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رياضة

علي رياح

* قال بعفويــة وطيبة قلب : أبو 
حســن .. على كيفــك ويانه ، 
هاي اســئلتك صعبة وتقلـّــب 

املواجع؟!.
 - قلــت له : تفضل أبــو غزالة 
..أطرح االســئلة على نفســك 
وأجــب عليهــا .. هل هــذا ما 
تريده؟..  قال : عمي يا چلـمة ردي 
اللي  السؤال   .. .. ياهلل  ملچـانـچ 

بعده!.
* * *

احلــوار كان يجري فــي مكاتب 
أســتوديوهات الطلبة والشباب 
وشــاهُدنا عليه الزميــل العزيز 
الدكتور غامن جنيــب عباس الذي 
كان يتدخل بن حن وآخر بأسئلة 
كان يريــد بها تهدئة وتيرة احلوار 
الذي نشــرته الحقا علــى أربع 
)الرياضي  مجلــة  في  صفحات 

العربي( الكويتية ..
*  * *

منــذ ذلك اليوم التشــريني من 
عــام 1983 ، وأنــا – طالــب في 
 – اآلداب  الثانيــة بكلية  املرحلة 
قســم الترجمــة - ال أحمل في 
الكروي  النجم  ذهني إال صــورة 
التواضع اجلم  الذي أخذه  الكبير 
والبساطة دومنا تصنع وروح املرح 
وحب احليــاة ،  مــن كل أضواء 
النجوميــة .. في تلــك احلقبة ، 
كان ناظم شاكر في ذروة عطائه 
الكروي ، حتى مشاكساته كانت 
في الذروة ، لم يجن منها ســوى 
التحذير مــرات كثيرة والعقوبة 

مرات أقل!
اإلجماع  يحقق  كان  الرجل  لكن 
لدى محبيــه أو غرمائه أو حتى 
ُحّســاده ، بأنه ال يحمل ضغينة 
ألحــد ، وال يتأخر عــن أية وقفة 
إنســانية للغريب كما القريب .. 
كان ناظم شاكر صاحب صاحبه 
األثيرة من  العبارة  بكل ما لهذه 

معنى ..
قد أجد في هذه امليــزة اآلن وأنا 
 ، طويلة  ذكريات  شــريط  أراجع 

ما كان يبرر وجه ناظم الضاحك 
على الدوام .. لــم أره يوما خارج 
أو قد غلب  املالعــب مهمومــا 
لتنعكس  نفســه  على  الضيق 
أما كرم   .. الصورة على وجهــه 
النفــس لديــه ، فهــو العالمة 
الفارقــة .. اتصــل بــي الزميل 
ألخضــر بالريش من الدوحة عام 
2001 وقــال إنه يريــد أن يقابل 
مثلوا  الذين  النجوم  من  النخبة 
العراق في مونديال مكســيكو 

برنامج  إطــار  وذلــك في   1986
توثيقــي طويل )العــرب وكأس 
العالــم( ، وقــد زرنــا معا أهم 
النجــوم ، وحن خرج ألخضر من 
دار ناظم شاكر قال لي : بزززاف .. 
يا أخــي بزززاف .. ماذا فعل ناظم 
تعني  )بــزاف(  الســماء؟!  بحق 
الكثيــر لدى إخوتنــا في املغرب 
اجلزائري  الزميل  وكان   ، العربــي 
يتحــدث عن كرم ناظم شــاكر 
حن اســتقبلنا نحــن الثالثة – 

التميمي  بالريش واملصور مهدي 
وأنا – فقد أعّد سفرة تكفي لوفد 
كروي بالعبيــه ومدربيه وإدارييه 
لثالثة  وليس  مشجعيه  ورابطة 
أنفار من الضيوف .. املفارقة أننا 
حــن خرجنا كان ناظــم يعتذر 
: التمــس منكم العفــو ، فهذا 

ليس ما يليق بكم!
* * *

مفتوحا  كتابا  كان  شاكر  ناظم 
، خالفــا لعــدد ليــس قليال من 

جنوم الكــرة العراقية وخصوصا 
ممــن جايلوه ، وكانــوا بطبعهم 
يضمرون شــيئا ويظهرون شيئا 
آخــر مختلفا .. كنــت أقول له 
: أنت جنــم كروي كبيــر يهابك 
حتى زمــالؤك من فرط صراحتك 
، ولهذا فأنت لن تســلم منهم ، 
وكان يقــول : أنا فاّلح في داخلي 
ـّــك مالمحي وجسدي  تغرن ال   ،

الضخم!
كان هذا اجلســد يذوي في أزمته 
الصحية القاتلة .. كان جســد 
ناظــم شــاكر يتضــاءل بينما 
نظراته تتطلع إلى زواره وأطبائه 
، علهــا جتــد فرَجا بــن الوجوه 
والعيون ينقــذه من هذا الصراع 
الــذي كان يخوضــه .. لكنهم 
خذلوه .. خذله رجال السياســة 
الرجل  كان  وبينمــا   .. والرياضة 
يدخــل فــي أدق مراحــل اخلطر 
كان اإلهمــال يتزايد ، حتى حترك 
البعض حن حتولت ذبحة القلب 
إلى جلطــة للشــراين وأصاب 

التلف الرئتن متاما..
* *  *

ناظم شاكر . دمعة حزينة حّرى 
أخرى تنحدر على خد العراق ، في 
نزف لن يتوقف .. بلد اإلنســانية 
لم يعد يرحم أبنــاءه فضال عن 
رموزه .. ذهب أبــو غزالة إلى دار 
احلق كما ذهب علي هادي وأحمد 
راضي وكثيــر  من قناديل العراق 
، والبركة في هؤالء الرعاع الذين 
قرر  فلقد   .. املــوت  يُخطئهــم 
املوت أن مينح األمــان في العراق 
املتاع وشذاذ  للصوص وســقط 

اآلفاق!.

سمير خليل بزززاف يا ناظم .. بزززاف !

ناظم شاكر يلتحق 
بركب الراحلين

فارس نبيل آخر ترجل من صهوة جواده لينضم لقافلة الراحلن 
ضحايــا الوباء اللعن كورونا، فجعت االوســاط الشــعبية 
والرياضية بخبر فقدان النجم الكــروي، صخرة الدفاع ناظم 
شــاكر بعد صراع مرير امتد عدة ايام مع الوباء اخلبيث ليرحل 

اثرها جنمنا احملبوب بعد ان خارت قواه وهو ينازع هذا البالء.
التحق ناظم بزمالءه الذين ودعناهم تباعا بداية بالعب الزوراء 
علي هــادي ثم النجم الكبير احمد راضــي اللذان خطفهما 
املوت بســبب هذا الوباء اللعن، لذلك كانت خساراتنا كبيرة، 
فرغم الصدمة والوجع التي خلفها الوداع املؤلم لهذا الالعب 
املبدع ومن ســبقه فقد خســرت الرياضة العراقية وابنتها 
املدللــة كرة القدم اســماء المعة وخبرات كرويــة وتدريبية 
اختزنتها مواهب هــؤالء النجوم باالضافــة لكونهم قدوات 

ومناذج فذة تقتدي بها اجيال متعاقبة من الالعبن.
هذا الفقدان الصادم يجعلنا نعيد النظر بتقديرنا واهتمامنا 
بنجومنا رموز الرياضة العراقية ووضعهم املكانة املرموقة بعد 
مغادرتهم املالعب، فاغلب جنومنا البــارزة يعانون من جائحة 
االهمال بعد اعتزالهم اللعــب وكأن ادوارهم ومهماتهم قد 
نفــذت ولم تعد اليهم حاجة، هذا بجانب ان عدد كبير منهم 
يعاني من شظف العيش ومواجهة احلياة املعيشية الصعبة 
بجانب االمراض التي تنهش االجســاد بعــد التقدم بالعمر 
يغذيها هاجس نفســي مأزوم يؤطره االحباط وااللم، من هنا 
علينا جميعا وباالخص مؤسساتنا الرسمية والرياضية وضع 
خارطة طريق لرعاية النجوم املعتزلة ووضع برامج لالستفادة 
من خبراتهم اعتمــادا على كم احملبة والتقدير واالحترام الذي 
ميآل نفوس الناس واملتابعن لهــؤالء وعطاءهم الثر مع توفير 

مناخ معيشي مالئم لهم والسرهم .
هذا االهتمام ســيكون له بالغ االثر في الشــارع الرياضي اذ 
سيشــعر جميع الرياضين ان مســتقبلهم فــي مامن بعد 
مغادرتهم املالعب كالعبــن مامينحهم دفق العطاء وااللتزام 

واالرتقاء بالرياضة العراقية.
ملــن يعتبر هذاالكالم بعيدا عن الواقع نقول انه ميكن ان يكون 
قريبا قرب القلب من اجلســد اذا شمرنا سواعد همتنا ونوايانا 
الطيبة وانرنا الطريق الحتضــان مواهبنا وابطالنا ووضعهم 
املكانة املالئمة لعطاءهم وهذا ليس باالمر الصعب مع توافر 

االمكانات املادية واملعنوية لتحقيق هذه االماني املشروعة.
في جنان اخللــد جنمنا الكبير ناظم شــاكر، الرحمة لروحك 
وارواح من ســبقك، طيــورا في اجلنة كما كنتــم طيورا في 
املالعب تــرف اجنحتها عطاءا وابداعا ووطنية، اناهلل وانا اليه 

راجعون.
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تقرير

إعالم الوزارة:

عدنان  والرياضة  الشــباب  وزير  التقى 
والرياضة  الشباب  جلنة  اعضاء  درجال، 
البرملانية برئاسة النائب عباس عليوي 
، ومت خالل اللقاء اســتعراض مواضيع 
عدة ابرزهــا ما يتعلق منهــا بـ عودة 
االنشــطة الرياضية واملســابقات في 
ظل جائحة كورونا والية التنسيق مع 

املؤسسات االخرى حلماية الرياضين . 
وبن الوزير درجال انه ناقش مع أعضاء 
جلنة الشــباب والرياضة قانون االندية 
الرياضية والية العمل اجلديدة املنتظرة 
فضال عن قوانن االحتادات، واالستثمار، 
واالبطال،  الرواد  و  الرياضي،  والتحكيم 
التي يُعول عليها لـ فتح نافذة جديدة 
لترصــن العمل الرياضــي في األندية 
واالحتــادات ، مبينا ان اعضــاء اللجنة 
الواقع  عــن  كافية  تصــورات  لديهم 
الرياضي بصــورة عامة ومــا ميكن ان 
نحققه من خطوات متقدمة نحو جتاوز 

اآلليات القدمية في العمل والتمويل . 
وفي اجلانب الشبابي بن السيد الوزير 
انــه اســتعرض إمكانيــات التدريب 

املتوافرة حاليا لدعم قطاع الشــباب 
واســتثمار عملهــم فــي املشــاريع 
الربحية املدعومة من الدولة وما ميكن 
ان تؤمنه لهم، فضالً عن جوانب أخرى 
تتعلــق بعمل الوزارة مع املؤسســات 
االخرى في االعمال التطوعية وحمالت 
نشــر الوعي الثقافي باجتــاه محاربة 

اخملدرات واملنشطات . 
واشــاد الوزيــر درجــال بجهــود جلنة 
الشــباب والرياضة البرملانية ورئيسها 
التواصل  فــي  عليوي  عبــاس  النائب 
املســتمر مع وزارة الشــباب والرياضة 
ودعم مشــاريعها التــي تتعلق ببناء 
املنشآت الرياضية واالخرى التي تخص 

قطاع الشباب.
كما، إســتقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجــال ، ممثلي شــركة بلند 
بايــة االيرانية املنفذة مللعبــي الزوراء 
والتاجيات في بغداد، وأكد الوزير درجال 
خــالل اللقاء ان الــوزارة اوفت بجميع 
التزاماتها مع الشركة وعلى استعداد 
لتقدمي جميع التسهيالت التي تتطلب 
اجناز العمل في ملعب الزوراء وتسليمه 
الذي تأخر اكثر من مرة بدون مسوغات 
مقنعــة ، مضيفا ان الشــركة التي 
ُمنحت ثقة كاملة إلكمال ما بذمتها 

يتطلــب منهــا اإليفاء ببنــود العقد 
املوقع معها، واولها تشغيل ما نسبته 
%50 من االيدي العاملة العراقية ضمن 

املشروع . 
وأشــار درجال الى ان التأخير اكثر من 

الوقت املسموح سيعرض الشركة الى 
القانون  وفق  قضائيــا  معها  التعامل 
وهو ما النريده ونطمح ان تتم املباشرة 
والعمل  الــزوراء  فورا الجنــاز ملعــب 
على مدار الســاعة منوها بان ملعب 

التاجيات ســتكون له جلسة خاصة 
ملناقشة تفاصيله . 

من جهته برر املدير التنفيذي للشركة 
نتيجة  بانه  التأخير احلاصــل  االيرانية 
بســبب  واملواصالت  احلركة  تعقيدات 

بدورها  والشــركة  كورونــا  جائحــة 
السيد  من  واملســؤولية  احلرص  تثمن 
الوزيــر الذي انهى جميــع الصعوبات 
التــي تواجههــم ، وتابــع بالقــول: 
ان ملعــب الــزوراء ســيكتمل خالل 
القادم  العام  ومطلع  القادمة،  األشهر 
سيشــهد اجنــاز هــذا الصــرح، إذ مت 
اســتكمال جتهيز جميع املواد اخلاصة 
بامللعب تقريباً من مناشــيء اصلية مت 
والدائرة  الوزارة  مسؤولي  امام  عرضها 
الهندســية ، الفتاً ان العمل ســيتم 
الفني  الفريق  اســتئنافه حال وصول 
االقامة  علــى  وحصوله  املتخصــص 
وان وجبات العمل ســتتم مضاعفتها 
وسنكون في ســباق مع الزمن لإليفاء 

مبا وعدناكم به.
من جانــب اخر، اكــد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، ان موافقة 
مجلس الوزراء علــى قيام وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية، بالتنسيق مع 
وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ املشروع 
الشــباب من خالل  الوطني لتشغيل 
االســتفادة من الدليل االسترشــادي 
التخطيــط، هو  وزارة  الــذي أعدتــه 
جناح كبير جــدا لوزارتنا فــي تعميم 
مشاريعها الكبيرة التي تخدم شرائح 

واسعة من الشباب مبختلف احملافظات 
حتت مسميات وعناوين كثيرة. 

واضــاف درجال في تصريح لـ)قســم 
االعالم واالتصال احلكومي( ان املوافقة 
التي صدرت مــن مجلس الوزراء بعمل 
مباشــر ومدعوم لثــالث وزارات معزز 
من  وتعــاون  مركزي  بدعم حكومــي 
جميع املؤسســات االخرى، البد له ان 
يفضي الــى تنفيذ هامــش كبير من 
عنها  عبــروا  الذين  الشــباب  طلبات 
تفُهم  قابلــه  ورؤية شــاملة،  بصدق 
وتعامل  املركزية  احلكومة  من  واســع 
مباشر ملشروع تشــغيل الشباب وفق 
والتخصصات  العامــة  االحتياجــات 
املطلوبــة يصاحبها تدريب شــريحة 
واســعة جدا منهم على اســتيعاب 
النقص في  الصغيرة وســد  املشاريع 

بعض املشاريع االستراتيجية.
وثمن السيد الوزير في ختام التصريح 
الدور املســؤول لرئيس مجلس الوزراء 
الذي  والتعاون  الكاظمــي،  مصطفى 
ابداه جميع املســؤولن في هذا امللف، 
منوهــا الى ان مالكات وزارة الشــباب 
والرياضــة مقبلة على صفحة جديدة 
من العمل الريادي الذي يقع في صميم 

تخصصها خدمة لشبابنا.

درجال يبحث مع »الشباب والرياضة البرلمانية« حزمة القوانين والعمل المشترك
يلتقي ممثلي شركة بلند باية االيرانية المنفذة لملعبي الزوراء والتاجيات

اآلسيوي : دقيقة صمت على روح الفقيد ناظم شاكر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  منتخبنا  جنم  يتقاســم 
مهند علي »ميمــي« احملترف في 
نــادي الســيلية، مع اإلســباني 
سانتي كازورال العب السد صدارة 
النجوم  القطــري  دوري  هدافــي 
بانتهــاء اجلولــة الثالثــة ولكل 

منهما 3 أهداف.
أذ قاد مهاجــم املنتخب الوطني 

القدم مهند علي »ميمي«،  لكرة 
للفــوز على  الســيلية  فريقــه 
اخلريطيــات بــدوري جنــوم قطر.
واقيمت املباراة بن الفريقن على 
اســتاد ســحم بن حمــد ضمن 
من  الثالــث  االســبوع  لقــاءات 

البطولة.
وجنح ميمي في تســجيل ثنائية 
الهدف  فريقــه، حيــث ســجل 

االول فــي الدقيقة 14 والثاني في 
الدقيقة 50.ويعــد هذا الفوز هو 
االول للسيلية بعد أن تعادل امام 
الريان بهــد\ف ملثله حمل امضاء 
ميمي وخسر امام السد بخمسة 
الســيلية  لهدف.ويحتل  أهداف 
املركز الثالث مؤقتــاً برصيد اربع 
فريق  الســيلية  نقاط.وسيالقي 

األهلي في اجلولة الرابعة.

بغداد ـ شيماء الجاف: 
لها  االجســام  كمال  رياضة 
العديد من الفوائد واملنافع من 
حيث بناء االجسام الطبيعية 
فهنــاك مــن يبني جســم 
مغشــوش يلجأ ممارسها إلى 
وهرمونات  عقاقير  استخدام 
ومــواد ســتيرويدية من أجل 
بنــاء الكتلــة العضلية هذا 
النوع من البناء غالبا ما يكون 
ســريعا لكنه يحمــل معه 
أضرارا جســيمة على صحة 
املمارس على املدى املتوســط 
والبعيــد ألنه يضــر بأجهزة 
اجلســم صحيفــة »الصباح 
اجلديد« كانــت لها جولة في 
الرياضي،  ديسكتر  جم  أروقة 
احمد  الكابنت  مبديره  والتقت 
كامــل مدرب مختــص ببناء 
على  أيضا  ومشرف  االجسام 
النظام الغذائي  ليتحدث لنا 

عن فوائدهذه الرياضة.
فقال: أجد أن هذه الرياضة لها 
عشاقها ومحبيها ولها إقبال 
منقطع النظير وخصوصا في 
السنتن االخيرة وتواجدي في 
هذه الصالة هي خدمة للهواة 
من الشباب من أجل تدريبهم 
الرياضة  دميومة هذه  وبالتالي 
كورونا  فيروس  تفشــي  ومع 
املســتجد في العراق، اال اننا 
في  اساس  بها كونها  ننصح 
واحب  املناعة للجسم  تقوية 
باالبتعاد  الشــباب  أنصح  ان 
عن العقاقير التي تزيد حجم 
العضلــة الن لها اضرار وتزيد 
من متاعب الكلى والكبد فإن 
الغاية من هــذه الرياضة هي 
التمتع بصحة جيدة وامتالك 
وســالمة  ســليم  جســم 
وظائــف االجهــزة احليويــة 
وليــس تدميرهــا بالعقاقير، 

لذلــك يجــب  االعتماد على 
األغذيــة الطبيعيــة الغنية 
والكاربوهيــدرات  بالبروتــن 
باإلضافة  املعدنيــة  واالمالح 
الغذائية  املكمالت  بعض  الى 

التي ال تشــكل خطــرا على 
كالبروتن  متناوليهــا  صحة 
الصحيح مبعــدل معقول مبا 
جيد  ملستوى  الوصول  يكفي 
فالغاية  الرياضــة  في هــذه 

التمتــع بالقــوة والصحــة 
والتباهي  املنافســة  وليــس 
واملكمــالت  واالســتعراض، 
بالبروتن يجب أن يكون برعاية 
شــركة معروفة ليكون امنا 
على املستخدم فيجب توخي 

احلذر لتزايد حاالت الغش .
و اضيف بعضا من فوائد هذه 
واستنفاذ  حرق  وهي  الرياضة 
كميــة الســكريات في الدم 
البنكرياس  غــدة  يدعــم  مما 
ويســهل عملها كما تضبط 
معدالت الضغــط ملن يعاني 
مــن ارتفــاع ضغــط الــدم 
نتيجة الكميــات العرق التي 
الرياضي  اجملهود  خالل  يفرزها 
وتخلصه مــن األمالح الزائدة 
كمال  رياضــة  تزيــد  ،كمــا 
االجســام من الثقة بالنفس 
وتعطي القدرة على التحكم 

بالوزن على املدى الطويل.

الدوحة - الدائرة االعالمية للنادي
نادي الشــرطة   قال مدرب فريق 
لكــرة القدم عبد الغني شــهد 
ان حســاباتنا تنصب على حتقيق 
كرة  مضيفا  ايجابيــة،  نتيجــة 
القــدم ال تعترف بالتاريخ، ونعرف 
أردنا  وإذا  االهلــي  معانــاة  جيدا 
التأهل فينبغي حســم النتيجة 
اليــوم ، مشــيرا إلى انســحاب 
الوحــدة اعــاد للمجموعة ميزة 

التنافس من جديد.
من جانبه، قال جنم الفريق سعد 
عبد االميــر: لســت غريبا على 
الفريق املنافس، وســأوظف ذلك 
خلدمة زمالئي، ووصلنا للجاهزية، 
ومنتلك مزيجا من اخلبرة والشباب.
حتضيراتــه  الشــرطة  واكمــل 
جــدة  اهلــي  فريــق  ملواجهــة 
الســعودي فــي الســاعة 6 من 
مســاء اليــوم االثنن فــي إطار 
تكملة مباريــات اجملموعة االولى 

التي تضــم قيثارتنــا الى جانب 
االســتقالل االيرانــي، فيما اعلن 
فريق الوحدة االماراتي االنسحاب 
رســميا مــن البطولة بســبب 
الى  مــن العبيــه  عــدد  تعرض 

االصابة بكوفيد ١٩.
ووافق االحتاد االسيوي لكرة القدم 
اداري  قدمته  الــذي  الطلب  على 
نادي الشرطة الرياضي، واملتضمن 
والوقوف  الفاحتــة  ســورة  قراءة 
دقيقة حداد على روح فقيد الكرة 
شــاكر،  ناظم  الراحل،  العراقية 
الــذي وافته املنيــة، اجلمعة، إثر 

مضاعفات فيروس كورونا.
أنبــاًء غير  وتلقى وفــد القيثارة 
يؤكد  كبير  باحتمال  متثلت  سارة 
غيــاب العــب الوســط، محمد 
بآالم  امس  بعد شــعوره  قاسم، 
لقدمه  اخللفيــة  العضلــة  في 
اليمنى، مما تطلب ذهابه للفحص 
في مستشفى اسبيتار مع املالك 

اخملتــص، إذ اشــارت الفحوصات 
الى ضــرورة إراحته ليوم او يومن 
على االكثــر مع عرضه مرة اخرى 
للفحص في املستشفى نفسها، 
مما يعنــي غيابه عن املباراة االولى 
فقــط، فيمــا اصبــح احملتــرف 
النيجيري، كريســتيان اوساغونا، 
خــارج قائمة الفريق الرســمية 
املشــاركة في البطولة بســبب 
تأخر فريق بيرســبوليس االيراني 
االســتغناء  بطاقة  منحــه  في 
احلصول  برغم جهــود  الدوليــة 
ان  إال  التســجيل،  استثناء  على 
جلنة املسابقات االسيوية رفضت 
التمديد، واصرت على التمســك 
ليصبح  نفســه  احملــدد  باملوعد 
النيجيري خارج القائمة رســميا، 
اســبيتار  فحوصات  اكدت  فيما 
ايضا اصابة الالعب، علي يوسف، 
مما  الصليبي،  الربــاط  في  بقطع 
يتطلب اجراء عملية جراحية له.

ميمي يتقاسم مع كازورال صدارة هدافي 
دوري نجوم قطر

احمد كامل يعدد فوائد ممارسة رياضة بناء األجسام 
وتقويتها للجهازالمناعي

شهد يؤكد مقدرة الشرطة على تحقيق 
نتيجة إيجابية امام األهلي السعودي

شهد يؤكد مقدرة الشرطة 
على تحقيق نتيجة إيجابية 

امام االهلي السعودي
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 بغداد _ الصباح الجديد :

أكـــد وزيــر الصناعــة واملعادن 
منهـل عزيـز اخلبـــاز أن مشروع 
املشــاريع  من  والصلب  احلديــد 
املهمة والتي حتظى بإهتمام كبير 

من احلكومة والوزارة . 
زيارتــه إلى  الوزير خــال  وقــال 
وتفقــده  البصــرة  محافظــة 
الشركة العامة للحديد والصلب 
كأول محطــة جلوالتــه امليدانية 
احملافظة  الوزارة فــي  لشــركات 
مكتــب  مستشــارة  يرافقــه 
رئيس الوزراء لشــؤون االستثمار 

الدكتورة : سهـى النجـار . 
وقـــال الوزير فــي مؤمتر صحفي 
عقده بعد وصوله البصرة مؤخرا 
التمويــل من أهــم معوقات  أن 
) مصانـع احلديـد  تأهيل  مشروع 
والصلـــب ( بســبب الظــروف 
االقتصاديــة والصحيــة احلرجة 
التي يعيشــها البلد ، مؤكداً أن 
الوزارة بذلت كل مابوســعها من 
أجل إيجاد احللول الناجعة وتوفير 
املبالــغ املطلوبة إلجناز املشــروع 
والذي يعد من املشاريع العماقة 
لتكون  التي يعول عليهــا كثيراً 
فاحتة خير على محافظة البصرة 

والعراق عموماً .
واشــار الوزير إلى أنه حرص كثيراً 
الدكتورة سهـــى  تواجــد  على 
النجـــار لإلطاع عن كثب على 
الوضع احلالي للمشــروع والنظر 
بإمكانيــة متويلــه مــن خــال 
االقتــراض مــن البنــوك احمللية 
بنقل  والدوليــة حيث ســتقوم 
الصورة احلقيقية إلى اجلهات التي 
لغرض  معها  التعــاون  باإلمكان 
توفيــر التمويــل املطلــوب بعد 
زمني محدد  وجدول  دراسة  وضع 
بغية إكمال املشروع وإعادة احلياة 
وحركة العمــل واالنتاج في هذا 

الصرح الصناعي الكبيـر . 
الــوزارة  أن  إلى  الوزيــر  ولفـــت 
أستطاعت إفتتاح سبعة مصانع 
ومشــاريع جديدة بعد تشغيلها 
بإمكانيــات ذاتيــة او مــن خال 
الشــركاء ومــن املؤمــل إفتتاح 
مشاريع ومصانع أخرى في الفترة 
املقبلــة والتي حتتــاج إلى مبالغ 
بســيطة إلجنازها وتشــغيلها ، 
حالياً  تتجــه  الوزارة  بــأن  مبيناً 

لتغطية احلاجــة احمللية وإعتماد 
سياســة تســويقية وتصديرية 
التي  واملنتجات  للمواد  صحيحة 
باإلمــكان تصديرها حيث جنحت 
الــوزارة فــي تصديــر املنتجات 
اإلمارات  دولــة  إلى  األســفلتية 
لتحقيق  جهودهــا  في  وماضية 
اإلنتشــار للمنتــج العراقي في 

الدول العربية واالقليميـة . 
أشارت مستشارة  جانبها  مـــن 
مكتــب رئيس الــوزراء الدكتورة 
سهـى النجـــار إلى أن احلكومة 
االقتصادية  والسياســة  احلالية 
القطاعات  دعم  على  تركز  للبلد 
والزراعية  الصناعية  االقتصادية 
لتوفيــر فــرص العمــل ودعــم 
اإلعتماد  دون  العراقــي  االقتصاد 
على قطاع النفط فقط ، مؤكدة 
أن هناك إهتمام كبير جداً إلحياء 
داعماً  لتكون  العراقية  الصناعة 

إلقتصاد البلـد .
بعد ذلك تفقـــد الوزير الشركة 
األســمدة  لصناعــة  العامــة 

الثانية  اجلنوبيــة في محطتــه 
لزيارته إلى محافظة البصرة ، اذ 
املاك  مع  موسعاً  إجتماعاً  عقد 
املتقدم في الشــركة وأســتمع 
مستفيضني  وعرض  شــرح  إلى 
عــن الوضــع احلالي للشــركة 
الصعبة  والتحديــات  والظروف 
التــي واجهتهــا خــال الفترة 
املاضيــة وكميات اإلنتاج واألرباح 
 ٢٠١٩ العامني  خــال  املتحققة 
و ٢٠٢٠ ونســب التطور احلاصلة 
خال الســنوات املذكورة وحجم 
التعاون مــع وزارة الزراعة وغيرها 

من األمور األخرى ؟
كمــا جــرى إســتعراض آخــر 
مستجدات ) مشـــروع إنتـــاج 
سمـــاد الداب ( باملشــاركة مع 
لتلبية حاجة  بريطانية  شــركة 
أنواع  الزراعة مــن مختلف  وزارة 
األســمدة .  وبيـــن الوزيــر في 
مؤمتــر صحفــي عقــده عقب 
الزيــارة بأن شــركة األســمدة 
اجلنوبيــة من الشــركات الرائدة 

والداعمة  العراقية  الصناعة  في 
للقطــاع الزراعي من خال توفير 
األسمدة التي يحتاجها الفاحني 
احلكومة  دعم  مؤكداً   ، واملزارعني 
للصناعــات  الصناعــة  ووزارة 
ومنها  املهمــة  اإلســتراتيجية 
في  ، معرباً  األســمدة  صناعــة 
ذات الوقت عن شــكره وإمتنانه 
للتعاون املثمر والبناء الذي يبديه 
وزيــر الزراعة في دعــم املنتجات 
واألدوية  األســمدة  من  الوطنية 
وتشــجيعه  واملبيدات  البيطرية 
 ، الوطنية  للصناعــة  الكامــل 
متمنياً حملافظــة البصرة التقدم 
واإلزدهــار ومؤكداً بأنه ســيكون 
عون وســند للوصول إلى الهدف 
األسمى وهدف دولة رئيس الوزراء 
فــي البرنامــج احلكومــي برفع 

شعـار ) صنـع فـي العـراق ( .  
كما تفقـــد الوزير في ثاني زيارة 
لصناعــات  العامــة  الشــركة 
النســيج واجللــود للوقوف على 
إنتظــام ســير العمل في  مدى 

وطلبات  أحوال  وملتابعة  الشركة 
العاملني فيهـا . 

