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رياضة

إعالم الوزارة:

للصحة  العليا  اللجنــة  أعلنت 
العراق،  الوطنية في  والســامة 
بعــودة  الســماح  أمــس،  أول 
والرياضية  الشــبابية  االنشطة 
ابتداء من الـ12 من شــهر ايلول 
اجلاري بعد توقفها بسبب جائحة 

كورونا.
االعام  لـ)قســم  ذلــك  اعلــن 
وزير الشباب  واالتصال احلكومي( 
ان  مبينا  درجال،  عدنان  والرياضة 
والشبابية  الرياضية  االنشــطة 
ستســتأنف اعتبــارا مــن يوم 
الســبت املقبل املصــادف الـ12 
مــن شــهر ايلــول اجلــاري، مع 
مراعــاة أهمية االلتــزام بتدابير 
الصحة الوقائية وقواعد التباعد 
االجتماعــي بشــأن الوقاية من 
املســتجد، وحث  ڤيروس كورونا 
اتباع  مواصلــة  علــى  اجلميــع 
اإلرشــادات الصحية الرســمية 
وسامة  سامتهم  على  حفاظا 

أسرهم واجملتمع.
وبني الوزير درجــال ان االيام التي 
ستســبق انطــاق االنشــطة، 
ســتكون فرصــة امــام االندية 
ومنتديات  الرياضيــة  واالحتادات 
ومــدارس  والرياضــة  الشــباب 
للتهيئــة  الرياضيــة  املوهبــة 
األنشــطة  لعودة  واالســتعداد 

بشكل رسمي 
وسبق لوزارة الشباب والرياضة ان 
أرسلت كتابا موقعا من قبل وزير 

الشــباب والرياضة عدنان درجال 
معنونا الى وزير الصحة بشــأن 
املوافقة على انطاق االنشــطة 
والرياضية  الشبابية  والفعاليات 
فــي مختلــف اجملــاالت وجلميع 
احملافظــات، مــع التأكيــد على 

االلتزام بتعليمات خلية االزمة.
تزامنا مع  يأتــي  وان هذا االجراء 
انطــاق االنشــطة والفعاليات 

والبطوالت  والرياضية  الشبابية 
والدولية،  واالســيوية  العربيــة 
وألجل فســح اجملال امام شبابنا 
ورياضيينا فــي األندية واالحتادات 
الى  العودة  من  وغيرها  الرياضية 
الرياضية  ممارســة أنشــطتهم 
في مختلــف االلعاب وتأهيلهم 
لتحقيــق افضــل النتائــج في 
احمللية  والبطولــة  املشــاركات 

والعربية والدولية.
إلى ذلــك، اكــد وزير الشــباب 
والرياضة عدنان درجال ان التواصل 
اإليجابي بني الشباب والبحث عن 
احللول وتشخيص السلبيات احد 
اهم اســباب النهضة الشبابية 
التي تصل الى اعلى املســتويات 

وحتقق األهداف بخطوات ثابتة.
واضــاف خــال اللقــاء الــذي 

جمعه امس مــع مجموعة من 
عبر  الناشــطني  االنبار  شــباب 
انه   ، املغلقة  االلكترونية  الدائرة 
شــخصيا ومن خــال التواصل 
مع الشــباب يحقق فائدة كبيرة 
فــي وضــع احللــول الصحيحة 
العمل، مضيفا  وتأشير سلبيات 
ان مــا قدمه شــباب االنبار من 
ورؤى مهمة لرســم  مداخــات 

والرياضي  الشــبابي  الواقعــني 
للبطالــة  املنتظــرة  واحللــول 
وتفشــي بعض الظواهر الشاذة 
عــن مجتمعاتنــا كان نتيجــة 
املطلوب  الدعم  لغياب  طبيعية 
الشــباب  مديرية  مع  والتواصل 
ومنتدياتها العاملة التي تضررت 
الرياضية بفعل زمر  مع املنشآت 

االرهاب الداعشي.
في  الشــباب  دور  درجــال  وثمن 
االنبار وتأثيرهــم في اجملتمع من 
في  التطوعية  االعمــال  خــال 
مواجهة جائحة كورونا التي كان 
التقارب  فــي  التاثير  اعظم  لها 
الشــبابي  العمل  في  والتواصل 
، ونــوه درجال ان تشــتت العمل 
التطوعي باجتاهات عدة ومن دون 
تنظيم مبرمــج بفرقة اوفرقتني 
االيجابية  اثاره  يسهم في ضياع 
داعيا الشــباب الى العمل بروح 
من  واالســتفادة  الواحد  الفريق 
اخلبــرات واالبتكارات الشــبابية 
اجلديدة ، مشــددا علــى ان وزارة 
الشــباب على اســتعداد لدعم 
التوجهــات واألفــكار اإليجابية 

لشباب االنبار.
الــى طروحات  واســتمع درجال 
كثيــرة تبــادل علــى تقدميهــا 
الشــباب في اجلوانــب الثقافية 
والفنيــة والعلميــة والرياضية 
فضــا عــن العمــل التطوعي 
الشــكر على جميع  وقدم لهم 
مــا مت طرحه مبوضوعيــة واعدا 
ميدانيا  الدائم معهم  بالتواصل 

او عبر الدوائر االلكترونية.  

إنطالق االنشطة الشبابية والرياضية ابتداء من السبت المقبل  
أحمد دحام مدربا درجال يبحث مشكالت شباب االنبار عبر الدائرة االلكترونية

للناصرية

الشباب تتفقد 
ملعب صالح الدين 

محاضرة لمواهب 
واسط بكرة الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الهيئة اإلدارية لنــادي الناصرية، عن 
التعاقد مع املدرب أحمد دحام لقيادة الفريق 
فــي الفترة املقبلة.وجاء اإلعــان خال مؤمتر 
صحفي عقدته الهيئة، بحضور املدرب اجلديد 
وأعضاء اإلدارة ونخبة من رّواد النادي السابقني 

ورابطة اجلماهير. 
وقال رئيــس الهيئة إحســان اإلزيرجاوي في 
تصريــح صحفــي إن »إدارة النــادي قــررت ، 
السابق أحمد  العراقية  الكرة  تســمية جنم 
دحــام مدربــاً لفريقها الكــروي لقيادته في 
دوري الدرجة األولى باملوســم املقبل« .وأضاف 
أن »إدارة النادي وضعت ثقتها بدحام، وتركت 
له حرية اختيار املدربني املســاعدين وإكمال 
اجلهاز الفني للفريق وخوض التدريبات بأقرب 
وقت حتضيراً للــدوري التأهيلي، واعداً بتوفير 
النجاح والعمل بروح الفريق  كل مستلزمات 
الواحد مــن أجل حتقيق حلم عودة النادي إلى 

مصاف الكبار«.
فيما أكد املدرب أحمد دحــام رغبته الكبيرة 
فــي قيــادة نــادي الناصرية وإعــادة أمجاده 
الكروية، مشــيداً بالتاريــخ الرياضي الكبير 
الذي يحمله النادي.وأشاد دحام باخملطط الذي 
يسعى من خاله رئيس النادي واإلدارة للعودة 
بفريق الكــرة إلى مصــاف دوري األضواء من 
اإلشراف  النادي مهمة  إدارة  جديد.وســلمت 
على الفريق باملوســم املقبــل لنجم الكرة 

السابق ماجد عودة العصمي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال 
املُدير املنفذ ملشــروع ملعب صــاح الدين أوس 
نوري بحضور مدير عام الدائرة الهندسية واملاك 

الهندسي املتخصص في الوزارة.
وشــدد الوزير درجال على ضرورة اإلســراع في 
العمل مع دقة التنفيــذ واهمية حتضير جميع 
املستلزمات اخلاصة باملشروع من مناشئ عاملية 
عاليــة اجلودة لكي يظهر املنجز الرياضي بأبهى 
صــورة ممكنة مطابقــا للمواصفــات الدولية 
املطلوبــة ، وأضاف فــي حديثه املوجــه ملدير 
الشركة املنفذة انه على الرغم من قلة االموال 
اال ان احلكومــة العراقية حتــاول جهد االمكان 
إيجاد بدائل مالية من أجل تســيير أمور العمل 
واحليلولة من دون توقف املشاريع االستراتيجية 
املهمة ، وطالب السيد الوزير، الدائرة الهندسية 
ايضا بضــرورة االســتمرار في تقــدمي التقرير 
االســبوعي عن جميع املاعب واملشــاريع التي 
يتواصل العمل فيها حاليا ومن ضمنها ملعب 
صاح الدين، الذي من املؤمل وصوله الى نســب 
اجناز عالية خال مدة قياسية ونحن واثقون بأنه 
ســيكون اضافة كبيرة جدا للحركة الرياضية 
في عموم العراق فضا عن خدمة ابناء احملافظة 

والرياضة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واحملاضــرات  التدربيبــة  وحــدات  تواصــل 
األلكترونية للمركــز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية في واسط ،حيث نظم املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية لتنس الطاولة هناك 
الربط   ( ألكترونية جديــدة بعنوان  محاضرة 
بني الضربــات القصيــرة والطويلة في تنس 
الطاولة( بأشراف املدرب عمار بشار ومبشاركة 

مجموعة من املدربني واملشرفني والاعبني.
واقام مركز املوهبــة الرياضية في محافظة 
واسط العديد من الفعاليات واألنشطة عبر 
الدائرة اإللكترونية متاشــيا مع الوضع العام 
الذي فرضه انتشــار فايروس كورونا »كوفيد 

19« والتزاما بتعليمات خلية االزمة.
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تقرير

إعالم النادي: 

افتتح عصر أول أمــس األثنني، نادي 
الدفاع املدني مدرســته الكروية في 
ماعب النــادي والتي تضم ٥٠ العبا 
من فئة ٢٠٠٢ الى ٢٠٠٨، حيث تضم 
فئات االشــبال والناشئني والشباب، 
ابتداء من  يوميا  التدريبات  وستكون 

اليوم االربعاء.
الدكتــور عادل  النادي  رئيــس  وقال 
احلر : مشــروع املدرسة تاخر بسبب 
العالم  التي شــلت حركة  اجلائحة 
اجمع والرياضية على وجه اخلصوص 
التي لــم يصدر فيه امــر من خلية 
االزمة اال يوم امس التي وافقت فيه 
على اعادة النشــاطات الرياضية مع 
تطبيــق الوقاية، وســنطبق جميع 
تعليمات الوقاية ابتداء من اول وحدة 
تدريبية حافظا على سامة اجلميع.

واضــاف احلــر : ســنكون داعمــني 
لهــوالء الفتية من اجــل صقلهم 
الى  ورفدهم  الصحيــح  بالشــكل 
النادي واملنتخبــات الوطنية، وقد مت 
جتهيزهم بشــكل كامل، وحتفيزهم 
علــى التدريبات اليوميــة من خال 

تواجدنا معهم . 
من جانبه قال مدرب املدرســة حازم 
موحي: املدرســة تضم مواهب عدة 
مــن جميــع الفئات الســنية التي 
يســمح لهم باللعب ضمن االندية 
واملنتخبــات الوطنيــة لــكل فئات 
االشــبال والناشئني والشباب، حيث 
تضم مدرســتنا ٥٠ العبا باشــراف 
عــام مــن قبــل ادارة نــادي الدفاع 
املدني ومشــرف الفرق حسني مطر 
حســان وانا وزمائــي املدربني حيدر 
كاظم شــراد ووســام ســام علي 
نقوم باالشــراف على االمور الفنية 
للمدرســة،  ونقدم شكرنا وتقديرنا 
الــى الهيئــة االدارية للنــادي على 
تعاونهم معنــا ودعمهم لنا وايضا 
باملســتقبل، وسنكون  وعدونا خيرا 
عند حســن ظنهم في صقل هذه 

املواهب.
إلــى ذلك، وضمن نشــاطات النادي، 
قدم الســيد رئيس الهيئــة االدارية 
عادل  الدكتور  املدنــي  الدفاع  لنادي 
احلر الزم التميمي درع للســيد اللواء 
وزارة  البشــرية في  املوارد  مدير عام 
الداخلية عرفانــا منه للجهود التي 
تبــذل من قبل الســيد اللــواء في 

تقدمي أعلى اخلدمات ملنتسبي الوزارة 
وتذليــل كافة الصعوبات التي تقف 
إلى  مشيرا  الوزارة.  منتســبي  أمام 

اجلهود الصادقة واخليــرة التي تبذل 
اللواء فــي اإلدارة  من قبل الســيد 
اجلديــدة للرقي بواقع املديرية. ضمن 

منهاج مرســوم من قبل السيد وزير 
الداخلية احملترم.

هذا واجنزت الدائــرة البدنية التابعة 

الى وزارة الشــباب والرياضة، جدول 
واملصادق  لعــام ٢٠١٨  األندية  تقومي 
وزير الشــباب  عليهــا مــن قبــل 
الدفاع  نــادي  احتل  والرياضة، حيث 
املدني املرتبة ١٤ من اصل ٣٧ لفئة )أ( 
اللجنة  اعدته  الذي  التقرير  بحسب 
البدنية  الدائــرة  املكلفة مــن قبل 
في وزارة الشــباب والرياضة، واملركز 
الثالث في األندية املؤسســاتية من 

اصل ٤٦ ناديا. 
واوضح امني سر نادي الدفاع املدني، 
اكرم والــي، قائا : جهودنا لم تذهب 
وما  املاضيني،  العامني  خال  ســدى 
بذلناه مــن جهد كبير فــي تطوير 
نادينــا، حيث حققنا رقما قياســيا 
في فتــرة وجيزة، وطموحنا ان نرتقي 
املقبلة،  السنوات  األفضل خال  الى 
نعــم حصلنا علــى الترتيب ١٤ في 
تقومي األندية من اصل ٣٧ ناديا، وهذا 
يعنــي اننا صنفنا بحســب الدائرة 
البدنية فــي فئة )أ(، وبذلك أصبحنا 
امــام مســؤولية اكبر فــي تطوير 
نادينــا، بالرغم من اننا ســابقا لم 
نشــكل بجميع الفئات بسبب عدم 
مقرا  امتاكنا  وعــدم  املشــاركات، 
للنادي، وليست لدينا أية مشاركات، 

بينما اليوم اجلميــع يعلم ان الدفاع 
املدني من االندية احليوية في رياضتنا.
كنا  املاضية  الســنوات  والي:  واضاف 
نقف في قاع الترتيب بالنسبة للفرق 
لدينا تصنيف  املؤسساتية، ولم يكن 
أســوة بباقي األندية، واألسباب كثيرة 
كما ذكرت البعض منها اعاه ، لكننا 
اليوم نقف في املركز الثالث من اصل 
)٤٦( ناديا مؤسساتيا، وصنفنا في فئة 
)أ( ، وهذا كلــه جاء باالجتهاد واملثابرة 
والعمل الدؤوب الذي نبذله انا وزمائي 
في الهيئة اإلدارية للنادي، ســيما وان 
اللجنة اطلعت على مقر نادينا وعدت 
تقريرا مفصا عن جميع االمور املالية 
واإلداريــة واملشــاركات التــي تخص 
ألعاب النــادي، وما حققناه خال هذه 
الفتــرة، اذ كنا قاب قوســني او ادنى 
من التأهــل الى الــدوري املمتاز بعد 
خسارتنا في املباراة النهائية مع فريق 
اربيل، وايضا حصول الفريق النســوي 
على املركــز االول ببطولة اليد، فضا 
عن باقي املشــاركات للعاب األخرى ، 
وجــاءت النتائج كلها إيجابية ، فضا 
عن حصولنا على شــهادة التأسيس 
الدائمية من قبــل الدئرة البدنية في 

وزارة الشباب والرياضة.

نادي الدفاع المدني يفتتح مدرسته الكروية 
تبدأ التدريبات اليوم 

املدرسة الكروية لنادي الدفاع املدني

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الهيئة التطبيعية لاحتاد 
املركزي لكرة القدم، ان مطلع شهر 
املقبل، ســيكون  الثاني  تشــرين 
موعداً النطــاق الدوري املمتاز في 

موسمه اجلديد -2020 2021.
للصحة  العليا  اللجنــة  ووافقت 
النشاط  والسامة على استئناف 
الرياضي فــي العراق في الـ12 من 
شــهر أيلول اجلاري، بعد توقف دام 

قرابة ســتة اشهر بسبب جائحة 
التطبيعية  عضــو  كورونا.وقــال 
اســعد الزم إن "الــدوري املمتــاز 
ســينطلق بعــد 50 يومــاً مــن 
اســتئناف النشــاط الرياضي في 
الباد والذي يصادف مطلع شــهر 
الثاني املقبل، كي تستعد  تشرين 

االندية بشكل جيد".
التطبيعية  "الهيئــة  أن  وأوضح 
راعــت فيهــا  وضعــت خطــة 

االجــراءات الوقائية مــن فيروس 
الدوري  اقامة  كورونا حيث سيتم 
الــدوري كما في  املمتــاز بنظام 
الســابقة  الســنوات  في  حدث 
مــع وضع جــدول كامــل جلميع 
قد  التطبيعية  وكانت  املباريات". 
قررت الغــاء الدوري املمتاز 20190 
2020 من دون حتديد الفائز بسبب 
اجلائحة وعــدم لعب عدد  ظروف 

كبير من املباريات.

إعالم شؤون اٌلقاليم:
لدائرة شــؤون  العــام  املديــر  عقد 
الشــباب  بوزارة  واحملافظات  االقاليم 
والرياضة طالب جابر مسلم اجتماعاً 
للشــؤون  معاونيه  ضــم  تنظيمياً 
االدارية منير قدوري جاسم وللشؤون 
الفنية د. ميثم حســني امني ،فضا 
عن مســؤولي اقســام الدائرة وعدد 
من مســؤولي الشــعب فيها ، وقد 
االستعداد  لبحث  االجتماع  خصص 
التنظيمي والفني بالدائرة الستئناف 
العراق،  فــي  الرياضية  النشــاطات 
والــذي مــن املتوقع ان يكــون قريباً 
ومتزامنــاً مع مقــررات خلية االزمة 
احلكوميــة اخلاصــة مبحاربة جائحة 
فايــروس كورونــا ، والقاضية بإعادة 
الــدوام الرســمي في املؤسســات 
احلكوميــة ، ورفــع اجــراءات احلظر 

الوقائي اجلزئي.
مســلم اكد على ضــرورة ان تكون 
االنطاقة اجلديدة في العمل ســواء 
في املراكز الوطنيــة لرعاية املوهبة 

الرياضية في بغداد واحملافظات او في 
للدائرة  التابعة  الرياضية  املنشــآت 
، متســمة بالتجديد و االبتكار، وان 
رصيد  اكبر من  بشــكل  تســتفيد 
اخلبــرة فــي االدارة الرياضيــة الذي 
كســبته   خــال ســنوات عملها 
املتعاقبة ، وان تتناســب مع الظروف 
العامــة التي يعيشــها البلد جراء 

اســتمرار ازمة وباء كورونا وتداعيات 
ذلك اقتصاديا واجتماعيا.

بعدها اســتمع املدير العــام لدائرة 
شــؤون االقاليم و احملافظات  الى ما 
طرحه اجملتمعون من افكار ومقترحات 
ملعاجلة النواحي التنظيمية و الفنية 
التدريبيــة الازمــة لهــذه املرحلة 

اجلديدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس جلنة احلــكام في الهيأة 
التطبيعية، عــاء عبد القادر، تأجيل 
الذي ُحدد له  موعد اختبارات احلكام 
مســبقا في األسبوع األول من شهر 
ايلول احلالــي، وذلك عطفا على عدم 
موافقة خلية األزمة على اســتئناف 
النشــاط الرياضي بســبب جائحة 
كورونا، األمر الذي دعا جلنة املسابقات 
إلى تأجيل موعد انطاق الدوري حلني 
صدور املوافقة من قبل خلية األزمة. 

وقال عبــد القــادر: ان املوعد األولي 
املفترض إلجــراء االختبارات للحكام 
مت تأجيلــه بناًء علــى تأجيل انطاق 

الــدوري، علــى أن جتــرى االختبارات 
مبوعد جديد يتم حتديده قبل انطاق 
املسابقة بأسبوعني على وفق موعد 
رســمي من قبل جلنة املسابقات في 
ومبوافقة خلية  التطبيعيــة،  الهيأة 
األزمة. مشــددا على ضرورة تطبيق 
في  للحــكام  الصحية  االرشــادات 
فترة االختبــارات  بإجراء الفحوصات 
الطبية التي تثبــت خلو احلكام من 
فيروس كوفيــد 19 ، قبــل الدخول 
لاختبارات.مؤكــدا ضــرورة تطبيق 
مســألة التباعــد االجتماعــي بني 
احلكام خال فترة االختبارات لضمان 

سامة اجلميع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئــة االدارية لنادي نفط 
، أمس، عن جتديد  الرياضي  ميسان 
تعاقدها مع العب الوســط »اكرم 
انتهاء  بعــد  اخر  ملوســم  رحيم« 

اعارتــه لنادي الشــرطة ،حيث انه 
ســيمثل نادي نفط ميســان في 

املوسم املقبل.
وينطلــق دوري الدرجــة املمتــازة 
للموســم اجلديــد مطلع شــهر 

تشرين الثاني املقبل بعد قرار جلنة 
العليا  الوطنية  والسامة  الصحة 
ابتداء  الرياضية  االنشــطة  اطاق 
من يوم الســبت املقبل املوافق 12 

أيلول اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلديد«  »الصباح  اســرة  تتقدم 
بالتهنئة إلى الكابنت حيدر رحيم 
جنم املنتخبات الوطنية الســابق 
ونادي القوة اجلوية »حيدر رحيم« 
شهادة  على  حصوله  ملناســبة 
الدكتــواره مــن كليــة التربية 
الرياضة / جامعة  البدنية وعلوم 

بغداد. وبتقدير امتياز
»تأثير  املوســومة  أطروحته  عن 
باســتعمال  خاصــة  مترينــات 
 QUALITY RESPONSE( جهاّزي 
FITLIGHT& ( لتطوير ســرعة و 

أداء بعض املهــارات املركبة  دقة 
و القدرات احلركيــة لاعبي كرة 

القدم بإعمار14 سنة ».
اقيمــت املناقشــة صبــاح أول 
7 أيلول  أمــس االحــد املوافــق 
2020 في قاعــة »أ.د محمد رضا 
إبراهيم في الكلية/ وتألفت جلنة 
املناقشــة من »د صالــح راضي 
رئيسا وعضوية د. أحمد خميس 
إبراهيم  حيدر غضبان  ود.  راضي، 
ود. حبيب شــاكر جبر ود. ميثم 
حبيب ســبهان ود. صباح قاسم 

مشرفا«.

تشرين الثاني المقبل موعدًا 
لبدء دوري الكرة الممتاز 

شؤون االقاليم تستعد النطالقة عمل 
جديدة مع استئناف النشاط الرياضي 

موعد جديد إلختبارات حكام الكرة 

أكرم رحيم يجدد لنفط ميسان

شهادة الدكتواره لنجم الكرة حيدر رحيم 

الدكتور حيدر رحيم

عالء عبد القادر

اجتماع شؤون االقاليم واحملافظات

إنطالق االنشطة الشبابية 
والرياضية ابتداء من 

السبت المقبل
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
تســتضيف فرنســا اجتماعــا جملموعة دول 
املتوســط األوروبية الســبع، غــدا اخلميس 
، لبحــث التوتر مــع تركيا، بينمــا اتهم وزير 
خارجية اليونان تركيا بأنها تنتهك ميثاق األمم 

املتحدة.
ويتصاعد التوتر شرقي البحر املتوسط، حيث 
هناك اندفاع تركي، واحتشاد عسكري يوناني، 
واســتنفار سياســي أوروبي، بينمــا تغيب 
التكهنات التي تنبئ بقرب الوصول إلى حلول 
وسط، تنزع فتيل صراع الغاز، في أخطر بقعة 

مائية.
وتصر فرنســا على حتييد تركيــا عن مآربها، 
بتحقيق السيادة في املمر املائي، وتعمل على 
رص صف الدول األوروبية املتشاركة في البحر 
املتوســط، وأعلنت عن اســتضافة اجتماع 
واليونان  البرتغــال  وإســبانيا  إيطاليا  يضم 
وقبــرص ومالطا، بغــرض دراســة التوترات 

الراهنة مع أنقرة.
وترفض اليونان ما تعتبره حوارا حتت نير االبتزاز 
أو التهديــدات التركية، وتنتقد اســتعراض 
القوة، الذي ميارسه األتراك، وتشدد على أن ما 
تقوم به أنقرة يعد مخالفة صريحة للمواثيق 

الدولية.
وقال وزير خارجية اليونــان، نيكوس دندياس: 
“تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات 
حرب في كل مــكان، وهي الدولــة الوحيدة 
التي تهدد جيرانها باحلرب، إذا اختاروا ممارسة 
تنتهك بشــكل  إنها  القانونية،  حقوقهــم 

صارخ ميثاق األمم املتحدة.”
الوزيــر اليوناني، بعــد لقائه وزيــر اخلارجية 
أثينا،  بارتولو، الذي يزور  املالطي، إيفاريســت 
أكد ضرورة وقوف أوروبا بشــكل كامل، ودون 

تردد في مواجهة التحديات التركية.  
وأضــاف دنديــاس: “تصرفات تركيا ليســت 
موجهــة فقط ضــد دولة عضو فــي االحتاد 
األوروبي، بل موجهة ضد االحتاد نفسه، تركيا 
تنتهك جوهر مبادئ االحتاد، وجوهر املكتسبات 

األوروبية املشتركة”.
ويواصــل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
استراتيجية التصريحات االستفزازية، ويضخ 
التهديد والوعيد، ملوحا بــأوراق القوة لديه، 
بأن تلك الدول تغامر، وســوف تتكبد خسائر 

جسيمة. 
وقــال أردوغــان: “أقول ألولئــك الذين يقفون 
ضــد تركيا، إنكم جتازفون بســامة ورفاهية 
مواطنيكم وأمتنــى أال تدفعوا ثمنــاً باهظاً 

عندما يحني الوقت”.
اليوم حتول الشريان املائي لساحة نزاع محتدم، 
يبدو في ظاهره، أنه حول مصادر الطاقة، لكن 
في بواطنــه، تغذيه خافات أعمق على حدود 

بحرية، حتمل في باطنها اخلير الوفير.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أظهــر فيلــم وثائقــي جديد أن 
مؤســس تنظيم القاعدة أسامة 
بــن الدن رمبا يكون قــد تواصل مع 
أتباعه من اإلرهابيني عبر رســائل 
مشفرة في مقاطع فيديو إباحية، 
حســبما نقلت عدة صحف بينها 
“ذا صن” و”صحيفة إنترناشــيونال 

بيزنس تاميز” و”ذا ديلي ميل”.
وجاءت هــذه املعلومــات في جزء 
مــن وثائقــي جديد خــاص بقناة 
يكشف  جيوغرافيك،  ناشــيونال 
ويحلل طبيعة املواد الرقمية التي 
مت العثور عليها في اجملمع الذي كان 

يختبئ فيه بن الدن في باكستان.
وكانت قوات أميركية خاصة قتلت 
العقل املدبر لهجمات 11 سبتمبر 
في مخبئه السري في مدينة أبوت 
آباد الباكســتانية فــي الثاني من 
مايــو 2011، خــال عملية أمنية 

ليلية.
من  العديــد  تتــردد  اآلن،  وحتــى 

نظريات املؤامرة بشــأن وفاة أكثر 
ويعتقد  العالــم،  فــي  املطلوبني 
البعض أن اإلدارة األميركية حينها 
لم تكشــف احلقيقة الكاملة عن 

وفاة بن الدن.
وبعد أيام قليلة من مقتله نشرت 
نقا عن مســؤولني  رويترز،  وكالة 
أميركيــني، أن القــوات األميركية 
اخلاصة التي قتلت أسامة بن الدن 
عثرت على مــواد إباحية في اجملمع 

الذي كان يختبئ فيه.
وحينهــا قــال املســؤولون إنهم 
الذي  املكان  بشــأن  متأكدين  غير 
جرى فيــه العثور على املواد حتديدا 
فــي اجملمع أو من كان يشــاهدها. 
أضاف  حتديــدا،  أكثــر  وبشــكل 
املســؤولون أنهم ال يعلمون ما إذا 
كان بن الد نفسه حاز تلك املواد أو 

شاهدها.
أقراص ذاكرة رقمية

ومن بني املواد التي حصلت عليها 
من  اخلاصة  األميركيــة  القــوات 

ذاكرة رقمية، يعتقد  أقراص  اجملمع 
مسؤولون أنها لعبت دورا في نقل 
رســائل إلكترونية من وإلى زعيم 

تنظيم القاعدة الراحل.
وتشــمل اجملموعــة حوالــي 470 
ألف ملف رقمي، و250 غيغا بايت 
 USB 100 من البيانــات، وأكثر من
ناقــل متسلســل عــام وأقراص 
مضغوطة،  وأقراص  رقمية،  فيديو 
وخمسة أجهزة كمبيوتر، وهواتف 

محمولة متعددة.
الذي  الوثائقي  الفيلــم  ويحــاول 
أنتجته ناشــيونال جيوغرافيك أن 
الدن،  لنب  النفســية  احلالة  يفسر 
وعاقتــه بأســرته، ووجهة نظره 
حول اإلميــان والدين، فضا عن إرثه 

من العنف والدمار.
وفي هذا الفيلم الوثائقي، يتحدث 
القومي في ســي  األمــن  محلل 
إن إن، بيتــر بيرغن، عــن حياة بن 
الدن الشــخصية من خال فحص 
متعمق ألقــراص الذاكرة الرقمية 

التي مت رفع السرية عنها حديثا. 
وبحســب بيرغن فــإن املعلومات 
الواردة في ملفات أســامة بن الدن 
بصمة  وراءهــا  “تركت  الرقميــة 
لرجــل معقد، مســؤول عن قتل 

اآلالف من الناس”.
بــن  كان  التقريــر،  وبحســب 
الدن يخشــى اســتخدام البريــد 
إلصــدار  كوســيلة  اإللكترونــي 
ألن  عناصــره،  إلــى  تعليمــات 
التشــفير املوجود على الرسائل ال 
ميكن الوثوق به، فلذلك اعتمد على 
اإلفام اإلباحية التصاله مع العالم 
اخلارجي أو عبر أشــخاص كان يثق 

بهم.
ومع ذلك،  يشــير عالــم النفس 
الشــرعي وخبير وكالــة اخملابرات 
املركزية ريد ميلــوي  إلى أنه على 
الرغــم مــن جميــع مزاعمه عن 
التدين رمبا كان بن الدن مجرد رجل 
عــادي أراد االنغماس فــي “أعمال 

إرضاء الذات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعــت مفوضــة األمم املتحدة 
الســامية حلقــوق اإلنســان، 
موسكو  باشــليه،  ميشــيل 
أو  إلجــراء  الثاثــاء،  امــس 
“حتقيق شــامل  مع  التعــاون 
ومحايد”  ومســتقل  وشفاف 
بغاز  املفترض  الهجوم  بشــأن 
األعصــاب نوفيتشــوك، الذي 
البارز  املعــارض  لــه  تعــرض 

أليكسي نافالني.
وأفادت باشــليه فــي بيان أن 
أو غير  التســمم  “عدد حاالت 
ذلك من االغتياالت املستهدفة 
ملواطنني روس حاليا وســابقا، 
ســواء ضمن روسيا نفسها أو 
علــى أراض أجنبية على مدى 
العقدين املنصرمني يثير القلق 

البالغ”. 

