبع 
صادرتــه اململكة ودخــل لصالح 
شركة أرامكو منذ سنوات، والوضع 

في سوريا قد ال يستقر قبل عشر 
ســنوات قادمة، كمــا أن األوضاع 
في تركيا ووجــود اإلقليم كحلقة 
أن  بعد  خاصة  مشــكلة،  سببت 
كردســتان  إقليم  حكومة  ربطت 
االســتراتيجي  اخلط  أنبوبها على 
اجتاه  في  الذاهب  العراقي-التركي 
ميناء جيهان، لــذا بدأ البحث عن 
منافذ جديــدة للتصدير، والعقبة 
األردنية ميكن تصدير مليون برميل 
عن طريقها وكذلك احلال بالنسبة 
ملصر، واعتقــد أن االقتصاد وليس 
السياسة هو احلاكم في مثل هذه 

احلاالت”.
البترولي  اخلبيــر  قــال  جانبه  من 
املصري رمضان أبو العا، إن “هناك 
جدوى اقتصادية وسياســية خلط 
األنابيب النفطــي الذي يخرج من 
البصــرة العراقيــة إلــى العقبة 
االردنية ثم إلى مصر، حيث يساعد 

على تصدير النفط العراقي بعيدا 
عن التوترات املوجــودة في اخلليج 
إيران مــن وقت  والتــي تهددهــا 
إلى آخر، كما أن هنــاك تهديدات 
نتيجة  ســوريا  عبــر  للتصديــر 

األوضاع الراهنة”.
وأضاف لـ”ســبوتنيك”، أن “وصول 
النفط العراقي إلى املوانئ املصرية 
ســوف ميكنهــا من عمــل قيمة 
النفط  تكرير  مضافة عن طريــق 
اخلام وتصديره كمشتقات بترولية 
باإلضافة  احتياجاتها  توفير  وأيضا 
إلى رســم املرور الذي ســتحصل 
عليــه، وهذا يعــود بالفائدة على 
مصــر وعلى العراق، كمــا أن هذا 
اخلط يتيح لألردن تأمني احتياجاته 
من النفــط بأي كميــات، كما أن 
الفائدة الكبــرى للعراق هو تأمني 
صادراته النفطية، األمر الذي يعني 
عدم توقف واردات النقد األجنبي”.

الصباح الجديد - وكاالت: 
انخفضت البطالة بشكل حاد 
وتراجعت  آب   / في أغســطس 
مكاسب التوظيف، مع مواصلة 
االقتصــاد األميركــي التعافي 
الناجم عن  احلاد  االنكماش  من 
جائحة فيروس كورونا، بحسب 

وول ستريت جورنال.
وأضاف أرباب العمل 1.4 مليون 

وظيفــة الشــهر املاضــي، مما 
ســاعد علــى خفــض معدل 
البطالة إلــى 8.4 في املئة من 
10.2 في املئة فــي يوليو )متوز(، 
العمل  وزارة  تقريــر  بحســب 
األميركيــة. وانخفــض معدل 
البطالــة ممّا يقــرب من 15 في 
في  )نيســان(  أبريل  فــي  املئة 
بدايــة الوبــاء -  وهي في وضع 

أدنى من الذروة التي ســجلتها 
في الركود الــذي أعقب األزمة 

املالية العاملية 2009-2007.
وهذا يجعل البطالة متماشية 
مع فتــرات الركود الرئيســية 
الســابقة، على الرغم من أنها 
أعلى بكثير من مســتويات ما 
البطالة  معدل  بلغ  الوباء.  قبل 
3.5 في املئة في فبراير )شباط(، 

وهو أدنى مســتوى منذ نصف 
فيـــروس  أزمـــة  قبيل  قــرن، 

كورونـا.
فتح  إعــادة  ســاعدت  فقــد 
اقتصــادات الــدول فــي تعزيز 
لكن  الصيف،  هــذا  التوظيف 
املكاســب تراجعت في األشهر 
األخيرة، إذ يعمل االقتصاد بنحو 
11.5 مليون وظيفة أقل مما كان 

عليه في فبراير.
وقال جوس فوشــر، االقتصادي 
فــي »بي أن ســي فايننشــال 
سيرفســز غــروب«: »نحن في 
ونعمل  جــداً،  عميقة  حفــرة 
علــى اخلــروج منها، ومــا زلنا 
نرى حتســناً جيــداً للغاية في 
أن  أعتقد  لكنني  العمل،  سوق 
التحسن سيكون أبطـــأ فـي 

املستقبـل«.
االقتصاد ال يزال يواجه حالة من 
 36000 مبتوســط  اليقني  عدم 
حالة إصابة جديدة بـــفيروس 
كورونا يومياً وزيادة في اإلصابات 
قبيل عطلة عيد العمال، مما أدى 
إلى حتذيرات من بعض احملافظني 
من  املســتمرة  اخملاطر  بشــأن 

الفيروس. 

تراجع معدل البطالة األميركية خالل أغسطس وانتعاش قطاع األعمال

منافذ جديدة للتصدير.. مكاسب مصر واألردن من خط النفط العراقي
بعد توقف موانئ البصرة عن استقبال الناقالت نتيجة لسوء األحوال الجوية

أن “وصول النفط 
العراقي إلى 
الموانئ المصرية 
سيمكنها من عمل 
قيمة مضافة عن 
طريق تكرير النفط 
الخام وتصديره 
كمشتقات بترولية 
وتوفير احتياجاتها 
إضافة إلى رسم 
المرور الذي 
ستحصل عليه

الصباح الجديد - وكاالت :
بعد أيام من تصريحات الرئيس املصري عبد 
بشــأن  للجدل،  املثيرة  السيســي،  الفتاح 
الباد  ازدهار  االقتراض وفضله على  "نعمة" 
وتطورهــا، وأن الديــون، غير املســبوقة في 
تاريخ مصر، عند مســتوى آمن، هرول البنك 
املركزي ووزير املالية ملباركة تلك التصريحات 

والتأكيد على صحتها.
أثار ذلك تســاؤالت حول تورط البنك املركزي 
ووزير املاليــة في مجاملة السيســي بعد 
أريحية  واالقتــراض بكل  الديون  حديثه عن 
واطمئنان، وإرجاع الفضل للديون في إحداث 
نقلة نوعية في تطــور االقتصاد الذي لواله 

كانت "تراجعت الدولة وعانى املواطنون".
املركــزي لم ينتظر طويا، إذ بادر بإصدار بيان 
أعلــن فيه عــن تراجع الديون على أســاس 
فصلي، بنســبة طفيفة، ألول مــرة منذ 4 
سنوات، وبلغت 111.3 مليار دوالر في مارس/
آذار املاضي بدال من 112.7 مليارا في ديسمبر/

كانون األول 2019.
وأضاف البيان أن إجمالي ما ســددته مصر 
من ديون وفوائد ديون خال األشــهر الستة، 
من أكتوبر/تشــرين األول 2019 وحتى نهاية 
مارس/آذار 2020، بلغ نحو 10.8 مليارات دوالر، 
إال أن الدين اخلارجي قفز بنسبة %4.78 على 
أساس سنوي، خال الربع الثالث من السنة 

املاليــة املاضيــة 2020/2019 املنتهــي في 
مارس/آذار املاضي، إلى 111.3 مليارا.

لكنــه لــم يتضمن أكثــر مــن 20 مليارا 
اقترضتهــا حكومة السيســي منذ أبريل/
نيسان املاضي وحتى اليوم، وهو ذات الشهر 
الذي شهد تراجع االحتياطي النقدي بقيمة 
8.5 مليــارات إلى 37.03 مليــار دوالر نهاية 
أبريــل/ نيســان، مقابل 45.5 مليــارا نهاية 

فبراير/شباط.
املشــروعات  مــن  عــدد  افتتــاح  وخــال 
باإلســكندرية، نهاية الشــهر املاضي، هًون 
السيســي من حجم الديون، بل وذهب إلى 
أبعد من ذلك، إذ أشــاد بسياسة االقتراض 
التي تتبعها حكومته، ودورها في انتشــال 

الباد من الركود واالنهيار.
وقال في مداخلــة "أمامنا خيــار من اثنني 
لــو معملناش كده  أو منعملش،  لنعمــل 
)االقتراض( يعني الدولة هتتراجع وشــعبها 
بيعانــي وهيبقى الرقــم املطلوب بعد كده 
أكبر بكتير مــن اللي احنا بنعمله، والبدائل 

هي اننا بنقوم باالقتراض بأرقام ميسرة".
وأضاف "فيه كام كتيــر بيتقال على الدين 
العــام واخلارجــى، وبالتالــى محتاجني اننا 
نوضح للنــاس أن إحنا منقدرش نتوقف عن 
ده، مع الوضع فى االعتبار نقطة مهمة وهي 
أن قياســات الدين وإن كانــت عالية ولكن 

جهدنــا كدولة فى ضبط هــذا الدين وزيادة 
حجم الناجت القومــي هيخليه داخل احلدود 

اآلمنة".
وواصل السيسي موجها حديثه لوزير املالية 
محمد معيــط "أتكلم في النقطة دى بتاع 
الدين الن فيه كام مش عاوزين نسيب الناس 
فى مصر بيأثر ســلبا على فهمهم.. احنا يا 

نبني بلد يا نتوقف".
وسارع وزير املالية في ذات اليوم إلى التواصل 
مع وســائل اإلعام وأسهب في احلديث، عبر 
الفضائيات اخملتلفة، عن نظرية السيســي 
االقتصادية اجلديدة في معاجلة املشــكات 
االقتصادية ومدى جناعتها، ودورها في تغيير 
بوصلة االقتصاد، وإقامة املشروعات القومية 

العماقة.
وأكــد أن الديون فــي احلــدود اآلمنة وحتت 
الســيطرة، وال تشكل أي مخاطر على قدرة 
مصر في الســداد، وأن االقتراض هو إلقامة 

مشروعات عماقة، بحسب حديث الوزير.
خبراء اقتصاد فندوا تلك املزاعم وأكدوا، في 
تصريحات للجزيرة نت، أن االدعاء بأن الديون 
الناجت القومي اإلجمالي،  إلى  بالقياس  آمنة، 
غير دقيق، ألن النــاجت القومي اإلجمالي غير 
حقيقــي من جهــة، كما أنــه ال يأخذ في 
االعتبار عامــل التضخم الــذي يرفع الناجت 

القومي اإلجمالي.

الصباح الجديد - وكاالت :
كشــف موقع وكالة بلومبيرغ امس االثنني، 
أن االردن سيستأنف اســتيراد النفط اخلام 
من العراق اجملاور الشــهر اجلاري بعد تعليق 

الشحنات بسبب فيروس كورونا.
ونقلــت الوكالة في خبر عن مدير إدارة الغاز 
والنفــط بــوزارة الطاقة والثــروة املعدنية 

االردني حسن حياري قوله في اتصال هاتفي 
إن ” الواردات التــي تبلغ نحو 10 آالف برميل 
يوميا ســتعاود هذا الشــهر”، مضيفا أن ” 
الشــحنات كانت قد توقفت طوال شهر آب 

بسبب وباء فايروس كورونا “. 
واشــار حياري الى أن ” للســلطات األردنية 
والعراقيــة اتفقتا على متديــد اتفاق توريد 

النفط حتى تشرين الثاني املقبل ، وستناقش 
قريبا جتديده لسنة إضافية بعد ذلك”.

يذكــر انه ومبوجب اتفــاق مبدئي مت توقيعه 
في شــباط عام 2019 استورد األردن 10 آالف 
برميــل يومًيا مــن العراق ، وهــو ما يكفي 
لتلبية ٪7 من احتياجاته، حيث ال ميلك األردن 

موارد نفطية خاصة به.