مســتهل  في  الوزيــر  وعقـــد 
ضم  موســعاً  إجتماعاً  زيارتــه 
الشــركة  في  املتقــدم  املــاك 
آخر  إلستعراض  اجللدية  ومصنع 
اإلنتاجية  العملية  مســتجدات 
املشــكات  وأبرز  والتســويقية 
واحللــول  القائمــة  واملعوقــات 

املطروحة حللها وحسمها .
وأبدى الوزيــر عددا من التوصيات 
والتوجيهــات حيــث أشــار إلى 
أهمية زيادة التنســيق والتواصل 
مع الوزارات واجلهات املســتفيدة 
لتلبيــة إحتياجاتها من مختلف 
املنتجــات اجللدية والنســيجية 
على  ، مشدداً  الطبية  واملنتجات 
والنوعية  اجلــودة  مراعاة  أهمية 
اإلنتاج  في  القياسية  واملواصفة 
لتعزيــز ثقة مؤسســات الدولة 
جانب  إلــى  الشــركة  مبنتجات 
الســعي والعمــل احلثيث على 
دميومة حتريــك عجلة اإلنتاج في 

واملعامل وتطوير  كافة املصانــع 
الطاقات  ورفع  املنتجــات  وتنويع 
توجه  مــع  متاشــياً  اإلنتاجيــة 
وزارة الصناعــة واملعــادن نحــو 
إعــادة إحياء وتشــغيل املصانع 
واملشــاريع الصناعيــة وتفعيل 
شعـــار ) صنـــع فـــي العـراق 
( ، داعيــاً إلــى جتاوز املشــكات 
ومعاجلــة اإلخفاقات الســابقة 
لتحقيق  جديــدة  مبرحلة  والبدء 
طفرة نوعية في مستوى العمل 
، ســيما  واإلنتاج في الشــركة 
الصناعية  الشــركات  من  وأنها 
العماقة والتي تتمتع بإمكانيات 
وطاقات كبيرة تستحق اإلهتمام 

والتطويـر . 
كمـــا أجرى الوزير وعلى هامش 
الزيارة جولة ميدانية في معامل 
) مصنـــع اجللديـة ( وأطلع على 
املصنع  ومنتجات  اإلنتاج  مراحل 
من البســطال العسكري ووعد 
مبفاحتة اجلهات املعنية لتســويق 

املنتجـات .

وزيـر الصناعـة يؤكـد اإلسراع فـي تشغيـل 
مشـروع الحديـد والصلـب بالبصرة

المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة والوزارة

اكد وزير الصناعة 
أن الوزارة بذلت كل 
مابوسعها من أجل 

إيجاد الحلول الناجعة 
وتوفير المبالغ 

المطلوبة إلنجاز 
المشروع والذي 

يعد من المشاريع 
العمالقة التي يعول 

عليها كثيرًا
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رئيس اجلامعة مع فريق التصنيفات الذي سيزور الكليات لرفع مستوى البحث العلمي

بعد دخول جامعة البصرة في تصنيف التايمز البريطاني عالي الجودة.

 

البصرة _ سعدي السند :

كشــف رئيــس جامعــة البصرة 
الدكتــور ســعد شــاهني حمادي 
عــن دخــول اجلامعة ضمــن ثاث 
جامعات عراقية هي البصرة وبغداد 
والتكنولوجيــة في تصنيف التاميز 

البريطاني عالي اجلودة.
واكد شــاهني على اهمية  احلفاظ 
علــى هــذا التصنيــف ودوامــه 
والدرجــة التي كســبتها اجلامعة 
الوقت  داعيا في   ، التصنيف  ضمن 
ذاته  اســاتذة اجلامعــة  الى بذل 
والتعاون  العلمية  املزيد من اجلهود 
مع فريق التصنيفات الذي ســيزور 
البحث  مســتوى  لرفع  الكليــات 
العلمي والبحــوث التي هي ضمن 
واالستدامة  سكوبس  مستوعبات 
اخلضــراء ومناقشــة الكثيــر من 
التي من شــأنها  العلمية  االبواب 
رفع املســتوى العلمي في اجلامعة 

للجامعــات  منافســة   لتكــون 
العربية والعاملية.

التقييم البيئي ملصب شط 
العرب واملياه البحرية

وناقشــت كلية العلــوم بجامعة 
البصرة البحث املوســوم )التقييم 
واملياه  العرب  البيئي ملصب شــط 
التكامل  دليل  باستعمال  البحرية 
املصبــي ( للباحث أحمد جاســب 
جبار . وهدف  البحــث الى تقييم 
واملياه  العرب  منطقة مصب شط 
البحريــة بتطبيق دليــل التكامل 
التركيبة  املعتمد علــى  املصبــي 
الســمكية ، الــذي تضمن قياس 
20 عامــا بيئيــا منهــا العوامل 
حرارة  احلياتية كدرجة  غير  البيئية 
الهيدروجيني  واالس  والهــواء  املاء 
وامللوحــة  املــذاب  واالوكســجني 
والعــكارة والشــفافية واملتطلب 
والكاربون  لألوكسجني  الكيميائي 
الكلي  والفسفور  العضوي  الكلي 
ونسجة التربة وعناصر الكالسيوم 

والبوتاســيوم  والصوديــوم 
والكاربونات  والكبريتات  والكلورايد 

والبيكاربونات.
واوصت الدراســة االســتمرار في 
البيئية وعلــى مدار العام  املراقبة 
العلمية  الســفرات  خــال  مــن 
جهد  تطورات  ومعرفــة  املنتظمة 
الصيــد التجــاري وغيــر التجاري 
وضرورة إجراء العديد من الدراسات 
والتي  العراقية  البحرية  املياه  على 
تعد احد املــوارد االقتصادية ووضع 
احللول للمشاكل التي تواجه بلدنا 

مستقبا.

أثر وباء كورونا على
 مدد التقادم

نظمت كليــة القانون في جامعة 
البصرة ندوة علميــة حول أثر وباء 

كورونا على مدد التقادم.
الباقي  اعتدال عبد  الباحثة  وبينت 
يوســف العضب  االثــر القانوني 
القانونية  املدد  جلائحة كورونا على 
اخلاصة في القوانني العراقية منها 

قانون املرفعات املدنية العراقي رقم 
يوثر على  )٨٣(لســنة ١٩٦٩وكيف 
حق الطعــن بطريقة ممكن ان تؤدي 
الى ) ضايع حقــه ( في الطعن مما 
يعد مخالفة ملبــادئ العدالة التي 
ينص عليها القانون املدني العراقي 

رقم ٤٠/لسنة ١٩٥١.
وان اعطــاء الفكرة عن غرض وضع 
مــدد خاصــة للطعــن باالحكام 
الصادرة من القضاء وتاثير اجلائحة 
واحلظــر الصحي على اســتعمال 
الطاعن  قبــل  مــن  املــدد  هــذه 
في  اســتثاء  ايجاد  امكانية  ومدى 
اســتعمال هذه املدد تتماشي مع 
مبــادى العدالة وعــرض بوربونيت 
املعاجلات  اليضــاح  للمشــتركني 
والتوصويــات املطروقــة لتافــي 
احلاصلة  القانونيــة  االشــكالية 

بتاثير اجلائحة.
وتوصلت احملاضرة الــى اقتراح الية 
قانونيــة باحلــكام اعتمادهــا كل 
االشــكالية احلاصلة والتي تضمن 
عدم ضياع حــق الطاعن من خال 
اعتماد مبدأ العذر واملانع الشرعي.

تقرير

رئيس الجامعة يؤكد اهمية الحفاظ على هذا التصنيف ودوامه والدرجة التي كسبتها الجامعة ضمنه

بغداد _ الصباح الجديد :
بتوجيــٍه من وزيــر النفط احســان عبد اجلبار 
واحلقول  للرقــع  االمثل  االســتثمار  بضــرورة 
الغازية في العــراق وخصوصا املناطق الغربية 
منه ، مت عقد اجتماع ترأســه مديرعام شركة 
االستكشــافات النفطية نشوان محمد نوري 
في قاعة الدبوني ، حضــره معاون املدير العام 
لشــؤون املشــاريع  د . اســامة رؤوف حسني 
ومديري الهيئات واالقسام الفنية في الشركة 
. ملناقشة توجهات الوزارة في استكشاف الرقع 
واحلقول الغازية الواقعة فــي اجلزء الغربي من 
العراق وامكانية التوجه الى تلك املناطق للبدء 
بتنفيذ عمليات املســح الزلزالي ثنائية وثاثية 
االبعاد ، فضاً عن استكشاف املناطق التي لم 
تُستكَشــف بعد بأحدث التقنيات املتوفرة في  

مجال املسح الزلزالي.        
 كما وجــه املدير العام بتشــكيل فريق عمل 
مــن الهيئات واالقســام الفنية الجــراء زيارة 
استطاعية ملنطقة املشروع ووضع آلية عمل 
بالتنســيق مع احلكومة احمللية فــي احملافظة 
وتثبيت موقــع مخيم الفرقــة  ، مؤكداً على 
اهمية العمل واالســتثمار فيها واستكشاف 
الغــاز الطبيعــي كونه اهــم مصادر  حقول 
الطاقة فــي الوقــت احلاضر إذ ميكــن إحاله 
محل مصادر الطاقة االخــرى ملا له من اهمية 
كبيرة في التنمية االقتصادية وحماية البيئة ، 
ومباينعكس ايجاباً على الواقع االقتصادي للباد 
، فضاً عن توفير فرص عمل البناء املناطق خال 

تنفيذ عمليات االستكشاف .  

 بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات 
الغاز املهندس علي عبدالكرمي املوســوي خال 
لقاء متلفز عن وصول اجمالي عدد الســيارات 
التي تعمل بالوقود املزدوج )بنزين + غاز ( الى 12 

الف سيارة في عموم العراق .
واوضح املوســوي ان املشــروع الذي تبنته وزارة 
النفط ومن خال شــركتنا اثمر عن تقدم كبير 
في ازديــاد اعداد الســيارات التــي تعمل اآلن 
بوقود الغاز الســائل )LPG(  وهــذا جاء نتيجة 
التخطيــط الســليم واجلهود احلثيثــة التي 
تبذلها املــاكات العاملة في هــذا اجملال  ومن 
خال ورشها املنتشــرة في عموم العراق التي 
املواطنني  لعشرات  يومياً  اســتقبالها  تواصل 
من اصحاب املركبات الراغبني بأضافة املنظومة 

لسياراتهم.
واكــد املوســوي ان املنظومــة احلالية هي من 
مناشــئ أوروبية وذات مواصفــات فنية كبيرة 
ويحتوي على ســتة انظمة للحماية واملقاومة 

لدرجات حرارة تصل الى ٧٠ درجة مئوية .
وأشار مدير عام الشركة الى ان املميزات الكثيرة 
التي تتمتع بهــا منظومة الغــاز ومنها  انها 
صديقة للبيئة  واقتصادية حيث ان  ســعر لتر 
الغاز هو  ٢٠٠ دينار للتر الواحد مقارنة بالبنزين 
احملســن ٨٥٠ دينار للتر الواحد فضا عن نقاوة 
الغاز )االوكتني( تصل الى اكثر من ١١٠ مقارنة 
بالبنزين احملســن الذي تصل نسبة النقاوة فيه 

الى ٩٤ .
ان وزارة النفط متمثلة بالشركة  واضاف ايضاً 
العامة لتعبئة وخدمــات الغاز  وضمن اخلطة 
السنوية املوضوعة  بصدد افتتاح منافذ جديدة 
لتعبئة وقود الغاز الســائل للسيارات في عدد 
من محطات تعبئة الوقود في بغداد واحملافظات 
، اضافة الى افتتاح عــدة منافذ اخرى في عدد 
من معامل الغاز احلكومية واالهلية ليبلغ عدد 
املنافذ التي جتهز الغاز الســائل للسيارات االن 
الــى ٥٠ منفذ نظراً لزيادة االقبــال على التزود 

بوقود الغاز املسال . 

واسط _ الصباح الجديد :
بحضور مدير بلدية الدبوني املهندس 
غــزوان غالب كاظم اســتقبل مدير 
بلديات واسط وجهاء وشيوخ ناحية 
الدبونــي واملتمثــل بالشــيخ علي 
البطيخ شــيخ عشائر شمر وبعض 
مشايخ الناحية وذلك من اجل تلبية 
متطلبات الناحية من توفير اخلدمات 
ودعم جهود ماكات البلدية وعملها 
املســتمر برغم الضــروف الصعبة 

ووباء جائحة كورونا ’
وقد اكــد مدير بلديات واســط بأن 
اخلدمــات هو حــق من حقــوق ابناء 

الناحية وتوفيرها هو واجب علينا
ونســعى لتوفيرها بكل االمكانيات 
التــي لدينا ، مشــيدآ بالــدور الذي 
وابناء  ووجهاء  نلتمسٌه من شــيوخ 
الناحية من تعاون وحرص كبير على 

مدينتهم وخدمة املصلحة العامة.

 بغداد _ الصباح الجديد :
واصــل الدكتور عــاء احمد اجلبوري 
امليدانية لدوائر  زياراتــه  التجارة  وزير 
، حيث اطلع على  الوزارة  وشــركات 
ســير العمل في الشــركة العامة 
عام  مدير  والتقــى  احلبــوب  لتجارة 
الشــركة ومعاونــي املديــر العام و 

الكادر املتقدم في الشركة . 
اجلبــوري وبعــد لقائــه مبديــر عام 
الشركة ومعاوني املدير العام  بعدها 
اقســام  اجتماع مــع مدراء  عقــد 
الشــركة ، وحتدث عن تاريخ الشركة 
العريــق واهميتها في تأمني مفردات 
البطاقــة التموينيــة وهــي مصدر 
من خال  العراقي  للمواطــن  االمان 

توفير رغيف اخلبر . 
وكشف الوزير خال حديثة عن كثرة 
الكام الذي يتداول عن ماك الشركة 
، وهذا الشــي يجعلنــا نقف كثيرا 

والبــد من متابعته . ، الفتــا الى اننا 
والقوانني  بالتعليمات  االلتــزام  نريد 
الذي يجب ان تطبــق على اجلميع  ، 
نحتاج في جتارة احلبوب اعادة صياغة 
التعامــل مــع املوظفني مــن خال 
االبتعــاد عن التمايز  واالســتثناءات 
على حساب االخرين .  وخاطب االدارة 
الشــركة علــى ضرورة  العامة في 
تكــون هذه  وان  الســياقات  توحيد 
السياقات منهاج عمل مركزي لكل 
الفروع ولكل املواقع .، ووجه االقسام 
التطور  العاقة بضرورة مواكبة  ذات 
التقنــي والعلمي والهميــة تقنية 
املعلومــات نطالب تنظيــم برنامج 
موحد يضم كل الفعاليات التي جترى 
في الســايلوات واملواقع يضم كافة  
املواقع  فيها  تتعامل  التي  املعلومات 

ويكون مرجع سريع لذوي العاقة .
وطالب الوزير خــال حديثه بضرورة 

االهتمام بادارة فريق اجلودة والتوجيه 
بترشيح شخص مهني وذو اختصاص 
من كل سايلو لتشكيل هذا الفريق 
تكون مهمته مناقشة كل املواضيع 
ويعد  الشــركة  عمل  تخــص  التي 
هــذا الفريــق دراســة تناقــش في 
اقصى ماميكن مناقشــته و امكانية 
املناقشــة في مجلــس االدارة .  من 
جانب اخر التقى وزيــر التجارة بعدد 
من املوظفــني ، اللذين قدموا طلبات 
بخوصوص الغنب الذي يشــعرون به 
اسووه باقرانهم و كما وتلقى طلبات 
العاملني باالجــر اليومي و العاملني 

بنظام العقود
الشــركة  عام  مديــر  واســتعرض 
املهنــدس عبدالرحمن عجي طوفان 
مشــكات ومعوقــات الســايلوات 
املتوقفة عــن العمل ضروره تأهيلها 

الستيعاب احلنطة احمللية املنتجة .

استعدادات الستكشاف 
الغاز الطبيعي في المنطقة 

الغربية من العراق

١٢ الف سيارة تعمل 
بالوقود المزدوج ) 

البنزين والغاز السائل(

مدير بلديات واسط يدعو الى توفير جميع 
احتياجات ناحية الدبوني

وزير التجارة يطلع على سير العمل في الشركة 
العامة لتجارة الحبوب

وزير الصناعة يؤكد االسراع 
في تشغيل مشروع الحديد 

والصلب بالبصرة
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متابعة ـ الصباح الجديد:
تعتزم اليونــان تعزيز قدراتها 
مخاطر  ملواجهة  العسكرية 
محتملة مع تركيا، اذ كشف 
كيرياكوس  الــوزراء  رئيــس 
"برنامج  ميتسوتاكيس، عن  
مهــم"  لتعزيــز القــدرات 
يتضمن  للبالد  العســكرية 
شــراء أســلحة بينهــا 18 
مت  فرنســية،  رافال  مقاتلــة 
اإلعــالن عــن تفاصيلها في 

مؤمتر صحافي، امس األحد.
ووســط تصاعــد التوتر مع 
تركيا في شــرق املتوســط، 
قال ميتسوتاكيس إن اليونان 
ســتحصل علــى 18 طائرة 
رافال فرنســية، و4 فرقاطات 
متعــددة املهــام، و4 طائرات 
مروحية، إضافة إلى جتنيد 15 
ألف جندي، وضــخ مزيد من 
صناعتها  قطاع  في  التمويل 

الدفاعية.
ويقضي برنامج التسلح الذي 
وضعته احلكومة أيضا، حتديث 

وشــراء  أخرى،  فرقاطــات   4
أســلحة مضــادة للدبابات، 
وطوربيدات وصواريخ، بحسب 

ميتسوتاكيس.
وقال رئيــس الوزراء في كلمة 

"آن  تيسالونيكي،  مدينة  في 
 ، املسلحة  القوات  تعزيز  أوان 
هذه املبادرات تشكل برنامجا 
قويا ســوف يتحــول الى درع 

وطني".

حكومــي  مصــدر  وأفــاد 
لوكالــة فرانس بــرس، أنه مت 
التفاصيل حول  اإلعالن عــن 
ومشــتريات  البرنامج  كلفة 
صحافي  مؤمتر  في  األسلحة 

امس األحد.
اجليــوش  وزيــرة  ورحبــت 
في  بارلي  فلورنس  الفرنسية 
بيان، باختيــار اليونان طائرات 

رافال.
وقالــت إن "هــذا االختيــار 
يأتــي لُيعــزز الصلــة بــني 
اليونانية  املســلحة  القوات 
وسيســمح  والفرنســية، 
العملياتي  تعاونها  بتكثيف 

واالستراتيجي".
"فرنســا  أن  البيان  وأضــاف 
لصالــح  عملهــا  تواصــل 
وأكثر  أقــوى  دفاعية  أوروبــا 
اســتقاللية ووحــدة وفقــا 
االســتراتيجية"   للتوجهات 

للرئيس إميانويل ماكرون.
من جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة الصناعــات 
افياسيون"   الدفاعية  "داسو 
إيريــك ترابييــه أنه يشــعر 
باالرتيــاح "لهذا اإلعالن الذي 
يعــزز العالقة االســتثنائية 
التــي تربطنــا باليونان منذ 

نحونصف قرن".
ويدور خالف بني اليونان وتركيا 
وهما دولتان عضوان في حلف 
شمال األطلسي بشأن حقول 
املتوسط  محروقات في شرق 
في منطقة تؤكد اليونان أنها 

تخضع لسيادتها.
واتهم ميتســوتاكيس امس 
االول الســبت، تركيــا بأنها  
الشــرقية  احلدود  "تهــدد"  
للخطر"   و"تعــرض  ألوروبــا 

األمن اإلقليمي.
وقال في مقال نشــرته ثالث 
صحف أوروبية  "نحن بحاجة 
إلى حــوار، لكــن ليس حتت 

التهديد".
البلدين  بــني  التوتر  وتصاعد 
عندما أرســلت تركيا في 10 
للمسح  سفينة  أغسطس، 
الزلزالي ترافقها سفن حربية 
إلى منطقــة بحرية تطالب 
بها اليونــان، ما دفع أثينا إلى 
تنظيم مناورات بحرية، بدعم 

من فرنسا خصوصا.

اليونان تعزز قدراتها العسكرية تحسبا لمخاطر محتملة مع تركيا
عقدت صفقة الستيراد 18 طائرة رافال من فرنسا

السليمانيةـ  عباس اركوازي: 
رفضــت احزاب وقوى سياســية 
قانــون  االقليــم  فــي  رئيســة 
االنتخابات الذي اقر مجلس النواب 
مسودته سابقا، وينوي اقراه خالل 

اجللسات املقبلة.
وقال مسؤول مؤسسة االنتخابات 
فــي حركة التغييــر درباز محمد 
مشــترك  صحفي  مؤمتــر  فــي 
انتخابات  مؤسســة  رئيــس  مع 
احلزب الدميقراطي خســرو كوران 

حضرتــه الصباح اجلديد، ان قانون 
االنتخابــات الذي ينــوي مجلس 
النــواب اقــراره ويعتمــد الدوائر 
االنتخابيــة املتعــددة، ينبغي ان 
يفضي الى ضمان حقوق املواطنني 
فــي التصويت االــذي يواجه االن 
اشــكاالت عدة، اضافــة الى انه 
ينبغي ان ميهد الستقرار سياسي 
وتشكيل برملان واحلكومة االحتادية 
القانون  ان هذا  اال  بانسابية اكثر، 
ســيئ، وان بعض مــن تفاصيله 

التصــب في مصلحــة املواطنني 
وضمان حقوقهــم اضافة الى ان 
هذا القانون ســيؤدي الى اجحاف 
بحــق الكرد في املناطــق املتنازع 

عليها.
التغيير  في حركــة  نحن  واضاف 
نؤيــد ان يتــم اعتمــاد التمثيل 
النســبي وتوزيع الدوائر على هذا 
االســاس، الن القانون ســيخلف 
فوضــى فــي كثير مــن املناطق، 
العراق  يعالج مشــاكل  وهــو ال 

بل ســيزيدها، اذا مــا مت اعتماده 
وتطبيقه على شكله احلالي. 

بــدوره قــال رئيــس مؤسســة 
الدميقراطــي  احلــزب  انتخابــات 
خســرو كوران ان حزبه يســعى 
الكردية  الصــف  وحدة  لتحقيق 
حــول القانون مبــا يضمن مكانة 
املتنازع  املناطق  ودورهم في  الكرد 
عليها، الفتا الــى اننا نعمل على 
توحيد الرؤى لكي نتفاوض كفريق 

واحد مع بغداد.

النجف ـ الصباح الجديد:
أكد املرجع الدينــي االعلى اإلمام 
علي السيستاني امس االحد على 
سحب السالح املنفلت والكشف 
عن قتلــة املتظاهريــن ومنفذي 

االغتياالت.
خالل  السيستاني  اإلمام  وأشــار 
لألمني  اخلاصــة  باملمثلة  لقائــه 
العراق  املتحدة فــي  العام لــألمم 
جينني هينيس بالسخارت، مبكتبه 

اليوم األحــد الــى، أن "احلكومة 
الراهنــة مدعوة الى االســتمرار 
واملضي بحزم وقــوة في اخلطوات 
التي اتخذتها في ســبيل تطبيق 
العدالة االجتماعية، والســيطرة 

على املنافذ احلدودية".
على  السيســتاني  االمام  وشدد 
القــوات  أداء  "حتســني  ضــرورة 
األمنيــة بحيــث تتســم بدرجة 
عالية مــن االنضبــاط واملهنية، 

وفــرض هيبــة الدولة وســحب 
الســالح غير املرخص فيه، وعدم 
الســماح بتقســيم مناطق من 
بها  تتحكم  مقاطعات  الى  البلد 
مجاميع معينة بقوة السالح حتت 
عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق 

القوانني النافذة".
السيســتاني  اإلمــام  وطالــب 
بـ "العمــل بكل جدية  احلكومة 
للكشــف عن كل من مارســوا 

اعماالً إجرامية مــن قتل أو جرح 
أو غيــر ذلــك بحــق املتظاهرين 
أو القــوات األمنيــة أو املواطنني 
األبريــاء، أو قامــوا باالعتداء على 
اخلاصة،  أو  العامــة  املمتلــكات 
املطالب  احلراك الشعبي  بدء  منذ 
باإلصــالح في العــام املاضي، وال 
بأعمال  التي قامت  سيما اجلهات 
اخلطــف أو تقــف وراء عمليــات 

االغتيال األخيرة". 

طالبوا باعتماد التمثيل النسبي ودوائر المحافظات  

الكرد يرفضون قانون االنتخابات ويطالبون بتعديل فقراته  السيستاني يشدد على سحب السالح المنفلت
والكشف عن قتلة المتظاهرين ومنفذي االغتياالت

خالل لقائه ممثلة األمم المتحدة

وزير الزراعة يكشف استعداد العراق
6لتصدير محصول الشعير الفائض
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الصباح الجديد - وكاالت:
 

التــراث  مؤسســة  ازالــت 
 The Heritage»االمريكيــة
للسنة  العراق  اسم   »Foundation
الثانيــة مــن قائمة الدولــة التي 
مت تصنيفهــا على اســاس احلرية 

االقتصادية.
ووفقــا للجــدول الــذي اعتمدته 
والذي  تصنيفهــا  في  املؤسســة 
يقيــس مــدى ممارســات احلريــة 
ضمن  العالم  حــول  االقتصاديــة 
معاييــر مت اعتمادها، والذي شــمل 
ازالة اســم  180 دولــة فانه »متت 
العــراق من اجلدول مــع خمس دول 
اخرى شــملت ليبيا وليختنشتاين 

والصومال وسوريا واليمن«.

جاءت  »ســنغافورة  ان  واوضحــت 
باملرتبــة االولــى في اكثــر الدول 
تلتها  االقتصادية  باحلريــة  العالم 
هونغ كونــغ ومن ثم جــاءت ثالثا 
نيوزلندة، فيما تذيلت القائمة كوريا 

الشمالية تسبقها فنزويال«.
واكدت انه »متت ازالة اســم العراق 
بدون  االقتصادية  احلريات  من جدول 
اي تصنيف له نتيجة استمرار نقص 

البيانات املوثوقة بذات الصلة«.
السياسة  »أولويات  ان  الى  واشارت 
االقتصادية تشــمل كبــح جماح 
اإلنفــاق املالــي ، وكبح الفســاد ، 
وحتســن اإلدارة املاليــة ، وتقويــة 
االقتصاد  ان  املالي«، مبينة  القطاع 
العراقــي يعتمد إلى حد كبير على 
قطاع النفط ، لكن اإلنتاج سيظل 

مقيًدا بنقص االستثمار«.

وبينــت انه »علــى الرغــم من أن 
العراقين أحــرار قانونًا في امتالك 
العقارات وإنشاء األعمال التجارية ، 
إال أن حقــوق امللكية وإنفاذ العقود 
يضعفها الفساد والصراع«، مبينة 
ان »الفســاد منتشر في املشتريات 
احلكومين  للمســؤولن  وميكــن   ،
االنخراط في ممارســات فاسدة مع 
اإلفالت من العقاب، وتعد الرشــوة 
واحملســوبية  األمــوال  وغســيل 
األمور  من  العامة  األموال  واختالس 

الشائعة في البالد«.
واوضحــت انه » اإلنفــاق احلكومي 
في العراق بلــغ 36.7 في املائة من 
النــاجت احمللي اإلجمالــي على مدى 
وبلغ   ، املاضيــة  الثالث  الســنوات 
متوسط عجز امليزانية 3.2 في املائة 
من الناجت احمللي اإلجمالي وان الدين 

العام يعــادل ٪48.4 من الناجت احمللي 
اإلجمالي«.

ولفتت الى انه »ال تــزال التدفقات 
التجارية فــي العراق أقل بكثير من 
اإلمكانــات حيث ال يزال النشــاط 
التجاري واسع النطاق مكبوتًا حيث 
ان العديد من احلواجز غير اجلمركية 
تضــاف إلى تكلفــة التجارة ورغم 
العراق منفتح على االســتثمار  ان 
األجنبــي من حيــث املبــدأ ، لكن 
اليقن  وعدم  البيروقراطــي  اجلمود 
في السياسة واخملاوف األمنية تعيق 
منو االستثمار، مشيرة الى ان »بنوك 
الدولة تهيمن على أسواق االئتمان ، 
ويفتقر االقتصاد القائم على النقد 
إلى حد كبير إلــى البنية التحتية 
لنظام مالي حديــث يعمل بكامل 

طاقته«. 

تقـرير

للسنة الثانية .. مؤسسة أميركية تزيل اسم العراق من الحرية االقتصادية
اإلنفاق الحكومي بلغ 36.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي

بغداد - الصباح الجديد:
انخفضت يوم امس االحد اسعار صرف الدوالر في 
اسواق بغداد، فيما استقر في اقليم كردستان . 