وشددت على أنه “يتحتم على 
التحقيق  الروسية  السلطات 
بشــكل كامل بشــأن اجلهة 
املسؤولة عن هذه اجلرمية التي 
تعد خطيــرة للغاية وارتكبت 

على األراضي الروسية”.
وهو  )44 عاما(،  نافالني  وَمرِض 
ناشــط محارب للفساد وأحد 
الرئيس فادميير  أشد معارضي 
بوتــني، عندمــا كان على منت 
طائرة فوق ســيبيريا الشــهر 
املاضــي، وخضــع للعاج في 
البدايــة في مستشــفى في 

سيبيريا قبل نقله إلى برلني.
هذا الهجوم هو األحدث ضمن 
سلســلة طويلة من محاوالت 

اغتيال طالت منتقدي بوتني.
األســبوع  أملانيــا  وحتدثــت 
املاضــي عــن “أدلــة قاطعة” 

على أن اخلصــم األبرز للرئيس 
تعرض  بوتني،  فادميير  الروسي، 
للتســميم بغــاز األعصــاب 
“نوفيتشــوك”، الذي استخدم 
السرية  روسيا  من قبل أجهزة 
فــي الهجــوم علــى العميل 
سكريبال،  ســيرغي  السابق، 
في  تعرض حلادث مشابه  الذي 
مدينة سالزبري اإلنكليزية عام 

2018، وفق سلطات بريطانيا.
األمم  مكتــب  قــال  وفيمــا 
املتحــدة حلقوق اإلنســان إنه 
ليــس فــي وضع يســمح له 
بتوجيه اتهامات مباشــرة إلى 
موســكو في هــذه القضية، 
أشــارت باشــليه إلى أن املواد 
ويصعب  معقدة  املستخدمة 

احلصول عليها.
من  العديد  يثيــر  “هذا  وقالت 

األســئلة. ملاذا استخدام مواد 
يســتخدمها؟  من  هذه؟  مثل 

كيف حصلوا عليها؟”.
وأوضحت باشــليه أنه قبل أن 
يتعــرض نافالني للتســميم 
مــرارا  تعــرض  املفتــرض، 
للمضايقة واالعتقال واالعتداء، 
إما من قبل الســلطات أو من 

قبل مهاجمني مجهولني.
وتابعت “من الواضح أن نافالني 
كان شــخصا فــي حاجة إلى 
حمايــة الدولة حتــى لو كان 
شوكة سياســية في خاصرة 

احلكومة”.
وأضافــت “ليس كافيــا إنكار 
واستبعاد  للتســمم  تعرضه 
احلاجة الى إجراء حتقيق شامل 
في  وحيادي وشفاف  ومستقل 

محاولة االغتيال هذه”.

أوروبا بقيادة فرنسا 
تحتشد لمواجهة تركيا

مسؤولة دولية تطالب موسكو بالتعاون ناشيونال جيوغرافيك تحل “لغز” المواد اإلباحية في مخبأ بن الدن
مع تحقيقات تسميم الروسي نافالني

متابعة ـ الصباح الجديد :

الروســي،  اخلارجية  وزيــر  قــال 
سيرغي الفروف، إن منطقة إدلب 
خلفــض التصعيد هــي من أهم 
مع  الروســي  التعاون  مجــاالت 

تركيا.
وقال الفــروف إن من أهم اتفاقات 
روسيا مع تركيا هو “العمل على 
املعتدلة  املعارضــة  بني  الفصل 

واملتطرفني.”
وجــاء كام الفروف خــال مؤمتر 
صحفي عقده، أمس االول االثنني، 
مع وزير اخلارجية الســوري، وليد 

املعلم، في العاصمة دمشق.
كما تطــرق الوزير الروســي إلى 
حجم التعاون ما بني روسيا وإيران 
وتركيا فيما يتعلق مبسار أستانا.

واعتبر أن هذا املسار “مهم جداً” 
وأن األطراف الضامنة للوضع في 

سوريا “ملتزمة به.”
وأشار الفروف إلى أن باده تسعى 
خللــق منطقة آمنــة على طول 
الطريق الدولــي )حلب-الاذقية(، 
وأنه يتم تنفيــذ التفاهمات من 
أجل ذلك “ولو كانت تسير ببطء 
لكن سيتم استكمالها بنجاح.”

الهاشمي، وهو محلل  وقال عمر 
سياســي تركــي ، إن منطقــة 
بالنســبة  التصعيــد  خفــض 
لروسيا كانت لـ”حفظ ماء الوجه 
التي  الفادحــة  اخلســارات  بعد 
تكبدتها قواتها العسكرية على 

األرض”.
املقيــم  “الهاشــمي”  وأضــاف 
فــي أنطاكيــا بتركيــا، أن هذه 
االتفاقيــة “فصلت املعتدلني عن 

املتشددين.”
وأشــار إلى أنها “قامــت بإجبار 
هيئة حترير الشــام على القضاء 
الذين يرفضون  املتشــددين  على 

االتفاق كما ادعى اجلوالني.”
وأضــاف أن روســيا متكنــت من 
“كانت حتلم  إلى مناطق  الوصول 
بها هي والنظام الســوري، حيث 

“مت تســليم املناطــق للروس من 
ِقبل الفصائل املســّلحة دون أي 

مقاومة تذكر.”
زيارته  خــال  الفــروف  وتطــرق 
لدمشــق إلى العديد من النقاط 
ومنهــا أن ما يجمع بني روســيا 
الثابت  وإيران وتركيا “هو السعي 
نحو منع تكرار ســيناريو العراق 

وليبيا في سوريا.”
وقــال الفروف: “عملنا مشــترك 
في إطار مسار أســتانا، ويعتمد 
علــى حتميــة وحــدة ســوريا 
واحترام سيادتها وأهمية منع أي 
تدخات خارجية بشــؤون سوريا 
ومنع أي حتريــض خارجي لألجواء 

االنفصالية.”

وهو مختص  أحمد حمادي،  وقال 
بالشــأن الروســي والدولــي، إن 
الروســية-التركية  العاقــة 
أصبحت متينــة بعد التوتر الذي 
الروسية  الطائرة  إسقاط  أعقب 

من قبل تركيا
مصالح متبادلة

في  يقيم  الذي  “حمادي”  وأشــار 
غازي عنتاب بتركيا، إلى أن هناك 
وســياحية  اقتصادية  مصالــح 
وتعاون عسكري متبادل، ومسائل 
اقتصادية أخــرى متعلقة بالبنى 
التحتية والنفط والغاز بني روسيا 
التنســيق  إلى  باإلضافة  وتركيا، 
فيما بينهمــا مبا يخص القضية 
الطرفني  إن كا  وقال  الســورية. 

لـ”تناقض”مصاحلهما  يريــدان  ال 
علــى األرض الســورية أن يؤثــر 
على مجمــل مصاحلهما العامة 
وخصوصاً أنهمــا يعتمدان مبدأ 

“االعتماد املتبادل للمصالح.” 
وال يريد أي من اجلانبني التضحية 
مبصاحله احملققــة عند اآلخر، “لذا 
التناقض  يعمــان على ضبــط 
مصاحلهما”،  حتقــق  الســتمرار 

بحسب “حمادي”.
وفــي هذا اإلطار، قــال الفروف إن 
منطقة إدلــب خلفض التصعيد 
هي “أهــم مجــاالت تعاوننا مع 

تركيا.”
وتأتي تصريحات الفروف، بحسب 
والدولي،  الروسي  بالشأن  اخملتص 

من باب “احلث والدعوة الصريحة” 
تعهداتهــا  لتنفيــذ  لتركيــا 
بخصــوص تفكيك هيئــة حترير 

الشام، ثم املعارضة املعتدلة.
ونهاية العام املاضي، وخال مؤمتر 
صحفي في واشنطن، بعد لقائه 
مــع الرئيــس األمريكــي دونالد 
“من  أنه  الفــروف  أعلــن  ترامب، 
الضروري حترير إدلب” من املعارضة 
املسّلحة التي وصفها باإلرهابية، 
واســتعادة ســيطرة احلكومــة 

السورية عليها.
ومــن وجهــة نظــر احلكومــة 
السورية، قال سليم اخلراط، وهو 
املنسق العام الئتاف قوى التكتل 
الوطنــي الدميقراطــي، إن واجب 

لضمان  قدماً”  “السير  هو  الروس 
الفصل بني “املتطرفني واملعتدلني 

من الفصائل.”
ولكن فــي املقابل، يجب أن يقوم 
“باملهمة املطلوبة  التركي  اجلانب 
منــه فــي مواجهــة اجملموعات 
املســّلحة املتطرفة فــي إدلب”، 
بحســب “اخلراط” الذي يقيم في 

دمشق.
اللحظة  تركيــا حتى  تُعلِّق  ولم 
علــى تصريحات وزيــر اخلارجية 
الروسي، كما لم يبدر عن تركيا أي 
الروسية  التحركات  تصريح حول 
األخيــرة في إدلــب وخاصًة حول 
واملناورات  التدريبــات  الهدف من 

املشتركة بني الطرفني.

تسعى لخلق منطقة آمنة على طول الطريق الدولي

قال الفروف 

أن بالده تسعى 

لخلق منطقة 

آمنة على طول 

الطريق الدولي 

حلب-الالذقية

الفصل بين االعتدال والتطرف في إدلب سياسة 
روسيا المقبلة مع تركيا

قبل التفاوض حول العالقات التجارية بعد بريكسيت

متابعة ــ الصباح الجديد :

طالبت لنــدن االحتاد األوروبي بالتحلي 
“مبزيــد مــن الواقعيــة”  قبــل بدء 
مفاوضات حاســمة بشــأن العاقة 
بعد  االحتــاد  وبني  بينهــا  التجاريــة 
بريكســيت. وكانت تقاريــر قد أفادت 
بأن بريطانيا ترغــب في إعادة صياغة 
اتفاق سابق وقعته مع االحتاد األوروبي 
في وقت ســابق. ووصلت احملادثات إلى 
بسبب  أشــهر  منذ  مســدود  طريق 
مسائل عالقة، مثل مدى وصول االحتاد 
األوروبــي إلى مياه الصيد في اململكة 
الدولة وشروط  املتحدة ومســاعدات 

التنافس العادل.
وقال ديفيد فروســت كبير مفاوضي 
رئيس الوزراء بوريس جونســون “علينا 
إحــراز تقدم هــذا األســبوع” إذا كان 
ســيتم التوصــل إلى اتفــاق بحلول 
نهايــة الفترة االنتقاليــة بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي في كانون 

األول.
أفاد  الهــدف،  ومن أجل حتقيــق هذا 
احملادثات مــع كبير مفاوضــي االحتاد 
األوروبي بشأن ملف بريكسيت ميشال 
بارنييه في لندن “نحتاج إلى رؤية املزيد 
من الواقعية من االحتاد األوروبي بشأن 

وضعنا كدولة مستقلة”.
وأضــاف “إذا لم يتمكنــوا من القيام 
بذلك في الوقت احملدود للغاية املتبقي 
لدينا، فســتكون التجارة بيننا مبنية 
على شــروط كتلك التــي بني االحتاد 
األوروبي وأســتراليا، ونحن نعمل على 

تكثيف استعداداتنا لنهاية العام”.
إلى طريق مســدود  احملادثات  ووصلت 
منذ أشــهر بسبب مسائل مثل مدى 
وصول االحتاد األوروبي إلى مياه الصيد 
فــي اململكــة املتحدة ومســاعدات 
الدولــة وشــروط التنافــس العادل. 
ويقول اجلانبــان إنه يجب التوصل إلى 
اتفــاق خال قمة االحتــاد األوروبي في 

منتصف تشرين األول.
 وقــال الناطق باســم جونســون إن 
حكومــة اململكة املتحــدة “ملتزمة 
متاما تنفيذ اتفــاق املغادرة وبروتوكول 
إيرلندا الشمالية، وقد اتخذنا العديد 

من اخلطوات العملية لذلك”.
لكنــه أوضــح أن احلكومــة تتخــذ 
لتوضيح  ومعقولة  “خطوات محدودة 
عناصر محــددة” للبروتوكول من أجل 

“إزالة أي غموض أو التباس”.
وساد القلق في بروكسل بعدما أوردت 
صحيفة “فايننشال تاميز” أن احلكومة 
األربعاء  اليــوم  البريطانية ســتقدم 
مشــروع قانون “من شــأنه أن يلغي” 
النطاق القانوني لبعض أجزاء االتفاق 

الذي حدد اخلروج من االحتاد األوروبي في 
31 كانــون الثاني، مبا في ذلك القواعد 

اجلمركية في إيرلندا الشمالية.
 وأوضح بارنييه إلذاعــة “فرانس أنتر” 
امس االول االثنني “يجب احترام كل ما 
وّقع فــي املاضي. إنه ضمان للثقة في 

املستقبل”.
الشمالية،  إيرلندا  بروتوكول   ومبوجب 

املقاطعــة  هــذه  علــى  ســيتعني 
البريطانية اتبــاع بعض قواعد االحتاد 
األوروبي بعد الفترة االنتقالية الاحقة 
لبريكسيت من أجل ضمان عدم وجود 
حــدود مادية وجتنب عــودة التوتر في 
هذه املنطقة التي شهدت نزاعا دمويا 

استمر ثاثة عقود.
وذكــرت صحيفة “ديلــي تلغراف” أن 

جونســون وافــق على اتفــاق اخلروج 
مــن االحتــاد األوروبي العــام املاضي، 
لكنــه يعتقــد اآلن أن هنــاك خطرا 
“غير متوقع” يتمثل فــي ترك إيرلندا 
الشــمالية معزولة عن بقية اململكة 

املتحدة.
وكان إلغــاء عمليــات مراقبة احلدود 
مــع جمهورية إيرلندا جزءا أساســيا 

مــن اتفاق “اجلمعــة العظيمة” الذي 
أبرم في العــام 1998 وأنهى 30 عاما 
مــن العنــف املرتبط برفــض احلكم 

البريطاني في املقاطعة.
األوروبية  املفوضيــة  رئيســة  وقالت 
بريطانيا  إن  دير اليــني  أورســوال فون 
“ملزمة مبوجــب القانون احترام اتفاق 
خروجها من االحتاد األوروبي وهو شرط 

أساسي ألي شراكة مستقبلية”.

“إزالة الغموض وااللتباس”
 

وقد أثــار التقرير ردود فعل غاضبة في 
احتمال  يذّكر  حيث  وبلفاســت  دبلن 
وجــود “حــدود مشــددة” بعقود من 

االضطرابات.
من جانبه، قال وزير اخلارجية اإليرلندي 
ســيمون كوفيني إن مشروع القانون 
هذا ســيكون “طريقــة غير حكيمة 

للمضي قدما”.
وقالــت ماري لــو مكدونالد رئيســة 
احلزب اجلمهوري “سني فني” إن اململكة 
تاما لشعب  “جتاها  املتحدة ستظهر 
إيرلندا وقلقــه” إذا تراجعت عن اتفاق 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وانعكــس القلــق على أســواق املال 
فانخفض اجلنيه اإلســترليني االثنني 

مقابل اليورو والدوالر.

“استعراض قوة” 

وأشــار بعض احملللني إلــى أن اخلاف 
الشــمالية كان خطوة  إيرلندا  حيال 
من جانــب لندن لزيــادة الضغط في 
املفاوضات بشأن العاقة التجارية بني 

بريطانيا واالحتاد األوروبي.
وقال ليو فارادكار نائــب رئيس الوزراء 
اإليرلنــدي إن التراشــق الكامي بني 
لندن وبروكسل هو مجرد “استعراض 
قوة” و”إثبات موقف” مع اقتراب املوعد 
النهائي. ولفت جونســون إلى أن عدم 
“نتيجة  اتفاق ســيبقى  إلى  التوصل 
جيــدة” لبريطانيــا واصفا إيــاه بأنه 
التجاري  االتفاق  غرار  “على  ســيكون 
مع أستراليا”.ويتم التبادل التجاري بني 
أستراليا واالحتاد األوروبي مبوجب قواعد 
وتعرفاته،  العامليــة  التجارة  منظمة 
وهو أمر قد يتســبب باضطراب كبير 

في التجارة عبر املانش.
وخرجت اململكة املّتحدة رســمّيا من 
االحّتاد في 31 كانون الثاني ، بعد نحو 
تاريخي  اســتفتاء  من  أربع ســنوات 
طبع نهاية حوالي خمســني عاما من 
العضوية في التكتــل، لكّن القواعد 
األوروبيــة ال تزال تُطّبــق في اململكة 
حّتى 31 كانون األول ، في وقت يحاول 
الطرفان التوّصل إلــى اّتفاق للتجارة 

احلّرة.

تقرير
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الصباح الجديد - متابعة:
الوكالة  نشــرته  تقرير  اظهر 
األوروبية للبيئة الثالثاء أن 13% 
من الوفيات في االحتاد األوروبي 
أن  إلى  بالتلوث، الفتا  مرتبطة 
األزمة الصحية الراهنة تبعث 
التعجيل  إلى ضرورة  بإشــارة 
فــي التوعية على العالقة بني 

البيئة والصحة.
وأشارت الدراسة إلى أن "ظهور 
هذه العوامل املسببة لألمراض 
ذات املنشأ احليواني )كما احلال 
مع كوفيد19-( مرتبط بتدهور 
البيئة والتفاعالت بني اإلنسان 
واحليوان في النظام الغذائي".

األوروبيني  أن  إلــى  كما لفتت 
ألخطار  الدوام  على  معرضون 
بيئية، بينها تلوث الهواء الذي 
يبقى الســبب األول للوفيات 
رغم تراجعــه الواضح، إضافة 
التلوث الســمعي وتلوث  إلى 

املنتجات الكيميائية.
األوروبي  االحتــاد  بلــدان  وفي 
 630 ُسجلت  وبريطانيا،  الـ27 

ألف وفاة ميكن نسبها بصورة 
إلى  مباشرة  غير  أو  مباشــرة 
التلــوث البيئي ســنة 2012 
وفــق آخــر األرقــام املتوافرة، 
وفــق التقريــر الــذي يضيء 

علــى الفــروق الكبيــرة بني 
وشرقها  األوروبية  القارة  غرب 
والتفاوت الناجم عن املستوى 

االجتماعي واالقتصادي.
األكبر  املعدل  رومانيا  وتسجل 

مــن الوفيــات الناجمــة عن 
التلوث مع حالة واحدة من كل 
خمس وفيــات، فيما النتيجة 
األفضــل على هــذا الصعيد 
والدمنارك  السويد  في  تسجل 

حيــث تُنســب إلــى التلوث 
املســؤولية عن حالة وفاة من 

كل عشر.
وبــنّي التقرير أن "األشــخاص 
األكثر فقرا معرضون بطريقة 
للتلــوث  متناســبة  غيــر 
وللظــروف املناخية القصوى، 
مبا فيهــا موجات احلــر والبرد 
مرتبط  األمــر  هذا  القــارس. 
والعمــل  الســكن  مبــكان 
فــي  خصوصــا  والدراســة، 
اجتماعيا  مهمشــة  مناطق 
ضواحي  في  الواقعة  واألحياء 

احملاور املرورية الكبرى".
أمــا النقطــة اإليجابية على 
األوروبي  البيئي  الوضع  صعيد 
املياه  جــودة  فــي  فتتمثــل 
"املمتــازة" في أكثــر من 85 
% من مواقع مياه الســباحة. 
وعلى صعيد مياه الشفة، 74 
% مــن مناطق امليــاه اجلوفية 
تعكــس "حالــة كيميائيــة 

جيدة".
األوروبية  الوكالــة  وشــددت 

للبيئــة فــي تقريرهــا على 
من  املزيد  اســتحداث  ضرورة 
املســاحات اخلضــراء ومواقع 
ممارسة النشــاطات اجلسدية 
نحو  أيضا  والدفع  واالسترخاء 
االجتماعي  الدمــج  من  مزيد 
الصحي  الوضعني  لتحســني 
والبيئي في القارة. ولفتت إلى 
أن هذه املســاحات من شأنها 
"إنعــاش املدن خــالل موجات 
حدة  وتخفيف  الشــديد  احلر 
الفيضانــات وتقليص التلوث 
التنوع احليوي  السمعي ودعم 

احلضري".
كذلك ظهرت األهمية الكبيرة 
على  واملتنزهــات  للحدائــق 
صعيد الصحة العقلية ورخاء 
السكان خالل أزمة كوفيد19-، 
وفق الوكالــة األوروبية للبيئة 
التي اقترحت مــن بني احللول 
املرور  احلــد من حركــة  أيضا 
اللحوم  اســتهالك  وتقليص 
ووقف املساعدات على مصادر 

الطاقة األحفورية.

التلوث وتدهور البيئة وراء 13 % من وفيات االتحاد األوروبي
رومانيا سجلت المعدل األكبر 

السليمانية ـ عباس اركوازي:
سياســية  وقوى  احــزاب  طالبت 
كردستانية باجراء انتخابات مبكرة 
التحضيرات  غرار  على  االقليم  في 
الجــراء  اجلاريــة  واالســتعدادات 

انتخابات مبكرة في البالد. 
واكد امير اجلماعة االســالمية في 
االقليم علي بابير انه من الضروري 
اجراء انتخابــات مبكرة في اقليم 
كردستان، نظرا الن حجم املشاكل 

واالزمات التي يعانــي منها اقليم 
كردســتان ال تقــل عمــا يواجهه 

العراق، اذا لم تكن اكثر منه. 
واشــار بابير اذا ما استمر االقليم 
على هذه السياســة فان نتائجها 
ستكون كارثية الن حياة ومعيشة 
اصبحت صعبــة جداً  املواطنــني 
الن اقلية تســتحوذ عبر الفســاد 
االقليم  ثــروات  على  املستشــري 
بينمــا غالبية الشــعب تواجهون 

في  ومشاكل  اســتثنائية  اوضاعا 
تأمني قوتهم اليومي. 

حكومــة  مــن  موقفــه  وحــول 
مصطفى الكاظمي اشــار الى ان 
يامل بان يتمكــن رئيس الوزراء من 
حتقيق ما اخفــق غيره من حتقيقه 
ومحاربة  االصالحــات  اجــراء  في 

الفساد واعادة هيبة الدولة. 
وربــط بابيــر اجــراء االنتخابــات 
املبكــرة في العــراق بوجــود ارادة 

حقيقيــة وتهيئة االرضية املالئمة 
ونهاء  الالزمة  االستعدادات  واتخاذ 

العراقية الوجستية والسياسية.
تتمكــن  ان  بايبــر  واســتبعد 
االنتخابــات املبكــرة اذا ما اجريت 
من معاجلة مشــاكل العراق، الفتا 
الى انها قــد تغير بعض املعادالت، 
وذلك اذا مــا كانت انتخابات نزيهة 
شــفافة، على عكــس االنتخابات 

السابقة. 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــفت جلنة مراقبــة البرنامج 
والتخطيــط  احلكومــي 
االســتراتيجي عن اختفــاء ارباح 
العراق من اراضيه التي ميلكها في 
فيتنام لزراعة الرز والشاي ، مبينة 
اجلانب  بإيقاف  ادعــت  التجارة  ان 

الفيتنامي ألرباح العراق.
وقالــت عضــو اللجنــة مناهل 
الصباح  عليه  اطلعت  احلميداوي 

اجلديد امــس الثالثاء ان “ســبب 
التموينيــة  بالبطاقــة  العجــز 
وخاصــة مبادتي الرز والشــاي هو 
فســاد الشــركة العامة للمواد 
الســنوات  طيلــة  الغذائيــة 

السابقة”.
واضافت ان “ العراق اشترى اراضي 
في فيتنام لصالــح وزارة التجارة 
عــام 1999 لزراعتهــا بالتعــاون 
مع شــركة فيتنامية بواقع 55% 

حصة العراق و%45 حصة فوداتي 
الفيتنامية مببلــغ راس مال بقدر 

15 مليون و100 الف دوالر “.
“االتفاق  ان  احلميــداوي  واوضحت 
يقضي ان حتول اربــاح العراق من 
تلك املزارع ســنويا او تســتقطع 
مما يأخذه العراق من  الرز والشــاي 
التموينية”،  البطاقــة  لصالــح 
مبينة ان “ارباح العراق اختفت وال 
يوجد اي اوراق حول شراكة العراق 

في تلك االراضي “.
وافادت ان “جلنــة مراقبة البرنامج 
الرقابة  ديوان  ومن خالل  احلكومي 
الشــركة  مع  حققــت  املاليــة 
الغذائية عن  املواد  لتجارة  العامة 
ســبب اختفاء ارباح العراق طيلة 
السنوات الســابقة”، مشيرة الى 
ان “التجــارة اجابــت بأجوبة تدل 
علــى تالعبها باألمر مــن دون اي 

اوراق  ثبوتية”.

احزاب وقوى سياسية تطالب بانتخابات مبكرة
في االقليم على غرار البالد

فساد الشركة العامة للمواد الغذائية طيلة 
السنوات السابقة سبب عجز البطاقة التموينية 

قالت ان مشاكل االقليم التقل عن بغداد  اتهمت "التجارة" بابتالع أراضي الرز والشاي العراقية في فيتنام ..لجنة مراقبة البرنامج الحكومي:

وزيـر الصناعـة يبحث اقامة المشاريع
6لدعم الشباب العاطل عن العمل من الخريجين العراق وأذربيجان يبحثان التعاون الزراعي 

2وتفعيل ملف التبادل السلعي بينهم

محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

التخطيط واملتابعة  أعلن مديــر 
فــي ديــوان محافظــة البصرة، 
ارتفاع  عبدالكــرمي  والء  املهندس 
18 مشــروعا  في  االجناز  نســب 
تربويــا في ناحيــة الهارثة ضمن 

مشاريع البصرة  2019.

للمرة االولى حتظى الهارثة بهذا 
العدد من املشاريع التربوية

وقــال عبد الكرمي  للمــرة االولى 
حتظــى الهارثــة بهــذا العــدد 
من املشــاريع التربويــة في ظل 
االهتمــام الكبيــر الــذي تبديه 
احلكومــة احمللية وحرص محافظ 
البصرة املهندس اسعد العيداني 
واهتمامه بهــذا القطاع احليوي، 
الفتا الــى ان املدارس التي انطلق 
العمــل فيها تتراوح بني انشــاء 
واعادة بناء او انشاء جديد بالبناء 
اجلاهــز، مشــيرا الــى ان املباني 
املدرســية تنوعت بــني 12 صفا 
و18 صفا و24 صفا بثالثة طوابق، 
اضافية  بناء صفــوف  الى جانب 
واســتمالك ارض النشاء مشروع 

تربوي.

نسب االجناز شهدت ارتفاعا 
ملوحظا

وتابع مدير التخطيط ان نســب 
االجناز شهدت ارتفاعا ملوحظا في 
الكثير من هذه املشاريع والتي لم 
يتاثر البعض منها بتوقف العمل 
في ظل االزمة الصحية بفايروس 
كورونا ، مؤكدا ان الكثير من هذه 
املشاريع ســيكتمل العمل فيها 
قبل نهاية العام احلالي وتســلم 
اجلهة  بصفتها  البصــرة  لتربية 
املستفيدة ، وستخفف من تعدد 
التربوية في  املبانــي  الدوام على 

القضاء .
في  التربوي  املشــاريع  ان  واضاف 
الهارثــة هي هــدم واعــادة بناء 
مدرسة محمد ذو النفس الزكية 
ب18 صفا وبثالثــة طوابق، وهدم 
واعــادة بنــاء مدرســة غرناطة 
االبتدائيــة ب18 صفــا وبثالثــة 
واعادة  وهــدم  امنوذجي  طوابــق/ 

بناء مدرسة االغراس ب18 صفا ، 
فضال عن هدم واعادة بناء مدرسة 
صفا   24 اللطيــف  متوســطة 
وبثالثــة طوابق، وبنــاء ثانوية 18 

صفا في حي الرسالة.
واكمل قائال: هناك مشروع لهدم 
وبناء مدرسة العرفان من 18 صفا 
وهدم واعادة بناء مدرسة احلجرات 
18 صفا وبثالثة طوابق فضال عن 
هدم واعادة بناء مدرســة سيف 
احلق ب18 صفــا و3 طوابق، وبناء 
مدرســة جديدة 18 صفا وبثالثة 
املرقمة  القطعــة  طوابق علــى 
11 طالع  في مقاطعــة   18/233

املعيدي .

املدارس موزعة في عموم 
الهارثة

املشــاريع  ان  عبدالكــرمي  وبــني 
تتضمن ايضا مشروع بناء مدرسة 

18 صفا وبثالثة طوابق في ساحة 
مدرسة الغدير االبتدائية، وانشاء 
مدرسة 24 صفا بثالثة طوابق في 
/منطقة  النجاح  مدرسة  ساحة 
بناء مدرســة  الــى جانب  حرير، 
امنوذجيا  24 صفا  للبنات  الهارثة 
وبثالثة طوابق في ساحة املدرسة 
وهــدم املدرســة بعــد اكتمال 
العمــل، فضال عن هــدم واعادة 
بناء مدرسة النيل االبتدائية ب18 

صفا وثالثة طوابق.
واشــار الى ان االعمال مستمرة 
ايضا في مشــروع هــدم واعادة 
بنــاء مدرســة الــروان 24 صفا 
امنوذجيــا وبثالثــة طوابق وهدم 
واعادة بناء متوســطة االرادة 18 
صفا وبثالثة طوابق/ بناء امنوذجي، 
فتح  مدرســة  بناء  واعادة  وهدم 
االبتدائية ب12 صفا وان املشاريع 
الهارثة  قضــاء  فــي  التربويــة 

تتضمن ايضا بناء ســتة صفوف 
مدرســة  ســاحة  في  بطابقني 
اليرمــوك، الى جانب اســتمالك 
قطعة ارض لبناء مدرسة عليها 
الشــوبية/املاجدية  منطقة  في 
بالقول ان املشــاريع التربوية في 
قضــاء الهارثــة تتضمــن ايضا 
بناء ســتة صفوف بطابقني في 
الى  اليرموك،  ســاحة مدرســة 
ارض  قطعــة  اســتمالك  جانب 
لبناء مدرسة عليها في منطقة 

الشوبية/املاجدية

زيارات ملواقع عمل املشاريع 
التربوية

  الصبــاح اجلديــد زارت عددا من 
املشــاريع التربوية ضمن الرقعة 
الهارثــة  لفضــاء  اجلغرافيــة 
والتي حتدث عنهــا املهندس والء 
التخطيــط  مديــر  عبدالكــرمي 

املتابعــة فــي ديــوان محافظة 
البصــرة وكانت األعمال تتواصل 
دقيق  وهندســي  فني  بشــكل 
الهندســية  اجلهات  وبأشــراف 

والفنية في ديان احملافظة .
وقد أكد املهندسون املشرفـــون 
البناء تسير علـــى  بأن عمليات 
بأشــراف  املعدة  اخلطــة  وفــق 
محافظ البصرة املهندس أسعد 
اهتمامه  يؤكد  والذي  العيدانـي 
وأهمية  باملشــاريع  املتواصـــل 
اجنازها فـــي املواعيد احملددة لها 
وقد ملسنـا خالل زيارة العمل هذه 
ان العديـد من الشركات املنفذة 
للمشاريـــع قد أكدت مضاعفة 
اجلهـــود ومواصلــة العمل في 
عدة وجبـــات ألجناز األعمال قبل 
املواعيـــد احملددة لها حرصا على 
األرتقاء بالعمليـــة التربوية في 
هـــذا القضــاء والتخفيف من 

الدوام املزدوج أو الدوام الثالثي .
ان  وقــد أكــد املشــرفون على 
ديــوان  فــي  باألمــر  املعنيــني 
امتنانهم  عن  عّبروا  قد  احملافظة 
ملبــادرات الشــركات املنفذة في 
قبل  املشاريع هذه  بأجناز  األسراع 
مواعيدها وتســليمها للجهات 
املستفيدة وقد اشارت الشركات 
التربويــة  للمشــاريع  املنفــذة 
هذه بــأن كل املــواد التي دخلت 
في أعمــال البناء قــد خضعت 
الــى الفحوصات اخملتبريـــة في 
اخملتبــرات املعتمــدة وبأشــراف 
دائرة املهندس املقيم فـــي كـل 
الشركات  وســجلت  مشــروع 
املعنية شكرها وتقديرها لديوان 
محافظ البصـــرة ولكل اللجان 
األشرافية على تعاونها املثمـــر 
والدقيـق من أجـل انـجاز افضل 

لكل املشاريـع . 

تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مشاريع 
تربوية سيكتمل العمل في معظمها قريبا

دعما للقطاع التربوي في قضاء الهارثة شمالي البصرة

ان المدارس التي 
انطلق العمل فيها 

تتراوح بين انشاء 
واعادة بناء او انشاء 
جديد بالبناء الجاهز، 

منوها الى ان المباني 
المدرسية تنوعت 
بين 12 صفا و18 

صفا و24 صفا بثالثة 
طوابق
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مدير التخطيط واملتابعة في ديوان محافظة البصرة

السعي الى نقل الطرائق المتطورة إلى الواقع الميداني

تزامنا مع وصول ٣ شحنات من المواد االستيرادية للمشروع دورات لتطوير المهندسين الجدد من العقود واالجور

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير الزراعــة املهندس محمد 
كرمي اخلفاجي مــع القائم باألعمال 
االذربيجاني فــي بغداد نصير ممدوف 
للــوزارة  اإلداري  الوكيــل  بحضــور 

الدكتور مهدي سهر اجلبوري
ومت خــالل االجتماع بحــث التعاون 
املشــترك في اجملال الزراعي وتفعيل 
التبــادل الســلعي بــني البلديــن 
الصديقني بعد عــرض موجز قدمه 
للعالقــات  االذربيجانــي  الســفير 
املشترك  الزراعي  والعمل  التاريخية 
والرغبة في توقيع وتفعيل اتفاقيات 
باالستيراد  تختص  تفاهم  ومذكرات 

والتصدير وخدمة االقتصاد. 
حيــث اكــد اخلفاجي علــى عمق 
البلدين  بــني  الزراعيــة  العالقــات 
والتطور الزراعي في أذربيجان سيما 
واملســتلزمات  املكننة  مجــال  في 
الزراعية، مبديا عــدم املمانعة على 
تطوير العالقات الثنائية التي تخدم 

ومبا  البلدين  بــني  الزراعي  القطــاع 
يحقق الفائدة للشعبني الصديقني.