الرئيس المصري يشيد بسياسة االقتراض 
ودورها في انتشال البالد من الركود واالنهيار

االردن يستأنف استيراد النفط العراقي 
بعد توقف الشحنات بسبب كورونا

عقب افتتاح عدد من المشاريع الصناعية باإلسكندرية 
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تبقى روحي وكأنها في ســاحة معركة 
مشــتعلة بأنوار االنفعاالت والتوتر ومن 
ثم حتيلهــا الى لوحة فنية مدهشــة،  
والتحكم  الرسم  على  والقدرة  الالوعي 
نفسها.  ترسم  الرســمة  يجعالن  معا 
أنــا ال اؤمــن بالتخطيط املســبق ألي 
عمل أقوم به،  أتخّيله اوال فإذا اعجبني 
في اخليــال فهو ال بــد ان يكــون رائعا 
الثقة  أعطتني  التجربــة  احلقيقة،  في 
باحلدس و هو أقوى حضور عند املباشرة 

بأي عمل جديد«.
ــ انت متفائلة، مســكونة باالمل، لكن 

اعمالك يؤطرها حزن شفيف. 
»لقد كان للغربة أثر كبير في نفسيتي 
وشخصيتي وبالنهاية في تكوين فحوى 
االعمال الفنية التي اجنزت معظمها في 
املهجر،  إذ بدأُت رحلتي معها في دراسة 
الفن ومن ثم اجتهت لدراسة علم النفس 
وتأثيــره فــي صناعة الفن، اكتســبت 

عمقاً فنيــاً وخبرة جعلتنــي ال اتصور 
انني اســتطيع العيش بدون الريشة او 
االلوان التي اشــكلها مبضامني ومعاني 
متعددة وأتنقل بها من الواقع الســلبي 
الذي أعيشــه في الغربة وبني ما يحدث 
في بــالدي من ظلم وهــوان الى الفعل 
وحاضرا  حيــا  الوطن  بإبقــاء  اإليجابي 
أن ذكريات الطفولة  في اعمالي، كمــا 
التــي تراودني مرة تلو أخــرى تتكون في 
الى  داخلي في شــكل ومضات لتخرج 
النور باللون والصــور التذكارية رغم ما 
فيها من مســحة حزن و قلق بسياقات 

مختلفة«.
ــ في اعمالك، تغازلــني احلرف العربي، 
هل هو اســلوب خاص أم هو ضيف على 

لوحاتك؟
» اخلط العربي مبا فيه من جمالية خاصة 
والتشكيل،   رائعة للرســم  جتعله مادة 
اكتشــفته حــني اضفته مــع تعاريج 
أعمالي،  من  األنثويــة  للوجوه  اخلطوط 
احيانا جتده تتمة لألنــف أو احلاجب من 
معالم وجه املــرأة أو فــي احيان اخرى 
جتلس احلروف على كتفيها كما الشــال 
، وللشــعر العربي وقع خاص في نفسي 
وعاطفتي وهذا جليا وواضحا في أعمالي 
الفنية،  املذهب الصوفي والعشق أضاف 
الكثير علــى الالمرئي واخليال في منتج 

اعمالي«. 
ــ فــي لقاء ســابق ذكــرت ان التقدير 
ألعمالك لدى املتــذوق الغربي اكثر من 
نظيــره العربــي، كيف ترســخت هذه 

القناعة؟
» ذكرت وبشــكل عام ان التذوق الغربي 
للفــن يختلف عن نظيــره العربي،  في 
الغرب ينشأ الفرد على فكرة وجود الفن  
فــي كل مكان ويتعلم هذا الفرد اهمية 
وقوة تأثير الفن على النفس البشــرية 
منذ نعومة اظفاره ، أما في بالدنا العربية  
فقلما جتد االهتمام مبثل هذه االمور،  او 
أنه محصــور لفئة معينة رمبا في اآلونة 
االخيرة جتد االهتمام قد ازداد لدى بعض 
املؤسســات املهتمة بتغذيــة الذائقة 
الفنية وتشجع على مثل هذه املشاريع«، 
وتضيــف: الفــن لغة عامليــة يفهمها 
اجلميع، ومن خالل جتربتــي مع املعارض 

الفردية واجلماعية التي شاركت بها في 
أمريكا او أوروبــا ، وجدت جتاوبا ملحوظا 
ما بني املتلقي األجنبي واعمالي الفنية 
وكل شــيء غير مألوف وغريب ينجذب 
اليه املشاهد ويثير التساؤل عنده،  ومع 

ذلك جتد األجنبي  يندهش جلمالية اخلط 
العربي الذي يلتف حول الوجوه األنثوية 
العربية ويعجب بــه على الرغم من انه 
ال يجيــد قراءة احلــروف العربية او فهم 
مدلوالتها في العمل،  وهذا ما ارمي اليه 

وهــو تعريف الغرب علــى تراثنا ولغتنا 
العربية العريقة والهدف االســمى لدي 
هو اإلبقاء على هذه الهوية التي احملها 

في طيات اعمالي لتبقى خالدة.
ــ فــي نفــس اللقــاء اعلنــت تأثرك 
بســلفادور دالي، اليس هــذا غريبا على 
فنانــة عربية فلســطينية مــن اهم 

هواجسها الواقعية وليس ما فوقها؟
» ومــا العجب!! وكل شــيء يدور على 
الســاحة الفلســطينية االن و البــالد 
العربية برمتها ما هــو اال االكثر غرابة 
وِفــي غاية الســريالية والتي في نظري 
تدعو الفنان وبخاصة الفنان العربي الى 
ان يكــون اكثر جنونًا من اي وقت مضى،   
الفلسطينيون عاشــوا الواقع املرير وال 
زالــوا يحلمون  بالعودة والرجوع والتحرر 
والواقع ما يفتأ يخذلهم العام تلو العام، 
كمــا اوضحت فــي الســؤال االول عن 
العالقة التي اتبعها بني الوعي او الواقع 
والالوعي او ما نسميه ما فوق الواقعية 
بالرسم   االبداع  عملية  عند  وتداخلهما 
كذلك الســرياليون  فهــم يؤمنون أن 
الفــن ال ميكــن إبداعه أبدا فــي حالة 
اليقظة التامة للعقل، كما يؤمنون  بأن 
العقل ميكن أن يعطينا العلم والالعقل 

فحسب ميكن أن يعطينا الفن« . 
ــ من اشــتغاالتك، العــالج عن طريق 
الديجتال، كيف متســكني  وفــن  الفن 

باشتغاالتك املتعددة وتسبرين اغوارها؟
الفن  النفس وامتهاني  » دراستي لعلم 
لســنوات عديدة وســع االفق ملدركاتي 
احلياتيــة بحيــث اكســبتني الثقــة 
باحلدس ووثق الشــعور لدي حلب املعرفة 
واالكتشاف في شتى مواضيع احلياة،  ال 
ميكننا الفصل بني روح االنســان كفنان 
وروحه في شــتى االمور احلياتية االخرى، 
الفنــان عــادة ال يســتطيع أن يخطط 
عملــه بالكامل منــذ البداية  بل يجب 
عليــه أن يتركه ينمو،  قد تبدو النتيجة 
بالغة السخافة والال منطقية للبعض 
ولكن إذا تخلينا عن حتيزنا، وتركنا خيالنا 
طليقا، فإنه رمبا يكون هذا االبداع نتيجة 
حلــم غريب،  حيث املشــاعر مختلطة 
حيــال اندماج الناس واألشــياء وتبديل 

أماكنهم وماهيتهم. 

حاورها: سمير خليل

هناك، من االرض الطيبة، احملتلة،  تأبطت 
موهبتهــا وحنينهــا وذكرياتها وحلقت 
في  املوحشــة،  الغربة  صوب فضــاءات 
غربتها نضجت جتربتها اطلقت لذائقتها 
وفرشاتها العنان فأثمرت صورا حتمل بني 
ثنايا الوانها ذكرى وطن واناس مسكونني 
برغبة اخلالص واالنعتاق، تنوعت لوحاتها 
بني همومها كامرأة وهموم شــعب جل 
امانيه ان يعيش حرا بني اشــجار الزيتون 
التي حترسها العتابة والكوفية والعقال، 
بني ضحكات االطفال وكركراتهم الوجلة 
حتت بندقية احملتل، طوعت احلرف العربي 
ليشــاركها  اعمالها  في  واســتضافته 
الوجع واحلنني، لم يتوقف طموحها عند 
الرســم كحرفة وابداع بل واصلت الغور 

في آفاق الفن ووظيفته االنسانية. 
وحصلت على شــهادة البكالوريوس في 
ســايكولوجيا الفن من جامعة مايسن 
في الواليات املتحدة، الرسامة منال ديب 
امريكية اجلنســية فلســطينية القلب 
والــروح والهوية، حفرت اســمها بالوان 
ذهبية في سفر التشكيل العاملي فنانة 
عربيــة، فلســطينية بارعــة، »ثقافية 
الصباح اجلديد« استضافت هذه املبدعة 
في حوار شيق متنوع،  فبدأت اوال باحلديث 
عن اللغــة بينها وبــني اعمالهــا، مباذا 
يتحدثــان ؟  فقالت: حني اباشــر عملية 
الرســم تخرج االفكار من أكثر األعماق 
ســرية، ال اكون على دراية بها مســبقا 
ولكني على يقني من السحر الذي حتمله، 
واسميه الالوعي،  كل عمل فني اقوم به 
هو ثمرة اشتباك بني عاملني في مخيلتي، 
اشــتباك قد يبادر به الوعي مبدئيا مثل 
اميانــي  بهويتــي  الفلســطينية برغم 
االغتراب عن وطنــي ، ثم ميضي ليتغذى 
الالوعي  فــي  الدفينة  العوامــل  علــى 
مــن ذكريات الطفولة فــي وطني وحبي 
لفلســطني،  أن اقرأ الشــعر لدرويش او 
اي موضوع في العشــق والتصوف جتعل 
االفكار عند الرســم تثب في رأسي إلى 
الســطح من العوالم اخلفيــة  فيعمل 
عقلي فيه بالتأمل  والصياغة،  خالل ذلك 

التشكيلية الفلسطينية منال ديب:
كل عمل فني لي هو ثمرة اشتباك بين عالمين في مخيلتي

يوسف عبود جويعد 

إن النصوص السردية الروائية، التي تناولت 
أحداثاً كبيرة وواســعة ومتدفقة مزدحمة 
واحملتدمة،  واملتواترة  املتصاعدة  بالتفاصيل 
وبســخاء الفت لالنتبــاه، وكذلك تتضمن 
ثيمات متعــددة، تضمر أفــكاراً ذات وعي 
وفلســفة مضمــرة، تلــك النصوص جتد 
طريقها االنسب والصحيح في مسار تطور 
فن صناعة الرواية، وفي رواية )بنادق النبي( 
للروائي سالم حميد، جند هذا التدفق، وهذه 
الســعة في تناول األحداث، وهي تتضمن 
مسارين سرديني إلدارة دفة احلركة السردية، 
األول هو مســيرة حياة )أســمر الشولي( 
بطل هذا النص، احلافلة باألحداث الشيقة 
التي تصل حد حبس األنفاس، أما املســار 
الثاني والذي يحمــل الفكر واجلدل القائم 
بني األديــان بتفاصيله املهمــة، ومن خالل 
تلبس النبي ماني روح أســمر، ومشاركته 
تفاصيل ومرافقته للرحلــة احلياتية، التي 
من خاللها يبغي إيصال نبوة ماني وكشف 
االفــكار والقيــم واملبــادئ والعقائد التي 
ظهرت فائدتها بعــد أن وجد مواطن اخللل 
الذي يحاول  الدين اإلســالمي  في مسيرة 
البعض تشــويه معامله االصيلة والنزيهة، 
بســبب أفعال خارجة عنه، مثل استخدام 
العنف املفــرط وغير املســوغ الذي يصل 
حد استخدام األســلحة بكل أنواعها من 
أجل قتل املســلم من قبل إنسان مسلم 
آخر بعنجهية وهمجية خالية من الوعي، 
وقد أشــار الروائي لهــذه الثيمة من خالل 

النصية  العتبــة  مبنزلة  الذي  املســتهل 
املوازية التي تتيح لنا ولوج هذا النص:

»تنويه«
كل اآلراء التــي وردت على لســان أبطال 
هذه الرواية تخص معتنقيها، أي أصحاب 
األديان األخرى، وهذا مــا يجري في الواقع 
حينما يتناقش املســلم مــع اخملتلف من 
األديان األخرى، وال عالقــة للروائي وال لدار 
النشر بها..فــ« ناقل الكفر ليس بكافر«.. 