وسجلت بورصة الكفاح املركزية في بغداد امس 
، 123150 دينــار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي، 
دينار   123200 وســجلت بورصة احلارثية ببغداد 
مقابــل 100 دوالر. اما اســعار البيــع في محال 
الصيرفــة باألســواق احمللية في بغــداد بلغت 
123750 دينارعراقي، بينما كانت اســعار الشراء 
122750 دينار لكل 100 دوالر امريكي. ، وفي اربيل 
فقد شهدت اســعار الدوالر استقرارا حيث بلغ 
ســعر البيع 123300 لكل مائة دوالر، والشــراء 

وبواقع  123100 لكل مائة دوالر امريكي.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت الشــركة العامة إلنتاج كهرباء اجلنوب 
يوم امس االحد اجنــاز 62 في املئة من محطة 

كهرباء الرميلة الغازية في محافظة البصرة.
وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، 
»بإشــراف املدير العام للشركة العامة النتاج 
الطاقة الكهربائية في اجلنوب املهندس موفق 
يوســف عزيز، تواصل شــركة كار وبالتعاون 
اعمالها في  والفنية،  الهندسية  مع مالكاتنا 
نصب الــدورة املركبه املتكونة من وحدتن في 
 750 محطة كهرباء الرميلــة الغازية بطاقة 
ميغاواطا ومبدة 30 شهرا«. وأضافت أن نسبة 

إجناز احملطة وصلت إلى 62 في املئة.
وعلى وفــق بيان الشــركة فإن اجنــاز أعمال 
الوحدتن سيسهم في استقرار احملطة وزيادة 
انتاجها واالســتفادة من الطاقــة املهدرة من 
الوقود والغازات احملترقــة من الوحدات الغازية 
وتقليــل التلــوث البيئي، باالضافــة الى قلة 

تكلفة النص.

الصباح الجديد - وكاالت: 
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط  لكنها 
تكبدت خسارة أســبوعية للمرة الثانية على 
التوالي، إذ يتوقع املســتثمرون استمرار تخمة 
في املعــروض العاملي إذا زاد ضعف الطلب في 
ظل تنامــي حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في 

بعض الدول.
وأنهى خام برنت اجللسة على تراجع 23 سنتا، 
أو ما يعادل 0.6 باملئة، إلى 39.83 دوالر للبرميل، 
بينمــا صعد اخلــام األمريكي ثالثة ســنتات 
إلــى 37.33 دوالر للبرميــل. وانخفض اخلامان 
القياسيان بنحو ستة باملئة لكل منهما هذا 
األســبوع. تتنامى وتيرة اإلصابات اجلديدة في 
الهند أســرع من أي مكان آخــر، وأعلنت وزارة 
الصحة عن قفزة جديدة فــي حاالت اإلصابة 
اليوميــة إلى 96551 حالة جديدة يوم اجلمعة، 

مما يرفع اإلجمالي الرسمي إلى 4.5 مليون.

انخفاض سعر الدوالر 
في السوق المحلية 

انجاز ٪62 من محطة 
كهرباء غازية بالبصرة

استقرار اسعار النفط في ظل 
تراجع بالبورصة األميركية 

بغداد - الصباح الجديد: 

لتصديــر  العــراق  يســتعد 
الفائض  الشــعير  محصــول 
عن حاجة الســوق احمللية ، في 
األولى من نوعها  ســابقة هي 

ولم حتدث منذ عقود طويلة.
وكشف وزير الزراعة محمد كرمي 
في تصريح صحفي، عن »آليات 
وتفاصيــل تصديــر الشــعير 
املصدرون  بهــا  التي ســيقوم 
استيفاء  بعد  العراقيون حصراً 
عن  اإلعالن  وسيجري  الشروط، 
املزايدة العلنية لكمية الشعير 
مجلس  توجيهــات  بحســب 
جلميع  التصدير  ألغراض  الوزراء 
الدول ، مبينا أن »املزايدة ستبدأ 
الوزارة  املقبل في مقر  األسبوع 
لــكل كمية ٥٠ ألــف طن، أما 
البلدان التــي تقدمت بطلبها 
إلى العراق الســتيراد الشعير، 

فهي: إيران والسعودية وقطر«.
وكانــت وزارة الزراعة قد اعلنت 
اســتعدادها لتصدير 850 الف 
الشــعير،  محصول  مــن  طن 
انتاج  زيــادة  رجحــت  وفيمــا 
محصــول احلنطة الــى نحو 6 
مالين طــن خالل العام احلالي ، 
فيما اكــدت وزارة املوارد املائية، 
بنســبة  لالهوار  امليــاه  تأمن 

. .100%
واشار وزير الزراعة الى ان العام 
محصول  انتــاج  بلــغ  املاضي 
احلنطــة نحو 4 ماليــن و750 
الف طــن مت تســليمها خملازن 
بان يصل  التجارة، مرجحا  وزارة 
االنتاج في هذا العام الى نحو 6 

مالين طن .
واكد احلسني، ان اخلطة الزراعية 
للعــام احلالي توســعت من 8 
مالين دومن الــى 16 مليون دومن، 
الفتا الى حتقيق االكتفاء الذاتي 
العسل ومنع استيراده من  من 
اخلارج، حيث كان يستورد العراق 
في الســابق نحو 860 الف طن 

سنويا من العسل.
انواع  الوزارة تقدم كل  ان  وتابع، 
الدعم للفالح العراقي من اجل 
زيــادة انتاجه، مبينا انه مت توزيع 
270 الف طــن من البذور  نحو 
علــى الفالحن والــذي يغطي 
نســبة %85 مــن املســاحات 

املزروعة.

مــن جهته، اكــد وزيــر املوارد 
املائية جمال العادلي، ان الوزارة 
متكنت من حتويل السيول املائية 
القادمــة من ايــران الى خزين 
مائي استراتيجي للعراق، مبينا 
انه مت االستفادة منه في تغذية 

املساحات املزروعة واالهوار.
وقال العادلــي ان الوزارة متكنت 
من تأمن املياه لالهوار اجلنوبية 
بنســبة %100 وهذا يعد اجنازا 
غير مســبوق لم يحصل منذ 
هناك  الى  الفتا  عدة،  ســنوات 
وزارتي  بن  ومثمر  تنسيق عالي 
توزيع  والزراعة في  املائية  املوارد 

املياه على املساحات املزروعة.
واضاف، ان هناك خطط لزراعة 
الصحراء بعــد تامن املياه لها، 
مبينا ان كميــات االمطار التي 
جاءت  التي  والســيول  هطلت 
من دول اجلوار في العام املاضي 
جعلت هنالك وفرة مائية كبيرة 

بالبلد ، مشــيرا الــى ان رئيس 
الشــلب  بزراعة  احلكومة وجه 
واالســتفادة من مياه االمطار، 
لكون هــذا احملصول يحتاج الى 

كميات كبيرة من املياه.
بدوره، اكد رئيــس جلنة الزراعة 
ان  الشــمري،  ســالم  وامليــاه 
طفرة  حقق  الزراعــي  القطاع 
نوعية منذ عام 2018 والى االن، 
بعد حتقيــق االكتفــاء الذاتي 

للكثير من املنتجات الزراعية.
وقال الشــمري خالل البرنامج، 
التــي  الزراعيــة  املبــادرة  ان 
الســابقة  االعوام  في  اطلقت 
حصل فيهــا هدر كبير لالموال 
واغلبها ذهبت ملشاريع وهمية، 
املرجوة  نتائجهــا  حتقــق  ولم 
منها ، وشــدد الشــمري على 
مســتحقات  تســديد  ضرورة 
على  لتشــجيعهم  الفالحن 
الزراعة واعادة الثقة بن الفالح 

واحلكومة، مؤكدا انه مت تسديد 
%15 من املســتحقات  ســوى 
للفالحــن ، مؤكدا على ضرورة 
اجملال  فــي  االســتثمار  دعــم 
الزراعي، فيما مت طرح مليون دومن 
زراعي لالستثمار في محافظة 

االنبار.
الــى ذلك، اشــار رئيــس احتاد 
اجلمعيــات الفالحيــة حيــدر 
منتجات  هناك  ان  الى،  العصاد 
احمللية  االســواق  تدخل  زراعية 
بالرغم مــن منع اســتيرادها، 
16 منفــذا  مبينــا ان هنــاك 
حدوديا غير رســمي موجود في 
اقليــم كردســتان تعبر خالله 

الشاحنات .
البرنامج،  خــالل  العصاد  وقال 
ان القــوات االمنية ضبطت 40 
شــاحنة محملة ببيض املائدة 
دخلت البــالد عبر منافذ اقليم 
كردســتان، مؤكــدا ان البيض 

مســتورد من اوكرانيا ومغلف 
باغلفــة محلية لكــي يظهر 
بانه منتج محلي ، مشــيرا الى 
ان هنــاك زيادة في غالت االنتاج 
الزراعية  احملاصيــل  من  للكثير 
حيث ســيصل انتــاج احلنطة 
خالل العام احلالي الى اكثر من 6 
مالين طن، داعيا الى استحداث 
داخل  للتسويق  خاصة  مديرية 
وزارة الزراعــة لغرض تســويق 

احملاصيل الزراعية. 
ولفت الى ان »مخازن وسايلوات 
الوزارة تســلمت أيضــاً، كامل 
كمية محصول احلنطة املقدرة 
بأكثر من خمســة مالين طن، 
ســتراتيجي  خزين  مبثابة  وهي 
بعد  للعــراق  الغذائي  لألمــن 
حتقيقه االكتفاء الذاتي، إذ تقوم 
وزارة التجــارة بطحنه وتوزيعه 
بعد  التموينية  البطاقة  ضمن 
أن كان العــراق قبــل ســنتن 

يستورد من اخلارج أكثر من ثالثة 
مالين طن حنطة سنويا.

متيز  الذي  التمــر  محصول  أما 
بــه العراق لقــرون طويلة، عاد 
لواجهــة التصدير مرة أخرى، إذ 
ســيجري في مقر وزارة الزراعة 
اجتماع مــع املصدرين لتحديد 
الضوابط التي ســيتم العمل 
ســتصدر  التي  والكميات  بها 
لكــي يصــل التمــر العراقي 
مبواصفات عالية جداً، وسيجري 
وفق وزير الزراعــة محمد كرمي، 
»تعفير وفحــص التمر املصدر 
للدول املستوردة، لتكون األسعار 
متوازنة مع الدول اجملاورة“، مبيناً 
بتصدير  املباشــرة  ”ستتم  أنه 
احلالي  الزراعــي  املوســم  متور 
بتاريخ 2020/10/1، وعنده تكون 
النضج ويكون  التمور مكتملة 
توقيت دخولها مناسباً للسوق 

العاملية للتمور«. 

وزير الزراعة يكشف استعداد العراق 
لتصدير محصول الشعير الفائض 

في سابقة لم تحدث منذ عقود طويلة 

يجري اإلعالن عن 
المزايدة العلنية 
لكمية الشعير 
بحسب توجيهات 
مجلس الوزراء 
ألغراض التصدير 
لجميع الدول ، مبينا 
أن »المزايدة ستبدأ 
األسبوع المقبل في 
مقر الوزارة لكل 
كمية ٥٠ ألف طن

الصباح الجديد - وكاالت: 
اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
حزمة  ميتســوتاكيس  كيرياكوس 
إيجاد  الضرائب لتعزيز  من تخفيف 
فرص عمل وسط انكماش جنم عن 
جائحة فيــروس كورونا إضافة إلى 
زيادة فــي اإلنفاق لتعزيــز القدرات 

الدفاعية للبالد.
وقال ميتســوتاكيس خالل كلمته 
االقتصادية الســنوية فــي مدينة 
إن  اليونــان  بشــمال  ســاالنيك 
حكومته احملافظة ستنهي الضريبة 
26 جزيرة وستخفض  في  العقارية 
استقطاعات التأمينات االجتماعية 
والشركات.وقال  للعاملن  بالنسبة 
“ال ميكن أن تكون أولويتنا أي شــيء 

آخر سوى حماية التوظيف”.
االقتصــادي  االنتعــاش  وتوقــف 
اليونانــي بعد تفشــي كوفيد19- 
مبعدل  وتراجع  مكافحته.  واجراءات 
ســنوي 15.2 في املئة خــالل الربع 

الثاني فــي مواجهة صدمة فيروس 
كورونا.

وتضــرر االقتصــاد املعتمــد على 
الســياحة بشــكل بالغ بســبب 
اجراءات العزل العــام والقيود التي 
اآلن  فرضت علــى الســفر. وحتى 
احتــوى دعم احلكومــة الزيادة في 
البطالة التي قفــزت إلى 18.3 في 
املئة فــي يونيو حزيران مســجلة 

أعلى مستوى لها منذ 16 شهرا.
االســتجابة حولت  ولكــن هــذه 
امليزانية،التي  في  املبدئية  الفوائض 
تســتثني نفقات خدمة الدين، إلى 
عجــز من املتوقع أن يتــراوح ما بن 
خمسة وســتة في املئة من الناجت 

احمللي اإلجمالي هذا العام.
إنه ســيتم  وقال ميتســوتاكيس 
متديد كل إعانات البطالة شــهرين 
وإنهاء ما يســمى برســوم ضريبة 
التضامن على الدخل ملدة عام واحد 

في 2021.

الدولة ســتعيد  وأضاف أيضــا أن 
في أكتوبر تشــرين األول 1.4 مليار 
يورو ألرباب املعاشــات الذين تقلص 
دخلهــم خــالل أزمة الديــون في 

السنوات العشر األخيرة.
اليونان  إن  ميتســوتاكيس  وقــال 
ستعزز أيضا قواتها املسلحة وسط 
توترات مــع جارتها تركيا بســبب 
مــوارد الطاقــة في شــرق البحر 

املتوسط.
وأعلن شــراء 18 طائــرة رافال التي 
تصنعهــا شــركة داســو وأربــع 
فرقاطــات وحتديث أربــع فرقاطات 
أخرى دون أن يكشف تفاصيل أخرى.
وقــال إن اليونان ستشــتري أيضا 
وطوربيــدات  جديــدة  أســلحة 
بتحديــث  وســتقوم  وصواريــخ 
صناعتهــا الدفاعيــة التي تتكبد 
خسائر ، مضيفا أن القوات املسلحة 
ستقوم باستدعاء 15 ألف فرد خالل 

السنوات اخلمس املقبلة. 

رئيس وزراء اليونان يعلن تخفيف
 الضرائب اليجاد فرص عمل 

 بغداد – الصباح الجديد 
يباشــر صندوق اإلسكان خالل تشرين 
األول املقبل مشروع اجلباية االلكترونية 
لتســديد أقســاط القروض من قبل 
املســتفيدين، بينما نفذ 75 باملئة من 

خطته االقراضية للعام احلالي 2020 .
وقال مديــر صندوق االســكان التابع 
لوزارة االعمار واالســكان ضياء موجد 
عبد اهلل في تصريح صحفي، ان »خطة 
2020 تضمنت  احلالي  للعام  الصندوق 
منح 12 ألف قرض للمســتفيدين في 
عموم البالد، مشيرا الى انه متكن حتى 
االن من تنفيذ 75 باملئة من هذه اخلطة 
على الرغم من الظــروف التي مر بها 
البلد بســبب انتشــار جائحة كورونا 
وتوقف العمل في الكثير من مجاالت 
الدولة، بيد ان الصندوق استمر بعمله 
باســلوب التقدمي االلكتروني للراغبن 

باحلصول على القروض«.
واضــاف ان الصندوق قــام ايضا بفتح 
التقدمي على طلبات الكشف الكترونيا 

لتسهيل عمل جلان الكشف أبان مدة 
احلظر وعدم عرقلة العملية االقراضية.

ونوه عبد اهلل بان الصندوق ســيطلق 
مشــروع  املقبل  االول  تشــرين  بداية 
اجلباية االلكترونية لتســديد اقساط 
القروض من قبل املســتفيدين، منبها 
الى ان الصندوق ومبوافقة البنك املركزي 
ابرم عقدا مع احدى الشركات من اجل 
تفعيــل جميع البطاقــات التي تعود 
الى املواطنن ســواء الـ )ماستر كارد( 
اوال ) كي كارد( بالنســبة للموظفن 
واملتقاعدين، الى جانب قيامها باصدار 
بطاقات خاصة للمستفيدين الكسبة 

الذين ليس لديهم بطاقات.
وافاد بان خطة الصندوق تتضمن ايضا 
السكنية االستثمارية  متويل اجملمعات 
من خــالل منــح قــروض للمواطنن 
عدد  ان  عليها، موضحــا  املســجلن 
التــي يجري متويلهــا حاليا  اجملمعات 
2 ببغــداد والبقية  7 مجمعات بواقع 

موزعة بن احملافظات االخرى.

صندوق اإلسكان يباشر 
مشروع الجباية االلكترونية 

البحرين توقع اتفاقية "السالم"
3مع إسرائيل في البيت االبيض غدا
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أصيب عدد من اجلنود األتراك، مســاء الســبت، إثر قصف 
صاروخي ومدفعي اســتهدف نقطة مراقبة في ريف حلب 
الغربي، شــمالي ســوريا. وقال مصدر ميداني إن القصف 
اســتهدف النقطة التركية في منطقــة الغزاوية غربي 
حلب، وأسفر عن إصابة سبعة من اجلنود األتراك. وأوضح أن 
مصدر القصف مناطق خاضعة لســيطرة قوات احلكومة 
و”قوات ســوريا الدميقراطية” بريف مدينة عفرين، شــمال 
غربي حلــب. في غضون ذلــك، قال ناشــطون إن القوات 
التركية اســتهدفت مواقع قوات النظــام في “الفوج 46” 
غــرب حلب، ومواقع لـ”قســد” في ناحية شــيروا التابعة 

ملنطقة عفرين عقب استهداف نقطتها العسكرية.
وفي الســادس من ســبتمبر اجلاري، أصيب جنديان تركيان 
بجروح، في إطالق نار نفذه مسلحون مجهولون في محيط 
قاعدتهم العســكرية، ببلدة معترم فــي محيط مدينة 
أريحا جنوبي إدلب. وتشهد هذه املنطقة عمليات مسلحة 
ضد اجلنود األتراك، إذ أكد املرصد أنه في 29 أغســطس، مت 
تفجير آلية مفخخة وشن هجوم مسلح استهدف نقطة 
تركية في قرية سلة الزهور غربي إدلب. وشهدت املنطقة 
استنفارا متواصال من قبل القوات التركية على طول طريق 
الالذقية – حلب الدولي، انطالقا من نقطة اشــتبرق وصوال 
إلى بلدة نحليا في ريف إدلــب الغربي. ونوه املرصد إلى أن 
مجموعة تطلق على نفسها “كتائب خطاب الشيشاني”، 
تبنت االســتهدافات املتكررة للدوريات الروسية - التركية 
في أغسطس املاضي، على طريق “M4”، دون معرفة تبعية 

تلك اجلهة حتى اللحظة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
توصلت االستخبارات البريطانية إلى أّن حتالفاً قد نشأ بني 
“حزب اهلل” اللبناني” وجماعة “اجليش اإليرلندي اجلمهوري 
اجلديد” التي تعرف بـ)New IRA(، تضمن مّد احلزب اللبناني 
نظيره األيرلندي باملال والســالح، بحســب تقرير نشــرته 

صحيفة “صنداي تاميز” البريطانية.
ويعتقــد، وفقاً للتقريــر، أّن “اجليش اجلمهــوري اإليرلندي 
اجلديــد”، أكبر جماعــة جمهورية إيرلنديــة معارضة، قد  
حصل على قذائف هاون وأسلحة هجومية عّدة، فضالً عن 
متويل مالي. وبدأ تواصل عناصر اجملموعة املعارضة مع “حزب 
اهلل” وبعض اجلماعات الفلسطينية حوالى عام 2017، كما 
أّن البعض منهم سافر إلى لبنان عام 2018 للقاء ممثلني عن 
احلزب، وحصلوا بعدها على أسلحة، وفقاً للمصدر نفسه.

وأوضحت الصحيفة أّن اجلناح السياسي للجماعة يدعى 
“ســوارد”، وهو داعم ثابــت إليران، وســبق ونّظم اعضاءه 
احتجاجــات حتت مســمى “دعم فلســطني” في كل من 

إيرلندا وبريطانيا.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
كشــف رئيــس اســتخبارات 
الدفــاع البريطانية أن روســيا 
تطور صاروخــا يعمل بالطاقة 
النووية، ميكنــه التحليق حول 
الغالف اجلوي لألرض لســنوات 
متتالية وهو مجهز للضرب في 

أي حلظة.
الذي  للتهديد  وخالل توضيحه 
تتعرض له بريطانيا، املســتند 
على مراجعــة أمنية ودفاعية 
جيم  اجلنرال  قــال  للحكومة، 
هوكنهــول إن روســيا “جتازف 
بحــدود العلــم واملعاهــدات 
الدوليــة” فــي مخططاتهــا 

لتطوير أسلحة جديدة.
وقال رئيس استخبارات الدفاع: 

“تختبر موســكو نظام صاروخ 
النووية  بالطاقــة  يعمل  كروز 
دون الصوتيــة، ويتمتــع مبدى 
الهجوم  يتيح  وســوف  عاملي، 
من اجتاهــات غيــر متوقعة “، 
التليغراف  لصحيفــة  وفقــا 

البريطانية.
على مصدر طاقته  واســتنادا 
النووي، فإن الصاروخ الروســي 
مفتوحا  وقتــا  ميتلك  اجلديــد 
قبل  الهــدف  فوق  للتحليــق 
ضربه، على عكــس الصواريخ 
األخرى التــي متلك وقتا محددا 
قبل  الهــدف  فوق  للتحليــق 

ضربه.
ووفقا للتليغــراف، فأن اجلنرال 
 “ هوكنهــول يقصد صــاروخ 

9M730 بوروفيستنك” الروسي 
اجلديد.

فــي  انفجــارا  أن  ويعتقــد 
املاضي،  العام  من  أغســطس 
فــي القاعدة العســكرية في 
نيونوكسا، شمال غرب روسيا، 
 9M730 “ جنم عن تعطل صاروخ

بوروفيستنك”.
كمــا ســلط رئيــس اخملابرات 
الضوء على االستثمار الروسي 
الكبير فــي الغواصات وقدرات 
أعماق احمليطــات مثل “مركبة 
غير مأهولة حتت املاء قادرة على 
إيصال حمولة نووية إلى أهداف 
مجموعات  حتى  أو  ســاحلية 
حاملة في البحر” والقدرة على 

تهديد الكابالت البحرية.

هوكنهــول:  اجلنــرال  وقــال 
تعرض  للــروس  القدرات  “هذه 
املدنيــة  التحتيــة  البنيــة 
والعسكرية للمملكة املتحدة 
الهجــوم  خلطــر  وحلفائهــا 
التقليدية  باملتفجرات  املباشر 
واألســلحة النوويــة، مما يحد 
من اخليــارات أو يزيد اخملاطر في 

أوقات األزمات”.
ويعد صــاروخ كروز طويل املدى 
للتنصت  العميقة  والغواصات 
أو قطع كابــالت اإلنترنت حتت 
البحر أمثلــة على كيف ميكن 
لكميــة صغيرة مــن القدرات 
تقيــد  أن  للغايــة  املتطــورة 
اخليــارات الغربية خــالل فترة 

تدهور العالقات مع الكرملني.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
تواصل قوات خفر الســواحل 
شــرقي  حضرموت  مبحافظة 
اليمــن، تنفيــذ مهامها في 
منذ  اإلقليمية  امليــاه  حماية 
تأسيســها من قبل التحالف 

العربي قبل سنوات.
وجنحت قوات خفر الســواحل 
حضرموت  شواطئ  تأمني  في 
مــن التهريب، وذلــك نتيجة 
احلركة الدؤوبــة التي ال تهدأ 
لــزوارق البحرية التابعة لهذه 

القوات.
قــوات خفر  وتتطلــب مهام 
احملافظــة  فــي  الســواحل 
 276 مــن  ألكثــر  متشــيطا 
 150 يعادل  مــا  أي  كيلومترا، 
شــواطئ  من  بحريــا  ميــال 

احملافظة.
خفر  قــوات  قائــد  وأوضــح 
الرائد  الســواحل بحضرموت 
ماجد أبو بكــر العوبثاني، أنه 
رغم الظــروف العصيبة التي 
متر بها البــالد، فإن قوات خفر 

احملافظة جنحت  في  السواحل 
واستطاعت  مهامها  أداء  في 
تأمني شــريط ساحلي طويل 
من عمليات التهريب بأنواعها 
إلى جانب مهامها األخرى في 

عمليات اإلنقاذ واملساعدة.
خفــر  قــوات  أن  وأضــاف 
قامت  احملافظة  في  السواحل 
إجراءات صارمة  بفرض  مؤخرا 
لتنظيم حركة املالحة لسفن 

الصيد التقليدي.
وقال قائد األمن البحري بقوات 

السواحل في حضرموت  خفر 
مالزم ثاني محميدان حســن 
اجلريــدي، إن قادة قــوات خفر 
الســواحل يرجعــون النجاح 
الــذي حققوه إلى مســاندة 
العربي، وخصوصا  التحالــف 
دعــم دولة اإلمــارات العربية 
لهــذه  املســتمر  املتحــدة 
القوات منذ إعادة تأسيســها 
وتســليمها بشــكل رسمي 
ملهامهــا فــي حمايــة املياه 

اإلقليمية.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
األميركي،  الرئيــس  توجــه 
االول  امــس  ترامب،  دونالــد 
نيفادا  واليــة  إلى  الســبت، 
األميركية، في محاولة حلشد 
مزيد من الدعــم اجلماهيري 
في والية أظهرت استطالعات 
الرأي أن منافســه عن احلزب 
الدميقراطي، جو بايدن، يتفوق 

فيها.
ويتأخر ترامب عن بايدن، الذي 
شــغل منصب نائب الرئيس 
باراك  الســابق،  األميركــي 
الرأي  أوباما، في استطالعات 
الوطنيــة وفي نيفــادا، التي 

خسرها ترامب أمام كلينتون 
في سباق الرئاسة عام 2016.

وينوي ترامب حضور فعاليات 
نيفادا  واليتي  فــي  انتخابية 
وأريزونــا، خــالل ثالثــة أيام، 
منه  الرحلة  ستتطلب  حيث 
والية كاليفورنيا  التوقف في 
االثنــني، للوقــوف على آخر 

تطورات احلرائق هناك.
الغربية  الســواحل  وتشهد 
للواليــات املتحــدة منذ أيام 
قرب  تتوزع  احلرائق  عشــرات 
احلدود مع كندا واملكســيك 
واشــنطن  واليــات  وفــي 
متدّدت  وكاليفورنيا،  وأوريغون 

الذي  املزمــن  اجلفــاف  جراء 
تعاني منــه املنطقة وهبوب 

رياح قوية.
وتلعــب “الواليات املتأرجحة” 
انتخابات  أي  في  دورا حاسما 
رئاســة أميركيــة، ويعــول 
خاصة  املرشــحون،  عليهــا 
الواليــات التــي تتمتع بعدد 
كبير مــن املندوبني في اجملمع 

االنتخابي.
املتأرجحــة غيــر  الواليــات 
مضمونة، ويبذل املرشــحون 
الســتمالة  كبيرة  جهــودا 

الناخبني فيها
“املتأرجحة”  الواليــات  تلعب 

انتخابات  أي  في  دورا حاسما 
رئاسة أميركية، ويعول عليها 
الواليات  خاصة  املرشــحون، 
بعــدد كبير من  تتمتع  التي 
املندوبني في اجملمع االنتخابي

ورغم أن ن مرشــحي احلزبني، 
والدميقراطــي،  اجلمهــوري 
يعتمدون على واليات عادة ما 
تصوت لصالــح أحدهما، إال 
أن الواليــات “املتأرجحة” غير 
مضمونة، ويبذل املرشــحون 
الســتمالة  كبيرة  جهــودا 
خالل  مــن  فيها،  الناخبــني 
احلمالت، واإلعالنات التي تبث 

على وسائل اإلعالم اخملتلفة.

إصابة جنود أتراك في 
قصف صاروخي بريف حلب

االستخبارات البريطانية: 
حزب اهلل والجيش 

الجمهوري االيرلندي حليفان

صاروخ روسيا النووي الجديد بإمكانه
 أن يدور حول العالم لسنوات

خفر السواحل اليمنية تؤمن شواطئ حضرموت من التهريب

ترامب يتجه إلى نيفادا أمال في قلب األمور 
لصالحه بالسباق الرئاسي

متابعة ـ الصباح الجديد :

البحرين  أن توقــع  املزمــع  مــن 
اتفاقية الســالم مع إسرائيل في 
اإلمارات  بجانــب  األبيض،  البيت 
يوم غد الثالثاء، وسيمثل البحرين 
وزير اخلارجية عبداللطيف الزياني، 
بينما يوقــع االتفاقية من اجلانب 
بنيامني  الوزراء  رئيس  اإلسرائيلي 

نتانياهو.
وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 
بنيامــني نتانياهو، امــس األحد، 
إن الســالم التاريخي مع اإلمارات 

والبحرين سيكون مختلفا.
رغبــة  إلــى  نتانياهــو  وأشــار 
الشعوب اإلسرائيلية والبحرينية 

واإلماراتية بهذه االتفاقات.
وأضــاف نتانياهو، في مســتهل 
أنه  األسبوعية،  احلكومة  جلسة 
اتفق مع ملك البحرين على إقامة 
وعالقات  رســمية  سالم  عالقات 

دبلوماسية بني البلدين.
اخلليجية  الدولة  البحرين  وكانت 
الثانيــة التــي تعلن عــن توقيع 
اتفاقية ســالم مع إسرائيل، بعد 
بادرت بهذه اخلطوة  التي  اإلمارات 
الواليات  برعايــة  جــاءت  التــي 

املتحدة، الشهر املاضي.
امس  ُعمــان،  ســلطنة  ورحبت 
األحد، بإعالن اتفاق مملكة البحرين 

وإسرائيل على إبرام اتفاق سالم.
وأصدرت السلطنة بيانا جاء فيه: 
باملبادرة  ُعمان  ســلطنة  “رحبت 
التــي اتخذتها مملكــة البحرين 
الشــقيقة فــي إطــار حقوقها 
الثالثــي  واإلعــالن  الســيادية 
املشــترك حــول العالقــات مع 

إسرائيل”.
يكــون هذا  أن  “تأمل  وأضافــت: 
اجلديد  االســتراتيجي  التوجــه 
الــذي اختارتــه بعــض الــدول 
العربيــة رافدا عمليا ينصب نحو 
حتقيق الســالم املبني على إنهاء 
لألراضي  اإلســرائيلي  االحتــالل 
دولــة  وقيــام  الفلســطينية 

فلسطني املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وهو ما يجسد 
مبدأ حــل الدولتــني، كما تنص 
عليه املواثيــق والقرارات العربية 
واألممية ويعكس في نفس الوقت 
تطلعات ومطالــب جميع الدول 
والشــعوب احملبة للسالم العادل 
الشــرق  في  والدائم  والشــامل 
أجمع”،  العالــم  وفي  األوســط 
حســبما أوردت وكالــة األنبــاء 
الُعمانية. وكان الرئيس األميركي 
اجلمعة  أعلن  قــد  ترامب،  دونالد 
البحرين  اتفاق مملكــة  املاضــي، 
سالم،  اتفاق  إبرام  على  وإسرائيل 

واصفا إياه بـ”اإلجناز التاريخي”.
وغرد ترامب على حسابه الرسمي 
عبر تويتــر، قائال: “إجنــاز تاريخي 

آخــر اليوم صديقانــا العظيمان 
يتفقان  البحرين  ومملكة  إسرائيل 

على اتفاق سالم”.
وتابــع: “ثاني دولــة عربية تصنع 
السالم مع إسرائيل في 30 يوما!”، 
في إشارة إلى اتفاق السالم الذي 
أبرمته دولة اإلمارات مع إسرائيل.