ولفــت الوزير الى أن الــوزارة بحثية 
إرشــادية وتعمل على نقل الطرائق 
الزراعية املتطورة إلى الواقع الزراعي 
امليدانــي لتعميم الزراعــة احلديثة 
كما تعمل على تشجيع املستوردين 
واملصدريــن وحســب وفــرة اإلنتاج 
احمللي والروزنامــة الزراعية لتعضيد 
االقتصــاد وخلــق مصــادر إضافية 

للدخل. 
لزيارة  الوزير  الدعوة  كما قدم ممدوف 
بالشــأن  ولقاء اخملتصني  أذربيجــان 
الزراعي حيث وعــد اخلفاجي بتلبية 

الدعوة مستقبال.
 على صعيــد اخر التقى وزير الزراعة 
في  الدواجــن  ومنتجــي  مزارعــي 
محافظــة ديالــى  لبحــث مجمل 
القطاع  التي يعانــي منها  األوضاع 
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني في 
احملافظة ووضع احللول املناسبة لها، 
زراعــة ديالى الدكتور  بحضور مدير 

حسني خضير.
العمل  اخلفاجي على ضــرورة  وأكد 

تنمية  أجــل  من  اجلهــود  وتعضيد 
الزراعيــة وتذليل معوقات  العملية 
الثروة  الفالحــني واملزارعني ومربــي 
الزراعي  بالقطاع  للنهوض  احليوانية 
ودعم وحمايــة املنتج الزراعي احمللي، 
مؤكداً على إعادة دور محافظة ديالى 
إلى ســابق عهدها بانتاجها خملتلف 
النخيل  سيما  وال  الزراعية  احملاصيل 
والبرتقال والزيتون واحلنطة والشعير 
فضالً عن وجود املشــاريع احليوانية 

وتربية الدواجن.
واستمع اخلفاجي لعدد من املواضيع 
التــي طرحهــا املزارعــني ومنتجي 
الدواجــن منها طلب زيــادة حصة 
الســماد للــدومن الواحــد اخملصص 
للبســاتني وضــرورة منع اســتيراد 
البرتقــال قبل املوســم واعتبارا من 
االول تشــرين األول مــن كل ســنة 
وأهميــة توفير وحصــاد املياه خالل 
ضمن  والصيفي  الشــتوي  املوسم 
على  والســيطرة  الزراعية  اخلطــة 
التأكيد على  عــن  توزيعها فضــالً 
مناطق  في  امليــاه  مضخات  صيانة 
خان بني ســعد واخلالص واملقدادية 

على  والعمــل  األخــرى  واملناطــق 
جهوزيتها بالتنســيق مــع اجلهات 
اخملتصــة من أجل خدمة النشــاط 

الزراعي في احملافظة.
كما مت مناقشــة زيــادة كمية بذور 
الواحــد وتفعيل  للــدومن  احلنطــة 
اإلرشــاد الزراعــي فــي العمليــة 
الزراعية  الصناعات  وإنشاء  الزراعية 
التحويليــة خلدمة الواقــع الزراعي، 
باإلضافة إلى املطالبة بإنشاء قنوات 
وتطهير  وصيانة  منتظمــة  اروائية 

مبازل الري.
وأوضح اخلفاجي بأن مســودة قانون 
35 املعــدل ســيعالج العديــد من 
اهتمامات الفالحني والتي تصب في 
الفتاً  الزراعية.   العمليــة  مصلحة 
إلى معاجلة موضوع التصحر وزراعة 
لتحسني  الرعوية  بالنباتات  األراضي 
النباتي،  الغطاء  إلى  البيئة للوصول 
فضــالً عــن تأكيده علــى موضوع 
الوقايــة بالرش اجلوي للمســاحات 
وأهميته  باحلنطة  املزروعة  الواسعة 
بالقضاء على االدغال التي ال تعالج 

بالرش األرضي. 

تقرير

العراق وأذربيجان يبحثان التعاون الزراعي وتفعيل ملف التبادل السلعي بينهما

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التجارة عن تفقد مدير عام الشركة 
العامة لتصنيــع احلبوب املهندس خطاب علي 
القيسي فرع الشركة ومطاحن انتاج الطحني 
في البصرة لالطــالع على آلية االنتاج والتوزيع 

ونوعية الطحني اجملهز للمواطنني .  
واوضح املدير العام بــان اجلولة التفقدية التي 
رافقه بها مدراء اقســام الرقابة والســيطرة 
النوعية استمرت لســاعات متأخرة مت خاللها 
االشراف على جميع مفاصل االنتاج والتنظيف 
واقســام التعبئة فضال عن االطالع على الية 
االنتاج ونوعية احلبوب املســتخدمة والطحني 

املنتج و مدى تطبيق شروط السالمة .
واضاف املديــر العام بانه جرى خــالل التجوال 
سحب مناذج من االنتاج لغرض الفحص اخملتبري 
ومعاينة ختم املطحنة وتواريخ االنتاج و تدقيق 
قوائم القطع والتجهيز واوزان االكياس املعبئة 
والتأكد  امليــاه  الى مشــاهدة خزانات  اضافة 
مــن عمل منظومات تصفية املياه واالشــراف 
على فحص اخلبازة ، الفتا الى تأشــير عدد من 
اخملالفــات وايقاف مطحنة االمنــار نتيجة رصد 

مخالفات نوعية في االنتاج .
وفي الســياق ذاته زار القيســي فرع الشركة 
ومطحنــة الفراهيدي احلكوميــة في البصرة 
حيــث مت التأكيد على التنســيق والتعاون مع 
الهدف  القطاع اخلــاص لتحقيــق  مطاحــن 
االساسي املتمثل بتوفير الطحني اجليد لعموم 

املواطنني .
وشــدد املديــر العام علــى عدم التهــاون في 
اخملالفات النوعيــة او التالعب الذي يحدث من 
قبل بعض املطاحن وفي الوقت نفســه توجيه 
الشــكر للمطاحن املتميزة  ، مشيرا بانه جرى 
خالل الزيارة كذلك متابعة عمل املواقع اخلزينة 
اخلاصة مبفــردات البطاقــة التموينية واللقاء 
بعدد مــن وكالء الطحني والتوجيــه بااللتزام 
بالتعليمات والضوابط فضال عن لقائه بادارات 
فروع شــركات الــوزارة في البصــرة واحلديث 
عــن مســتوى اخلدمات التــي تقدمهــا وزارة 
التجارة البناء احملافظة واجلهــود الكبيرة التي 
تبذلها دوائر ها وشــركاتها في ضوء توجيهات 
وزيــر التجــارة الدكتور عالء اجلبــوري من اجل 
بالكميات  التموينية  البطاقــة  توفير مفردات 
والنوعيــات  التي تلبي احلاجــة  في هذا اجملال 

وباالمكانات املتوفرة .
واشــاد املدير العام في الوقت ذاتــه بالتعاون 
والتنسيق املشــترك  بني تشكيالت الوزارة في 
البصرة من اجل تقدمي افضل اخلدمات البناء الم
حافطة.                                                                   

بغداد _ الصباح الجديد :
بحــث وزير التعليــم العالي والبحــث العلمي 
الدكتــور نبيــل كاظم عبد الصاحــب مع وفد 
الوكالة األملانية للتعاون التنموي اإلمنائي برئاسة 
مارسيل فينهوفن مســؤول مجموعة التنمية 
االقتصادية في العراق والوفد املرافق له مسارات 

التعاون املشترك في اجملاالت العلمية .
كما ناقش احلاضرون مســارات التعاون املشترك 
في مجال التعليــم العالي في العراق وإمكانية 
الدعم وتوفير اخلبرات املطلوبة إلنشاء مختبرات 

احلوكمة اإللكترونية في اجلامعات العراقية.
وأوضــح الوزير خالل اللقــاء أن التعليم العالي 
تعمل على اســتمرار دعــم اخلريجني من خالل 
مراكز التأهيل والتوظيف بالتعاون مع املنظمات 
الدولية ومنها الوكالة األملانية للتعاون التنموي 

اإلمنائي.
في سياق متصل قال مارسيل فينهوفن مسؤول 
الوكالة  إن  االقتصاديــة  التنميــة  مجموعــة 
األملانية تسير على وفق برامج مشتركة مع وزارة 
التعليم العالي والســيما في مشاريع الطاقة 
املتجــددة في البصرة ، الفتا الــى أن ثمة برامج 
حتظى بأولوية في التنفيذ وهي التعاون في اجملال 

التكنولوجي ألهميته في ظل جائحة كورونا. 

اعالم  الماء 
بتوجيــه ودعم من وزيــر االعمار 
واالســكان والبلديــات العامــة 
املهندســة نازنني محمد وســو 
ومبتابعــة مســتمرة  مــن قبل 
احليالــي مدير عام  املهندس جنم 
العامة للمــاء وذلك من  املديرية 
اجل االســراع في اجناز املشــاريع 

االستثمارية للوزارة .
وذكر  املديــر العــام ان مالكاتنا 
الهندســية حققت  في مشروع 
مــاء الكــوت الكبيــر  مراحــل 
متقدمة في نســب االجناز الكلي 
والتــي  وصلت إلى 5ر65 % ، منها 
5ر21 % نســبة االعمــال املدنية 
و44 % نســبة االجنــاز لالعمــال 

االســتيرادية والتــي تزامنت مع 
وصــول 3 شــحنات منهــا الى 
املشروع من قبل الشركة املنفذة  
التركيــة اوزنالر وشــركة البعد 
الرابع العراقية، والتي مت تسلمها 
وتدقيقها على وفق شروط العقد 
قبل  من  املنفــذة  الشــركة  مع 
في  والهندســية  الفنية  اللجان 

املديرية .
وبني احليالي ان العمل مستمر في 
املشــروع الذي تبلغ مساحة 110 
تقدر124  ماليــة  وبكلفة  دومنات 
مليــار دينــار حيث تبلــغ طاقة 
اال ف م٣بالســاعة   10 االنتاجية 
والذي يغطــي معظم احتياجات 
ســكان مدينة الكوت ، ويسهم 

بشــكل كبير  فــي زيــادة عدد 
املاء  املواطنني اخملدومــني خلدمات 
الصالح لشــرب، ليصل إلى أكثر 
من 150 الف نسمة ، وتابع احليالي 
أن املشروع يحتوي على10 احواض 
ترســيب ، وبنايــة للفالتر حتتوي 

على 40 فلترا و4 خزانات أرضية .
هناك  ان  احليالي كمــا  واضــاف 
بناية الدفع العالي وبناية الطاقة 
إضافة إلى بناية  اإلدارة واخلدمات  
األخرى امللحقة للمشــروع ،الفتا 
ان نســبة إجناز احواض الترسيب 
بلغت  97 % ونسبة إجناز اخلزانات 
األرضية بلغت %91 ونســبة إجناز 
الفالتــر %84 ومن املؤمل افتتاحة 

خالل العام املقبل ان شاء اهلل ...

اعالم كهرباء بغداد
تنفيذا لتوجيهات مدير عام شركة 
توزيــع كهربــاء بغــداد املهندس 
حسني عطا دهش الزبيدي بضرورة 
صيانة مغذيات الشبكة ومعاجلة 
تقطعــات الشــبكة الكهربائية 
لينعــم املواطن بســاعات جتهيز 

مستقرة .
ومبتابعة مدير فــرع توزيع كهرباء 
مركز االنبار املهندس خليل إبراهيم 
العواد ومبتابعــة ميدانية من قبل 
مســؤول قطــاع توزيــع كهرباء 
الهندسية  املالكات  الرمادي اجنزت 
توزيع  لقطــاع  التابعة  والفنيــة 
كهرباء الرمــادي مهامها بصيانة 
الشــبكة الكهربائيــة في أغلب 

الرقعة  تقــع ضمن  التي  املناطق 
اجلغرافية للقطاع ففي هذا اليوم 
مت صيانــة مغذيــات البوشــبيل 
وجويبــه)11ك ف( الصــادرة مــن 
محطة شرق الرمادي )132/33/11) 
ك ف  من قبل فرقة صيانة شــرق 
الرمادي في قطاع كهرباء الرمادي 
التبليغ بخــروج مغذيات  حيث مت 
عن العمل وعلــى الفور مت توجيه 
املسائي  الشفت  الفني في  املالك 
العادتها مــن قبل فرقــة صيانة 
كهرباء  قطاع  في  الرمادي  شــرق 

الرمادي خدمة للصالح العام 
وتنفيذا  علــى صعيــد متصــل 
لتوجيهات وزير الكهرباء  املهندس 
ماجد مهدي اإلمارة بضرورة تطوير 

املالكات اجلدد من مهندسي الوزارة 
من العقود واالجور ملواكبة التطور 

التكنولوجي. 
ومبتابعــة مــن قبــل مديــر عام 
كهرباء  لتوزيع  العامة  الشــركة 
بغداد املهندس حسني عطا دهش 
الزبيدي وبأشــراف معــاون املدير 
املهندس  الفنية  للشــؤون  العام 
واملهندس  اجلبــوري  عالء ســمير 
طارق اخلزرجــي مدير توزيع كهرباء 
ديالى نظم قسم التدريب في فرع 
توزيع ديالــى  دورة تدريبية بعنوان 
واجبات املوظف للمهندسني اجلدد 
تلقى  ، حيــث  واالجور(  )العقــود 
كاملة  فيها معلومات  املشاركون 

عن واجبات وحقوق املوظف.   

جوالت تفقدية لمطاحن 
البصرة لمتابعة آلية 

االنتاج والتوزيع

العراق وألمانيا يبحثان 
إنشاء مختبرات 

الحوكمة اإللكترونية

مدير عام الماء يؤكد تحقيق نسب متقدمة 
إلنجاز مشروع ماء الكوت ٥ .٦٥% 

كهرباء مركز األنبار تقوم بصيانة مغذيات 
البصرة ـ الصباح الجديد:في الرمادي

الفريق  أعلن قائد عمليات البصرة 
الركن قاسم نزال، مصادرة أسلحة 
على  والقبض  وخفيفة  متوسطة 
52 مطلوباً خالل يوم امس الثالثاء .
وقال نزال في بيــان اطلعت عليه 
"العمليات  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
القاء  إيجابية، ومت  والنتائج  موفقة 
القبض على ٥٢ مطلوبا على وفق 
ان  مواد جنائية مختلفــة"، مبيناً 
واســتمرارها  العمليات  "توقــف 

يعتمد على تقدير املوقف العام".
القوات  واجــب  "من  أنــه  وأضاف 
األمنية حصر الســالح بيد الدولة 
العشــائرية  النزاعات  مــن  واحلد 

وايجاد البيئة اآلمنة للمواطنيني"، 
االستخبارية  "املعلومة  أن  مؤكداً 
هي ألتي أدت الى جناح عملية اليوم 

– امس الثالثاء -".
ولفت نــزال، إلى أن "قواتنا األمنية 
كانــت علــى مســتوى جيد من 
واجباتها األمنية  تأدية  املهنية في 
املواطنيني،  اإلنساني مع  والتعامل 
ومتكنــت مــن مصادرة أســلحة 
خفيفة وأخرى متوســطة واعتدة 

مختلفة األنواع خالل لعمليات".
يذكــر ان قــوات شــرطة البصرة 
كانت اعتقلت في حملتها لضبط 
السالح املنفلت 405 متهمني قبل 

يومني.

اعتقال 52 مطلوبا في البصرة 
ومصادرة أسلحة متوسطة وخفيفة 

بغداد - الصباح الجديد: 
كشــف النائب بــدر الزيادي امس 
الثالثاء، عن تســلم رئاسة مجلس 
النــواب ثالثة طلبات الســتضافة 
القضايا  بعض  الســتيضاح  وزراء 

منهم في اجللسات املقبلة.
وقــال الزيادي في تصريــح تابعته 
الصباح اجلديــد، ان “نوابا من كتلة 
ســائرون قدموا طلباً الى رئاســة 
3 وزراء  البرملان لغرض إســتضافة 
داخل قبة البرملان الستيضاح بعض 

االمور التي تخص وزاراتهم”.
واضاف الزيــادي ان “كتلته بانتظار 
جواب الطلب الذي قدم للرئاســة 
ليتم بعد ذلك الكشف عن اسماء 

الوزراء بصورة رسمية”.
واشار الى ان” طلب االستدعاء جاء 
بعد جمع معلومات عن الوزراء من 
يعمل  التي  البرملانية  اللجان  خالل 
بهــا نواب كتلته”، ورفــض الزيادي 
االفصاح عن اســماء الــوزراء في 

الوقت الراهن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــد النائب عن حتالف ســائرون 
ازاد حميد شــفي امــس الثالثاء، 
أن معظم الكتل السياســية لن 
تقف عائقا امــام الدوائر املتعددة 
واألحزاب  القانون  دولة  باســتثناء 
احلــوارات  أن  مبينــا  الكرديــة، 
التزال مســتمرة بني قــادة القوى 
قانون  ملحق  حلســم  السياسية 

االنتخابات خالل األيام املقبلة.
اطلعت  تصريح  في  وقال شــفي 
عليه الصبــاح اجلديد، إن “معظم 
الكتل السياسية لن ترفض الدوائر 
املتعــددة باســتثناء كتلتي دولة 

القانون والقوى الكردستانية”.
األنظــار  “جميــع  أن  وأضــاف 
حســم  نحو  تتجه  السياســية 
الدوائــر املتعــددة خــالل األيــام 
املقبلــة”، مشــيرا إلــى ان “دولة 
تعارضان  والكردســتاني  القانون 
الذهــاب نحــو الدوائــر املتعددة 
ويفضــالن احملافظة دائرة انتخابية 

واحدة”.
وكان اكــد عضو مجلــس النواب 
الشمري  عن حتالف سائرون سالم 
امس الثالثاء أيضا، ســعي حتالفه 
القرار فقرة الدوائر املتعددة بقانون 

االنتخابات مهما كلف االمر.

سائرون: سنمضي باقرار فقرة الدوائر 
المتعددة مهما كلف االمر والكتل 

لن تقف عائقا 

رئاسة البرلمان تتسلم ثالثة 
طلبات الستضافة وزراء في 

الجلسات المقبلة

بغداد - وعد الشمري:
كشفت اللجنة املالية النيابية، 
أمس الثالثاء، عن طبيعة اخلالف 
مــع وزارة املالية، داعيــة الوزير 
علــي عبــد األمير عــالوي إلى 
االســتقالة، وحتدثت عن فشله 
في إدارة مهامــه وتأمني الرواتب 

للموظفني.
وقال رئيس اللجنة هيثم اجلبوري 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
أن "العالقة مع وزارة املالية مبنية 
على أساس التعاون، وليس لدينا 
أي استهداف شخصي لشخص 

الوزير علي عبد األمير عالوي".
"العديــد  أن  اجلبــوري،  وتابــع 
مــن املقترحــات مت تقدميها إلى 
احلكومة، كما ســهلنا إجراءات 
املوافقة  أخرهــا  الرواتب،  تأمني 
الداخلي  االقتــراض  قانون  على 

واخلارجي".
أن  يبدو  "الوزير  أن  وشــدد، على 
غير قــادر على اإلصــالح املالي 
واالقتصــادي، وال ميتلــك رؤيــة 

للتعامل مع الوضع الراهن".
وذكــر اجلبوري، أن "عــالوي يريد 
االســتمرار على االقتــراض، بل 
أكثــر من ذلــك فأنــه يطالب 
االحتياطي  من  أموال  بســحب 
في البنك املركزي، وهذا يؤدي إلى 

انهيار لالقتصاد العراقي".
وعــّد احتياطي البنــك املركزي  
"غطــاء للعملــة العراقية، وال 
يخضع للتالعــب حتت أي ظرف، 
ألن ذلك يعود بأضرار كبيرة جداً 
على الوضع االقتصادي بشــكل 

عام".
وينتقد اجلبوري، "عدم اســتماع 
الوزير إلــى أراء اللجنــة املالية 
بحجة أنه ميارس دوره التنفيذي، 

رغم أن مهامنا رقابية دستورية، 
فهو ال يستشــيرنا في القضايا 

املصيرية".
ودعا، "وزير املالية إلى االستقالة 
لعدم  املســؤولية  عن  والتخلي 
مقدرته علــى إدارة املهام امللقاة 
علــى عاتقــه، وتوفيــر الرواتب 

ملوظفي الدولة".
وانتهى اجلبــوري، إلى أن "الوزارة 
إيــرادات  تأمني  فــي  أخفقــت 
بالشــكل  واحلــدود  الكمــارك 

الصحيــح وما زالــت تعاني من 
تقدم  ولــم  األموال،  فــي  عجز 
أي شــي على صعيــد اإلصالح 

االقتصادي".
من جانبــه، ذكر مقــّرر اللجنة 
أحمد الصفار، إن "هناك ســوء 
فهــم وعدم تعــاون  بــني وزارة 
املاليــة وجلنتنا أدى إلى اتســاع 
نطاق اخلالف بني اجلهة التنفيذية 

والتشريعية".
وأضاف الصفــار، أن "اخلالف بني 

والــوزارة ميكن حله من  اللجنة 
خالل إتباع الوســائل القانونية، 
وممارســة كل جهة صالحياتها 

وفقاً للدستور".
وأشار، إلى أن "عقد االجتماعات 
بني اللجنة والــوزارة أمر ضروري 
يتــم من خاللها تبــادل وجهات 
النظــر، ولكي نطلــع على آلية 
تعامل احلكومة مع امللف املالي".

وأكد الصفار، أن "اللجنة تشكو 
طيلة املــدة املاضيــة من عدم 

الرسائل  إلى  الوزارة  اســتجابة 
التي تبعثها لالطالع على الوضع 

املالي".
ويواصل، أن "الهــدف من إصرار 
مع  التواصــل  علــى  اللجنــة 
احلكومــة ليــس للتدخــل في 
الوزارات املعنية، إمنا لكي  أعمال 
متارس دورها الرقابي، وتطلع على 
استعدادات دفع الرواتب ملا تبقى 

من العام احلالي".
ومضــى الصفار، إلــى أن "بقاء 

اخلالف ليس من املصلحة العامة، 
فاجلميع يعمل من أجل مواجهة 
األزمة االقتصادية وتأمني الرواتب 
ونشوب  واملتقاعدين  للموظفني 
الصراع لن يأتي بنتيجة لصالح 

أي جهة".
يشار إلى أن عضو اللجنة املالية 
أحمد اجلبوري كشــف عن جمع 
وزير  الســتجواب  نيابية  تواقيع 
املاليــة علي عبــد األمير عالوي 

متهيداً إلقالته.

رئيس اللجنة المالية النيابية يتهم وزير المالية 
باإلخفاق ويدعوه الى االستقالة والتخلي عن المسؤولية 

اجتماع سابق للجنة املالية "ارشيف"

احتدام الصراع بين الجهتين التشريعية والتنفيذية..  

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
اليوم  الكهربــاء،  وزارة  اكــدت 
الثالثاء، أن الربط الكهربائية مع 
دول اجلوار ليس لشــراء الطاقة 
حســب، مبينــة أنه ســيعود 

بفوائد اقتصادية للعراق.
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
تصريح  فــي  موســى  احمــد 
الكهربائي  "الربط  إن  رســمي، 
بالنســبة للعراق والوزارة سواء 
مع دول اخلليــج او االردن او حتى 
مــع تركيا يعتبر من املشــاريع 
أن  مبينــاً  االســتراتيجية"، 
"الغاية منه ليس لشراء الطاقة 
الكهربائيــة وإمنا خلق موثوقية 
واســتقرارية كبيرة للشــبكة 

الكهربائية".
واضاف موسى أن "الربط سوف 
يجعــل هناك أكثــر من مصدر 
للطرف  باملنفعة  ويعود  للطاقة 
املورد او املصدر لها، كما سيعود 
اقتصادية  بفوائــد  العراق  على 
حيــث ان العــراق بفضــل هذا 
الربط ســيكون ممرا للطاقة من 
والى شرق آسيا ودول شرق أوروبا، 

فضال عن الفوائــد الفنية التي 
من املمكن أن تخدم الشــبكة 

واملنظومة بشكل عام".
وكان العراق قــد اتفق في وقت 
سابق من هذا الشهر مع شركة 
للشــروع  إلكتريــك(  )جنــرال 
بإنشــاء خط الربط الكهربائي 
مــع االردن ومن ثم الى شــبكة 

النقل املصرية.
ووقع العراق اتفاقية في أيار 2020 
مع هيئــة الربط اخلليجي تنص 
علــى تزويد محافظــة البصرة 
بـ)500( ميغاوات كمرحلة اولى، 
فيما بــني العراق انه اكمل 80% 

من هذه االلتزامات.
املتحــدة  والواليــات  وجــددت 
واحلكومــة العراقيــة ومجلس 
التعاون اخلليجي، مطلع الشهر 
ملشروع  الكامل  دعمهم  اجلاري، 
الربــط الكهربائي بــني العراق 
ودول اخلليــج، وقالــت اخلارجية 
إن  بيــان لها  األمريكيــة فــي 
واشــنطن "ملتزمة بتســهيل 
هذا املشروع وتقدمي الدعم عند 

احلاجة".

الكهرباء: الربط مع دول الجوار 
يجعل البالد ممرا للطاقة من 

والى شرق اسيا واوروبا 



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

التخطيط واملتابعة  أعلن مديــر 
فــي ديــوان محافظــة البصرة، 
ارتفاع  عبدالكــرمي  والء  املهندس 
18 مشــروعا  في  االجناز  نســب 
تربويــا في ناحيــة الهارثة ضمن 

مشاريع البصرة  2019.

للمرة االولى حتظى الهارثة بهذا 
العدد من املشاريع التربوية

وقــال عبد الكرمي  للمــرة االولى 
حتظــى الهارثــة بهــذا العــدد 
من املشــاريع التربويــة في ظل 
االهتمــام الكبيــر الــذي تبديه 
احلكومــة احمللية وحرص محافظ 
البصرة املهندس اسعد العيداني 
واهتمامه بهــذا القطاع احليوي، 
الفتا الــى ان املدارس التي انطلق 
العمــل فيها تتراوح بني انشــاء 
واعادة بناء او انشاء جديد بالبناء 
اجلاهــز، مشــيرا الــى ان املباني 
املدرســية تنوعت بــني 12 صفا 
و18 صفا و24 صفا بثالثة طوابق، 
اضافية  بناء صفــوف  الى جانب 
واســتمالك ارض النشاء مشروع 

تربوي.

نسب االجناز شهدت ارتفاعا 
ملوحظا

وتابع مدير التخطيط ان نســب 
االجناز شهدت ارتفاعا ملوحظا في 
الكثير من هذه املشاريع والتي لم 
يتاثر البعض منها بتوقف العمل 
في ظل االزمة الصحية بفايروس 
كورونا ، مؤكدا ان الكثير من هذه 
املشاريع ســيكتمل العمل فيها 
قبل نهاية العام احلالي وتســلم 
اجلهة  بصفتها  البصــرة  لتربية 
املستفيدة ، وستخفف من تعدد 
التربوية في  املبانــي  الدوام على 

القضاء .
في  التربوي  املشــاريع  ان  واضاف 
الهارثــة هي هــدم واعــادة بناء 
مدرسة محمد ذو النفس الزكية 
ب18 صفا وبثالثــة طوابق، وهدم 
واعــادة بنــاء مدرســة غرناطة 
االبتدائيــة ب18 صفــا وبثالثــة 
واعادة  وهــدم  امنوذجي  طوابــق/ 

بناء مدرسة االغراس ب18 صفا ، 
فضال عن هدم واعادة بناء مدرسة 
صفا   24 اللطيــف  متوســطة 
وبثالثــة طوابق، وبنــاء ثانوية 18 

صفا في حي الرسالة.
واكمل قائال: هناك مشروع لهدم 
وبناء مدرسة العرفان من 18 صفا 
وهدم واعادة بناء مدرسة احلجرات 
18 صفا وبثالثة طوابق فضال عن 
هدم واعادة بناء مدرســة سيف 
احلق ب18 صفــا و3 طوابق، وبناء 
مدرســة جديدة 18 صفا وبثالثة 
املرقمة  القطعــة  طوابق علــى 
11 طالع  في مقاطعــة   18/233

املعيدي .

املدارس موزعة في عموم 
الهارثة

املشــاريع  ان  عبدالكــرمي  وبــني 
تتضمن ايضا مشروع بناء مدرسة 

18 صفا وبثالثة طوابق في ساحة 
مدرسة الغدير االبتدائية، وانشاء 
مدرسة 24 صفا بثالثة طوابق في 
/منطقة  النجاح  مدرسة  ساحة 
بناء مدرســة  الــى جانب  حرير، 
امنوذجيا  24 صفا  للبنات  الهارثة 
وبثالثة طوابق في ساحة املدرسة 
وهــدم املدرســة بعــد اكتمال 
العمــل، فضال عن هــدم واعادة 
بناء مدرسة النيل االبتدائية ب18 

صفا وثالثة طوابق.
واشــار الى ان االعمال مستمرة 
ايضا في مشــروع هــدم واعادة 
بنــاء مدرســة الــروان 24 صفا 
امنوذجيــا وبثالثــة طوابق وهدم 
واعادة بناء متوســطة االرادة 18 
صفا وبثالثة طوابق/ بناء امنوذجي، 
فتح  مدرســة  بناء  واعادة  وهدم 
االبتدائية ب12 صفا وان املشاريع 
الهارثة  قضــاء  فــي  التربويــة 

تتضمن ايضا بناء ســتة صفوف 
مدرســة  ســاحة  في  بطابقني 
اليرمــوك، الى جانب اســتمالك 
قطعة ارض لبناء مدرسة عليها 
الشــوبية/املاجدية  منطقة  في 
بالقول ان املشــاريع التربوية في 
قضــاء الهارثــة تتضمــن ايضا 
بناء ســتة صفوف بطابقني في 
الى  اليرموك،  ســاحة مدرســة 
ارض  قطعــة  اســتمالك  جانب 
لبناء مدرسة عليها في منطقة 

الشوبية/املاجدية

زيارات ملواقع عمل املشاريع 
التربوية

  الصبــاح اجلديــد زارت عددا من 
املشــاريع التربوية ضمن الرقعة 
الهارثــة  لفضــاء  اجلغرافيــة 
والتي حتدث عنهــا املهندس والء 
التخطيــط  مديــر  عبدالكــرمي 

املتابعــة فــي ديــوان محافظة 
البصــرة وكانت األعمال تتواصل 
دقيق  وهندســي  فني  بشــكل 
الهندســية  اجلهات  وبأشــراف 

والفنية في ديان احملافظة .
وقد أكد املهندسون املشرفـــون 
البناء تسير علـــى  بأن عمليات 
بأشــراف  املعدة  اخلطــة  وفــق 
محافظ البصرة املهندس أسعد 
اهتمامه  يؤكد  والذي  العيدانـي 
وأهمية  باملشــاريع  املتواصـــل 
اجنازها فـــي املواعيد احملددة لها 
وقد ملسنـا خالل زيارة العمل هذه 
ان العديـد من الشركات املنفذة 
للمشاريـــع قد أكدت مضاعفة 
اجلهـــود ومواصلــة العمل في 
عدة وجبـــات ألجناز األعمال قبل 
املواعيـــد احملددة لها حرصا على 
األرتقاء بالعمليـــة التربوية في 
هـــذا القضــاء والتخفيف من 

الدوام املزدوج أو الدوام الثالثي .
ان  وقــد أكــد املشــرفون على 
ديــوان  فــي  باألمــر  املعنيــني 
امتنانهم  عن  عّبروا  قد  احملافظة 
ملبــادرات الشــركات املنفذة في 
قبل  املشاريع هذه  بأجناز  األسراع 
مواعيدها وتســليمها للجهات 
املستفيدة وقد اشارت الشركات 
التربويــة  للمشــاريع  املنفــذة 
هذه بــأن كل املــواد التي دخلت 
في أعمــال البناء قــد خضعت 
الــى الفحوصات اخملتبريـــة في 
اخملتبــرات املعتمــدة وبأشــراف 
دائرة املهندس املقيم فـــي كـل 
الشركات  وســجلت  مشــروع 
املعنية شكرها وتقديرها لديوان 
محافظ البصـــرة ولكل اللجان 
األشرافية على تعاونها املثمـــر 
والدقيـق من أجـل انـجاز افضل 

لكل املشاريـع . 

تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مشاريع 
تربوية سيكتمل العمل في معظمها قريبا

دعما للقطاع التربوي في قضاء الهارثة شمالي البصرة

ان المدارس التي 
انطلق العمل فيها 

تتراوح بين انشاء 
واعادة بناء او انشاء 
جديد بالبناء الجاهز، 

منوها الى ان المباني 
المدرسية تنوعت 
بين 12 صفا و18 

صفا و24 صفا بثالثة 
طوابق
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مدير التخطيط واملتابعة في ديوان محافظة البصرة

السعي الى نقل الطرائق المتطورة إلى الواقع الميداني

تزامنا مع وصول ٣ شحنات من المواد االستيرادية للمشروع دورات لتطوير المهندسين الجدد من العقود واالجور

بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزير الزراعــة املهندس محمد 
كرمي اخلفاجي مــع القائم باألعمال 
االذربيجاني فــي بغداد نصير ممدوف 
للــوزارة  اإلداري  الوكيــل  بحضــور 

الدكتور مهدي سهر اجلبوري
ومت خــالل االجتماع بحــث التعاون 
املشــترك في اجملال الزراعي وتفعيل 
التبــادل الســلعي بــني البلديــن 
الصديقني بعد عــرض موجز قدمه 
للعالقــات  االذربيجانــي  الســفير 
املشترك  الزراعي  والعمل  التاريخية 
والرغبة في توقيع وتفعيل اتفاقيات 
باالستيراد  تختص  تفاهم  ومذكرات 

والتصدير وخدمة االقتصاد. 
حيــث اكــد اخلفاجي علــى عمق 
البلدين  بــني  الزراعيــة  العالقــات 
والتطور الزراعي في أذربيجان سيما 
واملســتلزمات  املكننة  مجــال  في 
الزراعية، مبديا عــدم املمانعة على 
تطوير العالقات الثنائية التي تخدم 

ومبا  البلدين  بــني  الزراعي  القطــاع 
يحقق الفائدة للشعبني الصديقني.

ولفــت الوزير الى أن الــوزارة بحثية 
إرشــادية وتعمل على نقل الطرائق 
الزراعية املتطورة إلى الواقع الزراعي 
امليدانــي لتعميم الزراعــة احلديثة 
كما تعمل على تشجيع املستوردين 
واملصدريــن وحســب وفــرة اإلنتاج 
احمللي والروزنامــة الزراعية لتعضيد 
االقتصــاد وخلــق مصــادر إضافية 

للدخل. 
لزيارة  الوزير  الدعوة  كما قدم ممدوف 
بالشــأن  ولقاء اخملتصني  أذربيجــان 
الزراعي حيث وعــد اخلفاجي بتلبية 

الدعوة مستقبال.
 على صعيــد اخر التقى وزير الزراعة 
في  الدواجــن  ومنتجــي  مزارعــي 
محافظــة ديالــى  لبحــث مجمل 
القطاع  التي يعانــي منها  األوضاع 
الزراعي بشقيه النباتي واحليواني في 
احملافظة ووضع احللول املناسبة لها، 
زراعــة ديالى الدكتور  بحضور مدير 

حسني خضير.
العمل  اخلفاجي على ضــرورة  وأكد 

تنمية  أجــل  من  اجلهــود  وتعضيد 
الزراعيــة وتذليل معوقات  العملية 
الثروة  الفالحــني واملزارعني ومربــي 
الزراعي  بالقطاع  للنهوض  احليوانية 
ودعم وحمايــة املنتج الزراعي احمللي، 
مؤكداً على إعادة دور محافظة ديالى 
إلى ســابق عهدها بانتاجها خملتلف 
النخيل  سيما  وال  الزراعية  احملاصيل 
والبرتقال والزيتون واحلنطة والشعير 
فضالً عن وجود املشــاريع احليوانية 

وتربية الدواجن.
واستمع اخلفاجي لعدد من املواضيع 
التــي طرحهــا املزارعــني ومنتجي 
الدواجــن منها طلب زيــادة حصة 
الســماد للــدومن الواحــد اخملصص 
للبســاتني وضــرورة منع اســتيراد 
البرتقــال قبل املوســم واعتبارا من 
االول تشــرين األول مــن كل ســنة 
وأهميــة توفير وحصــاد املياه خالل 
ضمن  والصيفي  الشــتوي  املوسم 
على  والســيطرة  الزراعية  اخلطــة 
التأكيد على  عــن  توزيعها فضــالً 
مناطق  في  امليــاه  مضخات  صيانة 
خان بني ســعد واخلالص واملقدادية 

على  والعمــل  األخــرى  واملناطــق 
جهوزيتها بالتنســيق مــع اجلهات 
اخملتصــة من أجل خدمة النشــاط 

الزراعي في احملافظة.
كما مت مناقشــة زيــادة كمية بذور 
الواحــد وتفعيل  للــدومن  احلنطــة 
اإلرشــاد الزراعــي فــي العمليــة 
الزراعية  الصناعات  وإنشاء  الزراعية 
التحويليــة خلدمة الواقــع الزراعي، 
باإلضافة إلى املطالبة بإنشاء قنوات 
وتطهير  وصيانة  منتظمــة  اروائية 

مبازل الري.
وأوضح اخلفاجي بأن مســودة قانون 
35 املعــدل ســيعالج العديــد من 
اهتمامات الفالحني والتي تصب في 
الفتاً  الزراعية.   العمليــة  مصلحة 
إلى معاجلة موضوع التصحر وزراعة 
لتحسني  الرعوية  بالنباتات  األراضي 
النباتي،  الغطاء  إلى  البيئة للوصول 
فضــالً عــن تأكيده علــى موضوع 
الوقايــة بالرش اجلوي للمســاحات 
وأهميته  باحلنطة  املزروعة  الواسعة 
بالقضاء على االدغال التي ال تعالج 

بالرش األرضي. 

تقرير

العراق وأذربيجان يبحثان التعاون الزراعي وتفعيل ملف التبادل السلعي بينهما

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التجارة عن تفقد مدير عام الشركة 
العامة لتصنيــع احلبوب املهندس خطاب علي 
القيسي فرع الشركة ومطاحن انتاج الطحني 
في البصرة لالطــالع على آلية االنتاج والتوزيع 

ونوعية الطحني اجملهز للمواطنني .  
واوضح املدير العام بــان اجلولة التفقدية التي 
رافقه بها مدراء اقســام الرقابة والســيطرة 
النوعية استمرت لســاعات متأخرة مت خاللها 
االشراف على جميع مفاصل االنتاج والتنظيف 
واقســام التعبئة فضال عن االطالع على الية 
االنتاج ونوعية احلبوب املســتخدمة والطحني 

املنتج و مدى تطبيق شروط السالمة .
واضاف املديــر العام بانه جرى خــالل التجوال 
سحب مناذج من االنتاج لغرض الفحص اخملتبري 
ومعاينة ختم املطحنة وتواريخ االنتاج و تدقيق 
قوائم القطع والتجهيز واوزان االكياس املعبئة 
والتأكد  امليــاه  الى مشــاهدة خزانات  اضافة 
مــن عمل منظومات تصفية املياه واالشــراف 
على فحص اخلبازة ، الفتا الى تأشــير عدد من 
اخملالفــات وايقاف مطحنة االمنــار نتيجة رصد 

مخالفات نوعية في االنتاج .
وفي الســياق ذاته زار القيســي فرع الشركة 
ومطحنــة الفراهيدي احلكوميــة في البصرة 
حيــث مت التأكيد على التنســيق والتعاون مع 
الهدف  القطاع اخلــاص لتحقيــق  مطاحــن 
االساسي املتمثل بتوفير الطحني اجليد لعموم 

املواطنني .
وشــدد املديــر العام علــى عدم التهــاون في 
اخملالفات النوعيــة او التالعب الذي يحدث من 
قبل بعض املطاحن وفي الوقت نفســه توجيه 
الشــكر للمطاحن املتميزة  ، مشيرا بانه جرى 
خالل الزيارة كذلك متابعة عمل املواقع اخلزينة 
اخلاصة مبفــردات البطاقــة التموينية واللقاء 
بعدد مــن وكالء الطحني والتوجيــه بااللتزام 
بالتعليمات والضوابط فضال عن لقائه بادارات 
فروع شــركات الــوزارة في البصــرة واحلديث 
عــن مســتوى اخلدمات التــي تقدمهــا وزارة 
التجارة البناء احملافظة واجلهــود الكبيرة التي 
تبذلها دوائر ها وشــركاتها في ضوء توجيهات 
وزيــر التجــارة الدكتور عالء اجلبــوري من اجل 
بالكميات  التموينية  البطاقــة  توفير مفردات 
والنوعيــات  التي تلبي احلاجــة  في هذا اجملال 

وباالمكانات املتوفرة .
واشــاد املدير العام في الوقت ذاتــه بالتعاون 
والتنسيق املشــترك  بني تشكيالت الوزارة في 
البصرة من اجل تقدمي افضل اخلدمات البناء الم
حافطة.                                                                   

بغداد _ الصباح الجديد :
بحــث وزير التعليــم العالي والبحــث العلمي 
الدكتــور نبيــل كاظم عبد الصاحــب مع وفد 
الوكالة األملانية للتعاون التنموي اإلمنائي برئاسة 
مارسيل فينهوفن مســؤول مجموعة التنمية 
االقتصادية في العراق والوفد املرافق له مسارات 

التعاون املشترك في اجملاالت العلمية .
كما ناقش احلاضرون مســارات التعاون املشترك 
في مجال التعليــم العالي في العراق وإمكانية 
الدعم وتوفير اخلبرات املطلوبة إلنشاء مختبرات 

احلوكمة اإللكترونية في اجلامعات العراقية.
وأوضــح الوزير خالل اللقــاء أن التعليم العالي 
تعمل على اســتمرار دعــم اخلريجني من خالل 
مراكز التأهيل والتوظيف بالتعاون مع املنظمات 
الدولية ومنها الوكالة األملانية للتعاون التنموي 

اإلمنائي.
في سياق متصل قال مارسيل فينهوفن مسؤول 
الوكالة  إن  االقتصاديــة  التنميــة  مجموعــة 
األملانية تسير على وفق برامج مشتركة مع وزارة 
التعليم العالي والســيما في مشاريع الطاقة 
املتجــددة في البصرة ، الفتا الــى أن ثمة برامج 
حتظى بأولوية في التنفيذ وهي التعاون في اجملال 

التكنولوجي ألهميته في ظل جائحة كورونا. 

اعالم  الماء 
بتوجيــه ودعم من وزيــر االعمار 
واالســكان والبلديــات العامــة 
املهندســة نازنني محمد وســو 
ومبتابعــة مســتمرة  مــن قبل 
احليالــي مدير عام  املهندس جنم 
العامة للمــاء وذلك من  املديرية 
اجل االســراع في اجناز املشــاريع 

االستثمارية للوزارة .
وذكر  املديــر العــام ان مالكاتنا 
الهندســية حققت  في مشروع 
مــاء الكــوت الكبيــر  مراحــل 
متقدمة في نســب االجناز الكلي 
والتــي  وصلت إلى 5ر65 % ، منها 
5ر21 % نســبة االعمــال املدنية 
و44 % نســبة االجنــاز لالعمــال 

االســتيرادية والتــي تزامنت مع 
وصــول 3 شــحنات منهــا الى 
املشروع من قبل الشركة املنفذة  
التركيــة اوزنالر وشــركة البعد 
الرابع العراقية، والتي مت تسلمها 
وتدقيقها على وفق شروط العقد 
قبل  من  املنفــذة  الشــركة  مع 
في  والهندســية  الفنية  اللجان 

املديرية .
وبني احليالي ان العمل مستمر في 
املشــروع الذي تبلغ مساحة 110 
تقدر124  ماليــة  وبكلفة  دومنات 
مليــار دينــار حيث تبلــغ طاقة 
اال ف م٣بالســاعة   10 االنتاجية 
والذي يغطــي معظم احتياجات 
ســكان مدينة الكوت ، ويسهم 

بشــكل كبير  فــي زيــادة عدد 
املاء  املواطنني اخملدومــني خلدمات 
الصالح لشــرب، ليصل إلى أكثر 
من 150 الف نسمة ، وتابع احليالي 
أن املشروع يحتوي على10 احواض 
ترســيب ، وبنايــة للفالتر حتتوي 

على 40 فلترا و4 خزانات أرضية .
هناك  ان  احليالي كمــا  واضــاف 
بناية الدفع العالي وبناية الطاقة 
إضافة إلى بناية  اإلدارة واخلدمات  
األخرى امللحقة للمشــروع ،الفتا 
ان نســبة إجناز احواض الترسيب 
بلغت  97 % ونسبة إجناز اخلزانات 
األرضية بلغت %91 ونســبة إجناز 
الفالتــر %84 ومن املؤمل افتتاحة 

خالل العام املقبل ان شاء اهلل ...

اعالم كهرباء بغداد
تنفيذا لتوجيهات مدير عام شركة 
توزيــع كهربــاء بغــداد املهندس 
حسني عطا دهش الزبيدي بضرورة 
صيانة مغذيات الشبكة ومعاجلة 
تقطعــات الشــبكة الكهربائية 
لينعــم املواطن بســاعات جتهيز 

مستقرة .
ومبتابعة مدير فــرع توزيع كهرباء 
مركز االنبار املهندس خليل إبراهيم 
العواد ومبتابعــة ميدانية من قبل 
مســؤول قطــاع توزيــع كهرباء 
الهندسية  املالكات  الرمادي اجنزت 
توزيع  لقطــاع  التابعة  والفنيــة 
كهرباء الرمــادي مهامها بصيانة 
الشــبكة الكهربائيــة في أغلب 

الرقعة  تقــع ضمن  التي  املناطق 
اجلغرافية للقطاع ففي هذا اليوم 
مت صيانــة مغذيــات البوشــبيل 
وجويبــه)11ك ف( الصــادرة مــن 
محطة شرق الرمادي )132/33/11) 
ك ف  من قبل فرقة صيانة شــرق 
الرمادي في قطاع كهرباء الرمادي 
التبليغ بخــروج مغذيات  حيث مت 
عن العمل وعلــى الفور مت توجيه 
املسائي  الشفت  الفني في  املالك 
العادتها مــن قبل فرقــة صيانة 
كهرباء  قطاع  في  الرمادي  شــرق 

الرمادي خدمة للصالح العام 
وتنفيذا  علــى صعيــد متصــل 
لتوجيهات وزير الكهرباء  املهندس 
ماجد مهدي اإلمارة بضرورة تطوير 

املالكات اجلدد من مهندسي الوزارة 
من العقود واالجور ملواكبة التطور 

التكنولوجي. 
ومبتابعــة مــن قبــل مديــر عام 
كهرباء  لتوزيع  العامة  الشــركة 
بغداد املهندس حسني عطا دهش 
الزبيدي وبأشــراف معــاون املدير 
املهندس  الفنية  للشــؤون  العام 
واملهندس  اجلبــوري  عالء ســمير 
طارق اخلزرجــي مدير توزيع كهرباء 
ديالى نظم قسم التدريب في فرع 
توزيع ديالــى  دورة تدريبية بعنوان 
واجبات املوظف للمهندسني اجلدد 
تلقى  ، حيــث  واالجور(  )العقــود 
كاملة  فيها معلومات  املشاركون 

عن واجبات وحقوق املوظف.   

جوالت تفقدية لمطاحن 
البصرة لمتابعة آلية 

االنتاج والتوزيع

العراق وألمانيا يبحثان 
إنشاء مختبرات 

الحوكمة اإللكترونية

مدير عام الماء يؤكد تحقيق نسب متقدمة 
إلنجاز مشروع ماء الكوت ٥ .٦٥% 

كهرباء مركز األنبار تقوم بصيانة مغذيات 
في الرمادي
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
تســتضيف فرنســا اجتماعــا جملموعة دول 
املتوســط األوروبية الســبع، غــدا اخلميس 
، لبحــث التوتر مــع تركيا، بينمــا اتهم وزير 
خارجية اليونان تركيا بأنها تنتهك ميثاق األمم 

املتحدة.
ويتصاعد التوتر شرقي البحر املتوسط، حيث 
هناك اندفاع تركي، واحتشاد عسكري يوناني، 
واســتنفار سياســي أوروبي، بينمــا تغيب 
التكهنات التي تنبئ بقرب الوصول إلى حلول 
وسط، تنزع فتيل صراع الغاز، في أخطر بقعة 

مائية.
وتصر فرنســا على حتييد تركيــا عن مآربها، 
بتحقيق السيادة في املمر املائي، وتعمل على 
رص صف الدول األوروبية املتشاركة في البحر 
املتوســط، وأعلنت عن اســتضافة اجتماع 
واليونان  البرتغــال  وإســبانيا  إيطاليا  يضم 
وقبــرص ومالطا، بغــرض دراســة التوترات 

الراهنة مع أنقرة.
وترفض اليونان ما تعتبره حوارا حتت نير االبتزاز 
أو التهديــدات التركية، وتنتقد اســتعراض 
القوة، الذي ميارسه األتراك، وتشدد على أن ما 
تقوم به أنقرة يعد مخالفة صريحة للمواثيق 

الدولية.
وقال وزير خارجية اليونــان، نيكوس دندياس: 
“تركيا هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات 
حرب في كل مــكان، وهي الدولــة الوحيدة 
التي تهدد جيرانها باحلرب، إذا اختاروا ممارسة 
تنتهك بشــكل  إنها  القانونية،  حقوقهــم 

صارخ ميثاق األمم املتحدة.”
الوزيــر اليوناني، بعــد لقائه وزيــر اخلارجية 
أثينا،  بارتولو، الذي يزور  املالطي، إيفاريســت 
أكد ضرورة وقوف أوروبا بشــكل كامل، ودون 

تردد في مواجهة التحديات التركية.  
وأضــاف دنديــاس: “تصرفات تركيا ليســت 
موجهــة فقط ضــد دولة عضو فــي االحتاد 
األوروبي، بل موجهة ضد االحتاد نفسه، تركيا 
تنتهك جوهر مبادئ االحتاد، وجوهر املكتسبات 

األوروبية املشتركة”.
ويواصــل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 
استراتيجية التصريحات االستفزازية، ويضخ 
التهديد والوعيد، ملوحا بــأوراق القوة لديه، 
بأن تلك الدول تغامر، وســوف تتكبد خسائر 

جسيمة. 
وقــال أردوغــان: “أقول ألولئــك الذين يقفون 
ضــد تركيا، إنكم جتازفون بســامة ورفاهية 
مواطنيكم وأمتنــى أال تدفعوا ثمنــاً باهظاً 

عندما يحني الوقت”.
اليوم حتول الشريان املائي لساحة نزاع محتدم، 
يبدو في ظاهره، أنه حول مصادر الطاقة، لكن 
في بواطنــه، تغذيه خافات أعمق على حدود 

بحرية، حتمل في باطنها اخلير الوفير.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أظهــر فيلــم وثائقــي جديد أن 
مؤســس تنظيم القاعدة أسامة 
بــن الدن رمبا يكون قــد تواصل مع 
أتباعه من اإلرهابيني عبر رســائل 
مشفرة في مقاطع فيديو إباحية، 
حســبما نقلت عدة صحف بينها 
“ذا صن” و”صحيفة إنترناشــيونال 

بيزنس تاميز” و”ذا ديلي ميل”.
وجاءت هــذه املعلومــات في جزء 
مــن وثائقــي جديد خــاص بقناة 
يكشف  جيوغرافيك،  ناشــيونال 
ويحلل طبيعة املواد الرقمية التي 
مت العثور عليها في اجملمع الذي كان 

يختبئ فيه بن الدن في باكستان.
وكانت قوات أميركية خاصة قتلت 
العقل املدبر لهجمات 11 سبتمبر 
في مخبئه السري في مدينة أبوت 
آباد الباكســتانية فــي الثاني من 
مايــو 2011، خــال عملية أمنية 

ليلية.
من  العديــد  تتــردد  اآلن،  وحتــى 

نظريات املؤامرة بشــأن وفاة أكثر 
ويعتقد  العالــم،  فــي  املطلوبني 
البعض أن اإلدارة األميركية حينها 
لم تكشــف احلقيقة الكاملة عن 

وفاة بن الدن.
وبعد أيام قليلة من مقتله نشرت 
نقا عن مســؤولني  رويترز،  وكالة 
أميركيــني، أن القــوات األميركية 
اخلاصة التي قتلت أسامة بن الدن 
عثرت على مــواد إباحية في اجملمع 

الذي كان يختبئ فيه.
وحينهــا قــال املســؤولون إنهم 
الذي  املكان  بشــأن  متأكدين  غير 
جرى فيــه العثور على املواد حتديدا 
فــي اجملمع أو من كان يشــاهدها. 
أضاف  حتديــدا،  أكثــر  وبشــكل 
املســؤولون أنهم ال يعلمون ما إذا 
كان بن الد نفسه حاز تلك املواد أو 

شاهدها.
أقراص ذاكرة رقمية

ومن بني املواد التي حصلت عليها 
من  اخلاصة  األميركيــة  القــوات 

ذاكرة رقمية، يعتقد  أقراص  اجملمع 
مسؤولون أنها لعبت دورا في نقل 
رســائل إلكترونية من وإلى زعيم 

تنظيم القاعدة الراحل.
وتشــمل اجملموعــة حوالــي 470 
ألف ملف رقمي، و250 غيغا بايت 
 USB 100 من البيانــات، وأكثر من
ناقــل متسلســل عــام وأقراص 
مضغوطة،  وأقراص  رقمية،  فيديو 
وخمسة أجهزة كمبيوتر، وهواتف 

محمولة متعددة.
الذي  الوثائقي  الفيلــم  ويحــاول 
أنتجته ناشــيونال جيوغرافيك أن 
الدن،  لنب  النفســية  احلالة  يفسر 
وعاقتــه بأســرته، ووجهة نظره 
حول اإلميــان والدين، فضا عن إرثه 

من العنف والدمار.
وفي هذا الفيلم الوثائقي، يتحدث 
القومي في ســي  األمــن  محلل 
إن إن، بيتــر بيرغن، عــن حياة بن 
الدن الشــخصية من خال فحص 
متعمق ألقــراص الذاكرة الرقمية 

التي مت رفع السرية عنها حديثا. 
وبحســب بيرغن فــإن املعلومات 
الواردة في ملفات أســامة بن الدن 
بصمة  وراءهــا  “تركت  الرقميــة 
لرجــل معقد، مســؤول عن قتل 

اآلالف من الناس”.
بــن  كان  التقريــر،  وبحســب 
الدن يخشــى اســتخدام البريــد 
إلصــدار  كوســيلة  اإللكترونــي 
ألن  عناصــره،  إلــى  تعليمــات 
التشــفير املوجود على الرسائل ال 
ميكن الوثوق به، فلذلك اعتمد على 
اإلفام اإلباحية التصاله مع العالم 
اخلارجي أو عبر أشــخاص كان يثق 

بهم.
ومع ذلك،  يشــير عالــم النفس 
الشــرعي وخبير وكالــة اخملابرات 
املركزية ريد ميلــوي  إلى أنه على 
الرغــم مــن جميــع مزاعمه عن 
التدين رمبا كان بن الدن مجرد رجل 
عــادي أراد االنغماس فــي “أعمال 

إرضاء الذات”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
دعــت مفوضــة األمم املتحدة 
الســامية حلقــوق اإلنســان، 
موسكو  باشــليه،  ميشــيل 
أو  إلجــراء  الثاثــاء،  امــس 
“حتقيق شــامل  مع  التعــاون 
ومحايد”  ومســتقل  وشفاف 
بغاز  املفترض  الهجوم  بشــأن 
األعصــاب نوفيتشــوك، الذي 
البارز  املعــارض  لــه  تعــرض 

أليكسي نافالني.
وأفادت باشــليه فــي بيان أن 
أو غير  التســمم  “عدد حاالت 
ذلك من االغتياالت املستهدفة 
ملواطنني روس حاليا وســابقا، 
ســواء ضمن روسيا نفسها أو 
علــى أراض أجنبية على مدى 
العقدين املنصرمني يثير القلق 

البالغ”. 

وشددت على أنه “يتحتم على 
التحقيق  الروسية  السلطات 
بشــكل كامل بشــأن اجلهة 
املسؤولة عن هذه اجلرمية التي 
تعد خطيــرة للغاية وارتكبت 

على األراضي الروسية”.
وهو  )44 عاما(،  نافالني  وَمرِض 
ناشــط محارب للفساد وأحد 
الرئيس فادميير  أشد معارضي 
بوتــني، عندمــا كان على منت 
طائرة فوق ســيبيريا الشــهر 
املاضــي، وخضــع للعاج في 
البدايــة في مستشــفى في 

سيبيريا قبل نقله إلى برلني.
هذا الهجوم هو األحدث ضمن 
سلســلة طويلة من محاوالت 

اغتيال طالت منتقدي بوتني.
األســبوع  أملانيــا  وحتدثــت 
املاضــي عــن “أدلــة قاطعة” 

على أن اخلصــم األبرز للرئيس 
تعرض  بوتني،  فادميير  الروسي، 
للتســميم بغــاز األعصــاب 
“نوفيتشــوك”، الذي استخدم 
السرية  روسيا  من قبل أجهزة 
فــي الهجــوم علــى العميل 
سكريبال،  ســيرغي  السابق، 
في  تعرض حلادث مشابه  الذي 
مدينة سالزبري اإلنكليزية عام 

2018، وفق سلطات بريطانيا.
األمم  مكتــب  قــال  وفيمــا 
املتحــدة حلقوق اإلنســان إنه 
ليــس فــي وضع يســمح له 
بتوجيه اتهامات مباشــرة إلى 
موســكو في هــذه القضية، 
أشــارت باشــليه إلى أن املواد 
ويصعب  معقدة  املستخدمة 

احلصول عليها.
من  العديد  يثيــر  “هذا  وقالت 

األســئلة. ملاذا استخدام مواد 
يســتخدمها؟  من  هذه؟  مثل 

كيف حصلوا عليها؟”.
وأوضحت باشــليه أنه قبل أن 
يتعــرض نافالني للتســميم 
مــرارا  تعــرض  املفتــرض، 
للمضايقة واالعتقال واالعتداء، 
إما من قبل الســلطات أو من 

قبل مهاجمني مجهولني.
وتابعت “من الواضح أن نافالني 
كان شــخصا فــي حاجة إلى 
حمايــة الدولة حتــى لو كان 
شوكة سياســية في خاصرة 

احلكومة”.
وأضافــت “ليس كافيــا إنكار 
واستبعاد  للتســمم  تعرضه 
احلاجة الى إجراء حتقيق شامل 
في  وحيادي وشفاف  ومستقل 

محاولة االغتيال هذه”.

أوروبا بقيادة فرنسا 
تحتشد لمواجهة تركيا

مسؤولة دولية تطالب موسكو بالتعاون ناشيونال جيوغرافيك تحل “لغز” المواد اإلباحية في مخبأ بن الدن
مع تحقيقات تسميم الروسي نافالني

متابعة ـ الصباح الجديد :

الروســي،  اخلارجية  وزيــر  قــال 
سيرغي الفروف، إن منطقة إدلب 
خلفــض التصعيد هــي من أهم 
مع  الروســي  التعاون  مجــاالت 

تركيا.
وقال الفــروف إن من أهم اتفاقات 
روسيا مع تركيا هو “العمل على 
املعتدلة  املعارضــة  بني  الفصل 

واملتطرفني.”
وجــاء كام الفروف خــال مؤمتر 
صحفي عقده، أمس االول االثنني، 
مع وزير اخلارجية الســوري، وليد 

املعلم، في العاصمة دمشق.
كما تطــرق الوزير الروســي إلى 
حجم التعاون ما بني روسيا وإيران 
وتركيا فيما يتعلق مبسار أستانا.

واعتبر أن هذا املسار “مهم جداً” 
وأن األطراف الضامنة للوضع في 

سوريا “ملتزمة به.”
وأشار الفروف إلى أن باده تسعى 
خللــق منطقة آمنــة على طول 
الطريق الدولــي )حلب-الاذقية(، 
وأنه يتم تنفيــذ التفاهمات من 
أجل ذلك “ولو كانت تسير ببطء 
لكن سيتم استكمالها بنجاح.”

الهاشمي، وهو محلل  وقال عمر 
سياســي تركــي ، إن منطقــة 
بالنســبة  التصعيــد  خفــض 
لروسيا كانت لـ”حفظ ماء الوجه 
التي  الفادحــة  اخلســارات  بعد 
تكبدتها قواتها العسكرية على 

األرض”.
املقيــم  “الهاشــمي”  وأضــاف 
فــي أنطاكيــا بتركيــا، أن هذه 
االتفاقيــة “فصلت املعتدلني عن 

املتشددين.”
وأشــار إلى أنها “قامــت بإجبار 
هيئة حترير الشــام على القضاء 
الذين يرفضون  املتشــددين  على 

االتفاق كما ادعى اجلوالني.”
وأضــاف أن روســيا متكنــت من 
“كانت حتلم  إلى مناطق  الوصول 
بها هي والنظام الســوري، حيث 

“مت تســليم املناطــق للروس من 
ِقبل الفصائل املســّلحة دون أي 

مقاومة تذكر.”
زيارته  خــال  الفــروف  وتطــرق 
لدمشــق إلى العديد من النقاط 
ومنهــا أن ما يجمع بني روســيا 
الثابت  وإيران وتركيا “هو السعي 
نحو منع تكرار ســيناريو العراق 

وليبيا في سوريا.”
وقــال الفروف: “عملنا مشــترك 
في إطار مسار أســتانا، ويعتمد 
علــى حتميــة وحــدة ســوريا 
واحترام سيادتها وأهمية منع أي 
تدخات خارجية بشــؤون سوريا 
ومنع أي حتريــض خارجي لألجواء 

االنفصالية.”

وهو مختص  أحمد حمادي،  وقال 
بالشــأن الروســي والدولــي، إن 
الروســية-التركية  العاقــة 
أصبحت متينــة بعد التوتر الذي 
الروسية  الطائرة  إسقاط  أعقب 

من قبل تركيا
مصالح متبادلة

في  يقيم  الذي  “حمادي”  وأشــار 
غازي عنتاب بتركيا، إلى أن هناك 
وســياحية  اقتصادية  مصالــح 
وتعاون عسكري متبادل، ومسائل 
اقتصادية أخــرى متعلقة بالبنى 
التحتية والنفط والغاز بني روسيا 
التنســيق  إلى  باإلضافة  وتركيا، 
فيما بينهمــا مبا يخص القضية 
الطرفني  إن كا  وقال  الســورية. 

لـ”تناقض”مصاحلهما  يريــدان  ال 
علــى األرض الســورية أن يؤثــر 
على مجمــل مصاحلهما العامة 
وخصوصاً أنهمــا يعتمدان مبدأ 

“االعتماد املتبادل للمصالح.” 
وال يريد أي من اجلانبني التضحية 
مبصاحله احملققــة عند اآلخر، “لذا 
التناقض  يعمــان على ضبــط 
مصاحلهما”،  حتقــق  الســتمرار 

بحسب “حمادي”.
وفــي هذا اإلطار، قــال الفروف إن 
منطقة إدلــب خلفض التصعيد 
هي “أهــم مجــاالت تعاوننا مع 

تركيا.”
وتأتي تصريحات الفروف، بحسب 
والدولي،  الروسي  بالشأن  اخملتص 

من باب “احلث والدعوة الصريحة” 
تعهداتهــا  لتنفيــذ  لتركيــا 
بخصــوص تفكيك هيئــة حترير 

الشام، ثم املعارضة املعتدلة.
ونهاية العام املاضي، وخال مؤمتر 
صحفي في واشنطن، بعد لقائه 
مــع الرئيــس األمريكــي دونالد 
“من  أنه  الفــروف  أعلــن  ترامب، 
الضروري حترير إدلب” من املعارضة 
املسّلحة التي وصفها باإلرهابية، 
واســتعادة ســيطرة احلكومــة 

السورية عليها.
ومــن وجهــة نظــر احلكومــة 
السورية، قال سليم اخلراط، وهو 
املنسق العام الئتاف قوى التكتل 
الوطنــي الدميقراطــي، إن واجب 

لضمان  قدماً”  “السير  هو  الروس 
الفصل بني “املتطرفني واملعتدلني 

من الفصائل.”
ولكن فــي املقابل، يجب أن يقوم 
“باملهمة املطلوبة  التركي  اجلانب 
منــه فــي مواجهــة اجملموعات 
املســّلحة املتطرفة فــي إدلب”، 
بحســب “اخلراط” الذي يقيم في 

دمشق.
اللحظة  تركيــا حتى  تُعلِّق  ولم 
علــى تصريحات وزيــر اخلارجية 
الروسي، كما لم يبدر عن تركيا أي 
الروسية  التحركات  تصريح حول 
األخيــرة في إدلــب وخاصًة حول 
واملناورات  التدريبــات  الهدف من 

املشتركة بني الطرفني.