لهذا اقتضى التنويه( .
وهذه اإلشارة سوف تساعدنا ملعرفة النبي 
ماني، الذي ظهر في القرن الثالث امليالدي، 
ومات بعد اعتقاله وســجنه هو ومعاونه، 
أفــكاره ومعتقداته  اعدامــه، وظلت  ومت 
تطوف ألكثر من الف عام، وظل الســائد 
من املعتقدات أن هــذا النبي حي ويتنقل 

من خالل تلبسه ألحد األشخاص:
)ولسوء حظ »أسمر« ان اختاره النبي ماني 
وتقمصته الــروح الهائمة، فيبدو ملعظم 
الناس بأنه شخص غريب األطوار، وزاد من 
ذلك اســمه الذي يعاكس لونه األشــقر، 
ورســوماته الغريبة األشــكال وتصرفاته 

األخرى( ص 11 
وهذان املساران تتداخالن عند دورة األحداث 
التي بدأت في مطلع شــهر نيســان عام 
2003 ليتناوبا في العملية السردية، وفي 
املبنى السردي، حيث إن النبي ماني عندما 
تلبس أســمر كان يريد أن يكشف الصورة 
التي انقلبت لوجه الدين اإلســالمي الذي 
زيف من قبل هذه الثلة، وأن يحاول جاهداً 
إظهار دينه أحســن وأوضح من خالل هذا 
املدخل املزيف الذي شــوهت فيه حقائق 

كثيرة عن ديننا احلنيف، ومن خالل األحداث 
التي ســوف نشــهدها عن حياة أســمر 
تنطلق  الكبيــرة، حيث  باألحداث  احلافلة 
تلك األحــداث مــن نقطــة البداية، من 
من سوق  وبالتحديد  ميســان،  محافظة 
)زبّيد(، ثم يشــرد إلى العاصمة بغداد بعد 
أحداث سوف يشــهد تفاصيلها املتلقي، 
ليعمل مع التاجر الســيلمي، الذي يقربه 
ويزوجه ابنته وهناك يستقر في بيت قرب 
ســوق الصدرية، وتنجب له ابناً جميالً، إال 
أن انفجاراً كبيراً ومروعــاً يحدث في هذا 
الســوق، يفقد فيه زوجتــه وابنته التني 
يخرجونهمــا مــن حتت االنقاض أشــالًء 
ممزقة، األمر الذي حدى بأســمر أن يطالب 
بالثأر، عندما يغادر البالد الى االردن يلتقي 
بأحــد االرهابيني من اجلنســية املصرية، 
فيقتلــه طلباً للثأر ويهــرب الى منطقة 
اخــرى خوفاً من املطــاردة، ويصدر أمر من 
احلكومة العراقية بجعل أســمر الشولي 
أحد االرهابيني الذيــن ينتمون الى تنظيم 
القاعــدة، وعلــى ضوء هــذا األمر تصدر 
احلكومة األردنية أمراً بإلقاء القبض عليه 
أينما وجد، إال أنه يظل يتخفى في أماكن 
ومغامرات شــيقة ومهمة، حيث  كثيرة، 
يعمل مــع احدى النســاء العمانيات في 
دكان صغيــر داخل عمارة، ويتخفى بهيئة 
ســائح أجنبي، وكذلك بصفة بدوي،  وهو 
يتنقل من أجل احلصــول على طريق غير 
مشروع للعودة الى بغداد، ومبحاوالت كثيرة 
وكبيرة وشيقة ومحتدمة ومتواترة، يدخل 
إلى بغداد بجنسية مزورة، فيلقى القبض 
عليــه بعد تفاصيل اخــرى فيتخلص من 

جنســيته املزورة ويبقى بدون أي مستند 
يحدد هويتــه، ثم يدعي اجلنون ليفلت من 
قبضة السلطة، ومن هناك يهرب ليعيش 
مشــرداً في االســواق واألزقة وينام على 
االرصفة جائعاً، حتى تعطف عليه احدى 
وتعطيه  وحتميه  بيتها  فتدخله  النســاء 
مالبــس جديدة، فيبدو لها يافعاً حســن 
الصورة فتعيش معه في خلوة جنسية، اال 
أنه يعود ثانية مشرداً، حتى تصل له أخبار 
عن القبيلة التي آوته وكرمته وســاعدته 
بالهرب االول، فيذهب الى احلشد الشعبي 
ويخبرهم باألمر، ويخرج مع قوة كبيرة من 
أبناء احلشد، وهناك حتدث مواجهة حامية 
الوطيــس، حتى يفر العــدو مذعوراً، وهنا 
تظهر معالم هوية أسمر الذي قاتل قتاالً 
يدل على وطنيته وشهامته، ويخبره قائد 
احلشــد بأنه يعرفه وأنه عكس ما يدعون، 
ثم تدور معــارك في آمرلي تلــك املدينة 
التي واجهــت الدواعش بصــدور أبنائها، 
وتدور فيها معارك ينقل تفاصيلها الروائي 
بشكل صادق، كل هذا والنبي ماني يعيش 
مع أسمر حلظة بلحظة، ويخبره أنظر إلى 
الدواعش الذين يدعون أن تلك البنادق هي 
بنادق النبي، بينما هي تقتل املسلم ألخيه 

املسلم.
إن روايــة )بنــادق النبي( للروائي ســالم 
حميد، تكشف لنا حقائق كثيرة لتساهم 
فــي الوعــي الديني واخلروج مــن الكذب 
والتضليــل والزيف، وكذلك تقدم لنا أزمة 
االنسان في هذا البلد الذي يتورط بأحداث 

تغير انتمائه.

متابعة الصباح الجديد: 

دار  عن منشورات تكوين وباالشتراك مع 
الرافدين، صدر كتاب » مثلوجيا شــام« 
للمفكر العراقي الدكتور خزعل املاجدي 

بواقع 629 صفحة.

ومما جاء في الكتاب: 
ِمثولوجيا شــام دراسة علمية مفّصلة 
الكنعانية  األســاطير  فــي  وعميقــة 
والتي  والبونية،  والفينيقية  واألوغاريتية 
يرى املؤلف أنها تشــّكل أساطير شام. 

وهو يضع، ألول مرة، شــجرة آلهة وارفة 
ومتسلسلة عبر سبعة أجيال وطبقات 
ويحصــي رموزها ويشــرحها ويحللها 
بالتفصيــل مع أســاطيرها، بل ويحدد 
التي  الشــامية،  األعماق  أركيتايبــات 
ترســخت، من خالل اآللهة وأساطيرها 
ومن خالل رموزها، في الالشعور اجلمعي 
ألهل الشــام عبر العصور وحتى يومنا 

احلاضر.
الكتاب يتنــاول األســاطير الكنعانية 
األولى  اجلذور  باعتباها  أوالً،  واألوغاريتية، 
ألساطير شــام في العصر البرونزي. ثم 
يتناول األســاطير الفينيقيــة بتجاذٍب 

وتنافــٍر مــع جذورهــا الكنعانية لكي 
يســتنطق فرادتها حيــث اخلصوصية 
النــادرة للبنــان وصور وصيــدا وبقية 
الفينيقيني منذ  اســم  مدنه، وطغيان 
بدايــة العصــر احلديدي وحتــى نهاية 
نشوء  في  ودورها  الهيلنســتي  العصر 
ثم  والرومانية.  اإلغريقيــة  املثولوجيــا 
يتنــاول األســاطير واآللهــة البونيــة 
باعتبارها تنوعياً جديداً في بيئة جديدة 
أفريقية ومتوسطية خاصة، ثم  شمال 
يقيم الصلة بــني كل اجلذور الكنعانية 
والبونيــة  الفينيقيــة  والوســائط 

والنهايات املسيحية لها.

املثولوجيات  عن  الكشــف  في  وميضي 
احلضاريــة والباطنيــة واملنهجية وهي 
تنويعات جديــدة على التناول التقليدي 
للمثولوجيا والتــي ضمت املثولوجيات 
والثقافيــة  والتأريخيــة  اجلغرافيــة 
واللغويــة  والعلميــة  واإلقتصاديــة 
األسـرار  مثولوجيـــا  ثـــم  وغيرهـــا، 
والغنوصيـــة  والهرمسيـــة  املسارية 
ورمـوزه  األبـــدي  العـــود  وأساطيـــر 
وأساطيـــر املكـــان والزمـــان عنـــد 
االنتظـــار  وأساطيـــر  الشاميــــني، 

واخلـالص والرؤيـا واألسـرار.
يكاد هذا الكتاب يشّكل أكبر موسوعة 

لألســاطير الكنعانية ، بــكل أطيافها 
يتقّصى  الدقيق، فهو  العلمي  وحتليلها 
أبعد أغوارهــا وحكاياتها ليضعها في 
عقد واحد ثمني على رقبة الشرق األدنى 
القدمي. هناك من التفاصيل ال حصر لها 
تضعنا في قلب العالم القدمي كّله من 
خالل املثولوجيا الشــامية املتنوعة في 
تدرجاتها التأريخية وكيميائها العجيبة 
املتنوعة املتفاعلة مع ذاتها القلقة ومع 
ما يحيط بها من مثولوجيات شــعوب 
عريقة يزخر بها العالم املتوسطّي الذي 
يشكل قلب العالم الروحي واألسطورّي.

البناء المركب في »بنادق النبي«

»مثلوجيا شام« جديد المفكر خزعل الماجدي

لقد كان للغربة أثر كبير 
في نفسيتي وشخصيتي 

وبالنهاية في تكوين فحوى 
االعمال الفنية التي انجزت 

معظمها في المهجر،  إذ 
بدأتُ رحلتي معها في دراسة 
الفن ومن ثم اتجهت لدراسة 

علم النفس وتأثيره في 
صناعة الفن، اكتسبت عمقًا 
فنيًا وخبرة جعلتني ال اتصور 

انني استطيع العيش بدون 
الريشة او االلوان التي اشكلها 

بمضامين ومعاني متعددة

منال ديب
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الفيل األكثر وحدة يخرج الى الحرية
يســتعد الفيل »كافان« امللقب بـ«الفيل األكثر وحدة«، ملغادرة 

حديقة احليوان الباكستانية ونقله إلى ظروف أفضل.
ويقبــع الفيل في حديقــة احليوان منذ أكثر مــن 35 عاماً، وقد 
حصل على موافقة طبية للســفر، علــى األرجح إلى كمبوديا، 
حيث ســيجد رفقة وظروفا أفضل.وبســبب ظــروف احلديقة 
الســيئة أمرت احملكمة العليا الباكستانية بإغالقها، ليتم نقل 

الفيل الى مكان آخر.
يذكر بــأن الفيل »كافان« كان قد فقد شــريكه في عام 2012، 
ليصارع الوحدة وكذلك الظروف املعيشــية السيئة، وبحسب 
تصريحات للمتحدث باســم جماعة »فور بووز«، مارتن بور »بعد 
الفحوصات، التي أكدت أن كافان قوي مبا فيه الكفاية، ستتخذ 
اآلن خطوات إلنهــاء نقله إلى محمية للحيوانات في كمبوديا«. 
ومن املقرر، بحسب باور، أن يستغرق »كافان« وقتا طويال للتعافي، 
مضيفا أن جروحه تتعدى كونها مجرد إصابات جســدية. كما 
أنه يعاني من مشكالت ســلوكية، بحسب ما نقلت صحيفة 

»واشنطن بوست« األميريكية.