بحريني  أميركــي  بيــان  وقــال 
إســرائيلي مشــترك، إن الرئيس 
والعاهل  ترامب،  دونالد  األميركي 
البحريني امللك حمد بن عيسى بن 
الوزراء  ورئيس  آل خليفة،  سلمان 
نتانياهو،  بنيامــني  اإلســرائيلي 
حتدثوا اليــوم، ومتت املوافقة على 
دبلوماسية كاملة  إقامة عالقات 

بني إسرائيل ومملكة البحرين.
تاريخي  اختراق  “هذا  البيان:  وتابع 

لتعزيز السالم في الشرق األوسط. 
املباشرة  والعالقات  احلوار  فتح  إن 
بني هذين اجملتمعني الديناميكيني 
سيواصل  املتقدمة،  واالقتصادات 
التحول اإليجابي للشرق األوسط 
ويزيد االســتقرار واألمن واالزدهار 

في املنطقة”.
وأعربــت الواليــات املتحــدة في 
البيان، عــن “امتنانهــا” ململكة 
ورشــة  الســتضافتها  البحرين 
عمل الســالم من أجــل االزدهار 
التاريخيــة فــي املنامــة في 25 
النهوض  2019، “مــن أجل  يونيو 
والكرامــة  الســالم  بقضيــة 
والفــرص االقتصادية للشــعب 
الفلســطيني”. وأضــاف البيان: 
“سيواصل الطرفان جهودهما في 

هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل 
وشامل ودائم للصراع اإلسرائيلي 
الشعب  لتمكني  الفلســطيني، 
كامل  حتقيق  من  الفلســطيني 

إمكاناته”.
أنه  من جانبها، أكدت إســرائيل 
“على النحــو املنصوص عليه في 
الرؤية مــن أجل الســالم، ميكن 
جلميــع املســلمني الذيــن يأتون 
زيارة املســجد األقصى  بســالم 
األماكن  والصالة فيه، وســتظل 
املقدســة األخــرى فــي القدس 
مفتوحة للمصلني السلميني من 

جميع األديان”.
وأعرب ملك البحرين ورئيس وزراء 
العميق  “تقديرهما  عن  إسرائيل، 
للرئيس ترامــب لتفانيه من أجل 

الســالم في املنطقــة، وتركيزه 
على التحديات املشتركة، والنهج 
البراغماتــي والفريد الذي اتخذه 

جلمع دولهما معا”.
كما أشاد الطرفان بدولة اإلمارات 
وولــي عهد  املتحــدة  العربيــة 
زايد  أبوظبي الشــيخ محمد بن 
 13 في  “لقيادتهمــا  نهيــان،  آل 
العالقات  إلعالن   2020 أغسطس 
مــع  الكاملــة  الدبلوماســية 

إسرائيل”.
مملكة  فــإن  البيــان،  وبحســب 
ترامب  البحريــن قبلــت دعــوة 
واإلمارات  إسرائيل  إلى  لالنضمام 
املتحــدة، فــي “حفل  العربيــة 
التوقيع التاريخي” في 15 سبتمبر 

2020، في البيت األبيض.

بدعوة من الرئيس األميركي ترامب

رحبت سلطنة 
عُمان بالمبادرة 

التي اتخذتها 
مملكة البحرين 

الشقيقة في 
إطار حقوقها 

السيادية واإلعالن 
الثالثي المشترك 

حول العالقات مع 
إسرائيل

البحرين توقع اتفاقية “ »السالم »“ مع إسرائيل في البيت األبيض غدا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العالي امس  التعليم  اصدرت وزارة 
االحد، قرارات بشأن املنقولني ضمن 
ونقل طلبة  املــوازي  التعليم  قناة 

طب األسنان والصيدلة.
وقال املتحدث باســم الوزارة حيدر 
العبودي فــي بيان اطلعت الصباح 
اجلديد على نســخة منه انه "تقرر 
للطلبة  الدراسية  األجور  تخفيض 
املنقولــني ضمــن قنــاة التعليم 
الدولي  الصباحي  اخلاص  احلكومي 
واعتماد معــدل 80 % لنقل طلبة 
طب األســنان والصيدلة من خارج 

العــراق الــى الكليات واألقســام 
األهلية املناظرة". 

اتخذت  القــرارات  ان "هذه  واضاف 
العالي  التعليم  وزيــر  من  بتوجيه 
والبحــث العلمي نبيل كاظم عبد 
الصاحب وبالتشاور مع هيئة الرأي 
لتسهيل االجراءات على املواطنني". 
وتابع ان "تخفيــض مبلغ اإلضافة 
للطلبة  الدراســية  األجــور  على 
املنقولــني عبــر قنــاة التعليــم 
الدولي  الصباحي  اخلاص  احلكومي 
وصل الــى عتبة النصــف لتكون 

النسبة 15 % بدال من 30 %". 

تخفيض أجور التعليم الموازي ومعدل 
80 % لنقل طلبة طب االسنان والصيدلة 

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد الناطق باســم القائــد العام 
للقوات املسلحة اللواء يحيى رسول، 
امــس االحــد، اســتمرار العمليات 
األراضــي  حلمايــة  االســتباقية 
إلى  املشتركة مع سوريا، فيما أشار 
انتظــار نتائج املفاوضــات النهائية 
بشأن مراكز التنسيق املشتركة مع 

البيشمركه.
ونقلــت وكالــة االنبــاء العراقيــة 
عن رســول إن " التفاهمــات جيدة 
حتى اآلن مــا بني قيــادة العمليات 
املشــتركة ووزارة البيشــمركة، في 
املشترك،  التنســيق  مراكز  موضوع 
لكننا ننتظر ما ســتؤول إليه نتائج 

التنسيق واملباحثات بني اجلانبني ".

البيشــمركة هي  أن " قوات  وضاف 
من ضمن منظومــة الدفاع الوطني 
ما  مشتركاً  تنسيق  وهناك  العراقي 
والبيشــمركة  االحتادية  القوات  بني 
حلمايــة املناطق الفارغــة، التي تقع 
مــا بني خــط تواجدهمــا "، وبني أن 
" التنســيق مع قوات البيشــمركة 
بخصوص القيــام ببعض العمليات 
املناطق، فضال  املشتركة ضمن هذه 
عن التبادل املعلومات االستخباراتية، 

مهم جدا خالل املرحلة القادمة ". 
رسول، أشار إلى أن " احلدود املشتركة 
مع سوريا مبسافة 605 كم ممسوكة 
بقطعــات مشــتركة مــن اجليش 
واحلشــد الشــعبي وقــوات احلدود 

العراقية.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــدت جلنة العالقــات اخلارجية 
امس األحد، تشكيل وفد تفاوضي 
برئاســة وزير املوارد املائية مهدي 
رشيد احلمداني، حلسم ملف املياه 

مع تركيا وايران.
العراقية،  األنبــاء  وكالة  ونقلت   
عن مقــررة اللجنــة، إقبال عبد 
اخلارجيــة  "وزارة  إن  احلســني، 
أبلغتنا، بتشــكيل وفد تفاوضي 
برئاســة وزير املوارد املائية مهدي 
وبتوجيه من  احلمدانــي،  رشــيد 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
من أجل عقــد جلنة تفاوضية مع 
دولتي ايران وتركيا، حلســم ملف 

املياه".
كما أضافت أن، "الوفد التفاوضي 
يســعى إلى أن تكون هناك حلول 
جادة في إطالق املياه املشــتركة، 
وعــدم إقامة املزيد من الســدود، 
التــي ســببت بتحول عــدد من 
مناطق العراق إلى صحارى، فضالً 
عن قطــع الكثير مــن املياه عن 

املناطق الزراعية".
جناح   "أهميــة  علــى  وشــددت 
الفريق التفاوضــي  في حل هذه 
األزمة، واستخدام ملف العالقات 
جتاه  ضغط  كوسيلة  االقتصادية 
املياه  ملف  حلســم  وتركيا،  ايران 

املشتركة".

وفد برئاسة وزير الموارد المائية 
لحسم ملف المياه مع تركيا وإيران

الكاظمي يوجه بالتركيز
على حماية الحدود مع سوريا

بغداد - وعد الشمري:
األحد، عن  أمــس  نواب،  كشــف 
اجتمــاع عقــد في منــزل هادي 
العامري خلص إلــى االتفاق على 
املضي بالدوائر املتعددة لالنتخابات 
املبكرة، مشــددين على أن غالبية 
القوى الشيعية أيدت هذا التوجه 
باســتثناء قائمتي دولــة القانون 
الفضيلــة، الفتني إلى أن اخلالفات 
ما زالت مستمرة حول شكل هذه 

الدوائر وعددها لكل محافظة. 
الفتح  قائمــة  النائــب عن  وقال 
نعيــم العبــودي، إن "األســبوع 
املاضي شهد حراكاً مكثفاً ولقاء 
موســعاً بني القوى الشيعية في 
في  تباحث  العامــري  هادي  منزل 

حسم ملف الدوائر االنتخابية".
إلى  العبودي، فــي حديث  وتابــع 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "احلوارات 
التــي تضمن  االلية  ترّكزت فــي 
لنا حصــول انتخابات مبكرة، هل 
الدائرة الواحدة أم الدوائر املتعددة، 
وقــد حضر االجتمــاع ممثلون عن 
القانــون والفضيلة  الفتح ودولة 
واحلكمة  والنصر  الوطني  والعقد 

وسائرون".
وأشــار، إلــى أن "كتلة شــيعية 
واحدة وهي ائتــالف دولة القانون 
ومعها الفضيلة، تــرى أن الدائرة 
منســجماً،  برملاناً  تخلق  الواحدة 
لكن االغلبيــة كانت مع صعوبة 
العــودة إليها كوننــا بحاجة إلى 
العام مع  والــرأي  القانون،  تعديل 

التعدد".
وأوضــح العبــودي، أن " اللجــوء 
الى تعدد الدوائــر هو االخر يطرح 
اذا  االســئلة، الســيما  من  عدداً 
إلى  كانت كثيرة كونهــا بحاجة 
استعدادات فنية كبيرة، فضالً عن 
االستماع إلى رأي املفوضية العليا 

املستقلة لالنتخابات".
أمر  املبكرة  "االنتخابــات  أن  وبني، 
حتمــي، وهذا يتطلــب منا وضع 
القانون  تتفق مــع  آلية معينــة 
االقتراع،  اجــراء  تعّطل  وال  احلالي 
ومــن هنا نؤيــد جعــل احملافظة 
دائرتــني أو ثالث أو اربع بحســب 

الكثافة السكانية".
ومضى العبــودي، إلى أن "العمل 
املرحلة  خــالل  ينصب  أن  يجــب 
الدوائر  على حسم شكل  احلالية 

املتعددة مبا يتفق مع الوضع الراهن 
وعدم  املبكرة  لالنتخابات  والدعوة 
اعتمــاد آليات قد تكــون معقدة 
أن نطبق  الصعوبة  التنفيذ، فمن 
دعوات جعل دائرة انتخابية واحدة 

لكل مقعد نيابي".
من جانبه، ذكــر النائب عن قائمة 
ســائرون عالء الربيعي في حديث 
"تعديل  أن  اجلديد"،  "الصباح  إلى 
قانون االنتخابات وشــكل الدوائر 
حصــل بــإرادة الشــارع العراقي 

العام  منذ  الذي خرج مبظاهــرات 
املاضي".

الربيعــي، أن "العودة إلى  وأضاف 
الدائرة االنتخابية غير ممكنة ألننا 
امام قانون نافذ مت التصويت عليه 
يعتمد علــى التعــدد، ولم يتبق 
لنا ســوى امللحق الذي يحدد الية 

التعدد".
السياســية  "الكتــل  وطالــب، 
باإلســراع في تقــدمي مقترحاتها 
إلــى اللجنة القانونيــة النيابية 

بشأن تعدد الدوائر من أجل حسم 
املوضوع بأسرع وقت ممكن".

وأورد الربيعي، أن "قائمة ســائرون 
هــي الوحيدة التي بــادرت بتقدمي 
املقترحات بجعل كل مرشح دائرة 
انتخابية واحدة، بالتالي يقســم 
العــراق إلى 237 دائــرة انتخابية 
احملافظات،  اســتحقاق  بحســب 
وذلك حصل بعد رفع كوتا النساء 

واالقليات".
إال أن النائــب عــن ائتــالف دولة 

القانون علي الغامني يجد "املضي 
فــي الدوائر االنتخابيــة املتعددة 
يتطلــب اســتعدادات فنية مثل 

التعداد السكاني".
"الصباح  إلــى  الغامنــي،  وأفــاد 
اجلديد"، بأن "العديد من االقضية 
والنواحــي متداخلة كما أن هناك 
اســتحداثها  مت  قد  ادارية  وحدات 
ولم تدخل في السجالت الرسمية، 
وهذه معرقالت حتول دون التطبيق 

السليم للدوائر املتعددة".

القوى الشيعية تدعم الدوائر المتعددة 
لالنتخابات رغم الخالفات على اعدادها

باستثناء دولة القانون والفضيلة

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
قدم عضو اللجنة املالية النيابية 
أربعة  األحد،  العيساوي،  فيصل 
األموال  توفر  إنها  قال  مقترحات 
خلزينــة الدولة وتغطي النفقات 
الداخلي  االقتــراض  عن  وتغني 
واخلارجــي، من بينهــا "رفع يد 
الدولــة" عــن ملــف املصافي 

وتوزيع املنتجات النفطية.
تصريح  فــي  العيســاوي  وقال 
إن  اجلديــد،  الصبــاح  تابعتــه 
"املبالغ التــي يجري احلديث عن 
رغبة احلكومة في اقتراضها، هي 
بحكم املضطر لتغطية نفقات 
الرواتب واملشــاريع االستثمارية 
وبعــض األمور االخــرى"، مبيناً 
أننا "بالوقــت احلالي نبحث مع 
املؤسســات بشكل جدي  باقي 
على إيجاد طــرق أخرى لتغطية 
االقتراض  عن  واالبتعاد  النفقات 
أو تقليلــه على األقــل في هذه 
الفتــرة لضمــان عــدم تكبيل 

البلد باملزيد من الديون الداخلية 
واخلارجية".

وأضاف، أنــه "واقعيــاً ال توجد 
حلول سريعة وعاجلة تستطيع 
املشــاكل بشــكل كامل،  حل 
لكــن بحال مضينــا في بعض 
احللول في هذه الفترة ومن بينها 
رفــع الدولة يدها عــن موضوع 
املنتجــات  وتوزيــع  املصافــي 
النفطية فان هذا األمر ســيوفر 
خلزينة الدولــة ما ال يقل عن 15 
تريليــون دينار ســنوياً، وكذلك 
جباية  لتفعيــل  آليــة  وضــع 
الكهرباء بشــكل صحيح فأنه 
ســيوفر للدولة مــا اليقل عن 
7-9 تريليون دينار سنوياً، إضافة 
إلــى حتويل اجلمــارك والضرائب 
إلى النظــام االلكتروني واألمتتة 
جلميع مراكز اجلباية فأنه سيوفر 
آلية  مبالغ كبيرة، وكذلك وضع 
الستيفاء الديون املتراكمة بذمة 

شركات الهاتف النقال".

تفعيل جباية الكهرباء ورفع يد 
الدولة عن المنتجات النفطية 
يوفران األموال لخزينة الدولة

نائب في اللجنة المالية النيابية:



محليات 2

 

 بغداد _ الصباح الجديد :

أكـــد وزيــر الصناعــة واملعادن 
منهـل عزيـز اخلبـــاز أن مشروع 
املشــاريع  من  والصلب  احلديــد 
املهمة والتي حتظى بإهتمام كبير 

من احلكومة والوزارة . 
زيارتــه إلى  الوزير خــال  وقــال 
وتفقــده  البصــرة  محافظــة 
الشركة العامة للحديد والصلب 
كأول محطــة جلوالتــه امليدانية 
احملافظة  الوزارة فــي  لشــركات 
مكتــب  مستشــارة  يرافقــه 
رئيس الوزراء لشــؤون االستثمار 

الدكتورة : سهـى النجـار . 
وقـــال الوزير فــي مؤمتر صحفي 
عقده بعد وصوله البصرة مؤخرا 
التمويــل من أهــم معوقات  أن 
) مصانـع احلديـد  تأهيل  مشروع 
والصلـــب ( بســبب الظــروف 
االقتصاديــة والصحيــة احلرجة 
التي يعيشــها البلد ، مؤكداً أن 
الوزارة بذلت كل مابوســعها من 
أجل إيجاد احللول الناجعة وتوفير 
املبالــغ املطلوبة إلجناز املشــروع 
والذي يعد من املشاريع العماقة 
لتكون  التي يعول عليهــا كثيراً 
فاحتة خير على محافظة البصرة 

والعراق عموماً .
واشــار الوزير إلى أنه حرص كثيراً 
الدكتورة سهـــى  تواجــد  على 
النجـــار لإلطاع عن كثب على 
الوضع احلالي للمشــروع والنظر 
بإمكانيــة متويلــه مــن خــال 
االقتــراض مــن البنــوك احمللية 
بنقل  والدوليــة حيث ســتقوم 
الصورة احلقيقية إلى اجلهات التي 
لغرض  معها  التعــاون  باإلمكان 
توفيــر التمويــل املطلــوب بعد 
زمني محدد  وجدول  دراسة  وضع 
بغية إكمال املشروع وإعادة احلياة 
وحركة العمــل واالنتاج في هذا 

الصرح الصناعي الكبيـر . 
الــوزارة  أن  إلى  الوزيــر  ولفـــت 
أستطاعت إفتتاح سبعة مصانع 
ومشــاريع جديدة بعد تشغيلها 
بإمكانيــات ذاتيــة او مــن خال 
الشــركاء ومــن املؤمــل إفتتاح 
مشاريع ومصانع أخرى في الفترة 
املقبلــة والتي حتتــاج إلى مبالغ 
بســيطة إلجنازها وتشــغيلها ، 
حالياً  تتجــه  الوزارة  بــأن  مبيناً 

لتغطية احلاجــة احمللية وإعتماد 
سياســة تســويقية وتصديرية 
التي  واملنتجات  للمواد  صحيحة 
باإلمــكان تصديرها حيث جنحت 
الــوزارة فــي تصديــر املنتجات 
اإلمارات  دولــة  إلى  األســفلتية 
لتحقيق  جهودهــا  في  وماضية 
اإلنتشــار للمنتــج العراقي في 

الدول العربية واالقليميـة . 
أشارت مستشارة  جانبها  مـــن 
مكتــب رئيس الــوزراء الدكتورة 
سهـى النجـــار إلى أن احلكومة 
االقتصادية  والسياســة  احلالية 
القطاعات  دعم  على  تركز  للبلد 
والزراعية  الصناعية  االقتصادية 
لتوفيــر فــرص العمــل ودعــم 
اإلعتماد  دون  العراقــي  االقتصاد 
على قطاع النفط فقط ، مؤكدة 
أن هناك إهتمام كبير جداً إلحياء 
داعماً  لتكون  العراقية  الصناعة 

إلقتصاد البلـد .
بعد ذلك تفقـــد الوزير الشركة 
األســمدة  لصناعــة  العامــة 

الثانية  اجلنوبيــة في محطتــه 
لزيارته إلى محافظة البصرة ، اذ 
املاك  مع  موسعاً  إجتماعاً  عقد 
املتقدم في الشــركة وأســتمع 
مستفيضني  وعرض  شــرح  إلى 
عــن الوضــع احلالي للشــركة 
الصعبة  والتحديــات  والظروف 
التــي واجهتهــا خــال الفترة 
املاضيــة وكميات اإلنتاج واألرباح 
 ٢٠١٩ العامني  خــال  املتحققة 
و ٢٠٢٠ ونســب التطور احلاصلة 
خال الســنوات املذكورة وحجم 
التعاون مــع وزارة الزراعة وغيرها 

من األمور األخرى ؟
كمــا جــرى إســتعراض آخــر 
مستجدات ) مشـــروع إنتـــاج 
سمـــاد الداب ( باملشــاركة مع 
لتلبية حاجة  بريطانية  شــركة 
أنواع  الزراعة مــن مختلف  وزارة 
األســمدة .  وبيـــن الوزيــر في 
مؤمتــر صحفــي عقــده عقب 
الزيــارة بأن شــركة األســمدة 
اجلنوبيــة من الشــركات الرائدة 

والداعمة  العراقية  الصناعة  في 
للقطــاع الزراعي من خال توفير 
األسمدة التي يحتاجها الفاحني 
احلكومة  دعم  مؤكداً   ، واملزارعني 
للصناعــات  الصناعــة  ووزارة 
ومنها  املهمــة  اإلســتراتيجية 
في  ، معرباً  األســمدة  صناعــة 
ذات الوقت عن شــكره وإمتنانه 
للتعاون املثمر والبناء الذي يبديه 
وزيــر الزراعة في دعــم املنتجات 
واألدوية  األســمدة  من  الوطنية 
وتشــجيعه  واملبيدات  البيطرية 
 ، الوطنية  للصناعــة  الكامــل 
متمنياً حملافظــة البصرة التقدم 
واإلزدهــار ومؤكداً بأنه ســيكون 
عون وســند للوصول إلى الهدف 
األسمى وهدف دولة رئيس الوزراء 
فــي البرنامــج احلكومــي برفع 

شعـار ) صنـع فـي العـراق ( .  
كما تفقـــد الوزير في ثاني زيارة 
لصناعــات  العامــة  الشــركة 
النســيج واجللــود للوقوف على 
إنتظــام ســير العمل في  مدى 

وطلبات  أحوال  وملتابعة  الشركة 
العاملني فيهـا . 

مســتهل  في  الوزيــر  وعقـــد 
ضم  موســعاً  إجتماعاً  زيارتــه 
الشــركة  في  املتقــدم  املــاك 
آخر  إلستعراض  اجللدية  ومصنع 
اإلنتاجية  العملية  مســتجدات 
املشــكات  وأبرز  والتســويقية 
واحللــول  القائمــة  واملعوقــات 

املطروحة حللها وحسمها .
وأبدى الوزيــر عددا من التوصيات 
والتوجيهــات حيــث أشــار إلى 
أهمية زيادة التنســيق والتواصل 
مع الوزارات واجلهات املســتفيدة 
لتلبيــة إحتياجاتها من مختلف 
املنتجــات اجللدية والنســيجية 
على  ، مشدداً  الطبية  واملنتجات 
والنوعية  اجلــودة  مراعاة  أهمية 
اإلنتاج  في  القياسية  واملواصفة 
لتعزيــز ثقة مؤسســات الدولة 
جانب  إلــى  الشــركة  مبنتجات 
الســعي والعمــل احلثيث على 
دميومة حتريــك عجلة اإلنتاج في 

واملعامل وتطوير  كافة املصانــع 
الطاقات  ورفع  املنتجــات  وتنويع 
توجه  مــع  متاشــياً  اإلنتاجيــة 
وزارة الصناعــة واملعــادن نحــو 
إعــادة إحياء وتشــغيل املصانع 
واملشــاريع الصناعيــة وتفعيل 
شعـــار ) صنـــع فـــي العـراق 
( ، داعيــاً إلــى جتاوز املشــكات 
ومعاجلــة اإلخفاقات الســابقة 
لتحقيق  جديــدة  مبرحلة  والبدء 
طفرة نوعية في مستوى العمل 
، ســيما  واإلنتاج في الشــركة 
الصناعية  الشــركات  من  وأنها 
العماقة والتي تتمتع بإمكانيات 
وطاقات كبيرة تستحق اإلهتمام 

والتطويـر . 
كمـــا أجرى الوزير وعلى هامش 
الزيارة جولة ميدانية في معامل 
) مصنـــع اجللديـة ( وأطلع على 
املصنع  ومنتجات  اإلنتاج  مراحل 
من البســطال العسكري ووعد 
مبفاحتة اجلهات املعنية لتســويق 

املنتجـات .

وزيـر الصناعـة يؤكـد اإلسراع فـي تشغيـل 
مشـروع الحديـد والصلـب بالبصرة

المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل الحكومة والوزارة

اكد وزير الصناعة 
أن الوزارة بذلت كل 
مابوسعها من أجل 

إيجاد الحلول الناجعة 
وتوفير المبالغ 

المطلوبة إلنجاز 
المشروع والذي 

يعد من المشاريع 
العمالقة التي يعول 

عليها كثيرًا

االثنني 14 أيلول 2020 العدد )4493(

Mon.14 Sep. 2020 issue )4493(

رئيس اجلامعة مع فريق التصنيفات الذي سيزور الكليات لرفع مستوى البحث العلمي

بعد دخول جامعة البصرة في تصنيف التايمز البريطاني عالي الجودة.

 

البصرة _ سعدي السند :

كشــف رئيــس جامعــة البصرة 
الدكتــور ســعد شــاهني حمادي 
عــن دخــول اجلامعة ضمــن ثاث 
جامعات عراقية هي البصرة وبغداد 
والتكنولوجيــة في تصنيف التاميز 

البريطاني عالي اجلودة.
واكد شــاهني على اهمية  احلفاظ 
علــى هــذا التصنيــف ودوامــه 
والدرجــة التي كســبتها اجلامعة 
الوقت  داعيا في   ، التصنيف  ضمن 
ذاته  اســاتذة اجلامعــة  الى بذل 
والتعاون  العلمية  املزيد من اجلهود 
مع فريق التصنيفات الذي ســيزور 
البحث  مســتوى  لرفع  الكليــات 
العلمي والبحــوث التي هي ضمن 
واالستدامة  سكوبس  مستوعبات 
اخلضــراء ومناقشــة الكثيــر من 
التي من شــأنها  العلمية  االبواب 
رفع املســتوى العلمي في اجلامعة 

للجامعــات  منافســة   لتكــون 
العربية والعاملية.

التقييم البيئي ملصب شط 
العرب واملياه البحرية

وناقشــت كلية العلــوم بجامعة 
البصرة البحث املوســوم )التقييم 
واملياه  العرب  البيئي ملصب شــط 
التكامل  دليل  باستعمال  البحرية 
املصبــي ( للباحث أحمد جاســب 
جبار . وهدف  البحــث الى تقييم 
واملياه  العرب  منطقة مصب شط 
البحريــة بتطبيق دليــل التكامل 
التركيبة  املعتمد علــى  املصبــي 
الســمكية ، الــذي تضمن قياس 
20 عامــا بيئيــا منهــا العوامل 
حرارة  احلياتية كدرجة  غير  البيئية 
الهيدروجيني  واالس  والهــواء  املاء 
وامللوحــة  املــذاب  واالوكســجني 
والعــكارة والشــفافية واملتطلب 
والكاربون  لألوكسجني  الكيميائي 
الكلي  والفسفور  العضوي  الكلي 
ونسجة التربة وعناصر الكالسيوم 

والبوتاســيوم  والصوديــوم 
والكاربونات  والكبريتات  والكلورايد 

والبيكاربونات.
واوصت الدراســة االســتمرار في 
البيئية وعلــى مدار العام  املراقبة 
العلمية  الســفرات  خــال  مــن 
جهد  تطورات  ومعرفــة  املنتظمة 
الصيــد التجــاري وغيــر التجاري 
وضرورة إجراء العديد من الدراسات 
والتي  العراقية  البحرية  املياه  على 
تعد احد املــوارد االقتصادية ووضع 
احللول للمشاكل التي تواجه بلدنا 

مستقبا.

أثر وباء كورونا على
 مدد التقادم

نظمت كليــة القانون في جامعة 
البصرة ندوة علميــة حول أثر وباء 

كورونا على مدد التقادم.
الباقي  اعتدال عبد  الباحثة  وبينت 
يوســف العضب  االثــر القانوني 
القانونية  املدد  جلائحة كورونا على 
اخلاصة في القوانني العراقية منها 

قانون املرفعات املدنية العراقي رقم 
يوثر على  )٨٣(لســنة ١٩٦٩وكيف 
حق الطعــن بطريقة ممكن ان تؤدي 
الى ) ضايع حقــه ( في الطعن مما 
يعد مخالفة ملبــادئ العدالة التي 
ينص عليها القانون املدني العراقي 

رقم ٤٠/لسنة ١٩٥١.
وان اعطــاء الفكرة عن غرض وضع 
مــدد خاصــة للطعــن باالحكام 
الصادرة من القضاء وتاثير اجلائحة 
واحلظــر الصحي على اســتعمال 
الطاعن  قبــل  مــن  املــدد  هــذه 
في  اســتثاء  ايجاد  امكانية  ومدى 
اســتعمال هذه املدد تتماشي مع 
مبــادى العدالة وعــرض بوربونيت 
املعاجلات  اليضــاح  للمشــتركني 
والتوصويــات املطروقــة لتافــي 
احلاصلة  القانونيــة  االشــكالية 

بتاثير اجلائحة.
وتوصلت احملاضرة الــى اقتراح الية 
قانونيــة باحلــكام اعتمادهــا كل 
االشــكالية احلاصلة والتي تضمن 
عدم ضياع حــق الطاعن من خال 
اعتماد مبدأ العذر واملانع الشرعي.