تسعى لخلق منطقة آمنة على طول الطريق الدولي

قال الفروف 

أن بالده تسعى 

لخلق منطقة 

آمنة على طول 

الطريق الدولي 

حلب-الالذقية

الفصل بين االعتدال والتطرف في إدلب سياسة 
روسيا المقبلة مع تركيا

قبل التفاوض حول العالقات التجارية بعد بريكسيت

متابعة ــ الصباح الجديد :

طالبت لنــدن االحتاد األوروبي بالتحلي 
“مبزيــد مــن الواقعيــة”  قبــل بدء 
مفاوضات حاســمة بشــأن العاقة 
بعد  االحتــاد  وبني  بينهــا  التجاريــة 
بريكســيت. وكانت تقاريــر قد أفادت 
بأن بريطانيا ترغــب في إعادة صياغة 
اتفاق سابق وقعته مع االحتاد األوروبي 
في وقت ســابق. ووصلت احملادثات إلى 
بسبب  أشــهر  منذ  مســدود  طريق 
مسائل عالقة، مثل مدى وصول االحتاد 
األوروبــي إلى مياه الصيد في اململكة 
الدولة وشروط  املتحدة ومســاعدات 

التنافس العادل.
وقال ديفيد فروســت كبير مفاوضي 
رئيس الوزراء بوريس جونســون “علينا 
إحــراز تقدم هــذا األســبوع” إذا كان 
ســيتم التوصــل إلى اتفــاق بحلول 
نهايــة الفترة االنتقاليــة بعد خروج 
بريطانيا من االحتاد األوروبي في كانون 

األول.
أفاد  الهــدف،  ومن أجل حتقيــق هذا 
احملادثات مــع كبير مفاوضــي االحتاد 
األوروبي بشأن ملف بريكسيت ميشال 
بارنييه في لندن “نحتاج إلى رؤية املزيد 
من الواقعية من االحتاد األوروبي بشأن 

وضعنا كدولة مستقلة”.
وأضــاف “إذا لم يتمكنــوا من القيام 
بذلك في الوقت احملدود للغاية املتبقي 
لدينا، فســتكون التجارة بيننا مبنية 
على شــروط كتلك التــي بني االحتاد 
األوروبي وأســتراليا، ونحن نعمل على 

تكثيف استعداداتنا لنهاية العام”.
إلى طريق مســدود  احملادثات  ووصلت 
منذ أشــهر بسبب مسائل مثل مدى 
وصول االحتاد األوروبي إلى مياه الصيد 
فــي اململكــة املتحدة ومســاعدات 
الدولــة وشــروط التنافــس العادل. 
ويقول اجلانبــان إنه يجب التوصل إلى 
اتفــاق خال قمة االحتــاد األوروبي في 

منتصف تشرين األول.
 وقــال الناطق باســم جونســون إن 
حكومــة اململكة املتحــدة “ملتزمة 
متاما تنفيذ اتفــاق املغادرة وبروتوكول 
إيرلندا الشمالية، وقد اتخذنا العديد 

من اخلطوات العملية لذلك”.
لكنــه أوضــح أن احلكومــة تتخــذ 
لتوضيح  ومعقولة  “خطوات محدودة 
عناصر محــددة” للبروتوكول من أجل 

“إزالة أي غموض أو التباس”.
وساد القلق في بروكسل بعدما أوردت 
صحيفة “فايننشال تاميز” أن احلكومة 
األربعاء  اليــوم  البريطانية ســتقدم 
مشــروع قانون “من شــأنه أن يلغي” 
النطاق القانوني لبعض أجزاء االتفاق 

الذي حدد اخلروج من االحتاد األوروبي في 
31 كانــون الثاني، مبا في ذلك القواعد 

اجلمركية في إيرلندا الشمالية.
 وأوضح بارنييه إلذاعــة “فرانس أنتر” 
امس االول االثنني “يجب احترام كل ما 
وّقع فــي املاضي. إنه ضمان للثقة في 

املستقبل”.
الشمالية،  إيرلندا  بروتوكول   ومبوجب 

املقاطعــة  هــذه  علــى  ســيتعني 
البريطانية اتبــاع بعض قواعد االحتاد 
األوروبي بعد الفترة االنتقالية الاحقة 
لبريكسيت من أجل ضمان عدم وجود 
حــدود مادية وجتنب عــودة التوتر في 
هذه املنطقة التي شهدت نزاعا دمويا 

استمر ثاثة عقود.
وذكــرت صحيفة “ديلــي تلغراف” أن 

جونســون وافــق على اتفــاق اخلروج 
مــن االحتــاد األوروبي العــام املاضي، 
لكنــه يعتقــد اآلن أن هنــاك خطرا 
إيرلندا  “غير متوقع” يتمثل فــي ترك 
الشــمالية معزولة عن بقية اململكة 

املتحدة.
وكان إلغــاء عمليــات مراقبة احلدود 
مــع جمهورية إيرلندا جزءا أساســيا 

مــن اتفاق “اجلمعــة العظيمة” الذي 
أبرم في العــام 1998 وأنهى 30 عاما 
مــن العنــف املرتبط برفــض احلكم 

البريطاني في املقاطعة.
األوروبية  املفوضيــة  رئيســة  وقالت 
بريطانيا  إن  دير اليــني  أورســوال فون 
“ملزمة مبوجــب القانون احترام اتفاق 
خروجها من االحتاد األوروبي وهو شرط 

أساسي ألي شراكة مستقبلية”.

“إزالة الغموض وااللتباس”
 

وقد أثــار التقرير ردود فعل غاضبة في 
احتمال  يذّكر  حيث  وبلفاســت  دبلن 
وجــود “حــدود مشــددة” بعقود من 

االضطرابات.
من جانبه، قال وزير اخلارجية اإليرلندي 
ســيمون كوفيني إن مشروع القانون 
هذا ســيكون “طريقــة غير حكيمة 

للمضي قدما”.
وقالــت ماري لــو مكدونالد رئيســة 
احلزب اجلمهوري “سني فني” إن اململكة 
تاما لشعب  “جتاها  املتحدة ستظهر 
إيرلندا وقلقــه” إذا تراجعت عن اتفاق 

خروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
وانعكــس القلــق على أســواق املال 
فانخفض اجلنيه اإلســترليني االثنني 

مقابل اليورو والدوالر.

“استعراض قوة” 

وأشــار بعض احملللني إلــى أن اخلاف 
الشــمالية كان خطوة  إيرلندا  حيال 
من جانــب لندن لزيــادة الضغط في 
املفاوضات بشأن العاقة التجارية بني 

بريطانيا واالحتاد األوروبي.
وقال ليو فارادكار نائــب رئيس الوزراء 
اإليرلنــدي إن التراشــق الكامي بني 
لندن وبروكسل هو مجرد “استعراض 
قوة” و”إثبات موقف” مع اقتراب املوعد 
النهائي. ولفت جونســون إلى أن عدم 
“نتيجة  اتفاق ســيبقى  إلى  التوصل 
جيــدة” لبريطانيــا واصفا إيــاه بأنه 
التجاري  االتفاق  غرار  “على  ســيكون 
مع أستراليا”.ويتم التبادل التجاري بني 
أستراليا واالحتاد األوروبي مبوجب قواعد 
وتعرفاته،  العامليــة  التجارة  منظمة 
وهو أمر قد يتســبب باضطراب كبير 

في التجارة عبر املانش.
وخرجت اململكة املّتحدة رســمّيا من 
االحّتاد في 31 كانون الثاني ، بعد نحو 
تاريخي  اســتفتاء  من  أربع ســنوات 
طبع نهاية حوالي خمســني عاما من 
العضوية في التكتــل، لكّن القواعد 
األوروبيــة ال تزال تُطّبــق في اململكة 
حّتى 31 كانون األول ، في وقت يحاول 
الطرفان التوّصل إلــى اّتفاق للتجارة 

احلّرة.

تقرير

بريطانيا تطالب االتحاد األوروبي بتوخي الواقعية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
تراجعــت اســعار الذهب فــي العالم امس 
الثالثاء، بفعل صعود الدوالر ولكن ما حد من 
اخلسائر الشــكوك حيال التعافي االقتصادي 
في حني يترقب مســتثمرون إســتراتيجيات 
سياســات البنــوك املركزيــة فــي أمريكا 

الشمالية وأوروبا.
ونزل الذهب في الســوق الفوريــة %0.2 إلى 
1925.38 دوالر لألوقيــة )األونصــة(. وهبــط 
الذهب فــي التعامالت اآلجلة فــي الواليات 
املتحدة %0.1 إلــى 1931.70 دوالر. وزاد الدوالر 
أمام منافسيه؛ ما يرفع تكلفة املعدن األصفر 

حلائزي العمالت األخرى.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يرى رئيس جلنة الزراعة واملياه واالهوار النيابية 
سالم الشمري، ان على احلكومة االسراع في 
تهيئة االجواء النعاش االســتثمار وتنشيط 

اقتصاد البالد. 
وقال الشــمري في بيان لــه إن “رئيس الوزراء 
اجراءات  الــى  الكاظمــي يحتاج  مصطفى 
ســريعة ملعاجلــة اجلانــب االقتصــادي عبر 
تنشيط  االســتثمارات الداخلية وفتح اجملال 
لالســتثمارات اخلارجية مبا يعزز الثقة داخليا 

وخارجيا بالسوق احمللية«. 
واضــاف الشــمري، أن “من هــذه االجراءات 
تهيئة االجواء املناســبة امنيا بشكل خاص 
ان  لدخول واســع للمســتثمرين”، موضحاً 
“استمرار حتقيق االكتفاء باحملاصيل واملنتجات 
الزراعيــة واحليوانية يتطلب البدء مبشــاريع 
كبرى واســتصالح واســع لالراضي لضمان 
االســتمرارية من دون ان تتأثر السوق احمللية 

باي أزمات«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت جلنــة االقتصــاد النيابيــة امس 
األربعاء أن قانون مجلس اإلعمار ســينظم 
إلى  ،فيما أشارت  عمل هيئات االســتثمار 
أن الفســاد املالــي واإلداري عطــال عملية 

االستثمار في البالد.
وذكر عضو اللجنة النائب عبد اهلل اخلربيط، 
فــي تصريح نقلتــه  وكالة انبــاء االعالم 
العراقــي إن “العراق غني مبوارده وإمكانياته 
االقتصادية، إال أن احلكومات املتعاقبة بقيت 
معتمدة على املورد األحــادي، وهو النفط”، 
الفتاً إلى أن “احلكومة احلالية تدرك أن العراق 

لديه ثروات ال بد من استغاللها”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
انخفضت أســعار صرف الدوالر في أســواق 
البورصــة الرئيســة واألســواق احمللية امس 

الثالثاء .
وسجلت بورصة الكفاح 123.000 دينار مقابل 
100 دوالر أميركــي، فيما ســجلت البورصة 
أمس االثنني 123.200 دينــار لكل 100 دوالر ، 
اما أسعار البيع في محال الصيرفة باألسواق 
احمللية في بغداد وســعر البيع: 123.500 دينار 

لكل 100 دوالر. 

تراجع اسعار الذهب 
بفعل صعود الدوالر 

لجنة نيابية : الحكومة 
بحاجة إلجراءات سريعة 

لتنشيط االقتصاد

االقتصاد النيابية: هذا 
القانون سينظم عمل 

االستثمار؟

انخفاض سعر صرف 
الدوالر في األسواق 

العراقية

اقتصاد6

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

تـــرأس وزير الصناعــة واملعادن 
منهـــل عزيـز اخلبـــاز اجللسة 
الرأي  لهيئة  األولــى  اإلعتيادية 
واملستشــارين  الوكالء  بحضور 
لعــرض  العامــني  واملــدراء 
ومناقشــة عــدد مــن امللفات 
بعمــل  املتعلقــة  واملواضيــع 
الوزارة وشركاتها العامة وإتخاذ 
الالزمة  والتوصيــات  القــرارات 

بشأنهـا . 
اجللسة إستعراض  وجـرى خالل 
الفقــرات املدرجــة على جدول 
أعمالها ومنها حتققات النشاط 
لشــركات  واإلنتاجــي  املالــي 
وتخصيص   ٢٠١٩ لعــام  الوزارة 
أراضي لورش مشــاريع الشباب 
التصويــت على  حيــث جــرى 
باإلســتمرار  املقترحة  الفقرات 
بتفعيل مبــادرة املديرية العامة 
للتنميــة الصناعيــة في دعم 
العمل من  العاطل عن  الشباب 
اخلريجني والسير بإجتاه التغطية 
اإلعالمية مبســتوى أعلى مما هو 

متوفر .
موضوع  مناقشــة  جــرى  كما 
ســكراب احلديــد واإلتفاق على 
مفاحتة مجلــس الوزراء ألغراض 
تعديــل القــرار إلحالــة جميع 
الســكراب في الدولة إلى وزارة 
الشركـــة   ( واملعادن  الصناعة 
والصلــب  للحديــد  العامــة 
والشــركة العامــة للصناعات 
الطاقات  وحسب   ) الفوالذيـــة 
مناقشــة  جرت  كما  اإلنتاجية 
املرقم ١٧ لســنة ٢٠١٣  العقد 
للصناعات  العامة  الشركة  بني 
هورميسا  وشــركة  النحاسية 
فك  إعادة  ومقترحات  االسبانية 
العامة  الشــركات  بعض  دمج 
وتوصيات خطة تصدير املنتجات 
والتي منها وضع خطة تصديرية 

للشركات التي لديها مواد قابلة 
للتصدير وتطبيــق نظام اجلودة 
املواصفات  على وفــق معاييــر 
الدوليــة وحث الشــركات على 
إتباع الوســائل احلديثة للترويج 
التصدير  ألغراض  منتجاتها  عن 

وغيرها من املواضيـع . 
وقـد أكـــد الوزير خالل اجللسة 
الفريق  بروح  على أهمية العمل 
الواحــد لتصحيــح األخطــاء 
وسليم  قانوني  بشكل  والعمل 
مشــيراً إلــى ضــرورة التعاون 
مــع الــوزارات األخــرى لضمان 
لتقدمي  معها  التكامــل  حتقيق 
وقابلة  واقعية  ودراسات  خطط 

للتطبيق .

إلى  الوزير  من جانب آخر أشــار 
ضــرورة دعــم القطــاع اخلاص 
وتقدمي كافة التســهيالت التي 
تسهم في تعزيز دوره في تطوير 
واقع الصناعــة العراقية وإيجاد 
التي  حلول واقعية للمشــاكل 
تواجهه معتبراً أن وزارة الصناعة 
واملعادن سباقة في تقدمي الدعم 

واإلسناد لهذا القطاع . 
على صعيد اخر التقـى وزير امس 
الثالثاء ســفير اململكة العربية 
الســعودية لدى العراق عبـــد 
 : الشمـري  بـن خالـــد  العزيـز 
للتباحث حول ُســبل تعزيز آفاق 
املشــترك  الصناعي  التعــاون 
وعدد مــن امللفات والقضايا ذات 

اإلهتمام املشــترك بني البلدين 
الشقيقني . 

إلى  اللقاء  الوزير خالل  ولفـــت 
قوة وعمــق العالقات التاريخية 
التي تربــط البلدين وعلى كافة 
األصعــدة ، مؤكداً حــرص وزارة 
الصناعة ورغبتهــا اجلادة بزيادة 
التعــاون وفتــح آفــاق وقنوات 
إتصــال جديــدة بــني العــراق 
والعربيــة الســعودية لإلرتقاء 
مبســتوى التعــاون الصناعــي 
جتمع  التي  املشتركة  والعالقات 
املصالح  يحقــق  ومبا  البلديــن 
املشتركة لشعبيهما ، موضحاً 
توجــه الــوزارة نحــو اإلنفتاح 
العربي  اخلــاص  القطــاع  على 

واألجنبي لغرض إبــرام إتفاقات 
شــراكة حقيقية وناجحة وفقاً 
للتعليمات النافذة إنسجاماً مع 
املناخ  بتهيئة  احلكومي  التوجه 
االســتثمارات  جلذب  املناســب 
ورجال األعمال لتحقيق التنمية 

االقتصادية في البـالد . 
وأكـــد الوزير أن اجملــال مفتوح 
أمام الشركات السعودية ورجال 
اإلعمال الســعوديني لالستثمار 
العراق والذي سيكون مبثابة  في 
جديدة  تفاهمــات  خللق  خطوة 
وترجمــة للشــراكة احلقيقية 
السيما وأن وزارة الصناعة تبنت 
خطة طموحة وهادفة لتشغيل 
املصانع العراقيــة وإعادة حتريك 

وأنها بحاجة  اإلنتاجية  عجلتها 
لدعم وإســناد اجلميــع ومنها 
الشقيقة الســعودية لتحقيق 

هذا الهـدف . 
الســفير  أبدى  مـــن جانبـــه 
بالتعاون  الســعودي رغبة بالده 
مع  الثنائية  العالقــات  وتطوير 
العــراق فــي مختلــف اجملاالت 
الصناعيــة وفتح آفــاق جديدة 
للعمل مع الشــركات العراقية 
لإلســهام في تطويــر القطاع 
الصناعي عن طريق الشراكة أو 
االســتثمار ، معرباً عن أمله بأن 
يســهم هذا اللقــاء في تطوير 
بني  الثنائية  العالقات  مستقبل 

البلدين الشقيقني .

وزيـر الصناعـة يبحث اقامة المشاريع
لدعم الشباب العاطل عن العمل من الخريجين

تعزيز آفاق التعاون الصناعي المشترك بين العراق والسعودية

 أكـد وزير الصناعة 
على أهمية العمل 
بروح الفريق الواحد 
لتصحيح األخطاء 
والعمل بشكل قانوني 
وسليم وكذلك 
التعاون مع الوزارات 
األخرى لضمان تحقيق 
التكامل معها لتقديم 
خطط ودراسات 
واقعية وقابلة للتطبيق

الصباح الجديد ـ وكاالت:

يفتخر ســليمان شــيخو وهو رجل 
أعمــال كــردي يتحدر من ســوريا، 
بفتح مشــروع إلنتاج زيــت الزيتون 
بلدته  من أشــجار جــاء بها مــن 
عفرين لتثمر اليوم على أرض إقليم 

كردستان العراق.
تالل  تغطي  الرجــل  هــذا  وبجهود 
اآلالف  اآلن عشرات  اقليم كردستان 
أشجار الزيتون التي متتد جذورها في 
أرض جديدة بعــد نقلها من حقول 

في سوريا اجملاورة.
ويقول شــيخو )58 عامــا( الذي بدأ 
الزيتون من مسقط  أشــجار  بنقل 
رأسه عفرين عام 2017 إلى كردستان 
العــراق، لوكالة فرانــس برس »هذا 

العام كان عام خير«.
وأضاف وهو يشير إلى أشجار زيتون 
األفق  نحو  ترســم خطوطا طويلة 
42 آلف  املزرعة عنــدي  »في هــذه 
شــجرة زيتــون كلهــا جلبتها في 
عامها الثالث، من عفرين«، الواقعة 

في شمال غرب سوريا.
لكن مهمة شيخو أصبحت معقدة 
بعدما ســيطرت القــوات التركية 
وفصائل ســورية مواليــة لها على 

عفرين، بداية عام 2018.
»غصن  أســم  أطلق  وللمفارقــات 
الزيتــون« على تلــك العملية التي 
أدت لنزوح عشرات اآلالف من سكان 
عفرين، الكثير منهم كانوا يعملون 
منذ عقود في إنتاج زيت الزيتون في 

ظل مناخ بلدتهم املعتدل.
وميلك شــيخو الذي يعــد من اجليل 
الرابع بني مزارعي الزيتون في عفرين، 
أربعة آالف شــجرة عمرها أكثر من 
قــرن. ودفع ذلك رجــل األعمال هذا 
الذي كان يرأس احتــاد عفرين إلنتاج 

الزيتون، للعمل بإنتاج زيت الزيتون.
نقل بعض أشجاره  وتولى شــيخو 
بطريقة رســمية وهــرب أخرى عبر 
احلــدود املشــتركة بــني البلديــن 
وتســيطر عليها ســلطات كردية 

مستقلة على اجلانبني.
ورغــم بيع كثير من تلك األشــجار 
لفالحــني من مناطــق متفرقة في 
أقليم كردســتان، ترتفــع أخرى اآلن 
بســتانه  في  زراعتها  أعــاد  بعدما 
الذي ميتد بني منــازل صيفية فاخرة 
قــرب مدينة أربيــل، عاصمة اقليم 

كردستان.
ويعــد الزيتــون جزءا رئيســيا على 
مائدة الطعام في بالد الشــام، كما 
الطبخ  في  الزيتون  زيت  يســتخدم 

ومع املقبالت بينها احلمص املعروف.
املتبقي  الزيتون اخلام  كما يستخدم 
من عمليات إنتــاج الزيت، لصناعة 

قطع صابون نباتي مميز.
العراق  الزيتون فــي  تعتبر شــجرة 
واملنطقــة كما هي النخلة، مباركة 

ويفضل زراعتها في املنازل.
لكن احلرارة املرتفعة ووجود مساحات 
صحراوية واسعة في العراق تقلص 

أشــجار  زراعة  من  كبير  وبشــكل 
الزيتون، مــا دفع أهل العــراق منذ 
زمن بعيد الى اســتيراد زيت الزيتون 
مــن لبنــان أو ســوريا وتركيا. لكن 
ولتغيير هذه  بالتأكيد مرتفع،  ثمنه 
املعادلة كان ال بــد من حتقيق إنتاج 

محلي.
براحة  من جانبه، يشــعر شــيخو 
كبيرة ألن األرض التــي يزرعها قرب 
أربيل، َخصبة مثل التي في مسقط 
رأســه، مع الفارق في درجات احلرارة 
التي ترتفع أكثر، مــا يتطلب وجود 

أنظمة ري أكثر فاعلية.
وجتنى محاصيــل الزيتون مرتني كل 
العام، في شــباط/فبراير وتشــرين 

الثاني/نوفمبر.
الزيتون،  املولع بشجرة  وبنى شيخو 
معصرة يتم فيها فصل الزيتون عن 
األغصان واألوراق ثــم يحفر، بعدها 
تُعصــر احلبات للحصــول على زيت 

كثيف تفوح منه رائحة مميزة.
خالل زيارة فريق فرانس برس للمكان، 
كان شــيخو يرتدي سترة رصاصية 
ويتذوق جودة الزيــت الكثيف اللزج 

قبل تعبئته في قناني بالستيكية.
وقال شــيخو بفخر واضح لفرانس 
برس »أنتــج 23 كيلوغراما من زيت 
الزيتون من كل مئــة كيلوغرام من 

حبات الزيتون«.
إنتاج زيت الزيتــون كان محدوداً في 
العراق لكنه بدأ باالزدهار بعد توافد 
نازحني ســوريني هربا من احلرب التي 
حوالى  منــذ  بالدهم  فــي  اندلعت 
انطالق مشروع  وبعد  عشر سنوات، 

شيخو.
وفي عام 2008 ، لم يكن في االقليم 
زيتون  169 ألف شــجرة  سوى نحو 
فــي حكومة  الزراعة  لــوزارة  وفقا 

إقليم كردستان.
لكن بعدما استثمرت الوزارة حوالى 
23 مليون دوالر في عمليات الستيراد 
ارتفع عددها  وزراعة هذه الشــجرة 
ليصل اليوم إلى حوالى أربعة ماليني 
شــجرة زيتون فــي االقليــم وفقا 
لتقديرات حكومة كردستان العراق.

كما يوجد اآلن ســت معاصر زيتون 
أغلــب العاملني فيها أكراد من بلدة 

عفرين السورية.
ويرى شــيخو أن األرض التي يزرعها 
حاليــا ســتكون أكثر انتاجــاً في 
لفرانس  متحدثا  وأوضح  املستقبل. 
بــرس أن املزارعني »هنا لديهم أفكار 

عظيمة وطموحون جداً«.
وأضاف »بالعمل اجلاد وخبرة مزارعي 
عفرين، سيخلقون مستقبالً مشرقاً 

جداً للعمل في الزيتون«.

تقـرير

اشجار الزيتون السورية تزهر في أرض إقليم كردستان
تضم المزرعة 42 آلف شجرة نقلت من عفرين 

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تراجع االقتصاد الياباني أكثر بقليل 
من املتوقع فــي الفصل املمتد من 
حزيران/يونيو،  حتى  نيســان/أبريل 
على  وفق ما أظهرت بيانات رسمية 
يعّمق  مــا  الثالثاء،  امــس  صدرت 
االنكماش الذي كان في األســاس 

األسوأ في تاريخ البالد احلديث.
وشــهد اقتصــاد ثالــث أكبر قوة 
اقتصادية في العالم تراجعا بلغت 
نســبته 7,9 % في الربع الثاني من 
العــام مقارنة بالفصل الســابق، 
وهي نســبة أعلى من 7,8 % وردت 
في البيانات األولية، بحسب ما أفاد 

مكتب احلكومة.
وكان اســتثمار الشركات الفعلي 
أضعــف مــن ذاك الذي نشــر في 
بيانات أولية صدرت الشهر املاضي، 
في وقــت يعّمق كوفيــد19- حدة 

الصعوبات االقتصادية في البالد.
وبينمــا يعد الرقــم أفضل بعض 

الشيء من التوافق السوقي بشأن 
انكمــاش نســبته 8,0 %، لكنــه 
األســوأ في اليابان منذ بدأ إصدار 
بيانات ميكن مقارنتها بالعام 1980، 
ويتجاوز تداعيات أزمة 2008 املالية 

العاملية.
نشرتها  منفصلة  بيانات  وأظهرت 
الثالثاء  الداخليــة  الشــؤون  وزارة 
أن إنفاق العائــالت اليابانية تراجع 
فــي متوز/يوليو بنســبة 7,6 % عن 
العام السابق، وهو أمر آخر يسلط 
الضوء على تداعيات فيروس كورونا 

املستجد على االقتصاد.
ويعد التراجع الذي بلغت نســبته 
7,6 % عاشــر تراجع شهري متتال 
ويأتي عقب انخفــاض في حزيران/
يونيو بلغت نسبته 1,2 % وآخر في 

أيار/مايو بلغ 16,2 %.
ويعد الرقم أسوأ بكثير من توقعات 
عن  حتدثوا  الذيــن  االقتصاد  خبراء 
إمــكان تراجعــه نســبته 3,7 %، 

بحسب وكالة »بلومبرغ«.
ركودا  الياباني  االقتصاد  ويشــهد 
املستجد  فيروس كورونا  قبل  حتى 
جراء األضــرار الناجمة عن إعصار 
قوي ضرب البالد العام املاضي ورفع 
ضريبة املبيعات في تشــرين األول/

أكتوبر.
واعتبر تفشــي كورونا املســتجد 
فــي اليابان أخف مــن ذاك الذي مت 
تســجيله فــي غيرها مــن الدول 
األكثر تضــررا، إذ بلغ عدد اإلصابات 
نحــو 71800 والوفيــات أقــل من 

.1400
وبينمــا أعلنت حالــة طوارئ على 
ارتفــاع عدد  البالد لدى  مســتوى 
اإلصابات في نيســان/أبريل، كانت 
القيود أخف بكثيــر من تلك التي 
فرضت في العديد مــن الدول في 
ظل عدم وضع آليــة جتبر األعمال 
التجارية على اإلغالق أو الســكان 

على التزام منازلهم.

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
أن  »بلومبــرغ«  وكالــة  ذكــرت 
يتوقعون حدوث  اإلقتصــاد  خبراء 
مشــكالت جديدة فــي اإلقتصاد 
العاملــي قبل نهايــة العام احلالي 
، وتأتــي التوقعــات برغــم وجود 
مؤشــرات على تعافــي اإلقتصاد 

بعد أزمة كورونا.
اخلبراء  فــإن  »بلومبــرغ«  ووفــق 
يتخوفون من حدوث ركود إقتصادي 
يواكيم  2020، وقــال  في نهايــة 
فيلــس، املستشــار اإلقتصــادي 
العاملي في شــركة »باســيفيك 
إنفستمنت ماجنمنت، إن »البلدان 
وصلت بالفعل إلــى ذروتها، وبعد 

ذلك سيبدأ الركود«.
حكومات  أنفقــت  »لقد  وأضاف: 
تريليونــات  املتقدمــة  البلــدان 
الدوالرات على تدابير الدعم إلعادة 
اإلقتصــادات إلــى طبيعتها بعد 
أزمة كورونــا. وبالفعل انخفضت 

البطالــة بشــكل حاد فــي اب / 
أغســطس املاضي فــي الواليات 
في  الوضــع  وحتســن  املتحــدة، 
سوق اإلســكان. كما أن اإلقتصاد 
الصينــي يتعافي كذلــك، وينمو 

اإلنتاج في أملانيا«.
ونقلــت الوكالة عــن إقتصاديني 
أنه مــن الصعب احلفاظ على هذا 
التقدم، إذ سيتطلب ذلك من دول 
العالــم تكثيف اجلهــود لتحفيز 
وقت  في  ذلــك  ويأتي  اإلقتصــاد، 
لتقليص  تســتعد فيه حكومات 

تدابير الدعم.
فعلى ســبيل املثــال مت خلق 1.4 
مليون وظيفة في الواليات املتحدة 
ريان سويت  ويقول  أغسطس،  في 
للتصنيف  »موديــز«  وكالــة  من 
اإلقتصاد  على  »يجــب  االئتماني: 
متابعــة هذه الوتيــرة، لكن بدون 
دعم ســيكون من الصعب القيام 

بذلك«.

كما أن هناك عالمات حتذير أخرى، 
ففي وقت ســابق من هذا الشهر، 
أعلنــت العديــد من الشــركات 
التجاريــة الكبرى عن تقليص في 
»فورد  شركة  بينها  من  الوظائف، 

موتور«.
باإلضافة لذلك ال يستبعد اخلبراء 
زيادة حدة التوترات بني واشــنطن 
الرئاســية  وبكني قبل االنتخابات 
نوفمبر  املتحــدة في  الواليات  في 
املقبــل، ما قد يقــوض الثقة في 

قطاع األعمال التجارية.
أمــا فــي الصــني فــال يرغــب 
األموال،  إنفاق  في  املســتهلكون 
كما أن أكبر البنوك سجلت أسوأ 
األرباح منذ أكثر من  انخفاض في 

عقد، بسبب منو الديون املعدومة.
فــي حني حتاول املصانــع األوروبية 
خفــض التكاليــف، حيــث أضر 
األسعار  وانخفاض  الطلب  ضعف 

بأرباح املصانع.