15 بقرة أدخلته السجن
اشارت املـــديرية العـامة لقـوى االمـن الـداخلي في لبنان  الى 
أنه »نتيجًة لإلســتقصاءات والتحريات املكّثفــة، متّكن مكتبا 
مكافحة اخملدرات االقليمي في زحلة وفي صيدا بوحدة الشرطة 
القضائية مــن توقيف أحد املطلوبني للقضــاء، وذلك في بلدة 

املرج البقاعية، ويدعى: ع. خ. )مواليد 1992، سوري(«.
وأعلنــت املديرية في بالغ أن املوقــوف »بحّقه 3 مذكرات عدلية 
بجرم سرقة، واستعمال مزّور، وعدم حيازة أوراق ثبوتية، وخالصة 

حكم تقضي بسجنه خمس سنوات وإخراجه من البالد«.
وأافادت قوى األمن بأنه »بالتحقيق معه، اعترف مبا نســب إليه، 
وبســرقة 15 »رأس بقر« من بلدة تفاحتــا، وببيعها في منطقة 

املرج، مببلغ قدره ثمانني مليون ليرة لبنانية«.
وأكدت املديرية أنه »أودع املرجع اخملتص، إلجراء املقتضى القانوني 

بحقه، بناًء على إشارة القضاء اخملتص«.

حاول طرد ذبابة فدمر منزله
من بني أسوأ األشياء التي ميكن أن حتدث لإلنسان في أثناء تناول 
الطعام، ذبابة ال تكف عن اإلزعاج والطيران حوله محاولة احلط 

فوق طبقه.
هذا ما حدث لرجل ثمانيني فرنسي، لكن األمر كان أكثر كارثية 
ألنه دمــر أجزاء كبيرة مــن منزله أثناء محاولة صيد احلشــرة 
املزعجة، لدرجة أن البيت أصبح غير صالح للســكن، حســبما 

أفادت »سكاي نيوز« البريطانية.
وكشــف املصدر أن الرجل كان يتناول طعام العشاء في منزله 

بإقليم دوردونيي غربي فرنسا، عندما بدأت ذبابة في مضايقته.
ولم يعــد الرجل قــادراً على حتمــل إزعاج احلشــرة املتطفلة، 
فالحقها باملضرب الكهربائي اخملصص الصطياد الذباب.لكن في 
أثنــاء مالحقة الذبابة، ضرب الرجل عن طريق اخلطأ أســطوانة 
غاز في املنزل، األمر الذي أفضى إلى تســرب غاز، وهو ما أدى إلى 
انفجار في مطبخه وانهيار جزء من ســقف منزله الذي لم يعد 

صاحلا للسكن.
وجنا الرجل بأعجوبة من موت محقق، إذ لم يصب ســوى بحروق 

بسيطة على يديه.
وبحســب املواقع االخبارية إن الرجل سيقيم في سكن مؤقت 
ريثما تصلح عائلته املنزل املدمر، لكن الطريف أنه لم يعرف ماذا 

حل بالذبابة بعد كل ما حدث.
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بغداد - الصباح الجديد: 

بالســقوط  إحســاس  هنالك 
في الفراغ ال ميكن تفســيره في 
األغلب، وقّل مــن الناس من لم 
يجربه ولو مرة فــي حياته عند 

النوم، ولكن ما تفسيره؟
اســتضاف موقــع » لوفيغارو« 
النوم  فــي  ثــالث متخصصات 
هن:  الظاهــرة،  هذه  لتفســير 
باروال اختصاصية  رويان  سيلفي 
اضطرابات النوم ورئيسة شبكة 
مورفــي، وكليــر لوكونت عاملة 
وكريســتيل  الكرونوبيولوجي، 
بيرون الباحثــة في مركز أبحاث 

العلوم العصبية في ليون
وقال املوقع إن كل شــخص عند 
النــوم لديه طقوســه اخلاصة، 
فقد يرفع اللحاف إلى مســتوى 
الفم وقد يفرك قدماً بقدم وقد 
يعانــق وســادته، إال أن البعض 
ينتابه أحيانا شــعور غير ســار 
بالســقوط في الفراغ قد يكون 
مزعًجــا إلــى درجــة أن يوقظ 
صاحبــه مــع تســارع نبضات 
القلب، فهل هو حلم ســيئ أم 

رد فعل؟.
وعلى الرغم من أن هناك القليل 
من الدراســات العلمية بشــأن 
هذا املوضوع ،كمــا تقول بيرون  
هي  تأكيدا  األكثر  الفرضية  فإن 
أن هناك عدم تزامن بني نوم املخ 
الذي  الوقت  في  العضالت،  ونوم 
النوم  من  الشخص  فيه  يتحول 

اخلفيف إلى النوم العميق.
وتوضح بيرون أنــه عندما يغفو 
املــرء تفقد العضــالت تدريجيا 
هذا  كان  فــإذا  الشــد،  حالــة 
االسترخاء ســريعاً جداً مقارنة 

بالدماغ فإن املخ يعتبره سقوطا 
ويحاول اســتعادة السيطرة من 
خالل تقلص العضالت ، مما يحدث 
تقلصا يبدأ من أســفل، قبل أن 
يعود اجلســم إلى طبيعته، وهو 
يســتغرق في املتوسط ثانية أو 

ثانيتني.
ونــادرا مــا تصاحــب تقلــص 

تخيالت  هذا  الوجيــز  العضالت 
وتقــول  أو ســمعية،  بصريــة 
لوكونت ميكنك أن ترى نفســك 
أو حتى  فــي حفــرة  تســقط 
تســمع أصواتا ال معنى لها مع 

السقوط.
وحســب كلير، فــإن نحو 70% 
بالفعل في  الناس قد قفزوا  من 

يــوم ما في نومهــم، ولكن هنا 
يُطرح ســؤال، وهــو: هل تنتقل 
هذه العادة مــن جيل إلى جيل؟ 
هــذا على األقــل مــا يعتقده 
بعــض العلماء الذيــن يرون أن 
تعود  امليكانيكية  احلركــة  هذه 
إلى العصور القدمية عندما كان 
اإلنسان يعيش في الغابات، وهي 

رد فعل من أجل البقاء على قيد 
احليــاة في الطبيعــة حني طور 
اإلنســان قفزة النوم هذه لعدم 

الوقوع أثناء النوم.
الكرونوبيولوجيا  عاملــة  وتــرى 
أن هذا التفكيــر منطقي، إذ إن 
األصل  البيولوجية في  إيقاعاتنا 
تعــد نتيجة تكيــف الكائنات 

احليــة األولى مع البيئــة ودوران 
األرض حول الشمس.

وتؤكــد بيرون أنــه ال تأثير لهذه 
القفزة على النوم بشــكل عام، 
وأن معظم النــاس يعودون إلى 
بعض  أن  حتــى  تلقائيا  النــوم 
األطفال ال يدركون وقوعها أصال.
ومع ذلك، قد تزيد بعض العوامل 
تكــرار هذه التقلصــات، وتقول 
رويان بــاروال إنه كلمــا زاد قلق 
الشخص وتوتره زاد احتمال هذا 
االنفصام بــني التحكم احلركي 
وحتكم الدماغ ، كما أن استهالك 
كالقهوة  النوم  قبل  املنشطات 
أو الكحول أو التبغ ميكن أن يؤثر 
على اجلهاز العصبي ويزيد تكرار 

هذه الظاهرة.
مشــاهدة  أن  لوكونت  وتالحظ 
التلفزيــون أو تصفــح الهاتف 
التســلية على وحدة  أو  اخللوي 
التحكــم فــي الفيديــو تدفع 
النوم  وقــت  تغيير  إلــى  الناس 
يزيد ضغط  وهو مــا  والقيــام، 

النعاس، وبالتالي التوترات.
التوترات  وفي حالة تكرار هــذه 
لوكونت  توصي  القلــق،  وازدياد 
اليوغا  بأنشطة االسترخاء مثل 
أو التأمل قبــل وقت النوم، على 
عكس الرياضة التي يحذر منها 
بعد تنــاول وجبة العشــاء، ألن 
االسترخاء كما تقول رويان-باروال 
العضالت  ارتخاء  على  يشــجع 
قبــل النــوم ويجنبنــا التباين 

الكبير بني العضالت والدماغ.
وكما تقول لوكونت، فإن احلفاظ 
على أجندة النوم سيضع األمور 
في نصابهــا، أما إذا اســتمرت 
املشكالت فإنه ال ينبغي أن يتردد 
املرء في استشــارة اختصاصي 

صحي.

متابعة الصباح الجديد :
دعــا أطباء ومســؤولون صحيون 
إلــى  املواطنــني  أميريكيــون 
ممكن  نطاق  أوسع  على  التطعيم 
من  اإلنفلونــزا، محذريــن  ضــد 
تداعيــات كارثية قد يــؤدي إليها 
تفشــي هذه العدوى بالتزامن مع 

استمرار جائحة كورونا.
واملسؤولون،  األطباء  هؤالء  وأعرب 

حســب تقرير نشــرته صحيفة 
أن  مــن  بوســت«،  »واشــنطن 
عشــرات ماليني حــاالت اإلصابة 
باإلنفلونــزا قد تــؤدي في اخلريف 
القادم إلى اكتظاظ املستشفيات 
تعمل  التي  واخملتبــرات  والعيادات 
خاصة  كورونــا،  مكافحة  علــى 
وأن أعراض اإلصابة بالفيروســني 
الصعب  مــن  وغالبــا  تتطابــق 

التفريق بينهما.
وأقر مدير مراكز الســيطرة على 
في  منهــا  والوقايــة  األمــراض 
الواليات املتحــدة، روبرت ريدفيلد، 
 JAMA مــع شــبكة  في حــوار 
اإلعالميــة مؤخــراً، بــأن اخلريف 
والشــتاء القادمني قد يكونان من 
بالنســبة  املراحل األكثر صعوبة 
للصحــة العامــة فــي الواليات 

املتحدة بســبب تفشــي كورونا 
واإلنفلونزا في آن واحد.

في الوقت نفســه، أعرب ريدفورد 
أن  احلــذر، موضحا  التفــاؤل  عن 
األشــهر القادمة قــد تكون من 
أفضل الفترات من حيث معدالت 
تفشــي اإلنفلونزا، في حال التزام 
املواطنــني بالتوصيــات الصحية 
اخلاصة مبكافحة انتشــار كورونا، 

مبــا في ذلك التباعــد االجتماعي 
وقناع الوجه »الكمامة« واالمتناع 
عن التجمهر، عالوة على تطعيم 
األميريكيني  أكبر عدد ممكن مــن 

ضد اإلنفلونزا.
وأكد ريدفيلد أنه يسعى إلى رفع 
يخضعون  الذين  املواطنني  نسبة 
للتطعيم ضد اإلنفلونزا إلى 65% 
هذا العام، مقارنــة مع نحو 50% 

في السنوات املاضية.
اقتنت  الهــدف،  هــذا  ولتحقيق 
مراكز الســيطرة علــى األمراض 
أكثر من تســعة ماليــني جرعة 
من اللقاحات املضــادة لإلنفلونزا 
اخملصصة للراشدين لتوزيعها في 
مختلف الواليــات مجانا، مقارنة 
مــع نحــو 500 ألــف جرعة في 

السنوات املاضية.