تقرير

رئيس الجامعة يؤكد اهمية الحفاظ على هذا التصنيف ودوامه والدرجة التي كسبتها الجامعة ضمنه

بغداد _ الصباح الجديد :
بتوجيــٍه من وزيــر النفط احســان عبد اجلبار 
واحلقول  للرقــع  االمثل  االســتثمار  بضــرورة 
الغازية في العــراق وخصوصا املناطق الغربية 
منه ، مت عقد اجتماع ترأســه مديرعام شركة 
االستكشــافات النفطية نشوان محمد نوري 
في قاعة الدبوني ، حضــره معاون املدير العام 
لشــؤون املشــاريع  د . اســامة رؤوف حسني 
ومديري الهيئات واالقسام الفنية في الشركة 
. ملناقشة توجهات الوزارة في استكشاف الرقع 
واحلقول الغازية الواقعة فــي اجلزء الغربي من 
العراق وامكانية التوجه الى تلك املناطق للبدء 
بتنفيذ عمليات املســح الزلزالي ثنائية وثاثية 
االبعاد ، فضاً عن استكشاف املناطق التي لم 
تُستكَشــف بعد بأحدث التقنيات املتوفرة في  

مجال املسح الزلزالي.        
 كما وجــه املدير العام بتشــكيل فريق عمل 
مــن الهيئات واالقســام الفنية الجــراء زيارة 
استطاعية ملنطقة املشروع ووضع آلية عمل 
بالتنســيق مع احلكومة احمللية فــي احملافظة 
وتثبيت موقــع مخيم الفرقــة  ، مؤكداً على 
اهمية العمل واالســتثمار فيها واستكشاف 
الغــاز الطبيعــي كونه اهــم مصادر  حقول 
الطاقة فــي الوقــت احلاضر إذ ميكــن إحاله 
محل مصادر الطاقة االخــرى ملا له من اهمية 
كبيرة في التنمية االقتصادية وحماية البيئة ، 
ومباينعكس ايجاباً على الواقع االقتصادي للباد 
، فضاً عن توفير فرص عمل البناء املناطق خال 

تنفيذ عمليات االستكشاف .  

 بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات 
الغاز املهندس علي عبدالكرمي املوســوي خال 
لقاء متلفز عن وصول اجمالي عدد الســيارات 
التي تعمل بالوقود املزدوج )بنزين + غاز ( الى 12 

الف سيارة في عموم العراق .
واوضح املوســوي ان املشــروع الذي تبنته وزارة 
النفط ومن خال شــركتنا اثمر عن تقدم كبير 
في ازديــاد اعداد الســيارات التــي تعمل اآلن 
بوقود الغاز الســائل )LPG(  وهــذا جاء نتيجة 
التخطيــط الســليم واجلهود احلثيثــة التي 
تبذلها املــاكات العاملة في هــذا اجملال  ومن 
خال ورشها املنتشــرة في عموم العراق التي 
املواطنني  لعشرات  يومياً  اســتقبالها  تواصل 
من اصحاب املركبات الراغبني بأضافة املنظومة 

لسياراتهم.
واكــد املوســوي ان املنظومــة احلالية هي من 
مناشــئ أوروبية وذات مواصفــات فنية كبيرة 
ويحتوي على ســتة انظمة للحماية واملقاومة 

لدرجات حرارة تصل الى ٧٠ درجة مئوية .
وأشار مدير عام الشركة الى ان املميزات الكثيرة 
التي تتمتع بهــا منظومة الغــاز ومنها  انها 
صديقة للبيئة  واقتصادية حيث ان  ســعر لتر 
الغاز هو  ٢٠٠ دينار للتر الواحد مقارنة بالبنزين 
احملســن ٨٥٠ دينار للتر الواحد فضا عن نقاوة 
الغاز )االوكتني( تصل الى اكثر من ١١٠ مقارنة 
بالبنزين احملســن الذي تصل نسبة النقاوة فيه 

الى ٩٤ .
ان وزارة النفط متمثلة بالشركة  واضاف ايضاً 
العامة لتعبئة وخدمــات الغاز  وضمن اخلطة 
السنوية املوضوعة  بصدد افتتاح منافذ جديدة 
لتعبئة وقود الغاز الســائل للسيارات في عدد 
من محطات تعبئة الوقود في بغداد واحملافظات 
، اضافة الى افتتاح عــدة منافذ اخرى في عدد 
من معامل الغاز احلكومية واالهلية ليبلغ عدد 
املنافذ التي جتهز الغاز الســائل للسيارات االن 
الــى ٥٠ منفذ نظراً لزيادة االقبــال على التزود 

بوقود الغاز املسال . 

واسط _ الصباح الجديد :
بحضور مدير بلدية الدبوني املهندس 
غــزوان غالب كاظم اســتقبل مدير 
بلديات واسط وجهاء وشيوخ ناحية 
الدبونــي واملتمثــل بالشــيخ علي 
البطيخ شــيخ عشائر شمر وبعض 
مشايخ الناحية وذلك من اجل تلبية 
متطلبات الناحية من توفير اخلدمات 
ودعم جهود ماكات البلدية وعملها 
املســتمر برغم الضــروف الصعبة 

ووباء جائحة كورونا ’
وقد اكــد مدير بلديات واســط بأن 
اخلدمــات هو حــق من حقــوق ابناء 

الناحية وتوفيرها هو واجب علينا
ونســعى لتوفيرها بكل االمكانيات 
التــي لدينا ، مشــيدآ بالــدور الذي 
وابناء  ووجهاء  نلتمسٌه من شــيوخ 
الناحية من تعاون وحرص كبير على 

مدينتهم وخدمة املصلحة العامة.

 بغداد _ الصباح الجديد :
واصــل الدكتور عــاء احمد اجلبوري 
امليدانية لدوائر  زياراتــه  التجارة  وزير 
، حيث اطلع على  الوزارة  وشــركات 
ســير العمل في الشــركة العامة 
عام  مدير  والتقــى  احلبــوب  لتجارة 
الشــركة ومعاونــي املديــر العام و 

الكادر املتقدم في الشركة . 
اجلبــوري وبعــد لقائــه مبديــر عام 
الشركة ومعاوني املدير العام  بعدها 
اقســام  اجتماع مــع مدراء  عقــد 
الشــركة ، وحتدث عن تاريخ الشركة 
العريــق واهميتها في تأمني مفردات 
البطاقــة التموينيــة وهــي مصدر 
من خال  العراقي  للمواطــن  االمان 

توفير رغيف اخلبر . 
وكشف الوزير خال حديثة عن كثرة 
الكام الذي يتداول عن ماك الشركة 
، وهذا الشــي يجعلنــا نقف كثيرا 

والبــد من متابعته . ، الفتــا الى اننا 
والقوانني  بالتعليمات  االلتــزام  نريد 
الذي يجب ان تطبــق على اجلميع  ، 
نحتاج في جتارة احلبوب اعادة صياغة 
التعامــل مــع املوظفني مــن خال 
االبتعــاد عن التمايز  واالســتثناءات 
على حساب االخرين .  وخاطب االدارة 
الشــركة علــى ضرورة  العامة في 
تكــون هذه  وان  الســياقات  توحيد 
السياقات منهاج عمل مركزي لكل 
الفروع ولكل املواقع .، ووجه االقسام 
التطور  العاقة بضرورة مواكبة  ذات 
التقنــي والعلمي والهميــة تقنية 
املعلومــات نطالب تنظيــم برنامج 
موحد يضم كل الفعاليات التي جترى 
في الســايلوات واملواقع يضم كافة  
املواقع  فيها  تتعامل  التي  املعلومات 

ويكون مرجع سريع لذوي العاقة .
وطالب الوزير خــال حديثه بضرورة 

االهتمام بادارة فريق اجلودة والتوجيه 
بترشيح شخص مهني وذو اختصاص 
من كل سايلو لتشكيل هذا الفريق 
تكون مهمته مناقشة كل املواضيع 
ويعد  الشــركة  عمل  تخــص  التي 
هــذا الفريــق دراســة تناقــش في 
اقصى ماميكن مناقشــته و امكانية 
املناقشــة في مجلــس االدارة .  من 
جانب اخر التقى وزيــر التجارة بعدد 
من املوظفــني ، اللذين قدموا طلبات 
بخوصوص الغنب الذي يشــعرون به 
اسووه باقرانهم و كما وتلقى طلبات 
العاملني باالجــر اليومي و العاملني 

بنظام العقود
الشــركة  عام  مديــر  واســتعرض 
املهنــدس عبدالرحمن عجي طوفان 
مشــكات ومعوقــات الســايلوات 
املتوقفة عــن العمل ضروره تأهيلها 

الستيعاب احلنطة احمللية املنتجة .

استعدادات الستكشاف 
الغاز الطبيعي في المنطقة 

الغربية من العراق

١٢ الف سيارة تعمل 
بالوقود المزدوج ) 

البنزين والغاز السائل(

مدير بلديات واسط يدعو الى توفير جميع 
احتياجات ناحية الدبوني

وزير التجارة يطلع على سير العمل في الشركة 
العامة لتجارة الحبوب
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أصيب عدد من اجلنود األتراك، مســاء الســبت، إثر قصف 
صاروخي ومدفعي اســتهدف نقطة مراقبة في ريف حلب 
الغربي، شــمالي ســوريا. وقال مصدر ميداني إن القصف 
اســتهدف النقطة التركية في منطقــة الغزاوية غربي 
حلب، وأسفر عن إصابة سبعة من اجلنود األتراك. وأوضح أن 
مصدر القصف مناطق خاضعة لســيطرة قوات احلكومة 
و”قوات ســوريا الدميقراطية” بريف مدينة عفرين، شــمال 
غربي حلــب. في غضون ذلــك، قال ناشــطون إن القوات 
التركية اســتهدفت مواقع قوات النظــام في “الفوج 46” 
غــرب حلب، ومواقع لـ”قســد” في ناحية شــيروا التابعة 

ملنطقة عفرين عقب استهداف نقطتها العسكرية.
وفي الســادس من ســبتمبر اجلاري، أصيب جنديان تركيان 
بجروح، في إطالق نار نفذه مسلحون مجهولون في محيط 
قاعدتهم العســكرية، ببلدة معترم فــي محيط مدينة 
أريحا جنوبي إدلب. وتشهد هذه املنطقة عمليات مسلحة 
ضد اجلنود األتراك، إذ أكد املرصد أنه في 29 أغســطس، مت 
تفجير آلية مفخخة وشن هجوم مسلح استهدف نقطة 
تركية في قرية سلة الزهور غربي إدلب. وشهدت املنطقة 
استنفارا متواصال من قبل القوات التركية على طول طريق 
الالذقية – حلب الدولي، انطالقا من نقطة اشــتبرق وصوال 
إلى بلدة نحليا في ريف إدلــب الغربي. ونوه املرصد إلى أن 
مجموعة تطلق على نفسها “كتائب خطاب الشيشاني”، 
تبنت االســتهدافات املتكررة للدوريات الروسية - التركية 
في أغسطس املاضي، على طريق “M4”، دون معرفة تبعية 

تلك اجلهة حتى اللحظة.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
توصلت االستخبارات البريطانية إلى أّن حتالفاً قد نشأ بني 
“حزب اهلل” اللبناني” وجماعة “اجليش اإليرلندي اجلمهوري 
اجلديد” التي تعرف بـ)New IRA(، تضمن مّد احلزب اللبناني 
نظيره األيرلندي باملال والســالح، بحســب تقرير نشــرته 

صحيفة “صنداي تاميز” البريطانية.
ويعتقــد، وفقاً للتقريــر، أّن “اجليش اجلمهــوري اإليرلندي 
اجلديــد”، أكبر جماعــة جمهورية إيرلنديــة معارضة، قد  
حصل على قذائف هاون وأسلحة هجومية عّدة، فضالً عن 
متويل مالي. وبدأ تواصل عناصر اجملموعة املعارضة مع “حزب 
اهلل” وبعض اجلماعات الفلسطينية حوالى عام 2017، كما 
أّن البعض منهم سافر إلى لبنان عام 2018 للقاء ممثلني عن 
احلزب، وحصلوا بعدها على أسلحة، وفقاً للمصدر نفسه.

وأوضحت الصحيفة أّن اجلناح السياسي للجماعة يدعى 
“ســوارد”، وهو داعم ثابــت إليران، وســبق ونّظم اعضاءه 
احتجاجــات حتت مســمى “دعم فلســطني” في كل من 

إيرلندا وبريطانيا.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
كشــف رئيــس اســتخبارات 
الدفــاع البريطانية أن روســيا 
تطور صاروخــا يعمل بالطاقة 
النووية، ميكنــه التحليق حول 
الغالف اجلوي لألرض لســنوات 
متتالية وهو مجهز للضرب في 

أي حلظة.
الذي  للتهديد  وخالل توضيحه 
تتعرض له بريطانيا، املســتند 
على مراجعــة أمنية ودفاعية 
جيم  اجلنرال  قــال  للحكومة، 
هوكنهــول إن روســيا “جتازف 
بحــدود العلــم واملعاهــدات 
الدوليــة” فــي مخططاتهــا 

لتطوير أسلحة جديدة.
وقال رئيس استخبارات الدفاع: 

“تختبر موســكو نظام صاروخ 
النووية  بالطاقــة  يعمل  كروز 
دون الصوتيــة، ويتمتــع مبدى 
الهجوم  يتيح  وســوف  عاملي، 
من اجتاهــات غيــر متوقعة “، 
التليغراف  لصحيفــة  وفقــا 

البريطانية.
على مصدر طاقته  واســتنادا 
النووي، فإن الصاروخ الروســي 
مفتوحا  وقتــا  ميتلك  اجلديــد 
قبل  الهــدف  فوق  للتحليــق 
ضربه، على عكــس الصواريخ 
األخرى التــي متلك وقتا محددا 
قبل  الهــدف  فوق  للتحليــق 

ضربه.
ووفقا للتليغــراف، فأن اجلنرال 
 “ هوكنهــول يقصد صــاروخ 

9M730 بوروفيستنك” الروسي 
اجلديد.

فــي  انفجــارا  أن  ويعتقــد 
املاضي،  العام  من  أغســطس 
فــي القاعدة العســكرية في 
نيونوكسا، شمال غرب روسيا، 
 9M730 “ جنم عن تعطل صاروخ

بوروفيستنك”.
كمــا ســلط رئيــس اخملابرات 
الضوء على االستثمار الروسي 
الكبير فــي الغواصات وقدرات 
أعماق احمليطــات مثل “مركبة 
غير مأهولة حتت املاء قادرة على 
إيصال حمولة نووية إلى أهداف 
مجموعات  حتى  أو  ســاحلية 
حاملة في البحر” والقدرة على 

تهديد الكابالت البحرية.

هوكنهــول:  اجلنــرال  وقــال 
تعرض  للــروس  القدرات  “هذه 
املدنيــة  التحتيــة  البنيــة 
والعسكرية للمملكة املتحدة 
الهجــوم  خلطــر  وحلفائهــا 
التقليدية  باملتفجرات  املباشر 
واألســلحة النوويــة، مما يحد 
من اخليــارات أو يزيد اخملاطر في 

أوقات األزمات”.
ويعد صــاروخ كروز طويل املدى 
للتنصت  العميقة  والغواصات 
أو قطع كابــالت اإلنترنت حتت 
البحر أمثلــة على كيف ميكن 
لكميــة صغيرة مــن القدرات 
تقيــد  أن  للغايــة  املتطــورة 
اخليــارات الغربية خــالل فترة 

تدهور العالقات مع الكرملني.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
تواصل قوات خفر الســواحل 
شــرقي  حضرموت  مبحافظة 
اليمــن، تنفيــذ مهامها في 
منذ  اإلقليمية  امليــاه  حماية 
تأسيســها من قبل التحالف 

العربي قبل سنوات.
وجنحت قوات خفر الســواحل 
حضرموت  شواطئ  تأمني  في 
مــن التهريب، وذلــك نتيجة 
احلركة الدؤوبــة التي ال تهدأ 
لــزوارق البحرية التابعة لهذه 

القوات.
قــوات خفر  وتتطلــب مهام 
احملافظــة  فــي  الســواحل 
 276 مــن  ألكثــر  متشــيطا 
 150 يعادل  مــا  أي  كيلومترا، 
شــواطئ  من  بحريــا  ميــال 

احملافظة.
خفر  قــوات  قائــد  وأوضــح 
الرائد  الســواحل بحضرموت 
ماجد أبو بكــر العوبثاني، أنه 
رغم الظــروف العصيبة التي 
متر بها البــالد، فإن قوات خفر 

احملافظة جنحت  في  السواحل 
واستطاعت  مهامها  أداء  في 
تأمني شــريط ساحلي طويل 
من عمليات التهريب بأنواعها 
إلى جانب مهامها األخرى في 

عمليات اإلنقاذ واملساعدة.
خفــر  قــوات  أن  وأضــاف 
قامت  احملافظة  في  السواحل 
إجراءات صارمة  بفرض  مؤخرا 
لتنظيم حركة املالحة لسفن 

الصيد التقليدي.
وقال قائد األمن البحري بقوات 

السواحل في حضرموت  خفر 
مالزم ثاني محميدان حســن 
اجلريــدي، إن قادة قــوات خفر 
الســواحل يرجعــون النجاح 
الــذي حققوه إلى مســاندة 
العربي، وخصوصا  التحالــف 
دعــم دولة اإلمــارات العربية 
لهــذه  املســتمر  املتحــدة 
القوات منذ إعادة تأسيســها 
وتســليمها بشــكل رسمي 
ملهامهــا فــي حمايــة املياه 

اإلقليمية.

الصباح الجديدـ  وكاالت :
األميركي،  الرئيــس  توجــه 
االول  امــس  ترامب،  دونالــد 
نيفادا  واليــة  إلى  الســبت، 
األميركية، في محاولة حلشد 
مزيد من الدعــم اجلماهيري 
في والية أظهرت استطالعات 
الرأي أن منافســه عن احلزب 
الدميقراطي، جو بايدن، يتفوق 

فيها.
ويتأخر ترامب عن بايدن، الذي 
شــغل منصب نائب الرئيس 
باراك  الســابق،  األميركــي 
الرأي  أوباما، في استطالعات 
الوطنيــة وفي نيفــادا، التي 

خسرها ترامب أمام كلينتون 
في سباق الرئاسة عام 2016.
وينوي ترامب حضور فعاليات 
نيفادا  واليتي  فــي  انتخابية 
وأريزونــا، خــالل ثالثــة أيام، 
منه  الرحلة  ستتطلب  حيث 
والية كاليفورنيا  التوقف في 
للوقــوف على آخر  االثنــني، 

تطورات احلرائق هناك.
الغربية  الســواحل  وتشهد 
للواليــات املتحــدة منذ أيام 
قرب  تتوزع  احلرائق  عشــرات 
احلدود مع كندا واملكســيك 
واشــنطن  واليــات  وفــي 
متدّدت  وكاليفورنيا،  وأوريغون 

الذي  املزمــن  اجلفــاف  جراء 
تعاني منــه املنطقة وهبوب 

رياح قوية.
وتلعــب “الواليات املتأرجحة” 
انتخابات  أي  في  دورا حاسما 
رئاســة أميركيــة، ويعــول 
خاصة  املرشــحون،  عليهــا 
الواليــات التــي تتمتع بعدد 
كبير مــن املندوبني في اجملمع 

االنتخابي.
املتأرجحــة غيــر  الواليــات 
مضمونة، ويبذل املرشــحون 
الســتمالة  كبيرة  جهــودا 

الناخبني فيها
“املتأرجحة”  الواليــات  تلعب 

انتخابات  أي  في  دورا حاسما 
رئاسة أميركية، ويعول عليها 
الواليات  خاصة  املرشــحون، 
بعــدد كبير من  تتمتع  التي 
املندوبني في اجملمع االنتخابي

ورغم أن ن مرشــحي احلزبني، 
والدميقراطــي،  اجلمهــوري 
يعتمدون على واليات عادة ما 
تصوت لصالــح أحدهما، إال 
أن الواليــات “املتأرجحة” غير 
مضمونة، ويبذل املرشــحون 
الســتمالة  كبيرة  جهــودا 
خالل  مــن  فيها،  الناخبــني 
احلمالت، واإلعالنات التي تبث 

على وسائل اإلعالم اخملتلفة.

إصابة جنود أتراك في 
قصف صاروخي بريف حلب

االستخبارات البريطانية: 
حزب اهلل والجيش 

الجمهوري االيرلندي حليفان

صاروخ روسيا النووي الجديد بإمكانه
 أن يدور حول العالم لسنوات

خفر السواحل اليمنية تؤمن شواطئ حضرموت من التهريب

ترامب يتجه إلى نيفادا أمال في قلب األمور 
لصالحه بالسباق الرئاسي

متابعة ـ الصباح الجديد :

البحرين  أن توقــع  املزمــع  مــن 
اتفاقية الســالم مع إسرائيل في 
اإلمارات  بجانــب  األبيض،  البيت 
يوم غد الثالثاء، وسيمثل البحرين 
وزير اخلارجية عبداللطيف الزياني، 
بينما يوقــع االتفاقية من اجلانب 
بنيامني  الوزراء  رئيس  اإلسرائيلي 

نتانياهو.
وقال رئيس احلكومة اإلسرائيلية، 
بنيامــني نتانياهو، امــس األحد، 
إن الســالم التاريخي مع اإلمارات 

والبحرين سيكون مختلفا.
رغبــة  إلــى  نتانياهــو  وأشــار 
الشعوب اإلسرائيلية والبحرينية 

واإلماراتية بهذه االتفاقات.
وأضــاف نتانياهو، في مســتهل 
أنه  األسبوعية،  احلكومة  جلسة 
اتفق مع ملك البحرين على إقامة 
وعالقات  رســمية  سالم  عالقات 

دبلوماسية بني البلدين.
اخلليجية  الدولة  البحرين  وكانت 
الثانيــة التــي تعلن عــن توقيع 
اتفاقية ســالم مع إسرائيل، بعد 
بادرت بهذه اخلطوة  التي  اإلمارات 
الواليات  برعايــة  جــاءت  التــي 

املتحدة، الشهر املاضي.
امس  ُعمــان،  ســلطنة  ورحبت 
األحد، بإعالن اتفاق مملكة البحرين 

وإسرائيل على إبرام اتفاق سالم.
وأصدرت السلطنة بيانا جاء فيه: 
باملبادرة  ُعمان  ســلطنة  “رحبت 
التــي اتخذتها مملكــة البحرين 
الشــقيقة فــي إطــار حقوقها 
الثالثــي  واإلعــالن  الســيادية 
املشــترك حــول العالقــات مع 

إسرائيل”.
يكــون هذا  أن  “تأمل  وأضافــت: 
اجلديد  االســتراتيجي  التوجــه 
الــذي اختارتــه بعــض الــدول 
العربيــة رافدا عمليا ينصب نحو 
حتقيق الســالم املبني على إنهاء 
لألراضي  اإلســرائيلي  االحتــالل 
دولــة  وقيــام  الفلســطينية 

فلسطني املســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وهو ما يجسد 
مبدأ حــل الدولتــني، كما تنص 
عليه املواثيــق والقرارات العربية 
واألممية ويعكس في نفس الوقت 
تطلعات ومطالــب جميع الدول 
والشــعوب احملبة للسالم العادل 
الشــرق  في  والدائم  والشــامل 
أجمع”،  العالــم  وفي  األوســط 
حســبما أوردت وكالــة األنبــاء 
الُعمانية. وكان الرئيس األميركي 
اجلمعة  أعلن  قــد  ترامب،  دونالد 
البحرين  اتفاق مملكــة  املاضــي، 
سالم،  اتفاق  إبرام  على  وإسرائيل 

واصفا إياه بـ”اإلجناز التاريخي”.
وغرد ترامب على حسابه الرسمي 
عبر تويتــر، قائال: “إجنــاز تاريخي 

آخــر اليوم صديقانــا العظيمان 
يتفقان  البحرين  ومملكة  إسرائيل 

على اتفاق سالم”.
وتابــع: “ثاني دولــة عربية تصنع 
السالم مع إسرائيل في 30 يوما!”، 
في إشارة إلى اتفاق السالم الذي 
أبرمته دولة اإلمارات مع إسرائيل.

بحريني  أميركــي  بيــان  وقــال 
إســرائيلي مشــترك، إن الرئيس 
والعاهل  ترامب،  دونالد  األميركي 
البحريني امللك حمد بن عيسى بن 
الوزراء  ورئيس  آل خليفة،  سلمان 
نتانياهو،  بنيامــني  اإلســرائيلي 
حتدثوا اليــوم، ومتت املوافقة على 
دبلوماسية كاملة  إقامة عالقات 

بني إسرائيل ومملكة البحرين.
تاريخي  اختراق  “هذا  البيان:  وتابع 

لتعزيز السالم في الشرق األوسط. 
املباشرة  والعالقات  احلوار  فتح  إن 
بني هذين اجملتمعني الديناميكيني 
سيواصل  املتقدمة،  واالقتصادات 
التحول اإليجابي للشرق األوسط 
ويزيد االســتقرار واألمن واالزدهار 

في املنطقة”.
وأعربــت الواليــات املتحــدة في 
البيان، عــن “امتنانهــا” ململكة 
ورشــة  الســتضافتها  البحرين 
عمل الســالم من أجــل االزدهار 
التاريخيــة فــي املنامــة في 25 
النهوض  2019، “مــن أجل  يونيو 
والكرامــة  الســالم  بقضيــة 
والفــرص االقتصادية للشــعب 
الفلســطيني”. وأضــاف البيان: 
“سيواصل الطرفان جهودهما في 

هذا الصدد للتوصل إلى حل عادل 
وشامل ودائم للصراع اإلسرائيلي 
الشعب  لتمكني  الفلســطيني، 
كامل  حتقيق  من  الفلســطيني 

إمكاناته”.
أنه  من جانبها، أكدت إســرائيل 
“على النحــو املنصوص عليه في 
الرؤية مــن أجل الســالم، ميكن 
جلميــع املســلمني الذيــن يأتون 
زيارة املســجد األقصى  بســالم 
األماكن  والصالة فيه، وســتظل 
املقدســة األخــرى فــي القدس 
مفتوحة للمصلني السلميني من 

جميع األديان”.
وأعرب ملك البحرين ورئيس وزراء 
العميق  “تقديرهما  عن  إسرائيل، 
للرئيس ترامــب لتفانيه من أجل 

الســالم في املنطقــة، وتركيزه 
على التحديات املشتركة، والنهج 
البراغماتــي والفريد الذي اتخذه 

جلمع دولهما معا”.
كما أشاد الطرفان بدولة اإلمارات 
وولــي عهد  املتحــدة  العربيــة 
زايد  أبوظبي الشــيخ محمد بن 
 13 في  “لقيادتهمــا  نهيــان،  آل 
العالقات  إلعالن   2020 أغسطس 
مــع  الكاملــة  الدبلوماســية 

إسرائيل”.
مملكة  فــإن  البيــان،  وبحســب 
ترامب  البحريــن قبلــت دعــوة 
واإلمارات  إسرائيل  إلى  لالنضمام 
املتحــدة، فــي “حفل  العربيــة 
التوقيع التاريخي” في 15 سبتمبر 

2020، في البيت األبيض.

بدعوة من الرئيس األميركي ترامب

رحبت سلطنة 
عُمان بالمبادرة 

التي اتخذتها 
مملكة البحرين 

الشقيقة في 
إطار حقوقها 

السيادية واإلعالن 
الثالثي المشترك 

حول العالقات مع 
إسرائيل

البحرين توقع اتفاقية “ »السالم »“ مع إسرائيل في البيت األبيض غدا
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الصباح الجديد - وكاالت:
 

التــراث  مؤسســة  ازالــت 
 The Heritage»االمريكيــة
للسنة  العراق  اسم   »Foundation
الثانيــة مــن قائمة الدولــة التي 
مت تصنيفهــا على اســاس احلرية 

االقتصادية.
ووفقــا للجــدول الــذي اعتمدته 
والذي  تصنيفهــا  في  املؤسســة 
يقيــس مــدى ممارســات احلريــة 
ضمن  العالم  حــول  االقتصاديــة 
معاييــر مت اعتمادها، والذي شــمل 
ازالة اســم  180 دولــة فانه »متت 
العــراق من اجلدول مــع خمس دول 
اخرى شــملت ليبيا وليختنشتاين 

والصومال وسوريا واليمن«.

جاءت  »ســنغافورة  ان  واوضحــت 
باملرتبــة االولــى في اكثــر الدول 
تلتها  االقتصادية  باحلريــة  العالم 
هونغ كونــغ ومن ثم جــاءت ثالثا 
نيوزلندة، فيما تذيلت القائمة كوريا 

الشمالية تسبقها فنزويال«.
واكدت انه »متت ازالة اســم العراق 
بدون  االقتصادية  احلريات  من جدول 
اي تصنيف له نتيجة استمرار نقص 

البيانات املوثوقة بذات الصلة«.
السياسة  »أولويات  ان  الى  واشارت 
االقتصادية تشــمل كبــح جماح 
اإلنفــاق املالــي ، وكبح الفســاد ، 
وحتســن اإلدارة املاليــة ، وتقويــة 
االقتصاد  ان  املالي«، مبينة  القطاع 
العراقــي يعتمد إلى حد كبير على 
قطاع النفط ، لكن اإلنتاج سيظل 

مقيًدا بنقص االستثمار«.

وبينــت انه »علــى الرغــم من أن 
العراقين أحــرار قانونًا في امتالك 
العقارات وإنشاء األعمال التجارية ، 
إال أن حقــوق امللكية وإنفاذ العقود 
يضعفها الفساد والصراع«، مبينة 
ان »الفســاد منتشر في املشتريات 
احلكومين  للمســؤولن  وميكــن   ،
االنخراط في ممارســات فاسدة مع 
اإلفالت من العقاب، وتعد الرشــوة 
واحملســوبية  األمــوال  وغســيل 
األمور  من  العامة  األموال  واختالس 

الشائعة في البالد«.
واوضحــت انه » اإلنفــاق احلكومي 
في العراق بلــغ 36.7 في املائة من 
النــاجت احمللي اإلجمالــي على مدى 
وبلغ   ، املاضيــة  الثالث  الســنوات 
متوسط عجز امليزانية 3.2 في املائة 
من الناجت احمللي اإلجمالي وان الدين 

العام يعــادل ٪48.4 من الناجت احمللي 
اإلجمالي«.