تراجع االقتصاد الياباني أكثر من المتوقع 
في الربع الثاني من عام  2020

»بلومبرغ«: توقعات بأزمة
إقتصادية وشيكة
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مجالت

قراءة

نص

حوار مع املفكــر والباحث الكبير محمد 
قجة الذي أكد أننا أمام عالم متغير، كما 

حاوره أحمد حسني حميدان.
في باب »أمكنة وشواهد« بانوراما ساحرة 
حول مدينة بيروت التي ينهض من رمادها 
طائر الفينيق وتعّد قصيدة لكل العصور 
بقلم ســليمى حمدان، وجولة في ربوع 
مدينــة القصبة قلــب اجلزائر العاصمة 
وتعتبــر ملهمة األدبــاء والفنانني بقلم 

عباسية مدوني.
أّما في باب »أدب وأدباء« تتوقف سوســن 
محمد كامل عند رائد املســرح الذهني 
توفيــق احلكيم الــذي اعتبــره جيمس 
أولدريج من أبرز كتاب املسرح في العالم، 
ويتناول د. عماري محمد الروائي السوري 
حنا مينة الــذي جعل الروايــة العربية 
ملحمة إنسانية، فيما تشارك آية مجدي 
إبراهيم مبداخلة حــول ألبير كامو الذي 
أحس بأن العدم يحيط باإلنسان من كل 
جانــب، ويكتب د.محمــد خليل محمود 

عن رائد مدرســة التجريد فــي الفكرة 
الرافعي،  صــادق  مصطفى  واألســلوب 
ويقدم محمد بوعيطة قــراءة في ديوان 
»احلياة االفتراضية للســعادة« للشاعرة 
عائشة إدريس املغربي، بينما يحاور عادل 
قنديل  والروائــي محمود  القاص  عطية 
الذي يرى أن الناقد احلقيقي ال يعرف احلياد 
مع الكاتب والنــص، إضافة إلى مداخلة 
حول رواية »معجــم القلوب – الكوكب 
املنســي« التــي يصــور فيها غســان 
عبداخلالــق رحلة حياة ياقــوت احلموي، 
فيما تلقــي د. بهيجة إدلبي الضوء على 
جتربة الدكتور محمــد غنيمي الذي يعد 
الرائد املؤسس لعلم األدب العربي املقارن، 
ويرصد عــزت عمر األبطال الذين يبحثون 
عن اجملــد واخللود في ملحمتــي اإللياذة 
واألوديســة، ويتوقــف عبــده وازن عند 
الرواية األولى للكاتبة الشهيرة فرانسواز 
ســاغان »صباح اخلير أيها احلزن«، والتي 
حققت أعلى املبيعات في فرنســا، كما 
تطرق د. هانئ محمــد إلى األديب كامل 
الذي يعتبر األب الشــرعي ألدب  كيالني 
األطفال العرب، وأجــرى بهجت صميدة 
حواراً مع الكاتب أشــرف البوالقي الذي 

يرى أن الشعر هو مستقبل العالم.
في باب »فن. وتر. ريشــة« نقرأ: عبداجلبار 
الغضبــان حالة ال تنفصــل عن الضجر 
اإلنســاني – بقلم محمد العامري، آمنة 
النصيري.. فضاءات حكائية في »سيدات 
العالــم« – بقلم أحمد األغبــري، غنام 
غنام: ســلطان القاسمي يدعم املسرح 
العربي مادياً ومعنوياً – حوار عبدالعليم 
حريص، محمد الســيد عيد: املستقبل 
للثقافــة املرئية – حوار األمير كمال فرج، 
د. هدى وصفي.. تبنت املواهب والكفاءات 
الشابة – حوار ضياء حامد، عباس فارس 
من رواد الفن املصري – بقلم زمزم السيد، 
الســينما في زمن اجلائحــة – بقلم زياد 

عبداهلل.
من جهة ثانيــة، تضّمن العدد مجموعة 
من املقــاالت الثابتــة، وهي: ملــاذا ُعني 
القاســمي مبكاتبات السلطان  سلطان 
برغــش – بقلــم د. محمد صابــر عرب، 
جمالية اللغــة العربية فــي القصيدة 
الفكرية – بقلم د. يحيى عمارة، التفتيش 
عــن الصور األولــى في بيت الشــاعر – 

بقلم املنصف املزغنــي، نزوع درامي نحو 
احللم في شــعرية املنصــف الوهايبي – 
بقلم د. حامت الفطناســي، النص األدبي 
واألخطاء اللغوية – بقلم غســان كامل 
ونــوس، قصائد األطفال وفتنــة اإليقاع 
– بقلم حســن الربيح، عن زكريا محمد 

والقصيدة الهاربة مــن صمتها – بقلم 
د. حــامت الصكر، »جنمــة البحر« ملحمة 
إلياس خوري الثالثية – بقلم علي كنعان، 
البعد املكاني في الشعر املعاصر – بقلم 
نــوال يتيم، جمال الغيطانــي وإيقاعات 
جمــال األســفار – بقلــم د. عبدالعزيز 

املقالــح، ناظــم حكمت.. رائــد احلداثة 
التركية – بقلم شعيب ملحم، بيان احلد 
بــني الهزل واجلد – بقلم نبيل ســليمان، 
»الفانتازيا«.. واخليال عند األطفال – بقلم 
رؤى مســعود جوني، غادة السمان.. ثالثة 
مفاهيم في حرف واحد – بقلم خوسيه 
ميغيل بويرتا، أطفالنا.. والفرح الذي يليق 
بهم – بقلم سلوى عباس، هل جند مدخالً 
لعالقــة جديدة مع الطبيعــة والكون – 
بقلم أحمد يوســف داوود، تنظير نقدي 
له مبرراته – بقلم جنــوى املغربي، اللغة 
العربيــة وترجمــة املســرحيات – بقلم 
فرحان بلبل، »يوميات« كافكا الكاملة – 
بقلم جنوى بركات، نضال سيجري املمثل 
الــذي يختلق الصعقــة البصرية في ما 
نرى ونســمع – بقلم أنور محمد، عباس 
خضر والقصة القصيرة في مصر – بقلم 
مصطفى عبداهلل، جنيب محفوظ يقدم 
)بانورامــا( مكثفة للحــارة املصرية في 
»همس اجلنون« – بقلم د. اعتدال عثمان.

وفي بــاب »حتت دائــرة الضــوء« قراءات 
وإصدارات: دور العرب فــي تكوين الفكر 
للعالقات  شــائقة  دراســة  األوروبــي.. 
الثقافية العربيــة والغربية – بقلم ناديا 
عمر، رفاعة الطهطــاوي زعيم النهضة 
الفكرية في عصر محمــد علي - بقلم 
جنالء مأمــون، األدب التفاعلي للطفل – 
بقلم أبــرار األغا، الدرامــا الفنية.. حوار 
الشخصيات وصوت املؤلف في »األخوان 
راكون ودلو القشــدة« – بقلم مصطفى 
غنامي، جدل اجلمالــي والثقافي في »ثمة 
ما أقــول لكم« – بقلــم د.هويدا صالح، 
الثقافــة التلفزيونيــة – بقلــم محمد 

ادعيكل.
ويفرد العدد مساحة للقصص القصيرة 
واملبدعني  األدباء  والترجمات لكوكبة من 
العــرب، وهــي: محمد عطيــة محمود 
»عصفورتــان بللهمــا املطــر« / قّصة 
قصيــرة، البناء املشــهدي/ نقد - بقلم 
د. ســمر روحي الفيصل، ميري مخلوف 
»الكعب العالــي« / قصة قصيرة، صالح 
عبدالستار الشــهاوي / قصص قصيرة 
جــداً، رفعت عطفــة »هدايــا« / قصة 
مترجمة، ، إضافة إلى »أدبيات« من إعداد 
فواز الشعار، ووقفة مع معلقات الشعر 

األندلسي بقلم د. سعيد بكور.

متابعة الصباح الجديد:

صدر أخيراً العدد )47( شــهر سبتمبر من 
تصدر  التي  الثقافية«  »الشــارقة  مجلة 
عن دائرة الثقافة بالشــارقة، حيث جاءت 
االفتتاحية بعنوان »اإلبداع.. مرآة عاكسة 
أّن األمكنة  للمــكان والواقــع« مبّينــًة 
واّلدة لألفكار والرؤى والنبضات الشــعرية 
والومضات الفلســفية، وأكدت أنه بقدر 
ما يختلف املــكان يختلف اإلبداع وتتنّوع 
األفكار، وبقدر ما يتفاعل املبدع مع تأثيرات 
قيمة  أعماله  تكتســب  ونشاطه  املكان 
فنية عاليــة، موضحة أّن اإلبداع ســواء 
كان شعراً أو تشــكيالً أو رواية أو قصة ال 
ينفصل عن املكان، بل يتكامل معه، ويؤّثر 
كل منهما في اآلخــر، لذا تبدو العواصم 
واملدن مثل بيروت ودمشق والقاهرة وبغداد 
والشــارقة كمكان ثري بأبعاده التاريخية 
واحلضارية والرمزية. وأضافت: إنها حكاية 
عشق أبدية مع البيوت والطرقات واملالعب 
واألحياء واملقاهي والوجــوه واأللوان التي 
يحقــق فيها املبــدع ذاته ويجــد ضالته 

وحريته.
أّما مديــر التحرير نواف يونس فتوقف في 
مقالتــه التي حملت عنوان »فّن ســردي 
عربي رفيــع املقام« عنــد »مقامات بديع 
الزمان الهمذاني«، وهي فن ســردي ميتلك 
أســلوبه اخلاص واملتفرد في بنائه، وأوضح 
أنــه فرض نفســه بقوة وتفرد بشــكله 
الفني وأبعاده الفكرية، ومتيزه عما سبقه 
من محــاوالت نثرية، لم تنــل ما ناله من 
شعبية وشهرة وقبول، حيث توافرت فيه 
الرئيسية والفرعية،  الشــخصيات  أيضاً 
إضافة إلــى احلبكة واخلامتــة، فضالً عن 
القدرة والبراعة اللغوية والعناية البالغية. 
وقد ســار على نفس النهج القاســم بن 
علي احلريري، وأّلف ما ســمي بـ »مقامات 
مرجعية  أول  املقامــات  لتصبح  احلريري« 
جلنس أدبي سردي في مسيرة أدبنا العربي.
في تفاصيل عدد )47( إطاللة على املدينة 
التي اتســمت بحيــاة حافلة  العربيــة 
بالتنعــم والبهجــة والطمأنينــة بقلم 
يقظان مصطفــى، وإضاءة علــى اللغة 
العربيــة والثقافــة اإلســالمية في بالد 
الســنغال بقلم وليد رمضان، إضافة إلى 

عدد جديد من الشارقة الثقافية

هشام القيسي

عبر عتبة  مجموعتها الشــعرية ) مرافئ 
ضبابيــة ( ميكن فهم ثيمــات قصائدها 
التــي تكفينا مؤونة التأويــل عن اإلبهام 
الشفيف، وهذا الفهم يبدو منذ اللحظة 
تنحو  مفارقة  لتشــكيل  محاولة  األولى 
احلس  وتفعيــل  تأكيد مالمســة  نحــو 
إنتاج الدالالت بروح سائحة  اإلنساني في 

هائمة : -  
 

) إذ تضيــق بــي الدنيــا ، أعود إلــى ذاتي 
أحتضنها ( فاحتضــان الذات من ممكنات 
املشــهديات بينما املفارقــة الداللية في 
) مــوت اللبالب حســر ة من دون شــرفة 
يتســلقها ( وكذلك في وجعها الشاهر 
) وهل فيكــم أحد مثلــي ؟ أحتمل ليلي 
في نهاري البائــس ( بداللة الزمن املاضي/ 
احلاضر ، فالشــاعرة أشهرت من مخزونها 
، من فضــاء محدود إلى فضاء فســيح 
، حتركت فيــه وعليه لتؤشــر مرجعا له 
بصمته في ســياق النص سواء في إطاره 
أو في تشــعباته كيما تفعل مساره وفق 

توجهاته ومقصدياته كذلك : 

) إمح عن عاملك الوهمي 
  ذلك التجوال في طرقي املهجورة 

  املسكونة بالريح 
  وانفض عن نفسك

  كفن اخمليلة الذي تتدثر به ..(

 فبهذه الدينامية واحليوية وبهذه االضداد 

تتشكل مؤشــرات استرساالت الشاعرة 
فــي ســردها الشــعري بغية إشــهار 
الوظيفة التوجيهية والتعويضية وإبقاء 

تعبيرات الرؤيا الشعرية متماسكة : 

) أين كنت عندما كان الهدف أقرب ؟ 
  ولَِم خبأت كل هذا اجلموح ؟ 

  وأودعته في سفر األيام ؟ 
 ولم اآلن اآلن أورقت حروفك 

 قصائد تهز أغصان السنني ؟ (..

ان الشاعرة تشع على مستوى احللم في 
تدفقا  لتعطي  والرمزي  اإلشاري  طابعيه 
ملا هو أشــمل وأعم مبعانيــه ومدلوالته 
، ووفــق هذا الســياق حتاول أن تشــحن 
التأويل حتت  أشــياءها بغية اخلالص من 
صور شعرية تضئ اإليقاع وتعزز من ثيمة 

النص : 

) وذبحَت الشعر ، فانتحرت القوافي 
  وتهشم القنديل الذي كان 
  ال يقبل القسمة إال عليك

  وبكت الشمس وشقت خدودها 
  وضاع القصيد .. ملاذا ؟ (

 
ولهذا فصورها خصبة يحتضنها نصها 
الشــعري، فهــي تندرج بوضــوح ضمن 
مكوناتــه ألنها حتتل مقامــا متميزا في 
النســيج جتســد احلدث الداخلي وزمنه 
مــن خالل جتربة معينة تســتحضرها ال 
يختلط فيها اخليال رغم ســطوة اخليال 
اإلنشائي ووظيفته ، على ان هذه الصور ال 
تنحصر في بعد محدد بل من خالل أبعاد 

تفاعلية حتدد معالم إرسالها :

) وتيقنُت أنك تزحف نحوي 
  ووجدتك مقيما في أوردتي .. ( 

        و 

)) رحلَت ومللمَت ألوان الفصول 
   أودعتها في حقائب الذكرى. . ! ( 

أما صياغتها النصية لقولها الشــعري 
فيتنــوع إلى حد ما مع هيمنة الســياق 
السردي الشعري الذي يتوافق مع الداخل 
وبداللة ثيمات القصائد مما يشــكل أفقا 
قائما مســتقال يقصي التكــرار ويغيب 
مشابهاته ويعطي استقاللية للقصائد 
دون تــأوه يقتنص من هــذه القصيدة أو 

تلك : 
) رغم املدامع 

  رغم امتداد اجلرح ، وعنفوان احلجر 
  رغم السالسل ووجع السنني 

                                وغياب القمر 
 فأنا األرض أنادي 

 أستنجد اإلله 
 وضمير البشر. .(  

     و  
) أجمُل الصباحات لم يتفتقُه فجٌر بعد 

  وأجمل األيام في انتظارنا 
  فأنتظر ( 

الشاعرة إذا في حلمها الداخل إزاء الظاهر 
اخملتلف يشير إلى انسجام في بنية النص 
ويومئ إلى تكامل في التعاطي والتقابل 
بني إفرازات اللحظة الشــعرية مبختلف 

صورهــا وجتلياتهــا تعبيرا عن حســها 
وعمق البؤرة الشعورية املولدة التي تثري 

تواصلية اخلطاب املتمحور حول النص .
وتأسيســا على ما تقدم فــان نصوص 
الهمــوم  فيهــا  تتفاعــل  اجملموعــة 
خالل  من  احلــاالت  املتداخلة  والهواجس 
الدوائــر الزمنيــة ومســتوياتها الثالث 
باعتماد  ترشــحات  شكل  على  وتتقابل 
مرجعية املوجه الذي يؤطر النص ســواء 
فــي تأريقه أو ثقله ببصماته أو تطلعاته 
وفــق صيرورة تســتدرك االنعكاســات 
بكيفية في االجتاهني الســالب واملوجب 

على حد سواء :

 ) ما زالْت أزهار املواسم 
لم تذبل في بستاننا .

  ولم أدع الغير أن يالمَس بالسوء ،
 شعرك الفواح بالعنبر. 

  فوقفُت في محرابك املقدس ناســكة 
أدعو : 

  أن ال يحاصر سوادُ الغيوم 
  مواسمنا امللونة 

  وأن ال متس العواصف عش أحالمنا ..
  وأن ال تفرق شملنا 

  الرياُح الهابة في غير مواسمها ( .  
واحلق ان مجموعتها الشــعرية تعد من 
اجملاميع املائزة في تراث املدينة الشــعري 
لتداخــل وتقابل القصائد في ســياقات 
إســتكناه املعاني واملضمــر من التعبير 
علــى وجه اخلصوص وهذا ما يكســبها 
تلقيا لدالالتها ووجاهة لتعاطيها ، ومثل 
التأمل والقراءة  هذه اجملموعة تســتحق 

الهادئة.

جالل حسن

1
كل يوم انتظرِك قرب النهر

ألقي سنارتي في الهواء
وأنظر الى رقص املوج

فال حورية البحر طلعت
وال شراع بان

***
2

ومن فرط انتظاري

أسير مبحاذاة النهر
أحدق في شباك الصيادين

كأنني أسأل من صادفك
من اصطادك

ال أحد يخبرني
ألن الزوارق بال مجاديف

واملد أعمى.
***
3

أقف حائرا أيتها السمكة
ال أنا ماء، وال أنِت هواء

ال أنِت سراب، وال أنا دليل

أقف ملتاعا على خيط السناره
بانتظار توجس الريح

***
4

أيتها السمكة يخنقِك الهواء
متاما كما يخنقني املاء

أعرف أنك تخفني حزنِك 
وأعرف أنك طريحة اجملهول

واعرف تلوكني الصبر
وأعرف أني ال ألتقيِك

ولكننــي أجهــل متامــا ملــاذا ورطتك 
بالغياِب!

***
5 

أصطادِك 
وتهربني

ثم  أصطادِك
وتضيعني

هكذا يتكرر املشهد في الضياع
ولكن احلل الوحيد إليجادِك

هو الضياع الدائم في البحث عنِك.
***
6

مثل هذا الهجر ال يحتمل 

حتى بني دفوف الغجر

فألتم فيِك

لكي أبصر خدعة النظر!

***

7

يقال إن السمكة بال قلب

والشباك بال قلب

والصياد بال قلب

لكن قلب الدليل  بال جناده  يستغيث

في القاع وحده يصرخ من فم غريق.

مهيمنات الدال في تشغيل بنية النص الشعري

أيتها السمكة

أمّا مدير التحرير نواف يونس 
فتوقف في مقالته التي 

حملت عنوان »فنّ سردي عربي 
رفيع المقام« عند »مقامات 

بديع الزمان الهمذاني«، وهي 
فن سردي يمتلك أسلوبه 

الخاص والمتفرد في بنائه، 
وأوضح أنه فرض نفسه بقوة 
وتفرد بشكله الفني وأبعاده 
الفكرية، وتميزه عما سبقه 

من محاوالت نثرية، لم تنل 
ما ناله من شعبية وشهرة 

وقبول

غالف اجمللة

من اعمال الفنان هادي ماهود
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سم النحل يقضي على سرطان خطير
وجد علماء من معهد هاري بيركنز لألبحاث الطبية أن سم نحل 
العســل الغربي ميكن أن يقي من ســرطان الثدي عن طريق قتل 

اخلاليا املصابة.
ووفقا للعلماء، فإن السم ال يؤثر بنحو كبير على أعضاء اجلسم 

الصحية، كما مينع السم تطور أورام أخرى.
وأكد العلماء أن ســم النحل قادر على قتل خاليا سرطان الثدي 

العدوانية التي يصعب عالجها. 
ووفقا لدراسة قام بها العلماء، فإن السم استطاع القضاء على 
جميع اخلاليا الســرطانية في غضون ساعة فقط.وقام العلماء 
باســتخراج ســم النحل، وحقنوا خاليا الفئران اخملبرية املصابة 
بالســرطان باملكون الرئيسي للسم ويدعى امليليتني، وفق مجلة 

” Nature” العلمية.
وأشار العلماء إلى أن امليليتني يشكل ثقوبًا في غشاء البالزما مما 
يؤدي إلى موت اخللية السرطانية. إضافة إلى ذلك متنع هذه املادة 

تكوين خاليا سرطانية جديدة.

سحب كومة شعر بوزن 7 كيلوغرامات من 
معدة فتاة

قام أطباء بسحب كرة شعر ضخمة يبلغ وزنها نحو 7 كيلوغرامات 
من بطن مراهقة، كانت متضغ شعرها منذ الطفولة.

وبحسب صحيفة »ذا صن«، خضعت ســويتي كوماري صاحبة 
الـ17 عاما جلراحة في والية جهارخاند الهندية، بعد أن اشتكت 
من آالم املعدة.واســتغرقت اجلراحة 6 ساعات، وال يوجد سوى 90 

حالة مماثلة في جميع أنحاء العالم.
وقال الدكتور ســاهو، الذي أجرى اجلراحة إنه أكبر تراكم للشعر 
في بطن شخص شــاهده خالل مسيرته املهنية املمتدة إلى 40 

عاما.

كسر في جمجمته حّوله ألسرع آلة حاسبة 
بشرية

لُّقب الشاب الهندي نيالكانثا بانو براكيش بـ«أسرع آلة حاسبة 
بشــرية في العالم«، في كتاب ليمكا لألرقام القياســية، وهو 
كتاب مرجعي يصدر كل سنة في الهند لتوثيق األرقام القياسية 

العاملية البشرية والطبيعية.
وبدأ األمر بحســب موقع CNN، بكسر في جمجمة بانو براكيش 
بعد تعرضه حلادث عندما كان في اخلامسة من عمره خالل ركوبه 

دراجة »السكوتر«.
حينهــا قرر األطباء إدخاله في غيبوبة طبية وكان ذلك في العام 
2005، ومت إخبار ذويه بٔان ابنهم قد يعاني من ضعف إدراكي لبقية 
حياتــه وصعوبة في ما يخص العمليــات املعرفية جراء احلادثة. 
ودخل براكيش في غيبوبة ملدة 7 أيام قبل أن يظل طريح الفراش 

ملدة عام للتعافي من اإلصابة.
وخالل فتــرة تعافيه حتّدى الطفل أنذاك توقعــات األطباء وعلَّم 
نفســه كيف يتعامل مع األرقام 10 مرات أسرع من املعدل الذي 
يقوم به االنســان الطبيعي، ليصبح بالتالي عكس ما قيل عنه 

متاماً.
ويقول براكيــش البالغ من العمــر 20 عاماً إن احلادث ســاعده 
علــى تطوير عقله، إذ تعلم كيفية لعب الشــطرجن وحل األلغاز 
واملســائل الرياضية إلبقاء دماغه منشغالً خالل العام الذي رقد 
فيــه بالفراش، حلني أن أصبح قادراً على إجراء حســابات معقدة 

بسرعة فائقة من خالل »املمارسة املنظمة«.
وفي 15 آب الفائت، أصبح براكيش أول آســيوي وأول غير أوروبي 
في التاريخ يفوز بامليدالية الذهبية في بطولة العالم للحساب 

الذهني في أوملبياد العقل الرياضي )MSO( في لندن.

ملونشريط
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 متابعة الصباح الجديد : 

یبحــث الكثیر مــن العائالت في 
عاملنا العربي عن طرق لتحســین 
اللغویــة،  أطفالهــم  مهــارات 
وخاصة عبــر التطبيقات الذكية 
التــي متثل املدرســة اجلديدة في 

التعليم احلديث.
اللغوية  املهارات  لتعزيز  وســعيا 
لــدى األطفــال، أعلنت شــركة 
العربية  النسخة  إطالق  »غوغل« 
 ،»Read Along« تطبيــق  مــن 
ممتعة  تفاعلية  توفر جتربــة  التي 

لألطفال.
وبهذا املوضوع، قال رئيس هندسة 
تطبيق Read Along، زهير حيدر،  
إن املهمة الرئيســية لديهم هي 
تســهيل  و  املعلومات  تنظيــم 
الوصول إليها واالســتفادة منعا 
للجميع، وهذا يشــمل املساعدة 
في توفير التعليم للجميع بغض 

النظر عن اللغة أو املوقع.
وقــال حيــدر: »نحــن نؤمــن أن 
بإمكانها  ميكنهــا  التكنولوجيا 
على  والطالب  املعّلمني  مساعدة 
التعلــم واالبتــكار معــا، وتٔاتي 
العربية ضمن  اللغة  خطوة دعم 
تطبيــق Read Along فــي إطار 
التزامنا مبســاعدة األطفال على 
القراءة  فــي  حتســني مهاراتهم 
والكتابــة باللغــة العربية متى 

وأينما كانوا«.
 وأضاف: »توفــر غوغل مجموعة 
مــن األدوات اجملانيــة املُصممــة 
عليها  يطلق  للمدارس،  خصيصاً 
 »G Suite for Education« اســم
والتــي تتضمــن العديــد مــن 

الكثير من  املٔالوفة لدى  املنتجات 
النــاس، مثل جيميــل، وDrive، و

وغيرهــم.   ،Classroomو  ،Meet
الطالب  ماليــني  اســتخدم  وقد 
واملعلمني هذه املنتجات في بداية 
العام، وخاصة بعد انتشار فيروس 

كورونا«.
وأشــار حيدر إلى أن فريق العمل 
دعم  لتوفيــر  جــدا«  »متحمس 
اللغة العربية على تطبيق أندرويد 
اجملانــي Read Along، خاصة بعد 
العربية كانت  اللغة  أن  اكتشاف 

أحد أكثر اللغات املطلوبة.
 ،Read Along ومنذ إطالق تطبيق
قرأ األطفال حول العالم أكثر من 
32 مليون قصة ممثال إجمالي أكثر 
من 3 ماليني ساعة على التطبيق.

وحتدث حيدر عن عمل الشــركة 

التعليمي على يوتيوب: »أنشــٔانا 
يوتيوب،  على  مرجعية  قناة  أيضاً 
الطــالب  ملســاعدة  مصممــة 
على تعّلم محتــوى عالي اجلودة 
باللغــة العربيــة، خملتلــف املواد 
وتعرض  املدرســية.  والصفــوف 

القنــاة مجموعــة واســعة من 
العديد  مــن  التعليمي  احملتــوى 
مثل الرياضيات للصف الســابع، 
والكيمياء للصف الثاني عشــر، 
باإلضافــة إلى نصائــح للطالب 

حول التعلم عن بعد«.
 Read أن تطبيــق  وأشــار حيدر 
Along متاح حالي  بعشــر لغات، 
مبا في ذلك العربيــة، واإلجنليزية، 
واألردية،  والهندية،  واإلســبانية، 
ونٔامــل أن نســتمر فــي توفيــر 
اللغات ملساعدة  من  ملزيد  الدعم 
املزيــد من األطفال على حتســني 

مهاراتهم في القراءة والكتابة.
وقــال رئيس هندســة التطبيق: 
غوغل،  بحــث  حملرك  »بالنســبة 
فإننا نعمل مع العديد من اجلهات 
واألشخاص ضمن منظومة الويب 
من أجــل تنظيم احملتــوى اخلاص 
بهــم وتوفيــره من خــالل جتربة 
للمستخدمني  وســهلة  مفيدة 
البحث  نتائــج  صفحــة  علــى 
رؤية هذه  الرئيســية وميكنكــم 
اجلهود من خالل األسئلة املتعلقة 
األفالم،  وقوائم  كورونــا،  بفيروس 
وحتــى االستفســارات املتعلقة 

بكرة القدم على سبيل املثال.«
منظمة  مع  عملنا  »كما  وأضاف: 
الصحة العاملية، وموقع السينما، 
وحتــى موقع يال كــورة، لتنظيم 
احملتوى اخلاص بهــم لكي يتمكن 
الوصــول  مــن  املســتخدمون 
باللغة  املعلومات  إلى  بســهولة 
يوتيوب،  ملوقع  وبالنسبة  العربية. 
فإننــا نعمــل بشــكل وثيق مع 
صانعــي احملتوى العربــي البارزين 
والناشــئني ملســاعدتهم علــى 
مواصلة تقدمي محتوى عربي رائع«.

  متابعة الصباح الجديد:
مــن املقرر أن يبــدأ باحثون في 
عالج  على  جتارب  كوســتاريكا 
غير مكلــف لفيــروس كورونا 
يعتمد على األجســام املضادة 
احملقونة  اخليــول  مــن  املٔاخوذة 
لـ  املســبب   ،SARS-Cov-2 بـ 

»كوفيد19-«، وفقاً للعلماء.
وفــي حديثِه مــع »رويترز«، قال 
رومــان ماكايا، رئيــس صندوق 

يدير  الذي  االجتماعي،  الضمان 
العامة، إن عالج  مراكز الصحة 
األجســام املضــادة للخيــول، 
الذي طــوره معهد »كلودوميرو 
كوســتاريكا  بجامعة  بيكادو« 
)ICP(، سُيختبر على 26 مريضاً 

اعتبارًا من منتصف سبتمبر.
الســلطات  وتٔامــل 
الكوســتاريكية أن تكون قادرة 
على البدء بتطبيق العالج على 

املستشفيات،  في  أوسع  نطاق 
إذا كانت نتائج دراســة املرحلة 
الثانية مشــجعة. وهناك 471 
في  كورونا  بفيــروس  مريضــا 

املستشفيات في كوستاريكا.
منســق  أالبي،  ألبرتــو  وقــال 
املقارنات  برنامج  في  املشــروع 
مبعرفة  فخورون  »نحن  الدولية: 
أن هــذا املنتج ســينقذ األرواح 
حتى يصل اللقاح إلى السكان. 

نحــن نفعل ذلــك مبواردنا، دون 
الوقــوف في طابور  إلى  احلاجة 
أو التنافــس مع البلدان األخرى، 
كمــا يتضــح مــن اللقاحات 

املمكنة«.
كمــا تُبــذل جهــود مماثلة في 
بينمــا  والبرازيــل،  األرجنتــني 
يســتعمل العلماء في بلجيكا 

الالما.
ويقول باحثون من كوســتاريكا 

SARS- في عالج  إن طريقتهم 
Cov-2، تعتمــد علــى جتربــة 
املضادة  األجســام  اســتخدام 
مضادات  لتطويــر  للحصــان، 
لســموم الثعابني. واســتوردوا 
الصني  مــن  الفيروس  بروتــني 
وحقنوه  املتحــدة،  واململكــة 
في ســتة من أصل 110 خيول 

يستخدمها ICP لالختبار.
وبعد أســابيع، عندمــا طورت 

احليوانــات أجســاما مضــادة 
الــدم  اســتخرج  كافيــة، 
واســتخدمت األجسام املضادة 
من البالزما كمواد خام للمصل 

القابل للحقن.
وإذا جنح األمر، يقــول الباحثون 
إنهم يريدون مشــاركة العالج 
أمريكا  دول  املكلــف مــع  غير 
الوسطى األخرى، والتي هي في 

الغالب أفقر من كوستاريكا.

باحثون يجربون عالج »كوفيد - 19« من األجسام المضادة للخيول

تطبيق غوغل يساعد األطفال على تعلم اللغة العربية

لقطة

معلومة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

متابعة – الصباح الجديد :
قــال املديــر العام ملنظمــة الصحــة العاملية 
تيدروس أدهانوم جيبريســوس إن على العالم أن 
يعزز استعداده للوباء التالي مع دعوته الدول إلى 

االستثمار في الصحة العامة.
ويشير إحصاء » لـرويترز« إلى أن أكثر من 27.19 
مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا املستجد 
على مســتوى العالم كما توفي 888326 آخرون 
جــراء ذلــك منذ ظهــور أولى حــاالت اإلصابة 
بالفيروس في الصني في ديســمبر كانون األول 
2019. وقــال تيدروس في إفادة صحفية بجنيف 

» هذا لن يكون آخر وباء.«
واضــاف »يعلمنــا التاريخ أن تفشــي األمراض 
واألوبئة هــي حقيقة من حقائــق احلياة. ولكن 
عندما ئاتــي الوباء التالي، يجب أن يكون العالم 
مســتعدا - أكثر اســتعدادا مما كان عليه هذه 

املرة».
وحذرت جلنة خبراء دولية مــن أن العالم يواجه 
تهديدا متناميا من أمراض وبائية قد تقتل ماليني 
األشــخاص وتلحق ضــررا جســيما باالقتصاد 
العاملي، وطالبت احلكومات بضرورة العمل على 

االستعداد للحد من هذا اخلطر.
وحــذر مجلس رصد التٔاهب العاملي، الذي انعقد 

ومنظمة  الدولــي  البنك  مبشــاركة مجموعة 
الصحــة العاملية، من أن األمراض الفيروســية 
التــي تتحول إلى أوبئــة مثل كورونــا واإليبوال 
واإلنفلونزا ومرض التهاب اجلهاز التنفسي احلاد 
)سارز(، يصعب بشكل متزايد التحكم فيها في 
عالم يشــهد نزاعات طويلة األمد ودول هشــة 

وهجرة قسرية.
وقال اجمللس في تقرير صدر »التهديد بتفشــي 

وباء حول العالم تهديد حقيقي«.
واضاف »إن عدوى ســريعة االنتشــار ميكنها أن 
تقتل عشرات املاليني وتعطل االقتصادات وتزعزع 

األمن الوطني«.