تحذيرات من وضع كارثي في الخريف والشتاء

سر اإلحساس بالسقوط في أثناء النوم 

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
أظهــرت دراســة جديدة أجرتهــا جامعة 
أكسفورد بالتعاون مع شــركة جوجل، أن 
تطبيقات تتبع االحتكاك تُقلل من نســب 
اإلصابة بالعدوى واللجوء إلى املستشفيات 
والتقليــل مــن الوفيات عند أي مســتوى 

تُستعمل فيه تقريباً.
وبحسب الدراســة، بات استعمال تقنيات 
الرقمــي لالحتــكاك واإلشــعار  التتبــع 
بالتعــرض أكثر ســهولة، بعدمــا أعلنت 
شركتا آبل وجوجل اخيراً، أن بوسع الوكاالت 
الصحيــة اســتعمال نظــام التحذير من 
التعرض لفيروس كورونا على األجهزة التي 
تعمل بنظام أندرويد وهواتف أيفون من دون 
صة،  احلاجة إلى إنشــاء تطبيقــات ُمخصَّ
وال يحتاج مســتخدمو هواتف أيفون سوى 
النقــر على الشاشــة فقط للمشــاركة 
في هذه اجلهود، بينمــا يقوم نظام أندرويد 
بإنشاء التطبيقات تلقائياً، وهو حتول يهدف 

إلى رفع نسب االستعمال. 
وصمم باحثو الدراسة ثالثة مناذج ملقاطعات 
فــي واليــة واشــنطن، بعدما تســلحوا 

بالبيانــات التي جمعت على مدى شــهور 
حول الوباء اجلديد. 

وأجرى الباحثون محاكاة لتقدير تأثير »أدوات 
استعمال  عند  بالتعرض«  الرقمي  اإلشعار 
أي نســبة تتراوح بني 15 باملئــة و75 باملئة 
من الســكان، وتعني هذه النسبة األخيرة 
الذكية  الهواتــف  أن جميع مســتعملي 

استخدموا النظام على نحو فعال.
وأظهرت النماذج أن استعمال 75 باملئة من 
األشــخاص ألحد التطبيقات، يساعد على 
تقليل أعداد الوفيات بنســبة تصل إلى 78 
باملئــة، وتراجع معــدالت اإلصابة بالعدوى 
بنســبة 81 باملئة، ولكن حتى إذا انخفض 

االستعمال  إلــى 15 باملئــة فقط، معدل 
فقد يعنــي ذلك تقليــل أعــداد الوفيات 
بنسبة 8ر11 باملئة وتراجع معدالت اإلصابة 
بالعدوى بنسبة 15 باملئة، األمر الذي يعني 
إنقــاذ آالف األرواح على مدى 300 يوم، وهي 

الفترة التي تدرسها النماذج.
وتعد دول مثل أيرلنــدا وأملانيا أدوات التتبع 
الرقمي لالحتكاك التي تستعملها ناجحة، 
وعلى الرغم مــن أن البلدين لم يصال على 

األرجح إلى نسبة استخدام تبلغ 60 باملئة، 
إال أنهما يقيسان النجاح من خالل سالسل 
العــدوى التي جرى كســرها واألرواح التي 

أُنقذت.
ويقول كريســتوف فريزر من قسم الصحة 
بجامعة أكســفورد: يســرنا حقــاً أن نرى 
أن بإمــكان تطبيقات تتبــع االحتكاك في 
اململكة املتحدة والواليات املتحدة األميركية 
تقلل عدد حاالت اإلصابة بالعدوى واللجوء 
إلى املستشــفيات وأعداد الوفيات بشكل 
ملموس، عند مختلف مستويات استعمال 

السكان للتطبيقات«.
 وبحثــت الدراســة اجلديــدة أيضــاً تأثير 
التتبع اليدوي لالحتــكاك، وخلصت -مثل 
الدراسات الســابقة- إلى أن االستراتيجية 
األكثــر فعالية هــي اجلمع بــني عمليات 
التدخل، إذ تعمل تقنيــات التتبع الرقمية 
واليدويــة لالحتكاك معاً بشــكل أفضل 
التباعد االجتماعي،  تُكمالن عملية  عندما 
ما قد يســفر عن تقليل عــدد مرات فرض 
الفرصة إلعادة فتح  وإتاحة  احلجر الصحي 

اجملتمعات بأمان وبشكل أسرع.

تطبيقات تتبع كورونا يمكنها إنقاذ األرواح

لقطة »عدسة: زياد متي«

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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ميثم عادل*

العواصم ـ وكاالت:
ضربت إسبانيا أكثر من عصفور 
جتــاوزت  بعدما  واحــد  بحجــر 
يــوم   0-4 أوكرانيــا  ضيفتهــا 
الثانية  املرحلــة  أول أمس فــي 
من مباريــات اجملموعــة الرابعة 
األمم  لــدوري  األول(  )املســتوى 

األوروبية.
ومتكــن منتخــب إســبانيا من 
بفضل  مبكــراً  املباراة  حســم 
 3( راموس  قائده سيرجيو  ثنائية 
من ركلة جــزاء و29( وهدف رائع 
من الواعد أنســو فاتي )32( قبل 
أن يضيف فيــران توريس الهدف 

الرابع )84(.
إســبانيا  القتنــاص  وإضافــة 
للصدارة من أوكرانيا، فإن مدربها 
لويــس إنريكي جنح فــي الرهان 
على العديد من األسماء اجلديدة 
مهاجم  فاتــي  أبرزهــا  ولعــل 
برشــلونة.وصار رصيد إســبانيا 
أربع نقاط في حــن جتّمد رصيد 

أوكرانيا عند ثالث نقاط.
فعله  ردة  فاتــي  أنســو  وأظهر 
دولي في  أول هــدف  إحرازه  بعد 
إسبانيا،   منتخب  مع  مســيرته 
الشاب دخل  برشــلونة  مهاجم 
تاريخ إســبانيا بعدما بات أصغر 
 17 العب يسجل للماتادور بعمر 
عاًما و311 يوًما. وقال فاتي عقب 
املبــاراة، في تصريحــات أبرزتها 
صحيفــة »ماركا«: »أنا ســعيد 
للغاية خاصة من أجل االنتصار.. 
لعبنا مباراة جيــدة طوال الـ90 
دقيقة، ويجب أن نواصل على هذا 

النحو«.

وعبر فاتــي عن فخــره بالعمل 
حتت قيــادة املدرب لويس إنريكي، 
واللعب إلى جوار العبي الالروخا، 
مضيًفــا: »لقد رحبــوا بي بأذرع 
هنا،  األول  يومــي  منذ  مفتوحة 
وأدركــت ثقتهــم البالغــة في 
قدراتي«.وبسؤاله عن مستقبله 
مع البارســا حتت قيــادة املدرب 
اجلديــد رونالــد كومــان، أجاب: 
»ســأواصل العمل كما عهدت، 
واملدرب له االختيار في النهاية«.

وأمت: »سأســتمر فــي التــدرب 
بأقصى مــا لدّي، وحينما أحصل 
على الفرصة، سأحاول استغالل 

هذه امليزة«.
»مــاركا«  صحيفــة  وألقــت 
اإلســبانية الضوء علــى األرقام 
التي حققها ســيرجيو  املميزة، 
راموس قائد الروخا بهذه الثنائية، 

حيث وصل إلى 23 هدًفا دولًيا.
 كمــا أصبــح أكثــر املدافعن 
الدوليــة،  لألهــداف  تســجيال 
األرجنتيني  األســطورة  متجاوزا 
دانييل باســاريال، الــذي أحرز 22 
هدًفا فــي 70 مباراة فقط، بينما 
احتاج قائد إســبانيا للمشاركة 
في 172 لقــاًء، للوصول إلى هذا 
السجل التهديفي. ومتكن راموس 
سلســلته  مواصلة  من  كذلك 
املميزة، بهز الشــباك عبر تنفيذ 
21 ركلة جزاء متتالية، سواء مع 

ريال مدريد أو املنتخب الوطني.
راموس  ينجح  الثالثــة،  وللمرة   
في تســجيل ثنائية مع املنتخب 
اإلسباني، بعدما حقق ذلك أمام 
ســان مارينو، عــام 2005، وضد 

روسيا في 2017.
 وتســاوى راموس مع األسطورة 

قائمة  في  ستيفانو،  دي  ألفريدو 
التاريخيــن ملنتخب  الهدافــن 
إسبانيا، ليتقاسما املركز الثامن 
23 هدًفا، لكن األخير لم  برصيد 
يشــارك مع الروخا سوى في 31 

مباراة.
الـ34  يعد يفصــل صاحب  ولم 
عاًمــا عــن املركز الســابع في 
إمييليو  يحتلــه  الذي  القائمــة، 
بوتراجينيو، سوى 3 أهداف فقط، 
إذ أحــرز األخيــر 26 هدًفا في 69 

مباراة.
إلــى ذلــك، تعادلــت أملانيا مع 
)1-1(، في  مضيفتها سويســرا 
املبــاراة التــي احتضنها ملعب 
بارك،وســجل  جاكوب  ســانت 
جوندوجان  إلــكاي  أملانيا،  هدف 
)14(، في حن تعادلت سويســرا 
.)58( عن طريق سيلفان فيدمير 

وبهذه النتيجة، 
رفعت أملانيا رصيدها إلى نقطتن 
بينما حصدت  الثالث،  املركز  في 
سويسرا نقطتها األولى، لتبقى 

في ذيل اجملموعة.
وأبرز االحتاد األملانــي لكرة القدم 
تصريحــات لوف عقــب املباراة، 
حيث قال: »لقد فشلنا في جعل 
النجاح في  بعدم   )0-2( النتيجة 
خلقناها،  التي  الفرص  استغالل 
الذي  اجليــد  األداء  بعــد  خاصة 
قدمنــاه فــي الشــوط األول«.
الثاني  الشــوط  »فــي  وأضاف: 
بأريحية  تلعب  سويســرا  تركنا 
ولم ننجح في تعزيز تقدمنا، قبل 
أن نفقد إيقاعنا عقب استقبالنا 

هدف التعادل«.

إسبانيا تضرب بقوة في دوري األمم األوروبية

بوغاتشار بطاًل لتاسعة طواف فرنسا

بشار رسن يمدد عقده مع بيرسبوليس

السباحة يشارك في الكونغرس اآلسيوي

اتحاد الطائرة يؤجل بطوالته المحلية
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إعالم الوزارة:

والرياضة  الشباب  وزارة  أكدت 
انها ارســلت كتابا الى رئيس 
خليــة االزمــة وزيــر الصحة 
حســن  الدكتــور  والبيئــة 
انطــالق  بشــأن  التميمــي 
االنشطة الشبابية والرياضية 
جائحة  بســبب  توقفها  بعد 

كورونا
وقــال مدير عام دائــرة التربية 
عودة،  احمد  والرياضة  البدنية 
ارسلت كتابا موقعا  الوزارة  ان 
من قبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجــال معنونا الى وزير 
املوافقة على  الصحة بشــأن 
والفعاليات  االنشطة  انطالق 
فــي  والرياضيــة  الشــبابية 
وجلميــع  اجملــاالت  مختلــف 
االول من  اعتبارا من  احملافظات 
شهر ايلول اجلاري، مع التأكيد 
على االلتــزام بتعليمات خلية 

األزمة.
االجراء  هــذا  ان  عودة،  وأضاف 
انطــالق  تزامنــا مــع  ياتــي 
والفعاليــات  االنشــطة 
والرياضيــة  الشــبابية 
واالسيوية  العربية  والبطوالت 
اجملال  والدولية، وألجل فســح 
امــام شــبابنا ورياضيينا في 
األنديــة واالحتــادات الرياضية 
الى ممارسة  العودة  وغيرها من 
أنشــطتهم الرياضيــة فــي 
وتأهيلهم  األلعــاب  مختلف 
في  النتائج  أفضــل  لتحقيق 
احمللية  والبطولة  املشــاركات 

والعربية والدولية.