ولفتت الى انه »ال تــزال التدفقات 
التجارية فــي العراق أقل بكثير من 
اإلمكانــات حيث ال يزال النشــاط 
التجاري واسع النطاق مكبوتًا حيث 
ان العديد من احلواجز غير اجلمركية 
تضــاف إلى تكلفــة التجارة ورغم 
العراق منفتح على االســتثمار  ان 
األجنبــي من حيــث املبــدأ ، لكن 
اليقن  وعدم  البيروقراطــي  اجلمود 
في السياسة واخملاوف األمنية تعيق 
منو االستثمار، مشيرة الى ان »بنوك 
الدولة تهيمن على أسواق االئتمان ، 
ويفتقر االقتصاد القائم على النقد 
إلى حد كبير إلــى البنية التحتية 
لنظام مالي حديــث يعمل بكامل 

طاقته«. 

تقـرير

للسنة الثانية .. مؤسسة أميركية تزيل اسم العراق من الحرية االقتصادية
اإلنفاق الحكومي بلغ 36.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي

بغداد - الصباح الجديد:
انخفضت يوم امس االحد اسعار صرف الدوالر في 
اسواق بغداد، فيما استقر في اقليم كردستان . 

وسجلت بورصة الكفاح املركزية في بغداد امس 
، 123150 دينــار عراقي مقابل 100 دوالر امريكي، 
دينار   123200 وســجلت بورصة احلارثية ببغداد 
مقابــل 100 دوالر. اما اســعار البيــع في محال 
الصيرفــة باألســواق احمللية في بغــداد بلغت 
123750 دينارعراقي، بينما كانت اســعار الشراء 
122750 دينار لكل 100 دوالر امريكي. ، وفي اربيل 
فقد شهدت اســعار الدوالر استقرارا حيث بلغ 
ســعر البيع 123300 لكل مائة دوالر، والشــراء 

وبواقع  123100 لكل مائة دوالر امريكي.

بغداد - الصباح الجديد: 
أعلنت الشــركة العامة إلنتاج كهرباء اجلنوب 
يوم امس االحد اجنــاز 62 في املئة من محطة 
كهرباء الرميلة الغازية في محافظة البصرة.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، 
»بإشــراف املدير العام للشركة العامة النتاج 
الطاقة الكهربائية في اجلنوب املهندس موفق 
يوســف عزيز، تواصل شــركة كار وبالتعاون 
اعمالها في  والفنية،  الهندسية  مع مالكاتنا 
نصب الــدورة املركبه املتكونة من وحدتن في 
 750 محطة كهرباء الرميلــة الغازية بطاقة 
ميغاواطا ومبدة 30 شهرا«. وأضافت أن نسبة 

إجناز احملطة وصلت إلى 62 في املئة.
وعلى وفــق بيان الشــركة فإن اجنــاز أعمال 
الوحدتن سيسهم في استقرار احملطة وزيادة 
انتاجها واالســتفادة من الطاقــة املهدرة من 
الوقود والغازات احملترقــة من الوحدات الغازية 
وتقليــل التلــوث البيئي، باالضافــة الى قلة 

تكلفة النص.

الصباح الجديد - وكاالت: 
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط  لكنها 
تكبدت خسارة أســبوعية للمرة الثانية على 
التوالي، إذ يتوقع املســتثمرون استمرار تخمة 
في املعــروض العاملي إذا زاد ضعف الطلب في 
ظل تنامــي حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في 

بعض الدول.
وأنهى خام برنت اجللسة على تراجع 23 سنتا، 
أو ما يعادل 0.6 باملئة، إلى 39.83 دوالر للبرميل، 
بينمــا صعد اخلــام األمريكي ثالثة ســنتات 
إلــى 37.33 دوالر للبرميــل. وانخفض اخلامان 
القياسيان بنحو ستة باملئة لكل منهما هذا 
األســبوع. تتنامى وتيرة اإلصابات اجلديدة في 
الهند أســرع من أي مكان آخــر، وأعلنت وزارة 
الصحة عن قفزة جديدة فــي حاالت اإلصابة 
اليوميــة إلى 96551 حالة جديدة يوم اجلمعة، 

مما يرفع اإلجمالي الرسمي إلى 4.5 مليون.

انخفاض سعر الدوالر 
في السوق المحلية 

انجاز ٪62 من محطة 
كهرباء غازية بالبصرة

استقرار اسعار النفط في ظل 
تراجع بالبورصة األميركية 

بغداد - الصباح الجديد: 

لتصديــر  العــراق  يســتعد 
الفائض  الشــعير  محصــول 
عن حاجة الســوق احمللية ، في 
األولى من نوعها  ســابقة هي 

ولم حتدث منذ عقود طويلة.
وكشف وزير الزراعة محمد كرمي 
في تصريح صحفي، عن »آليات 
وتفاصيــل تصديــر الشــعير 
املصدرون  بهــا  التي ســيقوم 
استيفاء  بعد  العراقيون حصراً 
عن  اإلعالن  وسيجري  الشروط، 
املزايدة العلنية لكمية الشعير 
مجلس  توجيهــات  بحســب 
جلميع  التصدير  ألغراض  الوزراء 
الدول ، مبينا أن »املزايدة ستبدأ 
الوزارة  املقبل في مقر  األسبوع 
لــكل كمية ٥٠ ألــف طن، أما 
البلدان التــي تقدمت بطلبها 
إلى العراق الســتيراد الشعير، 

فهي: إيران والسعودية وقطر«.
وكانــت وزارة الزراعة قد اعلنت 
اســتعدادها لتصدير 850 الف 
الشــعير،  محصول  مــن  طن 
انتاج  زيــادة  رجحــت  وفيمــا 
محصــول احلنطة الــى نحو 6 
مالين طــن خالل العام احلالي ، 
فيما اكــدت وزارة املوارد املائية، 
بنســبة  لالهوار  امليــاه  تأمن 

. .100%
واشار وزير الزراعة الى ان العام 
محصول  انتــاج  بلــغ  املاضي 
احلنطــة نحو 4 ماليــن و750 
الف طــن مت تســليمها خملازن 
بان يصل  التجارة، مرجحا  وزارة 
االنتاج في هذا العام الى نحو 6 

مالين طن .
واكد احلسني، ان اخلطة الزراعية 
للعــام احلالي توســعت من 8 
مالين دومن الــى 16 مليون دومن، 
الفتا الى حتقيق االكتفاء الذاتي 
العسل ومنع استيراده من  من 
اخلارج، حيث كان يستورد العراق 
في الســابق نحو 860 الف طن 

سنويا من العسل.
انواع  الوزارة تقدم كل  ان  وتابع، 
الدعم للفالح العراقي من اجل 
زيــادة انتاجه، مبينا انه مت توزيع 
270 الف طــن من البذور  نحو 
علــى الفالحن والــذي يغطي 
نســبة %85 مــن املســاحات 

املزروعة.

مــن جهته، اكــد وزيــر املوارد 
املائية جمال العادلي، ان الوزارة 
متكنت من حتويل السيول املائية 
القادمــة من ايــران الى خزين 
مائي استراتيجي للعراق، مبينا 
انه مت االستفادة منه في تغذية 

املساحات املزروعة واالهوار.
وقال العادلــي ان الوزارة متكنت 
من تأمن املياه لالهوار اجلنوبية 
بنســبة %100 وهذا يعد اجنازا 
غير مســبوق لم يحصل منذ 
هناك  الى  الفتا  عدة،  ســنوات 
وزارتي  بن  ومثمر  تنسيق عالي 
توزيع  والزراعة في  املائية  املوارد 

املياه على املساحات املزروعة.
واضاف، ان هناك خطط لزراعة 
الصحراء بعــد تامن املياه لها، 
مبينا ان كميــات االمطار التي 
جاءت  التي  والســيول  هطلت 
من دول اجلوار في العام املاضي 
جعلت هنالك وفرة مائية كبيرة 

بالبلد ، مشــيرا الــى ان رئيس 
الشــلب  بزراعة  احلكومة وجه 
واالســتفادة من مياه االمطار، 
لكون هــذا احملصول يحتاج الى 

كميات كبيرة من املياه.
بدوره، اكد رئيــس جلنة الزراعة 
ان  الشــمري،  ســالم  وامليــاه 
طفرة  حقق  الزراعــي  القطاع 
نوعية منذ عام 2018 والى االن، 
بعد حتقيــق االكتفــاء الذاتي 

للكثير من املنتجات الزراعية.
وقال الشــمري خالل البرنامج، 
التــي  الزراعيــة  املبــادرة  ان 
الســابقة  االعوام  في  اطلقت 
حصل فيهــا هدر كبير لالموال 
واغلبها ذهبت ملشاريع وهمية، 
املرجوة  نتائجهــا  حتقــق  ولم 
منها ، وشــدد الشــمري على 
مســتحقات  تســديد  ضرورة 
على  لتشــجيعهم  الفالحن 
الزراعة واعادة الثقة بن الفالح 

واحلكومة، مؤكدا انه مت تسديد 
%15 من املســتحقات  ســوى 
للفالحــن ، مؤكدا على ضرورة 
اجملال  فــي  االســتثمار  دعــم 
الزراعي، فيما مت طرح مليون دومن 
زراعي لالستثمار في محافظة 

االنبار.
الــى ذلك، اشــار رئيــس احتاد 
اجلمعيــات الفالحيــة حيــدر 
منتجات  هناك  ان  الى،  العصاد 
احمللية  االســواق  تدخل  زراعية 
بالرغم مــن منع اســتيرادها، 
16 منفــذا  مبينــا ان هنــاك 
حدوديا غير رســمي موجود في 
اقليــم كردســتان تعبر خالله 

الشاحنات .
البرنامج،  خــالل  العصاد  وقال 
ان القــوات االمنية ضبطت 40 
شــاحنة محملة ببيض املائدة 
دخلت البــالد عبر منافذ اقليم 
كردســتان، مؤكــدا ان البيض 

مســتورد من اوكرانيا ومغلف 
باغلفــة محلية لكــي يظهر 
بانه منتج محلي ، مشــيرا الى 
ان هنــاك زيادة في غالت االنتاج 
الزراعية  احملاصيــل  من  للكثير 
حيث ســيصل انتــاج احلنطة 
خالل العام احلالي الى اكثر من 6 
مالين طن، داعيا الى استحداث 
داخل  للتسويق  خاصة  مديرية 
وزارة الزراعــة لغرض تســويق 

احملاصيل الزراعية. 
ولفت الى ان »مخازن وسايلوات 
الوزارة تســلمت أيضــاً، كامل 
كمية محصول احلنطة املقدرة 
بأكثر من خمســة مالين طن، 
ســتراتيجي  خزين  مبثابة  وهي 
بعد  للعــراق  الغذائي  لألمــن 
حتقيقه االكتفاء الذاتي، إذ تقوم 
وزارة التجــارة بطحنه وتوزيعه 
بعد  التموينية  البطاقة  ضمن 
أن كان العــراق قبــل ســنتن 

يستورد من اخلارج أكثر من ثالثة 
مالين طن حنطة سنويا.

متيز  الذي  التمــر  محصول  أما 
بــه العراق لقــرون طويلة، عاد 
لواجهــة التصدير مرة أخرى، إذ 
ســيجري في مقر وزارة الزراعة 
اجتماع مــع املصدرين لتحديد 
الضوابط التي ســيتم العمل 
ســتصدر  التي  والكميات  بها 
لكــي يصــل التمــر العراقي 
مبواصفات عالية جداً، وسيجري 
وفق وزير الزراعــة محمد كرمي، 
»تعفير وفحــص التمر املصدر 
للدول املستوردة، لتكون األسعار 
متوازنة مع الدول اجملاورة“، مبيناً 
بتصدير  املباشــرة  ”ستتم  أنه 
احلالي  الزراعــي  املوســم  متور 
بتاريخ 2020/10/1، وعنده تكون 
النضج ويكون  التمور مكتملة 
توقيت دخولها مناسباً للسوق 

العاملية للتمور«. 

وزير الزراعة يكشف استعداد العراق 
لتصدير محصول الشعير الفائض 

في سابقة لم تحدث منذ عقود طويلة 

يجري اإلعالن عن 
المزايدة العلنية 
لكمية الشعير 
بحسب توجيهات 
مجلس الوزراء 
ألغراض التصدير 
لجميع الدول ، مبينا 
أن »المزايدة ستبدأ 
األسبوع المقبل في 
مقر الوزارة لكل 
كمية ٥٠ ألف طن

الصباح الجديد - وكاالت: 
اليونانــي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
حزمة  ميتســوتاكيس  كيرياكوس 
إيجاد  الضرائب لتعزيز  من تخفيف 
فرص عمل وسط انكماش جنم عن 
جائحة فيــروس كورونا إضافة إلى 
زيادة فــي اإلنفاق لتعزيــز القدرات 

الدفاعية للبالد.
وقال ميتســوتاكيس خالل كلمته 
االقتصادية الســنوية فــي مدينة 
إن  اليونــان  بشــمال  ســاالنيك 
حكومته احملافظة ستنهي الضريبة 
26 جزيرة وستخفض  في  العقارية 
استقطاعات التأمينات االجتماعية 
والشركات.وقال  للعاملن  بالنسبة 
“ال ميكن أن تكون أولويتنا أي شــيء 

آخر سوى حماية التوظيف”.
االقتصــادي  االنتعــاش  وتوقــف 
اليونانــي بعد تفشــي كوفيد19- 
مبعدل  وتراجع  مكافحته.  واجراءات 
ســنوي 15.2 في املئة خــالل الربع 

الثاني فــي مواجهة صدمة فيروس 
كورونا.

وتضــرر االقتصــاد املعتمــد على 
الســياحة بشــكل بالغ بســبب 
اجراءات العزل العــام والقيود التي 
اآلن  فرضت علــى الســفر. وحتى 
احتــوى دعم احلكومــة الزيادة في 
البطالة التي قفــزت إلى 18.3 في 
املئة فــي يونيو حزيران مســجلة 

أعلى مستوى لها منذ 16 شهرا.
االســتجابة حولت  ولكــن هــذه 
امليزانية،التي  في  املبدئية  الفوائض 
تســتثني نفقات خدمة الدين، إلى 
عجــز من املتوقع أن يتــراوح ما بن 
خمسة وســتة في املئة من الناجت 

احمللي اإلجمالي هذا العام.
إنه ســيتم  وقال ميتســوتاكيس 
متديد كل إعانات البطالة شــهرين 
وإنهاء ما يســمى برســوم ضريبة 
التضامن على الدخل ملدة عام واحد 

في 2021.

الدولة ســتعيد  وأضاف أيضــا أن 
في أكتوبر تشــرين األول 1.4 مليار 
يورو ألرباب املعاشــات الذين تقلص 
دخلهــم خــالل أزمة الديــون في 

السنوات العشر األخيرة.
اليونان  إن  ميتســوتاكيس  وقــال 
ستعزز أيضا قواتها املسلحة وسط 
توترات مــع جارتها تركيا بســبب 
مــوارد الطاقــة في شــرق البحر 

املتوسط.
وأعلن شــراء 18 طائــرة رافال التي 
تصنعهــا شــركة داســو وأربــع 
فرقاطــات وحتديث أربــع فرقاطات 
أخرى دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وقــال إن اليونان ستشــتري أيضا 
وطوربيــدات  جديــدة  أســلحة 
بتحديــث  وســتقوم  وصواريــخ 
صناعتهــا الدفاعيــة التي تتكبد 
خسائر ، مضيفا أن القوات املسلحة 
ستقوم باستدعاء 15 ألف فرد خالل 

السنوات اخلمس املقبلة. 

رئيس وزراء اليونان يعلن تخفيف
 الضرائب اليجاد فرص عمل 

 بغداد – الصباح الجديد 
يباشــر صندوق اإلسكان خالل تشرين 
األول املقبل مشروع اجلباية االلكترونية 
لتســديد أقســاط القروض من قبل 
املســتفيدين، بينما نفذ 75 باملئة من 

خطته االقراضية للعام احلالي 2020 .
وقال مديــر صندوق االســكان التابع 
لوزارة االعمار واالســكان ضياء موجد 
عبد اهلل في تصريح صحفي، ان »خطة 
2020 تضمنت  احلالي  للعام  الصندوق 
منح 12 ألف قرض للمســتفيدين في 
عموم البالد، مشيرا الى انه متكن حتى 
االن من تنفيذ 75 باملئة من هذه اخلطة 
على الرغم من الظــروف التي مر بها 
البلد بســبب انتشــار جائحة كورونا 
وتوقف العمل في الكثير من مجاالت 
الدولة، بيد ان الصندوق استمر بعمله 
باســلوب التقدمي االلكتروني للراغبن 

باحلصول على القروض«.
واضــاف ان الصندوق قــام ايضا بفتح 
التقدمي على طلبات الكشف الكترونيا 

لتسهيل عمل جلان الكشف أبان مدة 
احلظر وعدم عرقلة العملية االقراضية.
ونوه عبد اهلل بان الصندوق ســيطلق 
مشــروع  املقبل  االول  تشــرين  بداية 
اجلباية االلكترونية لتســديد اقساط 
القروض من قبل املســتفيدين، منبها 
الى ان الصندوق ومبوافقة البنك املركزي 
ابرم عقدا مع احدى الشركات من اجل 
تفعيــل جميع البطاقــات التي تعود 
الى املواطنن ســواء الـ )ماستر كارد( 
اوال ) كي كارد( بالنســبة للموظفن 
واملتقاعدين، الى جانب قيامها باصدار 
بطاقات خاصة للمستفيدين الكسبة 

الذين ليس لديهم بطاقات.
وافاد بان خطة الصندوق تتضمن ايضا 
السكنية االستثمارية  متويل اجملمعات 
من خــالل منــح قــروض للمواطنن 
عدد  ان  عليها، موضحــا  املســجلن 
التــي يجري متويلهــا حاليا  اجملمعات 
2 ببغــداد والبقية  7 مجمعات بواقع 

موزعة بن احملافظات االخرى.

صندوق اإلسكان يباشر 
مشروع الجباية االلكترونية 



7 االثنني 14 أيلول 2020 العدد )4493(اعالن

Mon 14 Sep 2020 issue )4493(



ثقافةدراسة االثنني 14 أيلول 2020 العدد )4493(8

Mon. 14 Sep. 2020 issue (4493)

دراسة

كتابة

اصدار

املتاحة بدالً من العمل على إبداع الصور 
الشعرية، ومالحقة التفاصيل الصغيرة 
اجملتزأة بدالً من رصد املساحات املصقولة 
باألنوار الكاشــفة شــديدة السطوع، 
بالزمــان واملكان بدل  للحس  وانهيــاراً 
التبلور الفني الثقافي املتجذر، وما ذلك 
كله في الواقع غير اجلانب األكثر غموضاً 
للممارسة الشعرية في حقبة ما بعد 
ســقوط التمثال في ســاحة الفردوس 
)نيســان/ 2003(: ))مدائني املهجورة إال 
بالسقوط((  املسرجة  األطالل  /عثة  من 
)ص27(. ))أنــا املدمن الــذي/ أكلته عثة 

الفراغات(()ص54).
وهكذا جند أنفســنا متفقني مع طالق 
الشــاعر لصمته، فهو ال يجد فارقاً بني 
العروض  وبراعــة  والســلطة  احلقيقة 
البالغيــة، وهــو يؤمــن أن مــن ميتلك 
الدقيق،  التأثيــر  الكلمة األرشــق ذات 
أو ميتلك التأريــخ الطائفي األكثر جرأة 

ميتلك الســلطة، والســنوات العجاف 
من كاريزمــا »الطواطم« وهم يحتلون 
التحصني  املنطقــة اخلضراء شــديدة 
كافيــة لتظهــر أن هنــاك أكثــر من 
تلك.  السياسية  للمهزلة  اســتمرارية 
وأن الشــعر اآلن )واألدب عموماً( يقترب 
بصورة خطيرة مــن التواطؤ مع إضفاء 
املعتقدات  علــى  اجلماليــة  الســمة 
السياســية التي تقــوم عليها اللعبة 
السياسية، وهو ما يعيدنا إلى السؤال 
األساســي، فــإذا كانت مــدارس األدب 
وحــركات الشــعر وبياناتــه املتعاقبة 
العقود تشــتق جماليتها من  على مر 
نوع الصراع مع واقــع التمزق والراهنية 
الفاقعــة واحلــراك الفوضــوي، فمــن 
الضروري كما نرى اإلجابة عن مســألة 
ملاذا استمر هذا الواقع، بوجهه امللّماتي- 
الطائفي كل هــذه احلقبة الطويلة من 
الزمن؟ وملاذا أظهرت باملقابل قوة االجتاه 
االحتجاجي املليوني اجلديد دفعة واحدة 
وبهذا االتســاع والوزن والنــوع منذ )1/ 
تشــرين األول/ 2019(؟ وإذا كانت احليرة 
هي الشيء األكيد الوحيد بصدد الراهن 
امللتهب، فإن اهتمامــاً إضافياً يجب أن 
مينح للقوى االجتماعية التي تنتج واقع 
احليرة هذا، والشعراء واألدباء في طليعة 

هذه القوى احملركة لألحداث.
أمــا قابلية هذه العمليــات ألن تتلّبس 
اخلرافة وطقوســاً أخرى، فهي جزء من 
التباسات احلداثة وما بعد احلداثة. كيف 
داعبت احلداثــة امليثولوجيا؟ وهنا نحن 
في مواجهة مباشــرة مع ما في وسع 
املمارســات املكانيــة والزمانية )احلراك 
املليوني الهادر في الســاحات والشوارع 
البالد وعرضها( نفســها أن  على طول 
وتصبح  متحققة«  كـ«أسطورة  تظهر 
هكذا مكّوناً أيديولوجياً رئيساً في إعادة 
االنتــاج االجتماعــي. إن الصعوبة في 
ظل الفاشــية اجلديدة )فاشية األحزاب 
املليشــياوية املســلحة( مجّسدة في 
وسط  والتخلف  والهامشــية  التمّزق، 
وانعدام  العمــل،  فرص  انعــدام  وقائع 
رأس  االقتصادي وحركة  والبناء  التنمية 
املال، تفتح الباب واسعاً مليثولوجيا تعّبر 
عن نفسها في مجموعة قيم ودالالت. 
وتتوسل املمارسات االجتماعية خرافات 

معينــة وتدفع باجتاه أشــكال مكانية 
وزمانية معينة كجزء حيوي من حركتها 
لإلمساك باجملتمع وتعزيز حضورها فيه، 
غيــر أنها جتعــل ذلك فــي زي انتقائي 
وعارض، وعلى نحو يجعل من الصعوبة 
مبكان احلديث عن »خرافــة قائمة« في 

ظل التوحش اإلرهابي باليقني نفســه 
الذي يصــل إليه الشــاعر فيما يخص 
تخوفاته وتوجســاته، لكن هذا ال مينع 
انتشــار خرافــات بارزة )كمــا في حال 
كوابيس  خرافات  أو  اجلديدة  الفاشــية 
لتعقيدات  واضــح  كانعكاس  املاضي( 

ذلك،  وإلى  اجلغرافي،  التأريخي-  التغيير 
فاخلرافة تقدم في أشــكال لطيفة مبا 
والذاكرة اجلمعية،  املقبور،  )بعث  يكفي 
التي  الثقافية  والهوية  والبلدي،  واحمللي 
طمستها السرديات األصولية امللفقة( 
على نحو أكثر دهاًء وبراعة من الشعارات 
الفظة للفاشــية الفاشلة، إال أنه من 
الصعوبة العثور على أمثلة على طرائق 
اشــتغالها في اجملتمع العراقي املعاصر 
واملنكوب من دون االصطدام بتفسير ما 
لفكرة وجود »غياب للزمان واملكان ولكل 
املمارســات  فأهمية  وهكذا   . شــيء« 
الشــعرية في الواقع ، في عودة املاضي 
التي  العنفــي األســود، وللصراعــات 
الدقيــق للحق  التعريــف  تدور حــول 
الصحيــح والباطل الصريــح، إمنا هي 
الثقافية  للممارســة  جوانب  اعتبارها 
ومن ضمنها نظم الشــعر: ))لم علينا 
أن نقلب/ رفات احلقيقــة/ بعد أن ذبلت 
ســيقانها؟!(( )ص37(. ))كلمــا جزعت 
قنوات العمر/ الفارعــة باخلذالن/ قالوا: 
إنه جسد من الغياب/ انقرضت أكتافه 

مع صرخة الريح(( )ص55).
أما عــن العنوان الرئيــس للمجموعة 
الشــعرية )رحم اخلواطــر( فهو يلفت 
انتباهنــا إلى مكان التخييــل – املكان 
الشــعري، فاملكان الذي يستولي عليه 
التخييل ال يظل مكاناً محايداً خاضعاً 
للقياس والتقومي كأي شيء آخر، وال هو 
حصــراً مكان شــعوري، وفق مصطلح 
علم النفــس، فنحن نظــن أننا نعرف 
أنفســنا في الزمان الوجودي بينما كل 
مــا نعرفه هــو تعاقب إشــارات ثابتة 
في أمكنة مســتقرة، واخلواطر ســيل 
تداعي  وهي  والتفكــرات  الذكريات  من 
للحركة، وهي مبقدار ما تكون أشد ثباتاً 
في الراهن امللغوم، تغــدو أوضح صورة 
وأصدق جملة. فالرحم يحتوي على زمان 
مضغــوط وتلك هــي وظيفته، فداخل 
ذلك املستوعب خلقنا وتكّونا ثم ولدنا. 
فهنــاك كانت احلياة ســهلة، مقفلة، 
محمية، مع كل دفء األم، هي ذي البيئة 
التي تنشــأ فيها الكائنات احلّية وليس 

املسوخ.

د. سمير الخليل

في اجملموعة الشــعرية )رحــم اخلواطر( 
للشــاعر »حامد عبد احلسني حميدي« 
عناية  مثــار  بالســطوح  االهتمام  كان 
خاصــة فــي انتــاج اجلملة الشــعرية 
وتركيبهــا، غير أن مــا كان يوازيه دائماً 
هــو ذلك النــوع من الســؤال الذي ألح 
عليه الشــاعر: كيف نستطيع أن نبني 
مبوضوعات  مكتضــة  وهي  الســطوح 
»االنتظار« وتقّدمها كشــعر ونشــهد 
لها بكل اجلديــة والتعاطف الضروريني، 
وأن ننفذ مع ذلك إلى املعاني األساسية 
الكامنة خلفها؟ إال أن املشهد الشعري 
العراقي اآلن، وباستكانته إلى املتشظي 
والراهن الفوضوي، ومن دون أي عمق، فهو 
إمنا يرفض عموماً التفكير في اإلجابة عن 
ذلك الســؤال املقلق، ولنطل من شرفة 
»االنتظــار« على بعض مــن املوضوعات 
املرافقة أو املوازية لذلك االنتظار امللتبس 
: ))وأدمعي الذابلة/ قبضة من االنتظار(( 
)ص30(. ))حيث التساؤالت البضة/ أغلق 
مدارج االنتظار(( )ص31(. ))تنهش طاولة 
لالنتظــار/ وكرســياً ضاعــت أكتافه(( 
)ص33(. ))لــم نعد نلهو إال بأوجاعنا/ في 
مســّلة االنتظار/ لم نعد نلهو إال مبرارة((

)ص56).
يبرز انهيار اآلفاق الزمنية واالستغراق في 
راهنية اللحظة، جزئياً، في ما نلحظه من 
تشديد ســردي على األحداث، واملشاهد، 
والوقائع، والصــور البالغية، في محاولة 
إلبراز الغاية األهــم: التأكيد تكراراً على 
الســمات الزائلــة حليــاة الفوضى، بل 
االحتفال بذلك . لكن ذلك ســمح أيضاً، 
وبالرغم من مالحظات العزل بني مرحلة 
وأخــرى، بني عصــر وعصــر، كان هناك 
سعي نحو مثل هذا التقارب، وغالباً على 
نحو ثوري، ألن الشــاعر ينظر إلى الواقع 
ار مســتودعاً ال ينتهي من  املتقلب املــوّ
الوقائع، وال تفاجئنــا مالحظة أن عالقة 
الشــاعر بالتأريخ )في حــدود املقارنات 
بــني مرحلة وأخرى وبني عصــر وآخر( قد 
اســتحالت في عصــر عوملــة الفضاء 
بالسطوح  عالقة  واملعلوماتي،  اإلعالمي 
الصور  القيعان، وصفاً لشعرية  من  بدالً 

الحضور الشعري في مواجهة الخرافات المتحققة في »رحم الخواطر«

سمية منيف العتيبي

اخليــال يالزم خطواتنــا في حياتنــا املعتادة 
كأفراد ،نتخيل مسار أيامنا القادمة، ونفرض 
احللول ملا يواجهنا من مشــكالت في اخمليلة 
، ونتصــور كذلك نتائجها. أمــا عندما ننظر 
للعلمــاء التجربيني فــي معاملهم  فيلعب 
اخليال دوراً حاســماً لديهــم  ليس ألنه أهم 
مــن املعرفة كونها هي محــدودة كما يقول 
إنشــتاين بل ألنه مــن دون اخليــال  ال ميكن  
للعالِــم فتح آفاق أرحب لإلنســانية و إيجاد 
حلول عملية للمشكالت اإلنسانية ،أليست 
تتمثل الفكرة أوال فــي ذهن العالم  كصورة 
-أو يتخيلهــا- ثم يقوم بتجاربــه،  لكن ماذا 
عن الفلسفة كتخصص قائم على العقل و 

املنطق و به يعرف؟
 يعرف املعجم الوســيط اخليال  كإحدى قوى 
العقل التي يتخيل بها األشياء و يقال تخيل 
الشيء أي متثل  الشيء وتصوره]i[ . لكن على 
الرغــم من ذلك غالباً مــا وقف اخليال كضد 
للواقــع احلقيقي و بالتالــي ضد للحقيقة و 
ضد للعقل الباحث عنها ،فمن يسرح بخياله 
إنسان حالم ال صله له بالواقع، لذلك ارتبط 
اخليال عــادة مع األعمال الفنيــة التي غالباً 
ال صله لها باحلقيقية فهي صور للشــيء و 
ليست الشــيء ذاته، هكذا ضرب حد فاصل 
بني العقل و اخليال في الوعي اإلنساني، لكن 

هل األمر كذلك؟
يتالزم العقل و الفلسفة في الوعي اإلنساني 
،فالفيلسوف صاحب حرفة أداته فيها العقل 
به يتأمــل و يتفكر ،هذه حقيقــة يبدو من 
الصعب أن جتد من يخالفك فيها ، أما اخليال 
فهو أداة الفنان ســواء كان روائيا أم شــاعراً 
أو رســاماً أو غير ذلك، فال ذكــر للخيال  في 

الفلسفة سوى كظاهرة محل الدراسة .في 
احلقيقة بالنســبة لي األمر كما يبدو ليس 
كذلك، فكقارئة للشعر و الفلسفة معاً ال 
أذكر أني قرأت الفلســفة دون إعمال خيالي  
، فبه أدركــت ُمثل أفالطون و مقوالت كانط 
و دزايــن هايدغر و إبســتيم فوكو متاماً كما 
أفعل عند قراءة املعلقات و قصائد سحيم و 
املتنبي وأحمد شوقي وغيرهم لكن مبجهود 

أعلى قليالً عند قراءة الفلسفة بال شك.