كورونا لن يكون آخر وباء

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،يـُــتنبٔا باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــٔاس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستٔاثر 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 

تٔاكد 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، فٔانت 
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. تٔاَن 
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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العواصم ـ وكاالت:

األزوري يحقــق فــوزه األول فــي 
النســخة الثانيــة مــن بطولة 
بتغلبه على  األوروبيــة  األمم  دوري 
هولندا  منتخــب  مســتضيفه 
املنتخب  رد.. حقق  دون  بهدف من 
اإليطالي فوزاً هاماً على مضيفه 
دون  من  بهــدف  هولندا  منتخب 
رد فــي املبــاراة التي جــرت في 
الثانيــة من مباريات  اجلولة  إطار 
املســتوى  ضمن  األولى  اجملموعة 
األمم  دوري  بطولــة  مــن  األول 
االثنني على  القدم  األوروبية لكرة 
ملعب يوهان كرويف.هدف املباراة 
الوحيــد ســجله العب وســط 
الدقيقة  باريال في  األزوري نيكولو 
األول  االنتصار  بالده  فأهدى   ،2+45
في املســابقة بعــد التعادل في 
اجلولة األولى )1-1( مع البوســنة 

والهرسك.
»أوبتــا«  شــبكة  وبحســب 
إيطاليا خرجت  فإن  لإلحصائيات، 
بشباك نظيفة ضد هولندا خارج 
ملعبها للمرة الثالثة في التاريخ، 
بعد عــام 1990 حــني كان والتر 
زينجا حارسا لألتزوري، وأيًضا عام 
تولدو. 2000 بوجود فرانشيسكو 
وأضافت: »املدرب مانشيني خسر 
2 من أول 21 مباراة له مع إيطاليا، 
ليبي،  مارتشــيلو  رقــم  لُيعادل 
وفقط فولفو فالكاريجي خســر 
مباريــات أقل، حيث هــزم مبباراة 

واحدة في نفس عدد املواجهات«.
وفــي إطــار اجلولــة الثانية من 
خســر  ذاتها  اجملموعة  مباريــات 
منتخب البوسنة والهرسك على 

أرضه أمام ضيفه منتخب بولندا 
بهدفني مقابل هــدف في املباراة 
بيلينو  أقيمت على اســتاد  التي 

بولي في مدينة زنيكا.
من  البوســني  املنتخب  ومتكــن 
افتتــاح التســجيل عــن طريق 
حاريــس هاجرادينوفيتــش فــي 
الدقيقة 25 من ركلة جزاء قبل أن 

يتعادل كميــل غليك لبولندا في 
الشوط  زمن  من   )1+45( الدقيقة 
أحــرز   68 الدقيقــة  األول.وفــي 
كاميل غروشيسكي ثاني أهداف 

املنتخب البولندي.
اإليطالي  املنتخــب  تصدر  بذلك 
ترتيب منتخبــات اجملموعة األولى 
برصيد 4 نقــاط ثم جاء املنتخب 

الهولندي في املركز الثاني برصيد 
ثالثة  3 نقــاط وحلــت بولنــدا 
بالرصيد ذاته، فيما تذيل املنتخب 
البوســني ترتيب اجملموعة األولى 
فــي املركز الرابــع برصيد نقطة 

واحدة فقط.
هاالند  إيرلينج  من  كل  وســجل 
وألكســندر ســورلوت هدفــني، 

ليقودا املنتخب النرويجي إلى فوز 
ساحق بنتيجة 5-1، على مضيفه 

منتخب أيرلندا الشمالية.
النرويجــي  املنتخــب  وبــادر 
محمد  طريــق  عن  بالتســجيل 
اليونسي في الدقيقة السادسة، 
ورد منتخــب أيرلندا الشــمالية 
بهدف ســجله بادي ماكناير في 

املنتخب  السادسة.لكن  الدقيقة 
النرويجي أمطر شــباك مضيفه 
أخرى، ســجلها  أهــداف  بأربعة 
هاالنــد جنــم بوروســيا دورمتوند 
األملاني في الدقيقتني الســابعة 
و58 وســورلوت في الدقيقتني 19 

و47 .
باجملموعة،   األخــرى  املبــاراة  وفي 
فــاز املنتخــب الرومانــي علــى 
مضيفه النمساوي 3-2، سجلها 
دينيس ألبيــك ودراجوس جريجور 
الدقائق  وألكسندر ماكسيم في 
و70، مقابل هدفني  و51  الثالثــة 
وكرمي  بومجارتنــر  لكريســتوف 

أونيسيو في الدقيقتني 17 و81.
وفــي اجملموعــة الثانيــة بنفس 
القسم ، فاز املنتخب االسكتلندي 
علــى مضيفه التشــيكي 1-2، 
وتعــادل الكيــان الصهيوني مع 
نظيــره الســلوفاكي 1-1.وقلب 
املنتخــب االســكتلندي تأخــره 
بالهــدف الذي ســجله جاكوب 
بيتشــيك في الدقيقــة 12، إلى 
فوز ثمني بفــض الهدفني اللذين 
ســجلهما ليندون دايكس ورايان 
كريســتي في الدقيقتني 27 و52 

من ضربة جزاء.
وفــي اجملموعــة الرابعــة بدوري 
القســم الثالــث، فــاز املنتخب 
الليتواني علــى مضيفه األلباني 
بهــدف نظيف ســجله دوناتاس 
 51 الدقيقة  في  كازلوســكاس، 
الســيد  طرد  املباراة  .وشــهدت 
هساي، العب ألبانيا في الدقيقة 
87 لنيله اإلنذار الثاني في املباراة.
وكانــت هذه اجملموعة، شــهدت 
فــوز املنتخب البيالروســي على 
مضيفه منتخب كازاخستان 1-2 

في وقت سابق اليوم ذاته.

هاالند يقود النرويج لسحق أيرلندا الشمالية

جورج يقود كليبرز للتفوق على ناجتس 

إيطاليا يعود من هولندا بفوز ثمين في دوري األمم األوروبية
الرباط ـ وكاالت :

أكد االحتاد املغربي لكــرة القدم أن منتخب 
السنغال  أمام  وديتني  األســود ســيخوض 
والكونغــو الدميقراطية في 9 و13 تشــرين 

األول املقبل، مبلعب موالي عبداهلل بالرباط. 
وستكون املواجهتان أول ظهور لألسود منذ 
توقف األنشطة الكروية بسبب وباء كورونا، 
بقيادة املدرب وحيد خليلوزيتش. واملواجهتان 
ضمن اســتعدادات األســود لالستحقاقات 
املقبلة التي تخص تصفيات كأس أمم أفريقيا 

وكأس العالم 2022.
وســيكون أول ظهور رســمي لألسود أمام 
تشرين  بشهر  الوســطى،  إفريقيا  منتخب 
الثاني املقبل في تصفيات أمم أفريقيا.ويلعب 
املنتخــب املغربــي في اجملموعة اخلامســة 
 4 أفريقيــا ويتصدرها برصيد  أمم  بتصفيات 

نقاط وبفارق األهداف عن موريتانيا.

مدريد ـ وكاالت:
اإلسبانية  الصحف  ســلطت 
الصــادرة صباح أمــس، الضوء 
على عــودة األرجنتيني ليونيل 
فريقــه  لتدريبــات  ميســي 
بعــد  مــرة  ألول  برشــلونة 
واألرقام  رحيلــه،  أزمة  انتهــاء 
راموس  لسيرجيو  االستثنائية 

جنم وقائد ريال مدريد واملنتخب 
اإلســباني. وعنونــت صحيفة 
املهاجم  »رامــوس  »مــاركا«: 

الوهمي«.
في  راموس  »ســجل  وأضافت: 
آخر موسمني 34 هدًفا، وأرقامه 
أكثر من أرقام العبني مثل بيل، 
مورينو،  جيرارد  رودريجو،  موراتا، 

والتارو«. وتابعت: »في موســم 
18 هدًفا،  2018-2019 ســجل 
11 مع النــادي، و7 مع املنتخب، 
11 ركلة جزاء و7 رأسيات، وفي 
ســجل   2020-2019 موســم 
16 هدًفا 13 مــع النادي و3 مع 
املنتخب«.وخرجــت صحيفــة 
بعنوان:  ديبورتيفــو«  »مونــدو 

»اختبار ميسي«.
وأضافــت: »ليــو ينضــم إلى 
الفريــق مجددًا، لكنــه يتدرب 
وحيًدا بسبب بروتوكول كورونا، 
بأنه  أخبــره  وباألمــس كومان 
قائد الفريق وأنه واثق في إعادة 
»ليون  له«.وتابعــت:  احلمــاس 
مقابل  يــورو  مليون   30 يطلب 

التفاوض  يريد  وبرشلونة  ديباي، 
مع مانشســتر سيتي من أجل 
الصفحة  جارسيا«.وعلى  إريك 
»سبورت«  لصحيفة  الرئيسية 
بك في  »مرحًبــا  جاء عنــوان: 

بيتك يا ميسي«.
وأضافت: »عاد ميسي للتدريبات 
أنه ســيبقى في  أن أعلن  بعد 

برشلونة، ويرغب في اللعب في 
أســرع وقت ممكن، والتقى ملدة 
نصف ســاعة مع كومان وأكد 
له أنه سيبذل أقصى ما لديه«.
وتابعت: »إنريكي أظهر لكومان 
املسار الذي يجب أن يسلكه مع 
الشباب في برشلونة، مبا فعله 

مع أنسو فاتي في املنتخب«.

مدريد ـ وكاالت:
أصبح اجلنــاح البرازيلي روبرت كينيدي العبا 
جديدا في صفوف غرناطة باملوســم املقبل، 
معارا من تشيلســي اإلجنليزي.وجاء االتفاق 
بني األطــراف الثالثــة ، ليصبــح كينيدي، 
للنادي  الـ24 عامــا، العبا جديــدة  صاحب 
األندلســي حتى 30 حزيران املقبــل، معارا 
من »البلوز«.وكان كينيدي قد لعب املوســم 
املاضي معارا لصفوف خيتافي، ولعب معه 
27 مباراة رســمية سجل فيها ثالثة أهداف 

وصنع خمسة.
واســتهل كينيدي مســيرته الرياضية مع 
فلومينينزي حتى 2015 حينما انتقل رسميا 
إلى تشيلسي، الذي لعب معه موسما، قبل 
أن تتم إعارته بعدها لعدة أندية من ضمنها 
خليتافي.وبهذا  إضافة  ونيوكاســل  واتفورد 
التي  الصفقــات  لقائمة  ينضم كينيــدي 
أبرمهــا غرناطة لتعزيز صفوفه للموســم 
اجلديــد بضم العب الوســط لويــس ميا 
)تنيريفي(، املدافع خيســوس فاييخو )معارا 
من ريــال مدريد(، املهاجــم خورخي مولينا 
)خيتافي(، العب الوســط الفنزويلي يانخل 
ايريرا )معارا من مانشستر سيتي(، املهاجم 

ألبرتو سورو )ريال مدريد(.

نيويورك ـ وكاالت:
العبــي  مــن   6 ســجل 
أكثر  أو  نقاط   10 سيلتيكس 
بقيادة جايلن براون الذي أحرز 
27 نقطــة، ليفوز بوســطن 
111-89 علــى تورونتو رابتورز 
السلســلة  في   2-3 ويتقدم 
التــي حتســم على أســاس 
األفضــل فــي 7 مباريات في 
الشرقي  القسم  نهائي  قبل 

بدوري كرة السلة األمريكي.
وأضاف كيمبا ووكر 21 نقطة 
وجيســون تيتــوم 18 نقطة 
كرات   10 علــى  واســتحوذ 
مرتــدة، بينما أحــرز كل من 
تايس  ودانييل  واناميكــر  براد 
سمارت  وماركوس  نقطة   15
12 نقطة لصالح سيلتيكس 
مرتني  هزميتــه  عــوض  الذي 
متتاليتــني عقب تقدمه 0-2 

في السلسلة.
وســيحصل بوســطن على 
املواجهــة  حســم  فرصــة 
والتأهل إلى نهائي الشرق إذا 
انتصر في املباراة السادســة 
فريد  األربعاء.وســجل  اليوم 
18 نقطة ليتصدر  فان فليت 
اللقب  حامل  رابتــورز  العبي 
الذي لم يتقــدم مطلقا في 
إلى  بفارق وصل  وتأخر  املباراة 
30 نقطة.وبلغت نسبة جناح 
ســيلتيكس فــي التصويب 
%49.4 مقابل %38.8 لرابتورز.. 
وسجل بوســطن 24 من 27 
تورونتو  أحرز  بينما  حرة  رمية 

11 من 13 رمية حرة.
بول  أحرز  أخــرى،  مباراة  وفي 
جورج 32 نقطة وأضاف كواي 
ليونارد 23 نقطة ليفوز لوس 
أجنليس كليبرز 113-107 على 

دنفر ناجتس ويتقدم 1-2.
بفــارق وصل  وتأخــر كليبرز 
إلــى 12 نقطــة فــي بداية 
على  أصبــح  لكنه  املبــاراة 
بعــد انتصارين مــن التأهل 
الغربي.  القســم  نهائي  إلى 
واســتحوذ ليونــارد على 14 
كرة مرتدة ومرر ســت كرات 

حاسمة.
يوكيتش  نيكــوال  وســجل 
32 نقطــة واســتحوذ على 
12 كــرة مرتدة ومــرر ثماني 
كــرات حاســمة، فــي حني 
 18 جونيور  بورتر  مايكل  أحرز 
نقطة واســتحوذ على عشر 
ناجتس. لصالح  مرتدة  كرات 

العب  أول  يوكيتــش  وأصبح 
 20 ناجتس يسجل  تاريخ  في 

نقطة ويســتحوذ على عشر 
كرات مرتدة على األقل في 14 

مباراة باألدوار اإلقصائية.
واكتفى جمــال موراي صانع 
لعب ناجتــس، الذي أحرز 50 
نقطة مرتني في اجلولة األولى 
يوتا  أمام  اإلقصائيــة  باألدوار 
جاز، بتسجيل 14 نقطة ومرر 

تسع كرات حاسمة.
 36 ميدلتــون  كريــس  أحرز 
حرتان  رميتان  منهــا  نقطة، 
قبــل 2.2 ثانيــة مــن نهاية 
ليقــود  اإلضافــي،  الوقــت 
-118 للفوز  باكس  ميلووكي 

115 علــى ميامــي هيــت.. 
باكس  فريقه  ميدلتون  وأنقذ 
األدوار  املبكــر من  من اخلروج 
باملباراة  فاز  بعدما  اإلقصائية 
إلى  الفارق  ليقلــص  الرابعة 
نهائي  قبل  في سلسلة   1-3
القسم الشرقي والتي حتسم 
على أساس األفضل في سبع 

مباريات.
اخلامســة  املباراة  وســتقام 
بالقــرب مــن أورالنــدو يوم 
أمس الثالثاء.وخســر باكس، 
املصنــف األول في الشــرق، 
أول ثالث مباريات أمام ميامي 
مفاجأة  في  اخلامس  املصنف 

كبيرة.
وبدا أن موقف ميلووكي ازداد 
تعقيــدا بعدما خــرج جنمه 
املنضم  أنتيتوكومبو،  يانيس 
لفريــق كل النجــوم والفائز 
بجائزتي أفضل العب وأفضل 
آخر موســمني،  مدافــع في 
وتوجه إلى غرفة املالبس قبل 
عشــر دقائــق و18 ثانية من 
نهايــة الربع الثاني بســبب 
إصابــة فــي الركبــة، وكان 

باكس متأخرا بنتيجة 30-31 
في هذا الوقت.

رغــم غياب  باكس  وكافــح 
أنتيتوكومبو، الذي سجل 19 
أربع  على  واســتحوذ  نقطة 
11 دقيقة،  كرات مرتدة فــي 
-107 التعادل  وأدرك الفريــق 

107 قبل 1.9 ثانية من نهاية 
رميتني  بعد  األصلــي  الوقت 

حرتني ناجحتني.
وتصــدر بــام أدبايــو قائمة 
ميامي  في  النقاط  مسجلي 
كمــا  نقطــة   26 برصيــد 
مرتدة  كرة   12 على  استحوذ 
ومــرر ثماني كرات حاســمة 
فيما أضاف دنكان روبنســون 
20 نقطة وسجل جاي كراودر 
18 نقطة فيمــا أحرز جيمي 
باتلــر وجــوران دراجيتش 17 
نقطــة لــكل منهما.ومــن 
قبل املبــاراة، ثارت شــكوك 
العمــالق  حــول مشــاركة 
أصيب  بعدما  أنتيتوكومبــو 
في املباراة الثالثة يوم اجلمعة، 
وأعلن باكس خالل االستراحة 
أن العبــه لــن يتمكــن من 
اســتكمال اللقاء.وسيحاول 
االنتفاضة  مواصلــة  باكس 
لكــي يصبــح أول فريق بعد 
من  يتمكــن  محاولــة   139
ليفوز  -3صفر  تأخره  تعويض 

بالسلسلة.
جيمــس  ليبــرون  اشــترك 
وأنطوني ديفيز في تســجيل 
62 نقطة واالســتحواذ على 
لوس  ليفوز  مرتــدة،  كرة   21
 109-117 ليكــرز  أجنلــوس 
روكتس. هيوســتون  علــى 

مع   1-1 التعادل  ليكرز  وأدرك 
روكتــس، في سلســلة قبل 

والتي  الغربي،  القسم  نهائي 
حتســم على أساس األفضل 

في 7 مباريات.
واقترب جيمس من تسجيل 3 
 28 أحرز  حيث  مزدوجة،  أرقام 
نقطة واستحوذ على 11 كرة 
مرتدة إلى جانب مترير 9 كرات 
حاســمة.وبرغم أنــه بدا أن 
ليكرز سيفوز بفارق كبير بعد 
 21 إلى  بفــارق وصل  التقدم 
نقطة في الربــع الثاني، فإن 
فريق جيمــس كافح للنجاة 
انتفاضــة روكتس عقب  من 
-27 ليكرز  االستراحة.وتفوق 

17 علــى روكتس فــي الربع 
تأخره  الفريق  ليعوض  األخير، 
إلى فوز بفارق 8 نقاط.وحسم 
العمــالق جيمــس، االنتصار 
بعدما سجل رمية ثنائية قبل 
32.3 ثانية من النهاية، ليصل 
إلى نفــس النتيجة النهائية 
للمباراة.وجــاء الربــع األخير 
مغايــرا ملا حدث فــي املباراة 
األولى يوم اجلمعة، حيث تألق 
روكتس وتفــوق حينها بفارق 

أكثر من 10 نقاط.
وحقق روكتس االنتفاضة في 
الربع الثالث بفضل التألق في 
الرميات الثالثية، حيث سجل 
ليحول  13 محاولة  من  تسع 
تأخــره إلى تقــدم وصل إلى 
5 نقاط قبــل أن يعود ليكرز 
فــي النتيجة بفضل جيمس 
جيمس  ديفيز.وأنهى  وزميله 
املباراة  روكتــس  هاردن العب 
بتســجيل 27 نقطة ومترير 7 
كرات حاســمة، بينما أضاف 
نقطة،   24 جــوردون  إيريــك 
بفضل 6 رميات ثالثية من 12 

محاولة.

المغرب يواجه السنغال 
والكونغو وديا

عودة ميسي وأرقام راموس في صدر الصحف اإلسبانية

غرناطة يستعير 
روبرت كينيدي

سيلتيكس يسبق رابتورز في دوري السلة األميركي



رياضة

إعالم الوزارة:

للصحة  العليا  اللجنــة  أعلنت 
العراق،  الوطنية في  والســامة 
بعــودة  الســماح  أمــس،  أول 
والرياضية  الشــبابية  االنشطة 
ابتداء من الـ12 من شــهر ايلول 
اجلاري بعد توقفها بسبب جائحة 

كورونا.
االعام  لـ)قســم  ذلــك  اعلــن 
وزير الشباب  واالتصال احلكومي( 
ان  مبينا  درجال،  عدنان  والرياضة 
والشبابية  الرياضية  االنشــطة 
ستســتأنف اعتبــارا مــن يوم 
الســبت املقبل املصــادف الـ12 
مــن شــهر ايلــول اجلــاري، مع 
مراعــاة أهمية االلتــزام بتدابير 
الصحة الوقائية وقواعد التباعد 
االجتماعــي بشــأن الوقاية من 
املســتجد، وحث  ڤيروس كورونا 
اتباع  مواصلــة  علــى  اجلميــع 
اإلرشــادات الصحية الرســمية 
وسامة  سامتهم  على  حفاظا 

أسرهم واجملتمع.
وبني الوزير درجــال ان االيام التي 
ستســبق انطــاق االنشــطة، 
ســتكون فرصــة امــام االندية 
ومنتديات  الرياضيــة  واالحتادات 
ومــدارس  والرياضــة  الشــباب 
للتهيئــة  الرياضيــة  املوهبــة 
األنشــطة  لعودة  واالســتعداد 

بشكل رسمي 
وسبق لوزارة الشباب والرياضة ان 
أرسلت كتابا موقعا من قبل وزير 

الشــباب والرياضة عدنان درجال 
معنونا الى وزير الصحة بشــأن 
املوافقة على انطاق االنشــطة 
والرياضية  الشبابية  والفعاليات 
فــي مختلــف اجملــاالت وجلميع 
احملافظــات، مــع التأكيــد على 

االلتزام بتعليمات خلية االزمة.
تزامنا مع  يأتــي  وان هذا االجراء 
انطــاق االنشــطة والفعاليات 

والبطوالت  والرياضية  الشبابية 
والدولية،  واالســيوية  العربيــة 
وألجل فســح اجملال امام شبابنا 
ورياضيينا فــي األندية واالحتادات 
الى  العودة  من  وغيرها  الرياضية 
الرياضية  ممارســة أنشــطتهم 
في مختلــف االلعاب وتأهيلهم 
لتحقيــق افضــل النتائــج في 
احمللية  والبطولــة  املشــاركات 

والعربية والدولية.
إلى ذلــك، اكــد وزير الشــباب 
والرياضة عدنان درجال ان التواصل 
اإليجابي بني الشباب والبحث عن 
احللول وتشخيص السلبيات احد 
اهم اســباب النهضة الشبابية 
التي تصل الى اعلى املســتويات 

وحتقق األهداف بخطوات ثابتة.
واضــاف خــال اللقــاء الــذي 

جمعه امس مــع مجموعة من 
عبر  الناشــطني  االنبار  شــباب 
انه   ، املغلقة  االلكترونية  الدائرة 
شــخصيا ومن خــال التواصل 
مع الشــباب يحقق فائدة كبيرة 
فــي وضــع احللــول الصحيحة 
العمل، مضيفا  وتأشير سلبيات 
ان مــا قدمه شــباب االنبار من 
ورؤى مهمة لرســم  مداخــات 

والرياضي  الشــبابي  الواقعــني 
للبطالــة  املنتظــرة  واحللــول 
وتفشــي بعض الظواهر الشاذة 
عــن مجتمعاتنــا كان نتيجــة 
املطلوب  الدعم  لغياب  طبيعية 
الشــباب  مديرية  مع  والتواصل 
ومنتدياتها العاملة التي تضررت 
الرياضية بفعل زمر  مع املنشآت 

االرهاب الداعشي.
في  الشــباب  دور  درجــال  وثمن 
االنبار وتأثيرهــم في اجملتمع من 
في  التطوعية  االعمــال  خــال 
مواجهة جائحة كورونا التي كان 
التقارب  فــي  التاثير  اعظم  لها 
الشــبابي  العمل  في  والتواصل 
، ونــوه درجال ان تشــتت العمل 
التطوعي باجتاهات عدة ومن دون 
تنظيم مبرمــج بفرقة اوفرقتني 
االيجابية  اثاره  يسهم في ضياع 
داعيا الشــباب الى العمل بروح 
من  واالســتفادة  الواحد  الفريق 
اخلبــرات واالبتكارات الشــبابية 
اجلديدة ، مشــددا علــى ان وزارة 
الشــباب على اســتعداد لدعم 
التوجهــات واألفــكار اإليجابية 

لشباب االنبار.
الــى طروحات  واســتمع درجال 
كثيــرة تبــادل علــى تقدميهــا 
الشــباب في اجلوانــب الثقافية 
والفنيــة والعلميــة والرياضية 
فضــا عــن العمــل التطوعي 
الشــكر على جميع  وقدم لهم 
مــا مت طرحه مبوضوعيــة واعدا 
ميدانيا  الدائم معهم  بالتواصل 

او عبر الدوائر االلكترونية.  

إنطالق االنشطة الشبابية والرياضية ابتداء من السبت المقبل  
أحمد دحام مدربا درجال يبحث مشكالت شباب االنبار عبر الدائرة االلكترونية

للناصرية

الشباب تتفقد 
ملعب صالح الدين 

محاضرة لمواهب 
واسط بكرة الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الهيئة اإلدارية لنــادي الناصرية، عن 
التعاقد مع املدرب أحمد دحام لقيادة الفريق 
فــي الفترة املقبلة.وجاء اإلعــان خال مؤمتر 
صحفي عقدته الهيئة، بحضور املدرب اجلديد 
وأعضاء اإلدارة ونخبة من رّواد النادي السابقني 

ورابطة اجلماهير. 
وقال رئيــس الهيئة إحســان اإلزيرجاوي في 
تصريــح صحفــي إن »إدارة النــادي قــررت ، 
السابق أحمد  العراقية  الكرة  تســمية جنم 
دحــام مدربــاً لفريقها الكــروي لقيادته في 
دوري الدرجة األولى باملوســم املقبل« .وأضاف 
أن »إدارة النادي وضعت ثقتها بدحام، وتركت 
له حرية اختيار املدربني املســاعدين وإكمال 
اجلهاز الفني للفريق وخوض التدريبات بأقرب 
وقت حتضيراً للــدوري التأهيلي، واعداً بتوفير 
النجاح والعمل بروح الفريق  كل مستلزمات 
الواحد مــن أجل حتقيق حلم عودة النادي إلى 

مصاف الكبار«.
فيما أكد املدرب أحمد دحــام رغبته الكبيرة 
فــي قيــادة نــادي الناصرية وإعــادة أمجاده 
الكروية، مشــيداً بالتاريــخ الرياضي الكبير 
الذي يحمله النادي.وأشاد دحام باخملطط الذي 
يسعى من خاله رئيس النادي واإلدارة للعودة 
بفريق الكــرة إلى مصــاف دوري األضواء من 
اإلشراف  النادي مهمة  إدارة  جديد.وســلمت 
على الفريق باملوســم املقبــل لنجم الكرة 

السابق ماجد عودة العصمي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتقبل وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال 
املُدير املنفذ ملشــروع ملعب صــاح الدين أوس 
نوري بحضور مدير عام الدائرة الهندسية واملاك 

الهندسي املتخصص في الوزارة.
وشــدد الوزير درجال على ضرورة اإلســراع في 
العمل مع دقة التنفيــذ واهمية حتضير جميع 
املستلزمات اخلاصة باملشروع من مناشئ عاملية 
عاليــة اجلودة لكي يظهر املنجز الرياضي بأبهى 
صــورة ممكنة مطابقــا للمواصفــات الدولية 
املطلوبــة ، وأضاف فــي حديثه املوجــه ملدير 
الشركة املنفذة انه على الرغم من قلة االموال 
اال ان احلكومــة العراقية حتــاول جهد االمكان 
إيجاد بدائل مالية من أجل تســيير أمور العمل 
واحليلولة من دون توقف املشاريع االستراتيجية 
املهمة ، وطالب السيد الوزير، الدائرة الهندسية 
ايضا بضــرورة االســتمرار في تقــدمي التقرير 
االســبوعي عن جميع املاعب واملشــاريع التي 
يتواصل العمل فيها حاليا ومن ضمنها ملعب 
صاح الدين، الذي من املؤمل وصوله الى نســب 
اجناز عالية خال مدة قياسية ونحن واثقون بأنه 
ســيكون اضافة كبيرة جدا للحركة الرياضية 
في عموم العراق فضا عن خدمة ابناء احملافظة 

والرياضة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
واحملاضــرات  التدربيبــة  وحــدات  تواصــل 
األلكترونية للمركــز الوطني لرعاية املوهبة 
الرياضية في واسط ،حيث نظم املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية لتنس الطاولة هناك 
الربط   ( ألكترونية جديــدة بعنوان  محاضرة 
بني الضربــات القصيــرة والطويلة في تنس 
الطاولة( بأشراف املدرب عمار بشار ومبشاركة 

مجموعة من املدربني واملشرفني والاعبني.
واقام مركز املوهبــة الرياضية في محافظة 
واسط العديد من الفعاليات واألنشطة عبر 
الدائرة اإللكترونية متاشــيا مع الوضع العام 
الذي فرضه انتشــار فايروس كورونا »كوفيد 

19« والتزاما بتعليمات خلية االزمة.
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إعالم النادي: 

افتتح عصر أول أمــس األثنني، نادي 
الدفاع املدني مدرســته الكروية في 
ماعب النــادي والتي تضم ٥٠ العبا 
من فئة ٢٠٠٢ الى ٢٠٠٨، حيث تضم 
فئات االشــبال والناشئني والشباب، 
ابتداء من  يوميا  التدريبات  وستكون 

اليوم االربعاء.
الدكتــور عادل  النادي  رئيــس  وقال 
احلر : مشــروع املدرسة تاخر بسبب 
العالم  التي شــلت حركة  اجلائحة 
اجمع والرياضية على وجه اخلصوص 
التي لــم يصدر فيه امــر من خلية 
االزمة اال يوم امس التي وافقت فيه 
على اعادة النشــاطات الرياضية مع 
تطبيــق الوقاية، وســنطبق جميع 
تعليمات الوقاية ابتداء من اول وحدة 
تدريبية حافظا على سامة اجلميع.

واضــاف احلــر : ســنكون داعمــني 
لهــوالء الفتية من اجــل صقلهم 
الى  ورفدهم  الصحيــح  بالشــكل 
النادي واملنتخبــات الوطنية، وقد مت 
جتهيزهم بشــكل كامل، وحتفيزهم 
علــى التدريبات اليوميــة من خال 

تواجدنا معهم . 
من جانبه قال مدرب املدرســة حازم 
موحي: املدرســة تضم مواهب عدة 
مــن جميــع الفئات الســنية التي 
يســمح لهم باللعب ضمن االندية 
واملنتخبــات الوطنيــة لــكل فئات 
االشــبال والناشئني والشباب، حيث 
تضم مدرســتنا ٥٠ العبا باشــراف 
عــام مــن قبــل ادارة نــادي الدفاع 
املدني ومشــرف الفرق حسني مطر 
حســان وانا وزمائــي املدربني حيدر 
كاظم شــراد ووســام ســام علي 
نقوم باالشــراف على االمور الفنية 
للمدرســة،  ونقدم شكرنا وتقديرنا 
الــى الهيئــة االدارية للنــادي على 
تعاونهم معنــا ودعمهم لنا وايضا 
باملســتقبل، وسنكون  وعدونا خيرا 
عند حســن ظنهم في صقل هذه 

املواهب.
إلــى ذلك، وضمن نشــاطات النادي، 
قدم الســيد رئيس الهيئــة االدارية 
عادل  الدكتور  املدنــي  الدفاع  لنادي 
احلر الزم التميمي درع للســيد اللواء 
وزارة  البشــرية في  املوارد  مدير عام 
الداخلية عرفانــا منه للجهود التي 
تبــذل من قبل الســيد اللــواء في 

تقدمي أعلى اخلدمات ملنتسبي الوزارة 
وتذليــل كافة الصعوبات التي تقف 
إلى  مشيرا  الوزارة.  منتســبي  أمام 

اجلهود الصادقة واخليــرة التي تبذل 
اللواء فــي اإلدارة  من قبل الســيد 
اجلديــدة للرقي بواقع املديرية. ضمن 

منهاج مرســوم من قبل السيد وزير 
الداخلية احملترم.