وبــن مدير عام دائــرة التربية 
عودة  ان  والرياضــة  البدنيــة 
ستسهم  الرياضية  االنشطة 
في التأثير إيجابا على الناحية 
والرياضين،  للشباب  الصحية 
فضال عن الوقاية من األمراض 
النفســية  وحتســن احلالــة 
مــن  والتخلــص  واملزاجيــة 

والضغط  والتوتر  القلق  نوبات 
العصبي

إلــى ذلــك، اســتقبل وزيــر 
الشــباب والرياضة، أول أمس، 
في مكتبــه محافظ كركوك 
راكان اجلبــوري ومجموعة من 
املســؤولن الرياضيــن وجنوم 
الرياضة في احملافظة، للتباحث 

بشأن املشــاريع الرياضية في 
كركوك، ال ســيما التي طالها 
االرهاب وكيفيــة إعادة تاهيل 
ما مت تدميره وإكمال املنشــآت 

االخرى التي لم تكتمل.
وقال الوزيــر درجال ان كركوك 
فيهــا الكثير مــن الكفاءات 
ســنلتقي  الذين  والطاقــات 

احملافظة،  نــزور  عندمــا  بهم 
مرتبطة  زالــت  مــا  كونهــا 
ضرورة  على  مشــددا  بالوزارة، 
الشبابي  بالقطاعنَّ  االهتمام 
والرياضــي، فضالً عــن تأهيل 
الشــباب فنيا وعلميا ورياضيا 

وحتى سياسيا.
مع معظم  نتواصــل  وأضاف: 

الشــباب العراقي عبر الدوائر 
وبدأنا  واملنصات  التلفزيونيــة 
لتأهيــل  املــالكات  بتدريــب 
مؤكداً  عزوفهم،  بعد  الشباب 
انــه على الرغم مــن الظروف 
يعانــي منها  التي  الصعبــة 
البلد، لكــن علينا ان نزرع روح 
االرادة والطاقة االيجابية داخل 
ونحن عازمون على  الشــباب، 
حتويل الشــباب والرياضة الى 
وزارة الكترونية مع العمل على 
إدخال مديــري إدارات االحتادات 
واالندية في دورات إعداد وتأهيل 
لفرض  وليس  العمل  لتنظيم 
السطوة والسيطرة. واوضحنا 
هو  املوحد  الرياضــة  قانون  ان 
الكفيــل بحــل العديــد من 
واالدارية،  القانونية  االشكاالت 
إذ إن حتويــل االندية واالحتادات 
سيخفف  الى شركات خاصة 
األعباء علــى الدولة من خالل 
االســتثمار  قانــون  تشــريع 
الرياضي الــذي يجب أال يكون 
على اي مرفق يخدم الشــباب 
والرياضــة، الن الشــباب أوالً، 
ويجب ان يكون االستثمار على 
النســب القليلة من االراضي 
البنية  مــع  التتعــارض  التي 
التحتية الرياضية، و ستخضع 

جميع االندية للتقييم.
وبن الوزيــر درجال على وجوب 
اختيــار العقليات الشــبابية 
التــي تتمتــع برؤية واســعة 
بعيداً عن القومية والطائفية، 
االراضي  قطــع  وتخصيــص 
اخلاصة بالرواد واالبطال كونها 
نتاجا  الطبيعي  استحقاقهم 
ملا قدمــوه للعــراق من جهد 

وعطاء.

الوزارة تؤكد مخاطبتها رئيس خلية االزمة بشأن 
انطالق االنشطة الشبابية والرياضية

درجال يبحث إعادة تأهيل المنشآت وتحويل االندية الى شركات في كركوك

درجال يتوسط رياضيني في كركوك

باريس ـ وكاالت:
أحرز السلوفيني تادي بوغاتشار 
املرحلــة  فــي  األول  املركــز 
التاســعة من طواف فرنســا 
أمس  أول  الهوائيــة  للدراجات 
فانتزع مواطنه برميوز روغليتش 
آدم  مــن  األصفــر  القميــص 
يايتــس بعد حلولــه ثانياً أمام 
هيرشــي. مارك  السويســري 

في  املرحلــة  هــذه  وأقيمــت 
منطقة الرونس على مســافة 

153 كلم.
قوياً  مرشحاً  روغليتش  ويعتبر 
للتتويــج بطواف فرنســا وقد 
بــات يتقدم علــى الكولومبي 
ايغان برنــال بفارق 21 ثانية في 

الترتيب العام.
وقال روغليتش »كل دراج يحلم 
بارتــداء القميص األصفر خالل 
مســيرته وبالتالي فأنا سعيد 
األمــور«. تســير  كيف  جــداً 
وعــن صراعــه مع برنــال قال 

الســلوفيني »انها معركة من 
ثانية من اآلن والكثير  أجل كل 
من األمور قد حتصل لكالنا على 
في  باريس«  إلى  املؤدية  الطريق 
اشــارة الى نهاية السباق على 
جادة الشانزيليزيه الشهيرة في 
الفرنسية.وسيخلد  العاصمة 
الدراجون للراحــة أمًس االثنن 
لفحوصات  سيخضعون  حيث 
للكشــف عن فيــروس كورونا 

املستجد.

متابعة -  الصباح الجديد:
اعلن نادي بيرســبوبيس االيراني، 
متديد عقد جنمه العراقي بشــار 
رســن حتى صيف العام املقبل.
وذكر النادي في بيان مقتضب ان 
جددت  بيرســبوليس  نادي  »ادارة 
عقد الالعب بشــار رســن لعام 
اخر«.يذكــر ان رســن يلعب في 
ثالث  منذ  بيرســبوليس  صفوف 
الدوري  لقب  رسن  سنوات.وحقق 

االيراني ثــالث مرات متتالية وبلغ 
نهائــي دوري ابطــال اســيا مرة 
واحــدة. ,وتلقى النجــم الدولي 
بشار رســن العديد من العروض 
مــن  قريبــا  وكان  االحترافيــة 
االمنتقال الى فريــق نادي الوحدة 
اإليراني  الفريق  لكن  الســعودي 
لتجديد عقد  اتفــاق  إلى  توصل 
الالعب الدولي الذي ميلك مؤهالت 

عالية فوق املستطيل االخضر.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلن االحتاد املركزي للســباحة، 
تلقيه دعوة رســمية من نظيره 
الكونغرس  حلضــور  االســيوي 
خالل شهر تشرين الثاني املقبل.

وذكر االحتــاد العراقــي في بيان 
للسباحة  اآلســيوي  »االحتاد  ان 
وجــه دعــوة لنظيــرة العراقي 
متمثالً بخالدكبيان رئيس االحتاد 
وهاشم محمد امن السر ، وذلك 
حلضور اجتماع الگونغرس جميع 

والذي سيعقد في  آسيا  احتادات 
في ســلطنة عمان  االحتاد  مقر 
الثاني  7تشــرين  في  الشقيقة 

من العام احلالي«.
االعمــال  »جــدول  ان  واوضــح 
ســيتخلل الترشــيح ملمثلــي 
للسباحة  الدولي  لالحتاد  آســيا 
FINA وكذلك الترشــيح اللجان 
في  واملالية  والقانونيــة  الفنية 
والدولي«. االســيوي  االحتاديــن 

وبن انه »اجلانب العراقي مت انهاء 

و هاشم  اجراءات ترشيح كبيان 
الى اللجــان الفنية في االحتادين 
في  واخلاصة  والدولي  االســيوي 
الســباحة االوملبية و ســباحة 
امليــاه املفتوحة، وذلــك لتعزيز 
التواصــل مع العالــم اخلارجي 
التحديثات  آخــر  على  واالطالح 
في القانون الدولي وكذلك االمور 
التنظيميــة احلديثــة ومواكبة 
التقــدم من اجل رفع مســتوى 

اللعبة في بلدنا احلبيب«.

بغداد ـ الصباح الجديد :
العراقــي للكرة  قــرر االحتــاد 
دوري  منافسات  تأجيل  الطائرة 
الدرجــة األولى الذي كان مقررا 
إقامتــه فــي 22 من الشــهر 
اجلاري. وقال رئيس االحتاد جميل 
عزيــز أن االحتاد عقــد اجتماعا 
تشاوريا عبر الدائرة اإللكترونية 
واتخــذ جملــة من القــرارات 
دوري  تأجيل  يتقدمهــا  املهمة 

الدرجة األولى ودوري الناشــئن 
لتلك  جديدة  مواعيــد  وحتديد 
البطــوالت.. وكشــف أنــه مت 
تأجيل دوري الدرجة األولى إلى 5 
استمرار  بسبب  الثاني  تشرين 
احلجر الصحي نتيجة انتشــار 

جائحة كورونا.
وأشــار إلــى أن بطولــة أندية 
 2003 مواليد  للناشئن  العراق 
فما فــوق هــي األخــرى تقرر 

تأجيلها من 30 تشــرين األول، 
الثاني املقبل،  12 تشــرين  إلى 
البطولة  انطالق  تزامن  بسبب 
مــع االمتحانــات الدراســية 

والنهائية.
يشــار إلى أن االحتاد ســيصدر 
ملحقــا مبواعيــد البطــوالت 
اخملتلفــة مبــا يتناســب مــع 
العليــا  الهيئــة  تعليمــات 

للصحة والسالمة.

مايحدث في الرياضة العراقية من تخبط وتخرصات 
ماهو اال إفــراز لواقع مؤلم فرضتــه ظروف حتتاج 
الى اكبر بكثيــر من مقال رياضي، املســتغرب ان 
مؤسسات الرياضة الثالث املســؤولة باملطلق عن 
تطويــر االندية وبناء شــخصية الرياضي العراقي 
خاصة الناشــىء الصغير تقف عاجزة غير مدركة 

ملا يحدث.
املشــكالت مسلســل درامي الينتهــي والغيض 
من الفيض ، إجازات تأســيس االندية التي تُعطى 
بدون دراســة منطقية وكأنها محــال )للبقالة( ! 
محافظات عديــدة المتلك القدرة على رعاية )مركز 
شــباب( تضم بن أحيائها ومناطقها خمسة الى 
ســبعة اندية او أكثر وسر تأسيســها في )َغَيابَِت 
( يتطلب االســتعانة برّحالة من الســحرة   اجٌْلُــبِّ
ليخرجــوه بدلو  يفك الطالســم ألننا بالفعل لم 
نقع على  تفسير لوجود كل هذا العدد من االندية 
في مدينة واحدة ســوى مصالــح فئويه وصفقات 

خاسرة واهداف غير معلنة.
مدينة مثل ليفربول في )بريطانيا العظمى( تضم 
نادين فقط )ايفرتون( و)ليفربول(، مانشســتر ثالثة 
نومادز(  و)نورثن  )الســيتي(  )اليونايتد(،  اندية الغير 
. برشــلونة عاصمة اقليم كاتالونيــا ثالثة اندية 
)اســبانيول(، )برشلونة( ونادي )سان أندرو(. ومقارنة 
والبنية  االســتثمارية  اإلمكانيات  املالية،  القدرات 
التحتية الهائلة بن هــذه املدن ومحافظاتنا عبث 