و بالنظر لعالقة عالقة الفالســفة بالشعر 
اســتحضر مثالني هما ألفالطون من الغرب 
و زهانــغ زي الذي يوازيه في  الشــرق  .ففي 
الفلســفة  الغربية ال يغيب عن أحد موقف 
أفالطــون الشــهير بإقصاء الشــعراء من 
مدينته الفاضلة ، أمــا إذا نظرنا إلى زهانغ 
زي في الصــني فنرى الفيلســوف الصيني 
ينظر للشعر كخالص لإلنسان من مشاعره 
الضحلة ليصل باملشــاعر اإلنســانية إلى 

 .]ii[مســتوى مــن العمق فــي الروحانيــة
يظهر هذان املثــاالن العالقة املضطربة بني 
الفالسفة نحو الشــعر ، فهي تختلف من 
فيلسوف آلخر لكن في احلقيقة هذا اجلانب 
الذي شــغل البعض  ليس ما يشغلني  اآلن 
في عالقة الشعر كممثل للخيال بالفلسفة 
كممثله للعقل، فرغــم هذا البعد الظاهر 
الــذي قد يبــدو بينهما ،إال أنــه يبدو لي أن 
بينهما شــبة كبير كظاهرتني قائمة على 

النص بل أبعد من ذلك، فكيف ذلك؟
فلو نظرنا للنص الشعري لوجدنا أنه  يتكئ  
في معظمه على اجملاز ،فبه يصطبغ و عليه 
يقتات ، فما األبيات الشعرية إآل مجازاً وّلده 
خيال الشــاعر. ففي عمليــة مقصودة من 
اخليال يقوم الشــاعر بخــط قصائده و ذلك  
بتوليد معانيه اجملازية ، هذا عن الشعر فماذا 
عــن الفلســفة؟ يقول علي حــرب”  النص 
الفلسفي ليس مجرد خطاب برهاني بل هو 
خطاب منسوج من االســتعارات”]iii[ و هذا 
حقيقــي حيث املفاهيم الفلســفية متثيل 
ألشياء مجردة ال وجود لتمثل  لها في الواقع 
، فمن منا من رأى دزاين هايدغر على ســبيل 
املثال؟ في احلقيقة هي اســتعارات ألشياء 
يدركها العقــل بقوة  اخليــال، لذلك جتمع 
حنه أرنت اللغة الفلسفية و الشعرية  معاً 
 .]iv[و تنعتهمــا أنهما يغلب عليهمــا اجملاز
وهذا ليس غريبــاً اذ  يتوافق قولها مع قول  
الشاعر اإلجنليزي  وردسورث “أن الشعر أكثر 
الكتابــات قرب للفلسفة”]v[.فاالســتعارة  
قربت الفلســفة للشــعر فكلهما يقتات 
عليها و بها يزدهران، و قــد أدرك جاك دريدا 
أهمية االستعارة في النص الفلسفي لذلك 
“املثيولوجيا  الشــهير  مقالة  فــي  تناولها 

البيضاء«.
لكن اجملاز الفلســفي يختلف عن الشعري 
بــإدراك و تصديق العقل لــه و إدراك وجوده 
،بينما اجملاز الشــعري يدرك العقل حقيقة 
عدم وقوعــه في الواقع ، لذلــك ندرك مثالً 
اإلبســتيم الذي يتحدث عنــه فوكو  بقوة 
اخليال ، لكــن ال نصدق قول امرؤ القيس في 

قوله:
لُـوا :: لََدى َسُمرَاِت   َكأنِّي َغَداَة الَبنْيِ يَْوَم َتَمَّ

احلَيِّ نَاِقُف َحْنَظِل
أنه كان ينقف احلنظل عندما غادرت حبيبته 

لــه حقيقًة، و هــذا غير مســتغرب حيث 
كل خطاب له خصائص تفرض ســلطتها 
علــى املتلقي  فيتلقاه في ســياقه اخملتص 
بــه و التي فرضهــا اجملتمــع املعرفي على 
أفراده. ففي املقابــل الذي  نتلقى فيه مجاز 
الفلسفة باإلدراك و من ثم التصديق فحتى 
و إن يتســلل إليها العقل بقوة اخليال تبقى 
أشياء مدركة ، متر علينا مجازات الشعر دون 

أن نقلبها بالتصديق.
و أذ تقول أرنت أن اجملاز أفضل هدية تقدمها 
اللغة للفلسفة، ففي ظني أن اخليال أفضل 
هديــة يقدمها العقل للفلســفة، فكيف 
ينفذ الفيلســوف إلى العوالــم اخلفية من 
الظواهر اإلنســانية دون قوة خيال متعمده 
، فمــن تقســيمات اخليال التي قســمها 
كينــدل و الــن أن يكون متعمــد أو عفوي 
للفلسفة.  تذكره موسوعة ستانفورد  كما 
و اخليــال املتعمد هو الذي يتــم في التأمل 
الفلسفي، حيث يتعمد الفيلسوف بإعمال 
خيالــه ليتفحــص املســطحات اخلفيــة 
للظواهــر اإلنســانية ، ليخلــق مفهومه 
اجملازي أصالً، متاماً كما يفعل الشــاعر، و قد 
وعى هايدغر هذا الشــبة فقال في معرض 
حديثه عن الشــاعر األملاني هولدرلني ” نحن 
منارس التفكيــر متاما كما يكتب الشــاعر 
قصيدته”]vii[، فالفلسفة ال  تتعامل مع ما 
يظهر من الظاهرة بــل ما تخفي ورائها من 
عوالم ، لذلك شــبه جان فرانسوا ليوتار في 
كتاب ”ملاذا نتفلسف؟”  الفيلسوف  بالشاعر 
واإلنســان احلالم ، فهو حالم يسرح بخياله 

في عوالم خفيه يتخيلها بقوة اخليال.

صدر عن دارة االستقالل للثقافة والنشر 
مجموعة  مؤخراً،  االســتقالل(،  )جامعة 
»مختارات عن الّدفوف واملرايا« للشــاعر 
العراقــي حمد محمــود الدوخي، ويضم 
عشــرين قصيدًة اتخذت أكثر من شكٍل 
وموضوع، تُراوِح ما بني الوجداني والصوفّي 
والفلســفي التاريخي والوطني، وغيرها، 
لتّموز«،  بابلية  بينها: »وصايــا  فكان من 
و«وداعية أخرى ألعشــى بنــي ميمون«، 
و«آخــر الرباعّيات ألبــي«، و«صهيل: إلى 
عمرو بن كلثــوم«، و«لوحتــان إلى وطٍن 
ة جمعها  يتلفت«، إضافًة إلى قصائد ِعدَّ

عنوان »ملحق شــعرّي«، وأخرى انضوت 
تت عنوان »أشياُء علّي بيضاء«، لتكون 

القصيدة األخيرة قصيدتها«.
والشــاعر حمــد محمــود الدوخي، من 
مواليد نينوى بالعراق عام 1974، ويحمل 
درجة الدكتوراه عن أطروحته »فلسطني 
فــي األدب احلديث«، ويعمل أســتاذاً في 
الدراســات  وفي  احلديث  العربــي  األدب 
النقدية احلديثة في جامعة تكريت، وهو 
شاعٌر وناقٌد وناشٌط إعالمي، وعضو في 

اتاد األدباء والُكّتاب في العراق.
وكان قد صدر للشاعر الدوخي من قبل، 
مجموعات شعرّية عّدة، بينها: »عذابات« 

و«مفاتيــح ألبواب مرســومة«   ،)2002)
(2007(، و«األســماء كلها« )2009(. وفي 
النقد لــه »املونتاج الشــعري« )2009(، 
و«جماليات الشــعر واملسرح والسينما 
في القصة العراقية القصيرة«، وغيرها.

ومما جاء فيما ســّطره الشــاعر املتوكل 
طه، املشــرف العــام لدارة االســتقالل 
للثقافة والنشــر، على الغالف اخلارجي 
للكتاب: يتقّدم الشاعر بقصيدته ليغزو 
العالم أو ليفهمه أو ليرفضه أو ليفّسره 
أو ليصرخ في وجهه. يرغب الشــاعر في 
أن يحشر العالم الواسع في لغٍة ضّيقة، 
ويســعى إلى أن يضغط الزمن في ثانية، 

ويتمّنــى أن يلمس بروحه هــذا الرحيق 
العجيب الذي يُدعى احلياة، بلغٍة بشريٍة 
ليس إاّل، وأّنى للشاعر أو للشعر أن يقبل 

بالبؤس والفقر والعجز.
تأّمل..  إذا  الزمــن  وأّكد: الشــعر فــوق 
الشــعر فوق التاريــخ إذا رأى.. نحن جند 
أنفسنا دائماً في الِشعر القادر على حّث 
فضولنا، واســتثارة كوامننا، واكتشاف 

طاقاتنا الراقدة.
ومــن أجــواء مجموعة »مختــارات عن 
الّدفــوف واملرايا«، وتديــداً في قصيدة 

»وداعية أخرى ألعشى بني ميمون«:
»كل اجلهات طريٌق

يؤّدي إلى نفس مسافة هذا املكان
وهذا املكاُن
ُمَعدٌّ ملوتي

مؤثثٌة جدرانُُه
للبقاء

ليسكَن فيه بقائي الطويُل«

ومن قصيدة »أشياء علّي بيضاء »:
»طفٌل صعْب

هذا الطفل الشاعر
والراياُت البيُض سُتْحَمُل في َكّفيه

وينادي كّل شعوب العالم باسم اهلل:
تعالي، يا كّل شعوب العالم

غّني لألم تريزا، ولـ«بيجوفتش«
غّني للجبــل الكردّي، وللهور األســمر، 

للفالحة في بلدتنا
غّني، واجتمعي، يا كّل شعوب العالم

غّني حتى نصبَح شعْب«

الفلسفة والشعر، أيهما ظفر بالخيال؟

مختارات عن الدفوف والمرايا.. جديد حمد الدوخي

يبرز انهيار اآلفاق الزمنية 
واالستغراق في راهنية 

اللحظة، جزئيًا، في ما نلحظه 
من تشديد سردي على 

األحداث، والمشاهد، والوقائع، 
والصور البالغية، في محاولة 

إلبراز الغاية األهم: التأكيد 
تكرارًا على السمات الزائلة 

لحياة الفوضى، بل االحتفال 
بذلك . لكن ذلك سمح أيضًا، 

وبالرغم من مالحظات العزل 
بين مرحلة وأخرى، بين عصر 

وعصر، كان هناك سعي نحو 
مثل هذا التقارب
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رياضة

علي رياح

* قال بعفويــة وطيبة قلب : أبو 
حســن .. على كيفــك ويانه ، 
هاي اســئلتك صعبة وتقلـّــب 

املواجع؟!.
 - قلــت له : تفضل أبــو غزالة 
..أطرح االســئلة على نفســك 
وأجــب عليهــا .. هل هــذا ما 
تريده؟..  قال : عمي يا چلـمة ردي 
اللي  السؤال   .. .. ياهلل  ملچـانـچ 

بعده!.
* * *

احلــوار كان يجري فــي مكاتب 
أســتوديوهات الطلبة والشباب 
وشــاهُدنا عليه الزميــل العزيز 
الدكتور غامن جنيــب عباس الذي 
كان يتدخل بن حن وآخر بأسئلة 
كان يريــد بها تهدئة وتيرة احلوار 
الذي نشــرته الحقا علــى أربع 
)الرياضي  مجلــة  في  صفحات 

العربي( الكويتية ..
*  * *

منــذ ذلك اليوم التشــريني من 
عــام 1983 ، وأنــا – طالــب في 
 – اآلداب  الثانيــة بكلية  املرحلة 
قســم الترجمــة - ال أحمل في 
الكروي  النجم  ذهني إال صــورة 
التواضع اجلم  الذي أخذه  الكبير 
والبساطة دومنا تصنع وروح املرح 
وحب احليــاة ،  مــن كل أضواء 
النجوميــة .. في تلــك احلقبة ، 
كان ناظم شاكر في ذروة عطائه 
الكروي ، حتى مشاكساته كانت 
في الذروة ، لم يجن منها ســوى 
التحذير مــرات كثيرة والعقوبة 

مرات أقل!
اإلجماع  يحقق  كان  الرجل  لكن 
لدى محبيــه أو غرمائه أو حتى 
ُحّســاده ، بأنه ال يحمل ضغينة 
ألحــد ، وال يتأخر عــن أية وقفة 
إنســانية للغريب كما القريب .. 
كان ناظم شاكر صاحب صاحبه 
األثيرة من  العبارة  بكل ما لهذه 

معنى ..
قد أجد في هذه امليــزة اآلن وأنا 
 ، طويلة  ذكريات  شــريط  أراجع 

ما كان يبرر وجه ناظم الضاحك 
على الدوام .. لــم أره يوما خارج 
أو قد غلب  املالعــب مهمومــا 
لتنعكس  نفســه  على  الضيق 
أما كرم   .. الصورة على وجهــه 
النفــس لديــه ، فهــو العالمة 
الفارقــة .. اتصــل بــي الزميل 
ألخضــر بالريش من الدوحة عام 
2001 وقــال إنه يريــد أن يقابل 
مثلوا  الذين  النجوم  من  النخبة 
العراق في مونديال مكســيكو 

برنامج  إطــار  وذلــك في   1986
توثيقــي طويل )العــرب وكأس 
العالــم( ، وقــد زرنــا معا أهم 
النجــوم ، وحن خرج ألخضر من 
دار ناظم شاكر قال لي : بزززاف .. 
يا أخــي بزززاف .. ماذا فعل ناظم 
تعني  )بــزاف(  الســماء؟!  بحق 
الكثيــر لدى إخوتنــا في املغرب 
اجلزائري  الزميل  وكان   ، العربــي 
يتحــدث عن كرم ناظم شــاكر 
حن اســتقبلنا نحــن الثالثة – 

التميمي  بالريش واملصور مهدي 
وأنا – فقد أعّد سفرة تكفي لوفد 
كروي بالعبيــه ومدربيه وإدارييه 
لثالثة  وليس  مشجعيه  ورابطة 
أنفار من الضيوف .. املفارقة أننا 
حــن خرجنا كان ناظــم يعتذر 
: التمــس منكم العفــو ، فهذا 

ليس ما يليق بكم!
* * *

مفتوحا  كتابا  كان  شاكر  ناظم 
، خالفــا لعــدد ليــس قليال من 

جنوم الكــرة العراقية وخصوصا 
ممــن جايلوه ، وكانــوا بطبعهم 
يضمرون شــيئا ويظهرون شيئا 
آخــر مختلفا .. كنــت أقول له 
: أنت جنــم كروي كبيــر يهابك 
حتى زمــالؤك من فرط صراحتك 
، ولهذا فأنت لن تســلم منهم ، 
وكان يقــول : أنا فاّلح في داخلي 
ـّــك مالمحي وجسدي  تغرن ال   ،

الضخم!
كان هذا اجلســد يذوي في أزمته 
الصحية القاتلة .. كان جســد 
ناظــم شــاكر يتضــاءل بينما 
نظراته تتطلع إلى زواره وأطبائه 
، علهــا جتــد فرَجا بــن الوجوه 
والعيون ينقــذه من هذا الصراع 
الــذي كان يخوضــه .. لكنهم 
خذلوه .. خذله رجال السياســة 
الرجل  كان  وبينمــا   .. والرياضة 
يدخــل فــي أدق مراحــل اخلطر 
كان اإلهمــال يتزايد ، حتى حترك 
البعض حن حتولت ذبحة القلب 
إلى جلطــة للشــراين وأصاب 

التلف الرئتن متاما..
* *  *

ناظم شاكر . دمعة حزينة حّرى 
أخرى تنحدر على خد العراق ، في 
نزف لن يتوقف .. بلد اإلنســانية 
لم يعد يرحم أبنــاءه فضال عن 
رموزه .. ذهب أبــو غزالة إلى دار 
احلق كما ذهب علي هادي وأحمد 
راضي وكثيــر  من قناديل العراق 
، والبركة في هؤالء الرعاع الذين 
قرر  فلقد   .. املــوت  يُخطئهــم 
املوت أن مينح األمــان في العراق 
املتاع وشذاذ  للصوص وســقط 

اآلفاق!.

سمير خليل بزززاف يا ناظم .. بزززاف !

ناظم شاكر يلتحق 
بركب الراحلين

فارس نبيل آخر ترجل من صهوة جواده لينضم لقافلة الراحلن 
ضحايــا الوباء اللعن كورونا، فجعت االوســاط الشــعبية 
والرياضية بخبر فقدان النجم الكــروي، صخرة الدفاع ناظم 
شــاكر بعد صراع مرير امتد عدة ايام مع الوباء اخلبيث ليرحل 

اثرها جنمنا احملبوب بعد ان خارت قواه وهو ينازع هذا البالء.
التحق ناظم بزمالءه الذين ودعناهم تباعا بداية بالعب الزوراء 
علي هــادي ثم النجم الكبير احمد راضــي اللذان خطفهما 
املوت بســبب هذا الوباء اللعن، لذلك كانت خساراتنا كبيرة، 
فرغم الصدمة والوجع التي خلفها الوداع املؤلم لهذا الالعب 
املبدع ومن ســبقه فقد خســرت الرياضة العراقية وابنتها 
املدللــة كرة القدم اســماء المعة وخبرات كرويــة وتدريبية 
اختزنتها مواهب هــؤالء النجوم باالضافــة لكونهم قدوات 

ومناذج فذة تقتدي بها اجيال متعاقبة من الالعبن.
هذا الفقدان الصادم يجعلنا نعيد النظر بتقديرنا واهتمامنا 
بنجومنا رموز الرياضة العراقية ووضعهم املكانة املرموقة بعد 
مغادرتهم املالعب، فاغلب جنومنا البــارزة يعانون من جائحة 
االهمال بعد اعتزالهم اللعــب وكأن ادوارهم ومهماتهم قد 
نفــذت ولم تعد اليهم حاجة، هذا بجانب ان عدد كبير منهم 
يعاني من شظف العيش ومواجهة احلياة املعيشية الصعبة 
بجانب االمراض التي تنهش االجســاد بعــد التقدم بالعمر 
يغذيها هاجس نفســي مأزوم يؤطره االحباط وااللم، من هنا 
علينا جميعا وباالخص مؤسساتنا الرسمية والرياضية وضع 
خارطة طريق لرعاية النجوم املعتزلة ووضع برامج لالستفادة 
من خبراتهم اعتمــادا على كم احملبة والتقدير واالحترام الذي 
ميآل نفوس الناس واملتابعن لهــؤالء وعطاءهم الثر مع توفير 

مناخ معيشي مالئم لهم والسرهم .
هذا االهتمام ســيكون له بالغ االثر في الشــارع الرياضي اذ 
سيشــعر جميع الرياضين ان مســتقبلهم فــي مامن بعد 
مغادرتهم املالعب كالعبــن مامينحهم دفق العطاء وااللتزام 

واالرتقاء بالرياضة العراقية.
ملــن يعتبر هذاالكالم بعيدا عن الواقع نقول انه ميكن ان يكون 
قريبا قرب القلب من اجلســد اذا شمرنا سواعد همتنا ونوايانا 
الطيبة وانرنا الطريق الحتضــان مواهبنا وابطالنا ووضعهم 
املكانة املالئمة لعطاءهم وهذا ليس باالمر الصعب مع توافر 

االمكانات املادية واملعنوية لتحقيق هذه االماني املشروعة.
في جنان اخللــد جنمنا الكبير ناظم شــاكر، الرحمة لروحك 
وارواح من ســبقك، طيــورا في اجلنة كما كنتــم طيورا في 
املالعب تــرف اجنحتها عطاءا وابداعا ووطنية، اناهلل وانا اليه 

راجعون.
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إعالم الوزارة:

عدنان  والرياضة  الشــباب  وزير  التقى 
والرياضة  الشباب  جلنة  اعضاء  درجال، 
البرملانية برئاسة النائب عباس عليوي 
، ومت خالل اللقاء اســتعراض مواضيع 
عدة ابرزهــا ما يتعلق منهــا بـ عودة 
االنشــطة الرياضية واملســابقات في 
ظل جائحة كورونا والية التنسيق مع 

املؤسسات االخرى حلماية الرياضين . 
وبن الوزير درجال انه ناقش مع أعضاء 
جلنة الشــباب والرياضة قانون االندية 
الرياضية والية العمل اجلديدة املنتظرة 
فضال عن قوانن االحتادات، واالستثمار، 
واالبطال،  الرواد  و  الرياضي،  والتحكيم 
التي يُعول عليها لـ فتح نافذة جديدة 
لترصــن العمل الرياضــي في األندية 
واالحتــادات ، مبينا ان اعضــاء اللجنة 
الواقع  عــن  كافية  تصــورات  لديهم 
الرياضي بصــورة عامة ومــا ميكن ان 
نحققه من خطوات متقدمة نحو جتاوز 

اآلليات القدمية في العمل والتمويل . 
وفي اجلانب الشبابي بن السيد الوزير 
انــه اســتعرض إمكانيــات التدريب 

املتوافرة حاليا لدعم قطاع الشــباب 
واســتثمار عملهــم فــي املشــاريع 
الربحية املدعومة من الدولة وما ميكن 
ان تؤمنه لهم، فضالً عن جوانب أخرى 
تتعلــق بعمل الوزارة مع املؤسســات 
االخرى في االعمال التطوعية وحمالت 
نشــر الوعي الثقافي باجتــاه محاربة 

اخملدرات واملنشطات . 
واشــاد الوزيــر درجــال بجهــود جلنة 
الشــباب والرياضة البرملانية ورئيسها 
التواصل  فــي  عليوي  عبــاس  النائب 
املســتمر مع وزارة الشــباب والرياضة 
ودعم مشــاريعها التــي تتعلق ببناء 
املنشآت الرياضية واالخرى التي تخص 

قطاع الشباب.
كما، إســتقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجــال ، ممثلي شــركة بلند 
بايــة االيرانية املنفذة مللعبــي الزوراء 
والتاجيات في بغداد، وأكد الوزير درجال 
خــالل اللقاء ان الــوزارة اوفت بجميع 
التزاماتها مع الشركة وعلى استعداد 
لتقدمي جميع التسهيالت التي تتطلب 
اجناز العمل في ملعب الزوراء وتسليمه 
الذي تأخر اكثر من مرة بدون مسوغات 
مقنعــة ، مضيفا ان الشــركة التي 
ُمنحت ثقة كاملة إلكمال ما بذمتها 

يتطلــب منهــا اإليفاء ببنــود العقد 
املوقع معها، واولها تشغيل ما نسبته 
%50 من االيدي العاملة العراقية ضمن 

املشروع . 
وأشــار درجال الى ان التأخير اكثر من 

الوقت املسموح سيعرض الشركة الى 
القانون  وفق  قضائيــا  معها  التعامل 
وهو ما النريده ونطمح ان تتم املباشرة 
والعمل  الــزوراء  فورا الجنــاز ملعــب 
على مدار الســاعة منوها بان ملعب 

التاجيات ســتكون له جلسة خاصة 
ملناقشة تفاصيله . 

من جهته برر املدير التنفيذي للشركة 
نتيجة  بانه  التأخير احلاصــل  االيرانية 
بســبب  واملواصالت  احلركة  تعقيدات 

بدورها  والشــركة  كورونــا  جائحــة 
السيد  من  واملســؤولية  احلرص  تثمن 
الوزيــر الذي انهى جميــع الصعوبات 
التــي تواجههــم ، وتابــع بالقــول: 
ان ملعــب الــزوراء ســيكتمل خالل 
القادم  العام  ومطلع  القادمة،  األشهر 
سيشــهد اجنــاز هــذا الصــرح، إذ مت 
اســتكمال جتهيز جميع املواد اخلاصة 
بامللعب تقريباً من مناشــيء اصلية مت 
والدائرة  الوزارة  مسؤولي  امام  عرضها 
الهندســية ، الفتاً ان العمل ســيتم 
الفني  الفريق  اســتئنافه حال وصول 
االقامة  علــى  وحصوله  املتخصــص 
وان وجبات العمل ســتتم مضاعفتها 
وسنكون في ســباق مع الزمن لإليفاء 

مبا وعدناكم به.
من جانــب اخر، اكــد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجــال، ان موافقة 
مجلس الوزراء علــى قيام وزارة العمل 
والشــؤون االجتماعية، بالتنسيق مع 
وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ املشروع 
الشــباب من خالل  الوطني لتشغيل 
االســتفادة من الدليل االسترشــادي 
التخطيــط، هو  وزارة  الــذي أعدتــه 
جناح كبير جــدا لوزارتنا فــي تعميم 
مشاريعها الكبيرة التي تخدم شرائح 

واسعة من الشباب مبختلف احملافظات 
حتت مسميات وعناوين كثيرة. 

واضــاف درجال في تصريح لـ)قســم 
االعالم واالتصال احلكومي( ان املوافقة 
التي صدرت مــن مجلس الوزراء بعمل 
مباشــر ومدعوم لثــالث وزارات معزز 
من  وتعــاون  مركزي  بدعم حكومــي 
جميع املؤسســات االخرى، البد له ان 
يفضي الــى تنفيذ هامــش كبير من 
عنها  عبــروا  الذين  الشــباب  طلبات 
تفُهم  قابلــه  ورؤية شــاملة،  بصدق 
وتعامل  املركزية  احلكومة  من  واســع 
مباشر ملشروع تشــغيل الشباب وفق 
والتخصصات  العامــة  االحتياجــات 
املطلوبــة يصاحبها تدريب شــريحة 
واســعة جدا منهم على اســتيعاب 
النقص في  الصغيرة وســد  املشاريع 

بعض املشاريع االستراتيجية.
وثمن السيد الوزير في ختام التصريح 
الدور املســؤول لرئيس مجلس الوزراء 
الذي  والتعاون  الكاظمــي،  مصطفى 
ابداه جميع املســؤولن في هذا امللف، 
منوهــا الى ان مالكات وزارة الشــباب 
والرياضــة مقبلة على صفحة جديدة 
من العمل الريادي الذي يقع في صميم 

تخصصها خدمة لشبابنا.

درجال يبحث مع »الشباب والرياضة البرلمانية« حزمة القوانين والعمل المشترك
يلتقي ممثلي شركة بلند باية االيرانية المنفذة لملعبي الزوراء والتاجيات

اآلسيوي : دقيقة صمت على روح الفقيد ناظم شاكر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطني  منتخبنا  جنم  يتقاســم 
مهند علي »ميمــي« احملترف في 
نــادي الســيلية، مع اإلســباني 
سانتي كازورال العب السد صدارة 
النجوم  القطــري  دوري  هدافــي 
بانتهــاء اجلولــة الثالثــة ولكل 

منهما 3 أهداف.
أذ قاد مهاجــم املنتخب الوطني 

القدم مهند علي »ميمي«،  لكرة 
للفــوز على  الســيلية  فريقــه 
اخلريطيــات بــدوري جنــوم قطر.
واقيمت املباراة بن الفريقن على 
اســتاد ســحم بن حمــد ضمن 
من  الثالــث  االســبوع  لقــاءات 

البطولة.
وجنح ميمي في تســجيل ثنائية 
الهدف  فريقــه، حيــث ســجل 

االول فــي الدقيقة 14 والثاني في 
الدقيقة 50.ويعــد هذا الفوز هو 
االول للسيلية بعد أن تعادل امام 
الريان بهــد\ف ملثله حمل امضاء 
ميمي وخسر امام السد بخمسة 
الســيلية  لهدف.ويحتل  أهداف 
املركز الثالث مؤقتــاً برصيد اربع 
فريق  الســيلية  نقاط.وسيالقي 

األهلي في اجلولة الرابعة.