هذا واجنزت الدائــرة البدنية التابعة 

الى وزارة الشــباب والرياضة، جدول 
واملصادق  لعــام ٢٠١٨  األندية  تقومي 
وزير الشــباب  عليهــا مــن قبــل 
الدفاع  نــادي  احتل  والرياضة، حيث 
املدني املرتبة ١٤ من اصل ٣٧ لفئة )أ( 
اللجنة  اعدته  الذي  التقرير  بحسب 
البدنية  الدائــرة  املكلفة مــن قبل 
في وزارة الشــباب والرياضة، واملركز 
الثالث في األندية املؤسســاتية من 

اصل ٤٦ ناديا. 
واوضح امني سر نادي الدفاع املدني، 
اكرم والــي، قائا : جهودنا لم تذهب 
وما  املاضيني،  العامني  خال  ســدى 
بذلناه مــن جهد كبير فــي تطوير 
نادينــا، حيث حققنا رقما قياســيا 
في فتــرة وجيزة، وطموحنا ان نرتقي 
املقبلة،  السنوات  األفضل خال  الى 
نعــم حصلنا علــى الترتيب ١٤ في 
تقومي األندية من اصل ٣٧ ناديا، وهذا 
يعنــي اننا صنفنا بحســب الدائرة 
البدنية فــي فئة )أ(، وبذلك أصبحنا 
امــام مســؤولية اكبر فــي تطوير 
نادينــا، بالرغم من اننا ســابقا لم 
نشــكل بجميع الفئات بسبب عدم 
مقرا  امتاكنا  وعــدم  املشــاركات، 
للنادي، وليست لدينا أية مشاركات، 

بينما اليوم اجلميــع يعلم ان الدفاع 
املدني من االندية احليوية في رياضتنا.

كنا  املاضية  الســنوات  والي:  واضاف 
نقف في قاع الترتيب بالنسبة للفرق 
لدينا تصنيف  املؤسساتية، ولم يكن 
أســوة بباقي األندية، واألسباب كثيرة 
كما ذكرت البعض منها اعاه ، لكننا 
اليوم نقف في املركز الثالث من اصل 
)٤٦( ناديا مؤسساتيا، وصنفنا في فئة 
)أ( ، وهذا كلــه جاء باالجتهاد واملثابرة 
والعمل الدؤوب الذي نبذله انا وزمائي 
في الهيئة اإلدارية للنادي، ســيما وان 
اللجنة اطلعت على مقر نادينا وعدت 
تقريرا مفصا عن جميع االمور املالية 
واإلداريــة واملشــاركات التــي تخص 
ألعاب النــادي، وما حققناه خال هذه 
الفتــرة، اذ كنا قاب قوســني او ادنى 
من التأهــل الى الــدوري املمتاز بعد 
خسارتنا في املباراة النهائية مع فريق 
اربيل، وايضا حصول الفريق النســوي 
على املركــز االول ببطولة اليد، فضا 
عن باقي املشــاركات للعاب األخرى ، 
وجــاءت النتائج كلها إيجابية ، فضا 
عن حصولنا على شــهادة التأسيس 
الدائمية من قبــل الدئرة البدنية في 

وزارة الشباب والرياضة.

نادي الدفاع المدني يفتتح مدرسته الكروية 
تبدأ التدريبات اليوم 

املدرسة الكروية لنادي الدفاع املدني

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت الهيئة التطبيعية لاحتاد 
املركزي لكرة القدم، ان مطلع شهر 
املقبل، ســيكون  الثاني  تشــرين 
موعداً النطــاق الدوري املمتاز في 

موسمه اجلديد -2020 2021.
للصحة  العليا  اللجنــة  ووافقت 
النشاط  والسامة على استئناف 
الرياضي فــي العراق في الـ12 من 
شــهر أيلول اجلاري، بعد توقف دام 

قرابة ســتة اشهر بسبب جائحة 
التطبيعية  عضــو  كورونا.وقــال 
اســعد الزم إن "الــدوري املمتــاز 
ســينطلق بعــد 50 يومــاً مــن 
اســتئناف النشــاط الرياضي في 
الباد والذي يصادف مطلع شــهر 
الثاني املقبل، كي تستعد  تشرين 

االندية بشكل جيد".
التطبيعية  "الهيئــة  أن  وأوضح 
راعــت فيهــا  وضعــت خطــة 

االجــراءات الوقائية مــن فيروس 
الدوري  اقامة  كورونا حيث سيتم 
الــدوري كما في  املمتــاز بنظام 
الســابقة  الســنوات  في  حدث 
مــع وضع جــدول كامــل جلميع 
قد  التطبيعية  وكانت  املباريات". 
قررت الغــاء الدوري املمتاز 20190 
2020 من دون حتديد الفائز بسبب 
اجلائحة وعــدم لعب عدد  ظروف 

كبير من املباريات.

إعالم شؤون اٌلقاليم:
لدائرة شــؤون  العــام  املديــر  عقد 
الشــباب  بوزارة  واحملافظات  االقاليم 
والرياضة طالب جابر مسلم اجتماعاً 
للشــؤون  معاونيه  ضــم  تنظيمياً 
االدارية منير قدوري جاسم وللشؤون 
الفنية د. ميثم حســني امني ،فضا 
عن مســؤولي اقســام الدائرة وعدد 
من مســؤولي الشــعب فيها ، وقد 
االستعداد  لبحث  االجتماع  خصص 
التنظيمي والفني بالدائرة الستئناف 
العراق،  فــي  الرياضية  النشــاطات 
والــذي مــن املتوقع ان يكــون قريباً 
ومتزامنــاً مع مقــررات خلية االزمة 
احلكوميــة اخلاصــة مبحاربة جائحة 
فايــروس كورونــا ، والقاضية بإعادة 
الــدوام الرســمي في املؤسســات 
احلكوميــة ، ورفــع اجــراءات احلظر 

الوقائي اجلزئي.
مســلم اكد على ضــرورة ان تكون 
االنطاقة اجلديدة في العمل ســواء 
في املراكز الوطنيــة لرعاية املوهبة 

الرياضية في بغداد واحملافظات او في 
للدائرة  التابعة  الرياضية  املنشــآت 
، متســمة بالتجديد و االبتكار، وان 
رصيد  اكبر من  بشــكل  تســتفيد 
اخلبــرة فــي االدارة الرياضيــة الذي 
كســبته   خــال ســنوات عملها 
املتعاقبة ، وان تتناســب مع الظروف 
العامــة التي يعيشــها البلد جراء 

اســتمرار ازمة وباء كورونا وتداعيات 
ذلك اقتصاديا واجتماعيا.

بعدها اســتمع املدير العــام لدائرة 
شــؤون االقاليم و احملافظات  الى ما 
طرحه اجملتمعون من افكار ومقترحات 
ملعاجلة النواحي التنظيمية و الفنية 
التدريبيــة الازمــة لهــذه املرحلة 

اجلديدة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن رئيس جلنة احلــكام في الهيأة 
التطبيعية، عــاء عبد القادر، تأجيل 
الذي ُحدد له  موعد اختبارات احلكام 
مســبقا في األسبوع األول من شهر 
ايلول احلالــي، وذلك عطفا على عدم 
موافقة خلية األزمة على اســتئناف 
النشــاط الرياضي بســبب جائحة 
كورونا، األمر الذي دعا جلنة املسابقات 
إلى تأجيل موعد انطاق الدوري حلني 
صدور املوافقة من قبل خلية األزمة. 

وقال عبــد القــادر: ان املوعد األولي 
املفترض إلجــراء االختبارات للحكام 
مت تأجيلــه بناًء علــى تأجيل انطاق 

الــدوري، علــى أن جتــرى االختبارات 
مبوعد جديد يتم حتديده قبل انطاق 
املسابقة بأسبوعني على وفق موعد 
رســمي من قبل جلنة املسابقات في 
ومبوافقة خلية  التطبيعيــة،  الهيأة 
األزمة. مشــددا على ضرورة تطبيق 
في  للحــكام  الصحية  االرشــادات 
فترة االختبــارات  بإجراء الفحوصات 
الطبية التي تثبــت خلو احلكام من 
فيروس كوفيــد 19 ، قبــل الدخول 
لاختبارات.مؤكــدا ضــرورة تطبيق 
مســألة التباعــد االجتماعــي بني 
احلكام خال فترة االختبارات لضمان 

سامة اجلميع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت الهيئــة االدارية لنادي نفط 
، أمس، عن جتديد  الرياضي  ميسان 
تعاقدها مع العب الوســط »اكرم 
انتهاء  بعــد  اخر  ملوســم  رحيم« 

اعارتــه لنادي الشــرطة ،حيث انه 
ســيمثل نادي نفط ميســان في 

املوسم املقبل.
وينطلــق دوري الدرجــة املمتــازة 
للموســم اجلديــد مطلع شــهر 

تشرين الثاني املقبل بعد قرار جلنة 
العليا  الوطنية  والسامة  الصحة 
ابتداء  الرياضية  االنشــطة  اطاق 
من يوم الســبت املقبل املوافق 12 

أيلول اجلاري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلديد«  »الصباح  اســرة  تتقدم 
بالتهنئة إلى الكابنت حيدر رحيم 
جنم املنتخبات الوطنية الســابق 
ونادي القوة اجلوية »حيدر رحيم« 
شهادة  على  حصوله  ملناســبة 
الدكتــواره مــن كليــة التربية 
الرياضة / جامعة  البدنية وعلوم 

بغداد. وبتقدير امتياز
»تأثير  املوســومة  أطروحته  عن 
باســتعمال  خاصــة  مترينــات 
 QUALITY RESPONSE( جهاّزي 
FITLIGHT& ( لتطوير ســرعة و 

أداء بعض املهــارات املركبة  دقة 
و القدرات احلركيــة لاعبي كرة 

القدم بإعمار14 سنة ».
اقيمــت املناقشــة صبــاح أول 
7 أيلول  أمــس االحــد املوافــق 
2020 في قاعــة »أ.د محمد رضا 
إبراهيم في الكلية/ وتألفت جلنة 
املناقشــة من »د صالــح راضي 
رئيسا وعضوية د. أحمد خميس 
إبراهيم  حيدر غضبان  ود.  راضي، 
ود. حبيب شــاكر جبر ود. ميثم 
حبيب ســبهان ود. صباح قاسم 

مشرفا«.

تشرين الثاني المقبل موعدًا 
لبدء دوري الكرة الممتاز 

شؤون االقاليم تستعد النطالقة عمل 
جديدة مع استئناف النشاط الرياضي 

موعد جديد إلختبارات حكام الكرة 

أكرم رحيم يجدد لنفط ميسان

شهادة الدكتواره لنجم الكرة حيدر رحيم 

الدكتور حيدر رحيم

عالء عبد القادر

اجتماع شؤون االقاليم واحملافظات
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احلسيني  للملف  املتأنية  القراءة 
تقودنــا الى االميــان بــأنَّ االمام 
واالقناع  احلوار  اعتمد  )ع(  احلسني 
وســيلًة في تعامله مــع الذين 
الكيان  للقتال ضد  تعبأَتَُهم  أراد 
األموي الغاشــم ،بل وجرى على 
ذلك حتى مع أقرب الناس اليه ...

بن  أخيــه محمد  وموقفه مــن 
احلنفية يّوضح هذا املنحى بجالء 

.
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بن  )محمــد  أنَّ  املعلــوم  ومــن 
احلنفيــة( لم يكــن يغفل –على 
االطالق – عن أنَّ احلســني )ع( هو 
حجة اهلل ، وهــو االمام املفترض 
وعلــى جميع  عليــه  الطاعــة 

املسلمني .
)ع(  احلســني  االمام  مبقدور  وكان 
السائر  بركبه  بااللتحاق  يأمره  ان 
لكربــالء ، ويبتعد عن كل الِصَيغ 
األخرى التي تتيح ألخيه التخلف 
عنه ، ولكنه لم يفعل ذلك، حيث 
بــاَن له مــن حديــث اخيه معه 
انه لم يكن ميلــك الرؤية الثاِقبة 
التحدي  في طريقــه مواجهــة 
الصعب املتمثل باســتيالء ) يزيد 
الى ملك  ( على اخلالفة وحتويلها 

عضوض ...
والسؤال اآلن :

كيف عرف االمام احلسني ذلك ؟
واجلواب :

عرف االمام احلســني )ع( ذلك من 
قول محمد بن احلنفية له :

) اّني أخاُف عليك أْن تدخل مصراً 
من هذه األمصار فيختلف الناس 
بينهم فتكون ألول األسّنة َغرَضاً 
فاذا خيُر هذه األمة كلها نََفســاً 

وأباً ُوأّماً أضيعها دما .... ( 
ان االمــام احلســني )ع( كان على 
يقني أنَّ دمه الزكّي – الذي سُيريقه 
في كربالء- سيهز عروش  األوغاد 
الظاملــني ، واّنتضحياته الفريدة 
وتدفع  االحرار  ضمائر  ســتحرك 
بهم الى املواجهة الســاخنة مع 

وبالفعل  والظــالم،  الظلم  قوى 
فقــد حتّول دمــه الزكــّي، املراق 
ُظلماً وعدوانــا في كربالء، والذي 
كان يخشــى ) ابــن احلنفية ( أْن 
يكون أضيــَع الدماء – الى مفتاح 
النصر في معارك التغيير للواقع 
الفاســد منذ يوم عاشوراء حتى 

اليوم ...
بــن احلنفيــة وفقاً  اّن محمــد 
لتصوراتــه اخلاصة تلك، لم يكن 
مؤهالً لدور تاريخي متمّيز يجعله 
من أبطال املعركــة التي خطط 
االمام احلســني )ع( لها وأرادها أْن 

تكون اخطر معارك التاريخ ...
اّن االمام احلسني )ع( أراد ان يكون 
أبطــاُل الطــّف املقاتلــني معه 
على مســتوى الفتح الذي يكون 

منعطفاً بني مرحلتني :
مرحلــة الركــون الــى الدعــة 
الغاشــمة،  الكيانات  ومهادنــة 
رغم انها ال تشكل أكبر االخطار 
على الدين فحسب بل على الدين 

واملسلمني واالنسانية جمعاء .
إلطفــاء  التصــدي  ومرحلــة 
نائــرة الزيغ واالنحــراف والظلم 
للقيم  الفظيعة  واالنتهــاكات 

املقدســة والكرامة االنســانية 
ولو بســفك املهج وتقدمي أغلى 

القرابني ..
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اّن ابن احلنفية سأل االمام احلسني 
)ع( عن سر َحْملِه النساء معه .
فأجابه االمام احلسني )ع( قائالً :

) انَّ اهلل قد شاء أْن يراهن سبايا ( 
ابَن احلنفية   ( وهذا اجلواب يُشعُر 
( أنَّ هناك أبعاداً َغْيِبّية رســمت 
)ع(  وأنَّ احلســني  فصولُها بدقة، 
مــاٍض لتنفيذها، ومــع ذلك لم 
يغّير ) ابن احلنفية ( موقفه، وهنا 
حتّول االمام احلسني )ع( الى اسناد 
مهمة ال تتعلق بالقتال الى اخيه 

.
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وأتاَح له اخليار في البقاء باملدينة 
له  َعْيناً  أْن يكــون  املنورة علــى 
وحتركاتهم  أعدائه  بأخبار  يوافيه 

وال يُخفي عليه شيئا منها ...
وهنا ميكن درس ثمني :

ُســداه وحلمُته االفادة من الرجال 
ان  التي ميكــن  املضاميــر  فــي 
ينهضوا بها في ظّل أداء سليم ، 

ومراعاة كاملة للموازين،
وهكذا كان ...

فقد أثبت االمام احلســني )ع( أنَّ 
الدم ينتصر على السيف ، 

كما ان ) ابن احلنفية ( َحرََم نفسه 
من أنَّ يكون واحداً من الشــهداء 
بــني يــدْي أخيــه احلســني يوم 

عاشوراء .
واســتطاع القاسم بن احلسن – 
وهو الفتى اليافع – أن يحتل هذه 

املكانة دونه .
وهكذا فاق القاســم عمه ) ابن 
احلنفّية( مبوقفه الشجاع الواعي 
وانطالقتــه الرائدة فــي املنازلة 
واالنسانية  اهلل  الساخنة ألعداء 
وامتلك وســام اخللود وعاش في 
رمزاً  والعّشــاق  اجلماهير  وجدان 
، وقدوة  والفداء  كبيرا للتضحية 
والشــبان فــي األخالق  للفتيان 

واملسار .

رموٌز وكنوز

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

املصرية  املمثلة  نشــرت 
إميــان العاصي صورة لها 
ريتاج، على  ابنتها  برفقة 
اخلــاص على  حســابها 
التواصل  مواقــع  احــد 
وعّبــرت  االجتماعــي. 
حبهــا  عــن  العاصــي 
لها، معلقة على  الكبير 
الصورة بالقول: "وجودها 
ويطمنــي  بيكملنــي 
بالراحــة  ويحسســني 
ويخلينــي َمش حاســة 
انه ناقصنــي حاجة في 
انا  طاقــة  ..هي  الدنيــا 
بالنسبة لي  وحب وحياه 
..بتحس بيــا وبقلبي من 
غير مــا اتكلــم حنينة 
على كل الناس حقيقية 

في مشــاعرها ربنا خلق 
فيهــا حاجــة َمش في 
يا نص اخلير  ...بحبك  حد 
اللي فيــا ". اجلدير ذكره 
ان إميان العاصي كشفت 
مؤخرا عــن تعافيها من 
وروت  كورونــا،  فيــروس 
جتربتها مع الفيروس عبر 
مقطع فيديو، نشرته في 

صفحتها اخلاصة.

الســوري  املمثل  عّلــق 
مصطفى اخلاني الشهير 
فــي  "النمــس"  بــدور 
احلارة"  "باب  مسلســل 
حدثت  التي  احلرائق  على 
في غابات ســوريا، داعيا 
حملاسبة  السورية  الدولة 
ذلــك  املســؤولني عــن 
فــي حال كانــت احلادثة 
مفتعلة، ونشر صورا لها 
اخلاصة  صفحتــه  على 
بالقول:  عليهــا  وعّلــق 
"يا رب رحمتك لســوريا 
جديدة،  مصيبة  يوم  كل 
اذا كانــت هــذه احلرائق 
مفتعلة مشان احلطب أو 

الدولة  املفروض  الفحم، 
تضع ايدهــا على حطب 
هالغابات و ما تسمح ألي 
االستفادة  من  شــخص 
منهم، مشــان ما يتكرر 
هالشي، الن تكرار احلرائق 
بهذي الطريقة اكيد في 

مستفيد من وراها.

طــرح الفنــان املصــري 
أغنيته  كليب  دياب  عمرو 
"مهرجــان" مــن ألبومه 
األخيــر "ســهران"، على 
على  الرســمية  قناتــه 
يوتيوب. وقــام بتصويرها 
عن طريق احلفالت املصورة 
شواطىء  على  سينمائياً 
الشــمالي.  الســاحل 
أميــن  األغنيــة كلمــات 
بهجت قمر وأحلان محمد 
حمدي.  نادر  وتوزيع  يحيى 
اجلدير ذكره ان عمرو دياب 
كليب  فيديو  مؤخرا  طرح 
أغنيــة "عــم الطبيب"، 
صابر  الشــاعر  كلمــات 
كمــال، وأحلان عمرو دياب. 
واكنــت اخر اخبــار دياب 

تعاونه مع املنصة العاملية 
نتفليكس للقيام ببطولة 
مسلسل، ما اثار اجلدل بني 
محبيــه فمنهم وجد انه 
على  لالقدام  محتاج  غير 
هذه اخلطــوة خاصة وانه 
ميتلك  ال  ذكروا  حســبما 
موهبة متثيل وان مثل تلك 
اخلطوة ميكن ان تؤثر سلبا 

على تاريخه الفني.

إيمان العاصي

عمرو دياب

مصطفى الخاني

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
تصــدر فيلم "ســبوتنيك" )رفيق الطريــق( اخليالي للمخرج 
الروســي الشــاب  يغور أبرامينكو البرنامج األميركي لعرض 

األفالم واملوسيقى iTunes بفئة أفالم الرعب.
كما شغل وألول مرة بتاريخ السينما الروسية املركز اخلامس  
بفئة "الســينما". اذ تصدر الفيلم تصنيف األفالم املفضلة 
لدى املشــاهدين األميركيني. كما جاء في بيان أصدره املكتب 

الصحفي لورشة Art Pictures Studio املنتجة للفيلم.
ونقلت الورشــة الســينمائية عن منتج الفيلــم، ميخائيل 
فروبيل، قوله إن "شــركة IFC Films اشــترت احلقوق بعرض 
الفيلم في الواليــات املتحدة. ونحن مرتاحون التخاذها موقفا 
محترفــا وأصداء غير مســبوقة تلقاها الفيلم في الســوق 
األميركيــة. وقد عرضت علينا بعض الشــركات في هوليوود 

إخراج فيلم آخر في هذا املوضوع".
يذكر أن أحداث الفيلم تدور عام 1983 في االحتاد الســوفيتي 
حيث يعود رائد الفضاء السوفييتي البطل إلى األرض مبخلوق 
طفيلي من سكان كواكب أخرى داخل جسمه. ويتم فحصه 
في مختبر ســري بإحدى املدن السوفيتية املغلقة حيث حتاول 
عاملة فيزيولوجيا األعصــاب، تاتيانا كليموفا، تخليص البطل 
الســوفييتي من الوحــش القبيح. الفيلــم  بطولة عدد من 
جنوم السينما الروســية من ضمنهم بيوتر فيدوروف وتاتيانا 

أكيمشينا وفيودور بوندارتشوك وغيرهم.

فيلم سبوتنيك يتصدر 
تصنيف iTunes األميركي

الصباح الجديد - وكاالت:
 ينصــح اخملتصون حــول العالم، بضرورة اســتعمال معقم 
اليديــن، للوقاية من الفيروســات وامليكروبــات وخاصة بعد 

انتشار جائحة كورونا حول العالم.
ومع انتشار اســتعمال املعقمات، انتشرت الكثير من األنواع 
املغشوشة التي قد تتسبب في حوادث وكوارث ملستخدميها. 
ففي والية تكســاس، بالواليات املتحدة األميركية، اشتعلت 
النيران في ايدي ووجه ســيدة قامت وضــع معقم يدين على 
يديها و قليل منه على وجهها حيث قامت بإشــعال شمعة 
فشعرت بجلدها و كأنه يسيح من جسدها و وجهها يتقطع. 
واصيبــت بحروق من الدرجة األولى بعد إشــتعال النيران في 
وجهها ويديها و قدميها فــي املنزل، وفي أقل من خمس ثوان 

كانت النيران نشبت في مالبسها وجلدها. 
في أول حديث لها، حذرت الســيدة مــن املعقمات الرخيصة 
غير مطابقة للمواصفات ألنها قد تتســبب في احتراق اجللد 

وتتفاعل مع النار كما حدث معها.
يذكــر ان هناك ثالثة امور تســاعدنا للتفريق بني الكحول 
الســليم والكحول املغشــوش، تتمثل فــي أن الكحول 
الســليم يتطاير بشــكل ســريع فإن كان غير ذلك فهو 

مغشوش.

سيدة تحرق وجهها 
بسبب معقم اليدين

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد إبراهيم
محمد االطرقجــي صاحب محل   
انتيكات في بغداد يحمل شــهادة 
كلية الهندســة وكلية احلقوق إال 
أن مــا يقوم بعمله يعد شــهادات 
وإنســانية،  وتراثية  وفنية  تاريخية 

حسب وصفه.
واضــاف: أعمل خبيــر تراثيات وآثار 
وبائع ومقنت لألنتيكات بكل أنواعها 
واألدوات  واألســلحة  احللــي  مــن 
املنزلية وحتف وحتى كتب أو رسائل 
أو إكسسوارات مثال أقراط أو قالئد 

أو سجاد أو متاثيل.
املوسوي  محمد  احلقيقي  اســمه 
ويحمــل لقب األطرقجي، االســم 
الذي كان يطلق علــى جده االكبر 
لعمله في جتارة السجاد واالنتيكات 
اطلقت  )االترك(  وكلمة  واألسلحة 
على بائع الســجاد واألنتيكات في 
هذه  بقيت  وقال:  العثماني،  العهد 
املهنــة متوارثة في عائلتي وانا آخر 
بالعائلة،  االنتيــكات  يقتنــي  من 
بعــد أن عملت بهــا منذ طفولتي 
وتعلمتها مــن مرافقتي جلدي وأبي 
خــالل أكثر مــن خمســني عاما، 
وتعلمــت الكثيــر مــن كل الذين 
عملت معهم وحتى اآلن أتعلم من 
عالم االنتيكات الذي أجده يشــبه 
البحر، ويطلق اسم االنتيكات على 
الشــيء الذي مر عليه أقل من 200 
سنة أما اآلثار فهي كل ما مر عليه 

أكثر من ذلك. 

وتابع: أبحــر كل يوم مــع بضاعة 
تراثية أو آثارية يجلبها بعض الناس 
املهتمني بجمع االنتيكات من بغداد 
واحملافظات ومن بعض الباعة ودائرة 
اجلمارك. أشــتري وابيع القليل ألن 

عملــي في األنتيــكات ال اعده باب 
رزق، بل عشقي وسعادتي، وفي كل 
األحوال أجد نفســي الرابح األكبر، 
وكلما تدخــل قطعــة تراثية إلى 
مجموعتي أشــعر بالســعادة وأنا 

أقلبها وأتعرف على مكان صناعتها 
والزمــن الذي صنعت فيــه، وتبلغ 
سعادتي مداها حني أعرف أنها نادرة 

جدا.
بعــض  عــن  االطرقجــي  حتــدث 
االوقــات التي يــزوره فيها عدد من 
اصدقائــه من جامعــي االنتيكات 
من احملافظــات، ومعهم مجموعة 
احلديث  ليتبادلــوا  االنتيــكات  من 
واملعلومات عنهــا  وقال: بعضهم 
بالسجاد  واخر  باألســلحة  مهتم 
أنا فأهتم باألنتيكات  أما  او باحللي، 
كلها مــن احللي وحتى األســلحة 
من ســيوف وخناجر حتى املذكرات 
اخلاصة باملقاهي البغدادية القدمية 
وكل  والكتب،  الشــعراء  وجلسات 
مــا يقع أمامي اعــده كنزا علي أن 
أحتفــظ بــه وأدميه ليكــون هوية 
وتاريخــاً وعنوانــاً لتراثنــا العريق 
وتاريخنا، وأجد أن من يهتم بالتراث 

يهتم بهويته احلقيقية. 
أما عــن محال األنتيــكات األخرى 
فذكر ان: هناك بيوتا كبيرة تشــبه 
املتاحف في عمــوم احملافظات مثل 
)النجف وديالى والديوانية والبصرة( 
أصحابها ينفقون الكثير على جمع 
النادرة،  التراثية  والقطع  األنتيكات 
وهذا يعنى أن هنــاك وعياً بأهمية 
احلفاظ على التــراث قبل أن يغيب 
ويندثر، فهؤالء هم من صفوة الناس 
وأفضل مــن يحاول احلفــاظ على 

الهوية الوطنية. 

الصباح الجديد - وكاالت:
فقد املذيــع البريطاني مارك دوالن 
أعصابه على الهواء وانفعل بسبب 
ودورها  الكمامة  استعمال  فاعلية 
في احلماية من فيروس كورونا حيث 
قام بقطــع الكمامة أمام اجلمهور 
ما أثــار الكثير من ردود األفعال بعد 

تداول الفيديو بشكل كبير.
مــارك دوالن مذيع بريطاني معروف 
املناهضــة لسياســات  مبوافقــه 
فيما  اإلجنليزية خاصــاً  احلكومــة 
يتعلق بطريقــة التعامل مع أزمة 
فيــروس كورونا واوضح خالل حلقة 
البرنامج أن استعمال الكمامة غير 
نافع على اإلطالق وأن الوقت قد حان 

لتعود احلياة إلى طبيعتها.
كمــا وصــف دوالن الكمامة بأنها 
بشــعة وملعونة وتعيق اســتمرار 

احلياة بشــكل طبيعــي كما أنها 
بائســة ورهيبة ومن الصعب جداً 

طويلة  لفتــرات  عليها  االعتمــاد 
على مدار اليــوم وعند التعامل مع 

األشخاص.
وتســـاءل مـــارك عـــن كيفـية 
عــودة احليـــاة إلى طبيعتها مـع 
استعمـال الكمامة، فالنـاس فـي 
الشـوارع طـــوال الوقـت يتناولون 
القهـــوة  ويشتـــرون  الطعــام 
الكثيـر  ليمـارس  عنهـا  فيتخلـى 
مـن األنشطة مـا يعــد ازدواج فـي 
املعاييـــر ما يهـدد حيـــاة األفـراد 

فـي كافـة األحـوال.
على جانب آخــر أوضح أن احلكومة 
ال تهتم أبداً بحيــاة وصحة الناس 
بها  اجلميــع  التــزام  الهــدف  ألن 
وتنفيــذ األوامر بغــض النظر على 
فعاليــة وحماية هــذه الكمامات 
لهم فأكثر مــن %40 يتذمرون من 
ارتداء الكمامات بشكل يومي ألنها 

مزعجة جداً.

مذيع يفقد أعصابه على الهواء ويصف الكمامة بأنها ملعونة

محمد االطرقجي: أنا األخير في جمع االنتيكات من عائلتي 

االنتيكات ليس باب رزقي بل هي عشقي وسعادتي

الصباح الجديد - وكاالت:
برغم تأكيد عدد كبير من خبراء القيادة أن 
خطورة قيادة الدراجات النارية والسكوترات 
قيادة  مــن خطــورة  أكبــر  الكهربائيــة 
الســيارات، لكن املشــاهير حــول العالم 
يفضلون قيادة الدراجــة النارية التي تتيج 
لهم اجلموح فــي الســرعة، خاصًة بزمن 
تفشــي جائحة كورونا حيث ال تلزم قوانني 
املرور ســائق أو سائقة الدراجة أو السكوتر 
الكهربائي إرتداء كمامة، ما تسبب بحوداث 

مؤسفة لعدد منهم اخرهم ريهانا.
أثــارت املغنية العاملية ريهانــا البالغة من 
العمر "32 عاماً" قلق ماليني املعجبني بها 
حول العالم، لظهورها  مبالمح ، اثر تعرضها 
حلادث ســير مــروع، وهي على ســكوترها 
الكهربائــي في لوس أجنلــوس قبل بضعة 
أيام، بعد أن انقلب فيها، حيث تشوه وجهها 

جسدية،  بكدمات  وأصيبت 
في  إصابــات  الى  اضافــة 
إعالم  لوسائل  وفقاً  عينها 

أميركية عديدة.
وصرح ممثــل ريهانا جمللة "بيبول" : 
تتعرض إلصابات  لم  احلظ  "حلسن 

كبيرة، وهي تتعافى بســرعة، هي 
محظوظة جداً".

وسبق أن تعرض ســاميون كويل "60 
"بريتينز  عاماً"، عضو جلنــة حتكيم 
جــوت تايلنــت" حلادث ســير خالل 
تنقله على مــنت دراجته الكهربائية 
اجلديــدة، وتســبب احلادث بكســور 
حرجة وخطرة في ظهره، ويخضع االن 
للعالج الطبيعي بعد تركيب دعامات 
في ظهره، ولن يتعافى بشكل جيد إال 

بعد أشهر طويلة.

صور لريهانا مشوهة 
بعد حادث سير

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن الصحفي الشــهير، مارك 
غورمــان، أن شــركة آبــل قررت 
الكشف عن أحدث هواتف آيفون 

خالل األسبوع اجلاري.
وأشــار الصحفي فــي تغريدة له 
مصدر  عــن  نقال  "تويتــر"،  على 
مطلع في آبل "إلى أن الشــركة 
ستكشــف عن iPhone 12 خالل 
حدث ســتعقده علــى اإلنترنت، 
وســتعلن معــه عــن مجموعة 
جديدة من الهواتــف، إضافة إلى 
إعالنها عن اجليل اجلديد السادس 
 Apple Watch ســاعات  مــن 

الذكية.
وكان املديــر املالي لشــركة آبل، 
لوكا مايســتري، ذكر فــي يوليو 
آبل  الفائت "أن عشــاق منتجات 
هواتف  من شــراء  ســيتمكنون 
آيفون اجلديدة هذا العام في وقت 

متأخــر قليال، وليــس كما جرت 
العادة كل سنة، أي من املمكن أن 
تطرح هذه األجهزة في األســواق 
فــي أكتوبر أو نوفمبــر القادمني. 
وفي الســنوات األخيــرة اعتادت 

من  اجلديدة  مناذجها  طرح  آبل 
هواتــف آيفون في األســبوع 
ســبتمبر،  شــهر  من  األول 
وغالبا ما كانت تطرح معها 
الســاعات  مناذج جديدة من 
أو  الذكيــة  الســماعات  أو 

اإللكترونيات.
ويربــط بعض احملللــني تأخير 
آبل في طــرح هواتفها لهذه 

الســنة بأسباب تتعلق 
بانتشار وباء كورونا، 

يربطــه  فيمــا 
بتأخر  البعض 

ت  كا لشــر ا
جملمعــة  ا
ه  لهــذ
ة  جهز أل ا

فــي 
م  ستال ا

القطع.

 iPhone 12 آبل تكشف عن
نهاية األسبوع الجاري 
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