ومضيعة للوقت. 
تأســيس نادي في الــدول املتقدمــة رياضيا ليس 
أربعــة )حيطــان( مدهونة وورقة تذيــل بجرة قلم 
وزير الشــباب والرياضة امنا مشــروع )استراتيجي( 
له رســالة ورؤية واهداف واقعيــة يتطلب أرضية 
مناسبة وموارد استثمارية ضخمة، اما أندية مُتَْنح 
ِســيها على مايرمى  تراخيص )والدة( يعتاش مؤسِّ
لهم من مؤسســات الدولة فهو مبنزلة شــهادات 

وفاة قبل اخملاض.
فتح اســرار هذا امللف الشــائك مســؤولية وزارة 
الشباب وجلان اخرى مختصة، كل على قدر تغلغل 
بصماته وعالقته به. مراجعة معايير وتقييم انشاء 
نــادي يحتاج الى وقفة تأمل واســعة من قبل وزير 

الشباب والرياضة واملعنين باملوضوع
* مدرب محترف وناقد رياضي

دمشق ـ وكاالت:
أكد إبراهيم أبا زيد، األمن العام الحتاد الكرة السوري، 
أن املنتخب األول ســيلعب 3 وديات خالل الشهرين 
املقبلن.وأضاف أبــا زيد في تصريحــات إذاعية أن 
منتخب نســور قاســيون ســيدخل في معسكر 
مغلق في اإلمارات من 5 إلى 13 من الشــهر املقبل، 
ويتخلل هذا املعســكر مباراة ودية مع منتخب مع 

الكويت يوم 12 تشرين األول.
وكشف أنه في شهر تشرين الثاني القادم سيلعب 
املنتخب السوري مباراتن األولى مع أوزباكستان يوم 
12 من هذا الشــهر، والثانية مع شقيقه اإلماراتي 

بعد ذلك بخمسة أيام.
ولفت إلى أن اســتدعاء الالعبن احملترفن ملعسكر 
اإلمارات لم يحسم، ومتوقف على قرار اجلهاز الفني 
بقيادة التونســي نبيل معلول، الــذي غادر لبالده 

لقضاء إجازة قصيرة.

شهادات وفاة اندية 

سوريا يواجه الكويت 
واإلمارات وديا



حديث السيادة..!!

د. علي شمخي

اكثــر من ثمانية وســتني عاما مــر على تبوء 
العراق مقعده في عصبة االمم ونيله الســيادة 
على ارضه وســمائه ومياهه كدولة مستقلة 
ومنذ هــذا التاريخ كابــد العراقيون كثيرا من 
اجل ان يكون هذا العنوان الســامي )السيادة 
( واقعا ملموســا في حياتهم يتمتعون باحلق 
الســيادي مثلما تتمتع به الشــعوب االخرى 
فهــل حتقق هذا املفهــوم القانونــي واالداري 
والسياســي في حيــاة العراقيــني ؟ االحداث 
السياسية واالقتصادية واالمنية واالجتماعية 
التي تلت عام 1932 وهو العام الذي صوتت فيه 
الدول املنضوية في عصبة االمم على استقالل 
العراق تثبت ان الصراعات الداخلية واخلارجية 
والتــي كانــت لالنظمــة السياســية ادوارا 
مختلفة فيها تســببت بانتهــاكات متعددة 
نالت من سيادة العراق وعرضت ارضه وسمائه 
ومياهه الى االحتالل والى فتح الباب واســعا 
امــام التدخــالت اخلارجية ويصعب تفســير 
اسباب هذا االختالل في طريقة التفكير التي 
انتهجتها تلك االنظمة وســماحها مبثل هذه 
االنتهاكات لكن الوقائع التاريخية تشير الى ان 
االهتزاز في الوالء الوطني وعدم تقدير عواقب 
االفعال االجرامية واالرمتاء في احضان الوالءات 
لرؤوساء  والقومية  واملذهبية  واحلزبية  الدينية 
وزعماء ومســؤولني عراقيني على مدى العقود 
املنصرمة تسبب بســقوط االف الضحايا من 
العراقيــني وهدر مليارات الــدوالرات من ثروات 
العــراق واقتطاع اجــزاء من اراضيــه واختراق 
اجوائه والتضييق على حدوده البحرية واالعمق 
من ذلك التفريط بســمعة العراق في العديد 
من احملافل الدولية واشاعة ثقافة االنتماء الى 
احملاور والتكتالت والتحالفات اخلارجية وتسويق 
اسباب واهية لهذا الســلوك السياسي حتت 
مبررات حماية القومية او الدين او املذهب ومن 
الغريب واحملزن ان يصل هذا الســلوك املشــني 
الى مســتوى االحزاب واجملموعــات التي تروج 
بني اتباعها ومؤيديهــا ضرورة االرتباط بوالءات 
خارجيــة واذا كانــت زيارة الرئيس الفرنســي 
)ماكــرون ( االخيــرة الــى بغداد فتحــت بابا 
جديدا من ابواب التعاون العراقي – الفرنســي 
في سبيل مســاعدة العراقيني للتخلص من 
ازماتهم السياســية مبا يبعث رسالة تطمني 
بوجــود دولة قويــة مثل فرنســا تريد تدعيم 
مجــاالت الصداقة مع العراقيــني فان مايؤلم 
العراقيني في جانب اخر هو تصريحات الرئيس 
الفرنسي الذي ادرك حجم االنحدار الذي وصل 
اليه ســلوك الطبقة السياســية في العراق 
حينما قال انه يحمل مشروعا )حلماية سيادة 
العراق ( حيث يدرك ماليني العراقييني بحسرة 
مدى اخلسائر الفادحة التي حلقت بالبالد بسبب 
لالنتهاكات من  وتعريضها  بالسيادة  التفريط 
قبل مجموعات فاســدة وفاشــلة في ادارتها 
العراقيــة حرمت بالدهم  الدولة  ملؤسســات 
واالزهارالتي  التنمية  الى منصات  الوصول  من 
تتمتع بها شعوب اخرى نالت استقاللها بعد 
استقالل العراق بسنوات طويلة لكنها صانت 
سيادتها وجعلتها في دائرة احلصانة الوطنية 

العليا . 

تصدر الفنان اللبناني ربيع 
التواصل  مواقع  األســمر 
أيام  بعــد  اإلجتماعــي، 
على إطالقه موال بعنوان 
يجّســد  احلنونــة"  "األم 
التي يعيشها  احلزن  حالة 
اللبنانيــون إينمــا كانوا، 
إنفجار  كارثــة  نتيجــة 
كلمات  من  ال  املــوّ املرفأ. 
وتوزيع  أبوحيــد،  جــورج 
حســني عودة، وكان عدد 
من اخملرجني احملّبني لبيروت 
عرضوا عليه تصوير املّوال 
بطريقــة إحترافية، إال أن 
تقدميه  على  أصّر  األسمر 
وعفوي  بســيط  بشكل 
وخــاٍل مــن املبالغة. وقد 

اخلاص  الفيديــو  حظــي 
واســع  بانتشــار  باملّوال 
التواصل  وســائل  عبــر 
لصدقه  نظراً  االجتماعي 
وتعبيره عن مشاعر احلزن 
اللبنانيني  تكتنــف  التي 
واملغتربــني  املقيمــني 
في  وبيروت  لبنان  ومحّبي 

شتى أنحاء العالم.

تعمل جنمة تلفزيون الواقع 
كيــم كاردشــيان علــى 
إمبراطوريتهــا،  توســيع 
جتارية  عالمــة  فقّدمــت 
 ،"KKW Home"لـ جديدة 
كمــا تســتعد إلطــالق 
األدوات  مــن  مجموعــة 
التي ســيجري  املنزليــة، 
من  العديد  فــي  بيعهــا 
بالتجزئة  البيــع  متاجــر 
حيث ذكــرت انها تخطط 
عائلتها.  زاهر  ملســتقبل 
أن   "People" موقع  وأشار 
املتاجر  ان   "KKW Home"
من  كبيراً  عدداً  ســتضم 

املنتجــات، ومنهــا هدايا 
وسلع إســتهالكية عامة 
ومنتجات وإكسســوارات 
أثاث  الى  إضافــة  احلمام، 
خاصــة  وإكسســوارات 
بغرف النوم، وإكسسوارات 

منزلية بشكل عام.

جميــع  حذفهــا  بعــد 
صفحتها  عبر  منشوراتها 
اخلاصــة على أحــد مواقع 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
الســورية  الفنانة  فاجأت 
بنشــرها  أصالة متابعيها 
صــورة لها، ظهــرت فيها 
أثــارت  جديــدة  بإطاللــة 
بوســتر  وهي  إعجابهــم. 
أللبــوم أصالة اجلديد، الذي 
على  يحتوي  أنه  كشــفت 
مفاجــآت كثيــرة. وقالت: 
نعمة  يصّلي حامداً  "قلبي 
أُصّلي  واالحتــرام،  احملّبــة 
امتنانــاً لثقتكم ودعمكم 
اللذين يبقياننــي دوماً في 
لألفضل  وسعي  أمل  حالة 
مهما  الوقوف  على  وإصرار 
بلغــت اآلالّم، هــذا العمل 
متجّســدة،  روحي  بالّذات، 

اآلتية  بالنِّعم  فائض  عمري 
واجلديدة، فيٌض منســكٌب 
تخّيلتــه  املشــاعر  مــن 
أحداثه  وعشــت من خالل 
حــاالٍت أخرجتني من أنفاٍق 
كادت تــؤول بــي للتــرّدي، 
كّل  صّدقت  جنــْوت.  لكّني 
ورســمت  وتخّيلتها  قّصة 
لكّل أغنية في البال سّيدًة 
وأداء ال  لها صفات ومالمح 
يُشــبه أحداً غير اّلذي في 

خيالي".

ربيع األسمر

أصالة

كيم كاردشيان

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
من االســئلة التي طرحت في كل وقت 
ومكان وما زالت تطرح بالفضول نفسه 
وترقــب االجابة، ما معنــى احلب وكيف 

يتولد بني االشخاص؟
في اجابته يستشهد الطبيب النفسي 
ايهــاب الزبيدي بالفيلســوف اليوناني 
افالطــون الذي وصف احلب بانه التجربة 
الســعيدة والنضج ومن ثــم الكمال. 
والكاتب الفرنســي املتأثر بالفالســفة 
اليونانيني ميشــيل مونتني الذي قال ان 
احلب ما مييز االنسان عن بقية اخمللوقات. 
وتأثير  بناء علــى عمق الشــعور  وقال: 
الهرمونــات البشــرّية على االنســان، 
قســمه العلمــاء الى عدة حــاالت، اذ 
ميكن ان تكون احلاجًة املُشتركة إلشباع 
الرغبة الفطرّية والتي اســهمت بتطّور 
احلاالت  وفــي بعض  وتكاثرها،  األجناس 
ينجذب الشــخص الى آخر بسبب تأثير 
عــدة هرمونات من ضمنهــا الدوبامني 
الذي يُصدره الدمــاغ، والذي يجعل املرء 

ُمتعّلقاً بشريكه أكثر.
وذكــر الزبيــدي ان هناك عدة دراســات 
تتعلق بحالة احلب ومفهومها وسببها 
وكانت نتائجها بأن: النساء غالبا يبحثن 
عمــن يؤمن لهن حياتهــن ماديا ويؤمن 
لهــن احلمايــة أي من يقوم بــدور األب، 
والرجل يبحث عمن تقوم باألعمال التي 
يتكاســل عن ادائها او التي ال يجيدها 
من طهي الى غســل مالبــس وغيرها 
أي من تقوم بــدور األم له. بعض الرجال 
يرغــب ويحب املرأة القويــة التي متارس 
الوصاية عليــه، وهذا يعود لتنشــئته 

على هــذا املنوال، فمن ينشــأ في بيئة 
االعتماد على نفسه، ويقوم احد  حترمه 
الوالديــن او كالهمــا باألعمــال وحتى 
احلديث نيابة عنه فيصبح غير قادر على 
يبحث  وبالتالي  نفسه  مسؤولية  حتمل 
عن مرأة متارس دور االهــل الذين حرموه 
من حتمل مســؤولية نفســه عن غير 

قصد. 
وتابــع: احلب حاجة وجدانيــة، فكل منا 

يبحــث عمن يكملــه، من يجــد فيه 
صورة لنفسه لكن مثلما يرغب وتكون 
متكاملة حســبما يتصــور، ورمبا تكون 
تلــك احدى املشــكالت التي تســهم 
فيما بعد بافشــال عالقة احلب والزواج، 
التصــورات املبالغ بها والصــور املثالية 
التي نرســمها للشــخص الذي نحب، 
الكاتب تشــيزاري يقول: "نحن ال ننتحر 
بســبب احلب من اجل امرأة, بل الن احلب 

يكشف لنا عرينا وبؤسنا, ويظهر عزلتنا 
وسط العدم". لكن يظل احلب كما يقول 
وديع الصافي في اغنيته الشهيرة عليه 
يتعمر اساس الكون، فاألوطان ال تبنى اال 
باحلب ولواله النقرض اجلنس البشري وهو 
من يحدد هويتنا العاطفية. ويبقى لكل 
منا وجهة نظره بشــأن احلب بحســب 
التجارب التي منر بها، وبحســب البيئة 

التي نشأنا وكبرنا فيها.