بغداد ـ شيماء الجاف: 
لها  االجســام  كمال  رياضة 
العديد من الفوائد واملنافع من 
حيث بناء االجسام الطبيعية 
فهنــاك مــن يبني جســم 
مغشــوش يلجأ ممارسها إلى 
وهرمونات  عقاقير  استخدام 
ومــواد ســتيرويدية من أجل 
بنــاء الكتلــة العضلية هذا 
النوع من البناء غالبا ما يكون 
ســريعا لكنه يحمــل معه 
أضرارا جســيمة على صحة 
املمارس على املدى املتوســط 
والبعيــد ألنه يضــر بأجهزة 
اجلســم صحيفــة »الصباح 
اجلديد« كانــت لها جولة في 
الرياضي،  ديسكتر  جم  أروقة 
احمد  الكابنت  مبديره  والتقت 
كامــل مدرب مختــص ببناء 
على  أيضا  ومشرف  االجسام 
النظام الغذائي  ليتحدث لنا 

عن فوائدهذه الرياضة.
فقال: أجد أن هذه الرياضة لها 
عشاقها ومحبيها ولها إقبال 
منقطع النظير وخصوصا في 
السنتن االخيرة وتواجدي في 
هذه الصالة هي خدمة للهواة 
من الشباب من أجل تدريبهم 
الرياضة  دميومة هذه  وبالتالي 
كورونا  فيروس  تفشــي  ومع 
املســتجد في العراق، اال اننا 
في  اساس  بها كونها  ننصح 
واحب  املناعة للجسم  تقوية 
باالبتعاد  الشــباب  أنصح  ان 
عن العقاقير التي تزيد حجم 
العضلــة الن لها اضرار وتزيد 
من متاعب الكلى والكبد فإن 
الغاية من هــذه الرياضة هي 
التمتع بصحة جيدة وامتالك 
وســالمة  ســليم  جســم 
وظائــف االجهــزة احليويــة 
وليــس تدميرهــا بالعقاقير، 

لذلــك يجــب  االعتماد على 
األغذيــة الطبيعيــة الغنية 
والكاربوهيــدرات  بالبروتــن 
باإلضافة  املعدنيــة  واالمالح 
الغذائية  املكمالت  بعض  الى 

التي ال تشــكل خطــرا على 
كالبروتن  متناوليهــا  صحة 
الصحيح مبعــدل معقول مبا 
جيد  ملستوى  الوصول  يكفي 
فالغاية  الرياضــة  في هــذه 

التمتــع بالقــوة والصحــة 
والتباهي  املنافســة  وليــس 
واملكمــالت  واالســتعراض، 
بالبروتن يجب أن يكون برعاية 
شــركة معروفة ليكون امنا 
على املستخدم فيجب توخي 

احلذر لتزايد حاالت الغش .
و اضيف بعضا من فوائد هذه 
واستنفاذ  حرق  وهي  الرياضة 
كميــة الســكريات في الدم 
البنكرياس  غــدة  يدعــم  مما 
ويســهل عملها كما تضبط 
معدالت الضغــط ملن يعاني 
مــن ارتفــاع ضغــط الــدم 
نتيجة الكميــات العرق التي 
الرياضي  اجملهود  خالل  يفرزها 
وتخلصه مــن األمالح الزائدة 
كمال  رياضــة  تزيــد  ،كمــا 
االجســام من الثقة بالنفس 
وتعطي القدرة على التحكم 

بالوزن على املدى الطويل.

الدوحة - الدائرة االعالمية للنادي
نادي الشــرطة   قال مدرب فريق 
لكــرة القدم عبد الغني شــهد 
ان حســاباتنا تنصب على حتقيق 
كرة  مضيفا  ايجابيــة،  نتيجــة 
القــدم ال تعترف بالتاريخ، ونعرف 
أردنا  وإذا  االهلــي  معانــاة  جيدا 
التأهل فينبغي حســم النتيجة 
اليــوم ، مشــيرا إلى انســحاب 
الوحــدة اعــاد للمجموعة ميزة 

التنافس من جديد.
من جانبه، قال جنم الفريق سعد 
عبد االميــر: لســت غريبا على 
الفريق املنافس، وســأوظف ذلك 
خلدمة زمالئي، ووصلنا للجاهزية، 
ومنتلك مزيجا من اخلبرة والشباب.
حتضيراتــه  الشــرطة  واكمــل 
جــدة  اهلــي  فريــق  ملواجهــة 
الســعودي فــي الســاعة 6 من 
مســاء اليــوم االثنن فــي إطار 
تكملة مباريــات اجملموعة االولى 

التي تضــم قيثارتنــا الى جانب 
االســتقالل االيرانــي، فيما اعلن 
فريق الوحدة االماراتي االنسحاب 
رســميا مــن البطولة بســبب 
الى  مــن العبيــه  عــدد  تعرض 

االصابة بكوفيد ١٩.
ووافق االحتاد االسيوي لكرة القدم 
اداري  قدمته  الــذي  الطلب  على 
نادي الشرطة الرياضي، واملتضمن 
والوقوف  الفاحتــة  ســورة  قراءة 
دقيقة حداد على روح فقيد الكرة 
شــاكر،  ناظم  الراحل،  العراقية 
الــذي وافته املنيــة، اجلمعة، إثر 

مضاعفات فيروس كورونا.
أنبــاًء غير  وتلقى وفــد القيثارة 
يؤكد  كبير  باحتمال  متثلت  سارة 
غيــاب العــب الوســط، محمد 
بآالم  امس  بعد شــعوره  قاسم، 
لقدمه  اخللفيــة  العضلــة  في 
اليمنى، مما تطلب ذهابه للفحص 
في مستشفى اسبيتار مع املالك 

اخملتــص، إذ اشــارت الفحوصات 
الى ضــرورة إراحته ليوم او يومن 
على االكثــر مع عرضه مرة اخرى 
للفحص في املستشفى نفسها، 
مما يعنــي غيابه عن املباراة االولى 
فقــط، فيمــا اصبــح احملتــرف 
النيجيري، كريســتيان اوساغونا، 
خــارج قائمة الفريق الرســمية 
املشــاركة في البطولة بســبب 
تأخر فريق بيرســبوليس االيراني 
االســتغناء  بطاقة  منحــه  في 
احلصول  برغم جهــود  الدوليــة 
ان  إال  التســجيل،  استثناء  على 
جلنة املسابقات االسيوية رفضت 
التمديد، واصرت على التمســك 
ليصبح  نفســه  احملــدد  باملوعد 
النيجيري خارج القائمة رســميا، 
اســبيتار  فحوصات  اكدت  فيما 
ايضا اصابة الالعب، علي يوسف، 
مما  الصليبي،  الربــاط  في  بقطع 
يتطلب اجراء عملية جراحية له.

ميمي يتقاسم مع كازورال صدارة هدافي 
دوري نجوم قطر

احمد كامل يعدد فوائد ممارسة رياضة بناء األجسام 
وتقويتها للجهازالمناعي

شهد يؤكد مقدرة الشرطة على تحقيق 
نتيجة إيجابية امام األهلي السعودي



أطلق الفنان األردني أدهم 
مسلسل  تتر  نابلســي 
بعنــوان  اآلخــر"  "مــن 
كلمات  عيــب"  "مــش 
مازن ضاهــر وأحلان أدهم 
نابلســي وتوزيع جوزيف 
دمييرجيان. وطرح نابلسي 
الفيديو كليب مستعيناً 
مبشــاهد مــن أحــداث 
اآلخر".  "من  مسلســل 
معتصم  بطولة  العمل 
النهار وريتا حايك وتأليف 
إياد أبو الشــامات، إخراج 
إنتــاج  شــاال،  شــارل 
إخوان.   الصّباح  شــركة 
شــارك  نابلســي  ادهم 
في برنامــج اكس فاكتر 
واحدث ضجة على مواقع 

االجتماعــي  التواصــل 
الكبير  الشــبه  بسبب 
الفنان  وصوت  صوته  بني 
وائل كفوري، وهذا ما دفع 
الى  امللحنني  من  العديد 
تلحــني اغانــي له حيث 
كان اجلمهــور متلهــف 
اخلاصة  اغانيه  لســماع 
وبــني  بينــه  واملقارنــة 

كفوري.

شــارك املمثــل املصري 
خالــد النبــوي املتابعني 
عبــر صفحتــه اخلاصة 
على أحد مواقع التواصل 
اإلجتماعي، صورة له من 
اجلديد  فيلمه  كواليــس 
"قمــر 14"، ظهــر فيها 
العمل  مخــرج  برفقــة 
هــادي الباجــوري تأليف 
وكان  زهــران   محمــود 
النبوي نشــر صــورة له 
من احتفاله بعيد مياده  
الـ54، على حسابه اخلاص 
على احد مواقع التواصل 
خالد  وشكر  االجتماعي. 
وأصدقائه  عائلته  النبوي 

واجلمهور: "شــاكر وممنت 
وأصدقائــي  لعيلتــي 
واجلمهــور العزيــز على 
اجلميلة،  دعواتكــم  كل 
قضيــت  بســببكم 
يــوم حلو جــًدا وبتمنى 
الســعادة والنجاح لكل 

الناس ". 

كشفت املمثلة املصرية 
رانيــا يوســف حقيقة 
أن  بعــد  خطوبتهــا، 
"خامت"  مرتديــة  ظهرت 
في كواليس مسلسلها 
اجلديد "شــارع 9"، الذي 
يتــم تصويــره حاليــاً، 
خارج  عرضه  املقرر  ومن 
الرمضانــي  املوســم 
املقبل. وقالــت رانيا في 
 ET" برنامج  مع  مقابلة 
دبلــة  "دي  بالعربــي": 
)راجيــة(  الشــخصية 
وإحنــا  دبلتــي،  مــش 
السادســة  من  بنصور 
مســاء حتى العاشــرة 
صباحاً مشاهد األكشن 

الســيارات  وانقــاب 
املسلسل.  في  واحلوادث 
 )9 ")شــارع  وأضافــت: 
شــارع حقيقــي فــي 
ومليء  املعادي،  منطقة 
بالقصــص احلقيقيــة، 
وكلنــا جيــران نعــرف 
أحداث  بعضنــا خــال 

املسلسل". 

أدهم نابلسي

رانيا يوسف

خالد النبوي

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
الكثيــر  يطلقهــا  صفــة  هنــاك 
علــى االجيــال التي ســبقت جيل 
وهنــاك  واأللفيــات،  التســعينيات 
صفحــات عنونهــا اصحابها بهذه 
اســم  فاختاروا  "الطيبة"  الصفــة 
"جيل الطيبني" او "زمن الطيبني" ، ال 
بل ان البعض يتحدث عن تلك االجيال 
وكأنهــا اجيال مائكية، ال تشــوب 

افعالهم شائبة.
الكثير ممن يظنون ان هناك ما يسمى 
جيل الطيبني رســم صورة مشوهة 
لألجيــال احلديثة فصاروا يشــوهون 
واهمها  الصفــات  لبعــض  املعاني 
الطيبــة التي كلما ذكــرت امامهم 
يبادرون بالقول ان هذا الزمن ليس زمن 
الطيبة! لكن هل فعا تغير مفهوم 
الطيبة؟ هل فعا االجيال الســابقة 

كانت اكثر حميمية مع بعضها؟
الطيبة لهــا دالالت ومعــان كثيرة، 
الشخص  بطيبة  نحددها  هنا  لكننا 
أي الذي تغلب على تصرفاته وافعاله 
وردود افعالــه وعاطفته، فا يفترض 
ســوء النية في اثنــاء تعامله مع أي 
يأخذ احليطة  وبالتالي فهــو ال  أحد، 
املطلوبة مع من يتعامل معهم ألول 
مرة، ما يوقعه فــي كثير من األحيان 
مبأزق، وهنا املشكلة ليست بالطيبة 
كصفة، لكن مبن ال يستحق التعامل 

اللطيف.
يقول مهند اجلبوري، ضابط متقاعد: 
لألســف اجملتمع قبل ثاثــني عاما او 
أكثر كانت تسوده الطيبة والعاقات 
اجلميلة، لم يكن هناك من يشــكك 
بنوايــا االخــر، حتــى وان كان غريبا 
عنه، علــى عكس ما يحــدث اليوم، 
فحتــى األخ يشــكك بنوايــا أخيه، 
الن الزمن زمــن املصالح، التي طغت 
علــى أي عاقــة أخرى، انا وبســبب 
تعاملي بطيبــة مع االخرين تعرضت 
أكثر،  واحــزان  الى صدمــات كثيرة، 
واملشكلة انني ال أســتطيع ان اغير 
من طبعي هذا برغم يقيني انه خطأ 

في هذا الزمن.
الطيبــة بغض النظر عــن نتائجها 
تبقى صفــة جميلة وميزة ال يتصف 
بها اجلميع، تقول عشــتار مشــني 
الباحثة بعلــم االجتماع والتي تقيم 
فــي املانيا: الطيبة احــدى الصفات 
التي يثار بشــأنها اجلدل، فهناك من 
يجد انها ســذاجة وحتديدا في وقتنا 
الراهــن، وهناك من يجــد انها تنبع 
عــن رهافة حــس، والرأيــان بناهما 
أصحابهما على أســاس جتارب حية 
، لكــن علينــا ان ال  نرســم صورة 
شخصية،  جتربة  حســب  ونشكلها 
هناك ثوابت  ومعان مطلقة، يجب ان 
ال يشوبها اللغط، فهل ميكن ان أقول 
ان الكــذب والنفاق صــارا محمودين 
ألني من خال جتربة شخصية وجدت 

ان من نافــق وكذب تبوأ منصبا اعلى 
مني؟ بالتأكيد ال، هناك أوضاع تنقلب 
بها نتائج املوازين واملعادالت بســبب 
او سياسي،  اداري، ومؤسساتي،  خلل 
لكننــا نعطــي املعنى لــكل صفة 
فا  الطبيعي،  بالوضــع  أي  باملطلق، 
ميكن ان أسبغ أي معنى ألي صفة في 

ظل وضع شاذ.
وتابعــت: انا اعــذر من يــردد صفة 
الســذاجة علــى الطيبــة، فهؤالء 
اصيبــوا بخيبــات كثيــرة بســبب 
نواياهــم الصادقة، لكن هذا ال يعني 
انه كان علــى خطأ بل اختياراتنا هي 
التي توقعنا في مثــل تلك املواقف، 
نعم انــا اجــد ان اختيــار الصديق 
يدخل فــي خانة احلــظ، فهناك من 
والنخوة  الطيبــة  ميتلكون صفــات 

واحلرص لكنهم غير موفقني باختيار 
الصديق احلقيقي وبالتالي يســتغل 
الثاني دماثة خلقهم بطريقة بشعة. 
علينــا ان نفهم ان الطيبة نعمة من 
اهلل، علينــا ان نعززها داخلنا ونبتعد 
عن املشــوهني الذين ال يفهمون وال 

يقدرون قيمتها.
صفات  الوضوح.  الصــدق..  الطيبة، 
رائعــة، وال ميكن ان أصــف مجتمعا 
بأكملــه بإحداهــا، ففــي كل زمان 
ومكان هناك متناقضات بشخصيات 
االفــراد في اجملتمع، فا يوجد شــيء 
او زمن النفاق،  اســمه زمن الطيبة، 
الن االخاقيات تبنى على أسس عدة 
أهمها وعلــى رأســها العائلة التي 
ينشأ بها الطفل، والبيئة االجتماعية 

التي حتيط به.

الصباح الجديد - وكاالت:
اليابانية  ســوزوكي  شركة  تتحضر 
 Swift إلطــاق أحدث مناذج ســيارات
الصغيرة، التي طورتها حملبي املركبات 

االقتصادية في أوروبا.
وصممــت هــذه املركبــات بهيكل 
هاتشباك صغير، شبيه بعض الشيء 
بهياكل ســيارات ميني الشــهيرة، 
لكنه يتمتع بانسيابية أكبر، وبسقف 
أكثر انحناء مزود بجنح هوائي صغير 

لزيادة الثبات على السرعات العالية.
ان تكون  كمــا حرصــت الشــركة 
قمرتها مزودة مبقاعد تتسع خلمسة 
ركاب، وواجهــة قيادة فيها شاشــة 
تعمل باللمــس وأنظمة مولتيميديا 
متطورة، ومقود رياضي مكسو باجللد 
ثبتــت عليــه أزرار للتحكم بأنظمة 
القيادة وأنظمة تثبيت السرعة وأزرار 

للرد على املكاملات الهاتفية.
ســوزوكي  وزودتهــا 

بأنظمة كهربائيــة للتحكم بحرارة 
املقاعد ووضعياتها، وأنظمة للحفاظ 
على الثبات على املنعطفات، إضافة 
إلى كاميرات وحساســات مسافات 
للمطر  وحساسات  وخلفية،  أمامية 

واإلضاءة.
وصنعــت النســخ األساســية من 
تتوافق مع  املركبات مبحــركات  هذه 

ييــر  Euro 6، معا

سعتها 1.2 ليتر بعزم 83 و90 حصانا، 
ونظام دفع أمامــي، كما ميكن طلب 
نســخ خاصة منها مــزودة بنظامي 

دفع أمامي ورباعي.
وميكن لهذه السيارات التسارع من 0 
إلى 100 كلم/سا في غضون 12 ثانية 
تقريبا مع نظام الدفع األمامي، ومن 0 
لى 100 كلم/سا في 9 ثوان مع نظام 
الدفع الرباعي، والوصول إلى ســرعة 

أقصاها 210 كلم/سا.

سوزوكي تغزو أوروبا بسيارة اقتصادية أنيقة

الطيبة..اناقة الروح في كل االزمنة
يحق جليــل العراقيني املعذبــني االحتفال بدخول 
نظام احلصــة الغذائية التموينيــة عامه احلادي 
والثاثني،وســط غيــاب مريــب لتلــك احلصــة 
املنقرضة، التي يبدو أنها تعاني من سكرات املوت 
الســريري، في ظــل عدم وجود أي تفســير للرأي 
العــام من قبــل وزارة التجارة املعنية باســتيراد 
املــواد الغذائيــة وتوزيعها علــى املواطنني وفق 
نظام )البطاقــة التموينية(، التــي أصبحت من 
املطلوبة إلثبات شخصية  األربعة  املستمسكات 

املواطن واستمراره على قيد احلياة!
 لفت نظري خال األســبوع املاضي، قول الناطق 
باسم احلكومة في جوابه على شكاوى املواطنني 
حول اختفاء احلصــة بأنها)اختفت ألنها لم تعد 

تليق بالعراقيني( دون أن يطرح البديل املفترض!
 احلصة التموينية ابتدعها النظام السابق ملواجهة 
ظروف احلرب واحلصار الدولي بعد غزو الكويت عام 
1990،ولم يكن يخطر في ذهن أي عراقي حينذاك، 
أن هــذه اخلطــة الطارئة ملواجهــة الفقر واجلوع 
ستســتمر ألكثر من شــهور عدة، لكن ما يدعو 
لاستغراب أنها استمرت ملدة أكثر من ثاثني عاماً، 
وقد جرى تعديلها في منتصف التســعينيات من 
خال االتفاق بني العراق واألمم املتحدة على برنامج 
)الغذاء والــدواء مقابل النفط(،الــذي لم يتجاوز 
رصيده السنوي ثاثة مليارات دوالر،وكانت احلصة 

تصل إلى املواطنني بانتظام!
  ال جدال أن احلالة املعاشــية ألغلــب العراقيني، 
وبخاصــة املوظفني، قد حتســنت بعد ســقوط 
النظام الســابق ورفع احلصار عن العــراق وتزايد 
الصادرات النفطية خال الســنوات املاضية، لكن 
ما يثير العجــب أن احلصة التموينية اســتمرت 
بعد رفع احلصار، ثم تراجعــت، وغابت أغلب تلك 
املــواد الغذائيــة، رغم تخصيص مبالــغ خرافية 
والناس  احلكومــة  انشــغال  لتغطيتها،وســط 
والوبــاء، وصمت  والفســاد  اإلرهــاب  مبصائــب 
اجلائعني،وتخمة الفاســدين من املســؤولني وجتار 

السحت احلرام!
أكبر ملفات الفساد التي ينبغي فتحها فوراً هي 
سرقة احلصة التموينية، ألنها تتعلق بغذاء الناس 
وقوتهــم اليومي، وبخاصة شــريحة الفقراء،وال 
شــك أن تســاؤالت عدة يفتــرض طرحها على 
احلكومة:هل أن نظام التمويــن الغذائي الطاريء 
الذي اعتمــده النظام الســابق فــي ظل احلرب 
واحلصار ما زال مناســباً للمواطنــني، في الوقت 
احلاضر، وملاذا ال يجري البحث عن بدائل أكثر نزاهة 
و فائدة؟!..هل ميكن جرد املليارات من الدوالرات التي 
صرفت على استيراد املواد التموينية املغشوشة، 
خال السنوات املاضية، وأين ذهبت تلك األموال؟!..

هل بذلــت احلكومات الســابقة أي جهد ملعرفة  
املتهمــني بعمليات االختــاس والتاعب والغش 
التي رافقت نظام احلصة التموينية من الوزراء إلى 
املوظفني حتى الــوكاء الذين أصبحوا من األثرياء 
على حساب حرمان املواطن وجتويعه؟!.. هل هناك 
استبيان أو دراسة ميدانية من قبل احلكومة ووزارة 
التجارة ملعرفة آراء املواطنــني باحلصة التموينية 

ومعوقاتها ومقترحاتهم بشأنها؟!
نظام احلصــة الغذائية املفقودة صبغ حياة أجيال 
من العراقيني مبعاناة القهر واجلوع، في بلد ثري كان 
يفترض أن ال يجوع فيه أحد أبداً،ولكن الفاسدين 
ســرقوا لقمة العيش من أفواه الفقراء، وقد حان 

الوقت حملاسبة اللصوص!

جيل الحّصة المفقودة!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

الصباح الجديد - وكاالت:
األميركية  املمثلــة  احتفلــت 
العامليــة ريــز ويذرســبون عبر 
التواصل  مبوقع  اخلاص  حسابها 
بعيد  "إنســتغرام"  اإلجتماعي 
ميــاد إبنتها آفــا فيليب الـ21 
وقامت بنشــر عدة صور البنتها 
حصــدت مليــون و300 ألــف 
إعجاب في وقت قياسي وكتبت 
تهنئة لهــا: " واو.. كيف ميكن 
أن تكون هذه الطفلة الصغيرة 
تبلغ مــن العمــر اآلن 21؟،عيد 
مياد سعيد لفتاتي احللوة التي 

أصبحت أروع امرأة شابة".
 " ويذرســبون:  ريــز  وأضافــت 
الكبير  وقلبها  وحنانها  لطفها 
ال يتوقف عن إدهاشــي.. آفا ..ال 
توجــد كلمات كافيــة لوصف 
فخري بكل مــا أجنزته، ال أطيق 

اإلنتظــار لرؤيــة كل اخلير الذي 
العالم..أنا  هذا  في  ستضعينه 

أحبك كثيراً".
وردت آفا فيليب على والدتها ريز 
والدتها  رسالة  على  ويذرسبون 
الغنية باملشاعر الصادقة قائلة 

لها: " أحبك أكثر ماما".
ثاثة  عاماً"   44" ولويذرســبون 
أبنــاء، آفا "21 عامــاً" ، وديكون 
"16 عاماً" من زوجها الســابق 
بزوجها  وارتبطت  فيليــب،  ريان 
 2011 عــام  توث  جيــم  الثاني 
، وأجنبــت منــه إبنهــا الثالث 

تينيسي "سبع سنوات".
وفي مقابلة مع ريز ويذرســبون 
العاملي  الفيديوهات  موقع  على 
"يوتيوب" اعترفــت بأنها كانت 
1999، وحملت  أماً منــذ عــام 
عندمــا كان عمرهــا 22 عاماً، 

"آفا  البكر  ابنتهــا  وأجنبت 
 ، الـــ23  بعمر  فيليــب" 
ألول  باخلــوف  وشــعرت 
تأثير  مــن  بحياتها  مرة 
املفاجئــة  أمومتهــا 
املبكــرة علــى حياتها 

ومسيرتها الفنية .
لكنهــا أكــدت أنهــا 
بأمومتهــا  ســعيدة 
نادمة،  املبكرة وليست 
طفــل  إجنــاب  وكان 
األصعب  الـ37  بعمر 
جســدياً بالنســبة 
سعيدة  لكنها  لها، 
جداً بأبنائها الثاثة، 
للجميع  وتتمنــى 
خوض هذه التجربة 
الرائعة  احلقيقيــة 

بالعمر املناسب.

ريز ويذرسبون تحتفل بميالد 
ابنتها وتؤكد سعادتها بامومتها

سوريا - لينا ابراهيم:
شــارف اخملــرج ظهيــر 
تصوير  علــى  غريبــة 
األخيــرة  اللقطــات 
ملسلســل )رياح اجلبل( 
تأليــف الكاتــب  زكي 

مارديني.
اشــار مخــرج العمل 
أن  غريبــة:  ظهيــر 
ينتمي  ال  املسلســل 
االعمــال  لفئــة 
أو  االجتماعيــة 
الرومانســية ألنه يعبر 
عــن حــاالت وعاقــات  
وأفعــال وصداقــات وحب 
بنيــت علــى مبــدأ احملبــة، 
يبنيها  مــن  هناك  وباملقابل 

لغاية اخرى.
عامر علي   بطولة  املسلسل  
ورمي زينــو  ومحمد خيــر اجلراح  
ومحمد قنــوع  ومي مرهج  وربا 
املأمون  وناديا بدران  وحســام 
كنة  وباســل طــه  وغرام 
علي  وعبير بيطار وضيفة 

الشرف رمي عبد العزيز . 
املسلسل  بطل  يجسد 
الفنان عامــر علي  دور 
شاب يتعرض للخيانة 
بعد  أصدقائه  أعز  من 

تعرضــه ملكيــدة االختاس في 
محاولة منــه بتوريطه، وايهامه 
من  بتهريبه  فيقوم  مبســاعدته 
قصي  يتعــرف  وهنالك  قريتــه 
القرية و  الغريبة عن  على صفاء 
مع  القصص  و  األحداث  تتقاطع 
حتى  متسارع  بشــكل  بعضها 

يصبح مصيرهما مشتركا . 
 من املشــاركني بالعمل النجم 
حســام كنــة الــذي يجســد 
الذي  الشاب  مأمون  شــخصية 
خــرج مــن امليتم ويعمــل لدى 
حياته  ويعيش  متسلط  شخص 
بكل تعاســة نتيجــة عفويته، 
مير بقصة حب مــع فتاة جميلة 

وفيما بعد يدافع عن شــخصية 
صفــاء التــي كانت معــه دوماً 

لتساعده. 
املمثلــة ربــى املأمــون جتســد 
واالم  الزوجة  جومان  شــخصية 
التي فجأة تتحول إلى امرأة تريد 
حتقيق حلمها فــي مجال األزياء 
واملوضة فتصبح في قمة األنانية 
والتعجــرف وتخســر حياتهــا 

وابنتها بسبب أنانيتها.
بتجسيد  باسل طه  املمثل  وقام 
شخصية سلوم الذي يعيش في 
بيئة منعزلة بني الشــارع ورفقة 
السوء  التي تقوده إلى طرق غير 
سليمة نتيجة ضعفه أمام املال. 

الصباح الجديد -  وكاالت:
قائــد  رأى  بعدمــا 
اجملــري  األوركســترا 
من  فيشــر سيا  إيفان 
بودابست،  في  الكمامات 
تلك  حتويــل  فكرة  واتتــه 
فيروس  فرضها  التي  األداة 
كورونا املستجد إلى وسيلة 

لاستمتاع باملوسيقى.
كمامــة  فيشــر  صمــم 
زائدتان  لهــا  "موســيقية" 

هيئـــة  الباستيك على  من 
تثبيتهمـــا  يجري  اليد  راحة 
بأربطة الكمامة خلـف األذن، 
احلفـات  لـــرواد  يسمـح  ما 
باالستمتـــاع  املوسيقيـــة 

باملوسيقـى بدرجـة أفضـل.
أوركسترا  قائد  فيشــر  وقال 
خال  فيســتيفال  بودابست 
للمؤلفني  أحلــان  على  تدريب 
شــتراوس  ويوهان  بيتهوفني 
تكون  أن  فكــرة  لي  "خطرت 

أشبه باليـــد ألننـــا عندما 
األذن... خلــف  أيدينــا  نضع 
اآلخـــر  ونفهـــم  نسمـــع 
بدرجـــة أســهل، وكذلــك 
نسمـــع املوســيقى بدرجة 

أفضل".
واشــتهرت كمامة فيشر بني 
املوسيقية حيث  رواد احلفات 
ظهر بها عشــرات في حفل 
أقيــم بداية االســبوع حيث 

يبلغ سعرها نحو 27 دوالرا.

حب وخيانة في مسلسل رياح 
الجبل للمخرج ظهير غريبة

الصباح الجديد - وكاالت:
فــاز فيلــم نومادالنــد أو أرض الرحــل 
للمخرجة كلوى تشــاو، بجائزة األســد 
الذهبــي ألفضــل فيلــم فــي مهرجان 
البندقية الســينمائي، الــذي أقيم على 

خلفية جائحة فيروس كورونا.
الفيلم يتحدث عن مجموعة من قاطني 
عربــات الفــان خــال عبورهــم الغرب 
األميركــي الشاســع، ويقــوم ببطولته 
فرانسيس مكدورماند التي تؤدي دور أرملة 
في الســتينيات حتول عربتها "الفان" إلى 
منزل متنقل وتعمل بوظائف موســمية 

على امتداد الرحلة.
وظهرت تشــاو وماكدورماند عبر الفيديو 
لتســلم اجلائزة فــي الواليــات املتحدة، 
حيــث جعلت قيود الســفر الوصول إلى 
البندقية أمرا صعبا إن لم يكن مستحيًا 

بالنســبة للعديــد من صانعــي األفام 
واملمثلني في هوليــوود. كما فاز اإليطالي 
بيير فرانشيســكو فابينو بجائزة أفضل 
رئيس عــن فيلم "بادري نوســترو"  ممثل 
)أبانا(، قصة إيطالية عن بلوغ سن الرشد 

على خلفيــة هجــوم إرهابي في 
البريطانية  وفازت  الســبعينيات. 
فانيســا كيربــي بجائــزة أفضل 
امرأة"،  "بقايــا  فيلــم  ممثلة عن 

التداعيات  دراما مروعة عن  وهو 
العاطفية علــى زوجني بعد 

أثناء  فــي  طفلهما  وفاة 
وفاز  املنــزل.  في  الوالدة 
كيوشي  الياباني  اخملرج 

األسد  بجائزة  كوروساوا 
مخرج  ألفضــل  الفضــي 

اجلاســوس"  "زوجة  فيلم  عن 
، في حني ذهبت جائزة األســد 
الفضــي من جلنــة التحكيم 
املكســيكي  إلــى  الكبــرى 

ميشيل فرانكو عن فيلمه دراما 
الدايستوبيا نويفو أوردن.

"نومادالند" يفوز باألسد
 الذهبي في البندقية

تصميم كمامة لالستماع
 الى الموسيقى
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