الصباح الجديد - وكاالت:
طور فريق من الباحثني في استراليا 
الصناعي ميكنه  اجللــد  نوعية من 
التفاعل مع األلم على غرار البشر، 
مصراعيه  علــى  الباب  يفتــح  ما 
أفضل  صناعية  أطراف  ابتكار  أمام 

وروبوتات وبدائل للجلد البشري.
اإللكترونــي  املوقــع  وأفــاد 
فــي  املتخصــص   "techxplore"
التكنولوجيــا أن فريــق بحثي من 
جامعــة "أر.إم.أي.تــي" في مدينة 
تقليد  استطاع  األسترالية  ملبورن 
اجللد  بهــا  التي يشــعر  الطريقة 

البشري باأللم.
الدراســة مادهو  فريق  رئيس  وأكد 
بهاسكاران أن االمنوذج األولي للجلد 
الصناعي ميثل تطورا ملموسا نحو 
اجليل املقبــل من تقنيــات الطب 
احليوي والروبوتــات الذكية، وأوضح 

أن "اجللد أكبر عضو استشعار في 
مبواصفات  ويتميز  البشري،  اجلسم 
مركبة تعمل كوحدات استشــعار 
سريع إلرســال حتذيرات في حاالت 

العرض للنار أو اإلصابة باجلروح".
اجلديد  الصناعي  اجللــد  أن  وأضاف 
"ميكنه التفاعل بشكل فوري مبجرد 

الشعور بالضغط واحلرارة والبرد".
ويحتــوي االمنــوذج األولي من 

اجللــد الصناعي على 
إلكترونية  شرائح 

للتمدد  قابلة 
متصلــة 

ت  ا حــد بو
ة  كــر ا ذ
يلــة  طو
 ، ى ملــد ا
فضــالً عن 
ت  ا حــد و

احلرارة  الستشــعار 
والبرودة.

الباحــث  ويقــول 
عضو  رحمن  أطوار 
الدراســة:  فريــق 
الصناعي  "اجللــد 

اجلديــد ميكنــه متييز الفــارق بني 
الرقيق والوخــز باألصابع  اللمــس 
من ناحية وبني الطعن أو اجلرح من 
ناحية أخرى على سبيل املثال، وهذا 
النوع مــن التمييز لم يجر حتقيقه 

من قبل بطريقة إلكترونية".

تطوير جلد صناعي يمكنه استشعار األلم مثل الطبيعي

الحب يميز االنسان عن بقية 
المخلوقات.. وهنا مكمن سره

الصباح الجديد - وكاالت:
عاد النجم األميركي الشــهير جيرارد باتلر إلى 
مواقع التواصــل االجتماعي بعــد توقفه عن 

النشر خالل األشهر العديدة املاضية.
وشــارك املمثل البالغ من العمــر 50 عاًما أول 
منشــور له منذ مدة طويلة ملشــاركة رسالة، 
تكرمياً لليوم العاملي لألعمال اخليرية، وعلق على 
عدة صــور جمعته بأطفال صغــار ويبدو وهو 
يقــدم لهم الطعام فكتــب :"مرحباً باجلميع! 
كما الحظتــم ، لقد أخذت "إجــازة صيفية" 
بعيداً من وسائل التواصل االجتماعي. ال أحتاج 
أن أخبركم فهذه أوقات جنونية نعيشها، ومن 
املهم أكثر مــن أي وقت مضــى أن نبحث عن 
بعضنا البعض. نظرًا ألن اليوم هو اليوم العاملي 
لألعمــال اخليرية، فليس أفضل من أن نســلط 
الضــوء على قضيــة أحبها وعملــت عليها 

لسنوات عديدة".
وتابع: "Mary's Meal" جمعية خيرية أسســها 
صديق اســكتلندي والوقت ليس ممــالً أبداً حني 

مــع  وقتــي  أمضــي 
األطفــال الرائعني الذين 
اجلمعية  لهــم  تقــدم 
وأشــعر  املســاعدات، 

مشــاركاً  لكوني  بالفخر 
في هــذه القضية املهمة، 

وعلــى الرغم من أننا نعاني 
من جائحــة كورونــا، إال أن 

تربط  أن  استطاعت  اجلمعية 
بني الطعام والتعليم وتساعد 

إنها  أن يأكلوا،  التالميــذ  هؤالء 
أكثــر من مجرد وجبــات في هذا 

الوقت العصيب، وأنا أشجعكم إذا 
تريدوا املشاركة في هذه احلملة  لم 

اإلنســانية أن جتــدوا قضية تهمكم، 
انضموا إلي لنجد طريقة للعطاء، سواء 

عبر الــكالم أم عبر منــح الوقت أم تبرع 
صغير، أعتقد أن عمل اخلير سيشــعركم 

بالسالم وأنا أرسل لكم محبتي".

جيرارد باتلر يدعو جمهوره للبحث 
عن قضية والعطاء للمحتاجين 

الصباح الجديد - وكاالت:
 43 اعتقال  الوطنــي،  األمن  أعلن جهاز 
مروجا ألجهــزة "الغش" االمتحاني في 

ست محافظات.
بيــان صحفي:  وقال فــي 

بــدء  مــع  "تزامنــاً 
النهائية  االمتحانــات 
املنتهية،  للصفــوف 
اجلهــد  كثفنــا 
ي  ر ســتخبا ال ا
عــن  للكشــف 
األجهــزة  مروجــي 

املستخدمة  الراديوية 
الغــش  عمليــة  فــي 

االمتحاني".
اخملتصة  أن "مفــارزه  وأضــاف، 

متكنت في محافظــات )بغداد والبصرة  

والنجف األشــرف  ونينــوى  والديوانية  
واملثنى( من القبــض على ثالثة وأربعني 

متهما".
"عمليــات  أن  وأضــاف، 
القبــض كانــت باجلرم 
إثر  وعلى  املشــهود، 
مصادرة  متــت  ذلك 
املروجني  بحوزة  ما 
ســماعات  مــن 
وأجهــزة  بــث 
وهواتف  السلكية 
وبطاقات  محــورة 

تشويش".
بحســب  اجلهاز  ودّون 
البيــان أقوالهم أصولياً، 
املضبوطات  مــع  وأحالهــم 
القضائيــة اخملتصة التخاذ  الى اجلهات 

املطلوبة  القانونيــة  اإلجــراءات 
بحقهم.

األمن الوطني يعتقل العشرات من مروجي 
الصباح الجديد - وكاالت:أجهزة "الغش" خالل االمتحانات

بعــد توقف لبعــض الوقت بســبب 
يعــود  كورونــا,  جائحــة  تفشــي 
املســابقات  برنامج 
البريطانــي 
لشهير  ا

Britain’s Got Talent إلــى متابعيــه 
بريطانيا  في  التلفزيون  شاشــات  عبر 
والعالم ليقدم حلقــات جديدة ضمن 
التصفيات ما قبل النهائية للمسابقة.
حــرص القائمون علــى البرنامج على 
بالتباعــد االجتماعي وجتنب  االلتــزام 
األماكن املكتظة بالناس, لذا فقد بثت 
احللقــة األولى من البرنامــج من دون 
جمهور في االستوديو كما هي العادة, 
كمــا جلس أعضاء جلنــة التحكيم 
على مقاعد فردية متباعدة بدالً من 

مكتب واحد طويل. 
ما خيب أمل اجلمهــور، غياب جنم 
جلنــة التحكيم ) ســاميون كويل( 
بســبب  باللجنة  يلتحق  لم  الذي 
احلادث الذي تعرض له مؤخراً عندما 

كان يقود دراجته النارية ما اضطره إلى 
الرقود في املستشــفى بسبب إصابته 
ببعض الكسور والرضوض على أمل ان 
ينضم إلــى اللجنة في وقت قريب وقد 
حلت محلة املمثلــة ومقدمة البرامج 
التلفزيونية ) أماندا هولدن ( ومارســت 

دورها كرئيسة للجنة .
 Britain’s Got Talent يذكر ان برنامج
) بريتنس غوت تالنت ( قد أبصر النور 
للمرة األولى في شهر يونيو \ حزيران 
مــن عــام 2007 وتواصلــت جناحاته 
عاماً بعد عــام، واليوم يحظى بأرقام 
مشــاهدة تصل إلى عشــرة ماليني 
مشاهد للحلقة الواحدة فيما جتذب 
التصفيات النهايــة ما يصل إلى 18 

مليون مشاهد. 

الصباح الجديد-وكاالت:
كشــفت شــركة Jeep عن 
ســيارات  من  امنــوذج  أحدث 
Grand Wagoneer ليحظــى 
باهتمام كبير مــن الناس في 

شتى بلدان العالم.
وأثارت الســيارة اجلديدة إعجاب 
الناس ومراقبي ســوق الســيارات 
بفضل العديد مــن املواصفات التي 
حصلــت عليها، والتــي من ضمنها 
الهيــكل الكبير الــذي صمم ملنح 
واحلداثة  العصريــة  طابــع  املركبة 
وحافــظ بالوقت نفســه على روح 
تصاميم سيارات  Jeep التقليدية.

كما متيزت الســيارة بقمرتها الواســعة 
التي أتت مبقاعد جلدية مريحة مخصصة 
مبنظومــات  مجهــزة  ركاب،  لســبعة 
كهربائيــة متطورة لتبريدهــا وتدفئتها 
والتحكــم بوضعياتها لتناســب جميع 
الركاب، وبشاشــات تســمح لكل راكب 
الفيديوهــات  مبشــاهدة  باالســتمتاع 

ومحطات التلفزة.
 أمــا واجهة القيادة فزينــت بعناصر من 
اخلشــب واأللومينيوم، وزودت بشاشــتني 
متطورتني مبقــاس 12.3 بوصــة ، ومقود 
مجهــز بــأزرار ومفاتيــح تســاعد على 
التحكم بأنظمة القيادة والصوت والعديد 

من أنظمة املركبة.

تحفة جديدة لعالم السيارات 
Jeep رباعية الدفع من

Britain’s Got Talent يعود بغياب نجمه سايمون كويل
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