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رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

اقام املــدرب العراقي احملترف في 
حواره  انصار  نــادي  فريق  تدريب 
مجلس  حميد،  جبــار  اللبناني، 
للعزاء في منزله ترحما للكابنت 
الراحل ورفيق دربه في نادي القوة 
اجلوية، ناظم شاكر، وايضا فقد 
اوقف النادي تدريباته ملدة 3 أيام 
معلنا احلداد واقام مجلس للعزاء 
مبشاركة إدارة النادي واملنتسبني، 
ويأتــي اقامة اجمللــس تثمنيا ملا 
قدمه جنم الكرة العراقية ناظم 
شــاكر لفريقه اجلوية واملنتخب 
الوطني سيما في متثيله العراق 
في كأس العالم باملكسيك عام 
1986، وكذلك لرحالته التدريبية 
وإجنازاتــه محليــا وعلى صعيد 
األحتــراف. املــدرب احملترف جبار 
حميد، احــد جنوم كــرة اجلوية 
ســابقا، حتدث والدمــوع تنهمر 
رفيقه  لرحيل  من عينيه حزنــا 
بفايروس كورونا مســاء اجلمعة 
في احــد مستشــفيات أربيل، 
اكد ان وقفــة قائد القوة اجلوية 
واملسؤولني على صعيد احلكومة 
والصحافة  واملدربني  والرياضيني 
واإلعــالم واجلمهــور كانوا على 
قدر املسؤولية في اقامة تشييع 
مهيــب يليق بابن العــراق البار 

الكابنت الراحل ناظم شاكر.
جبار حميد، ذكــر انه وصل إلى 
بيروت لتدريب فريق انصار حواره 
قبل يوم واحد من رحيل الكابنت 
ناظم شاكر، مشــيرا إلى حزنه 
العميق للفاجعــة التي ضربت 
الوســط والتحاق »ابو فهد« مع 
والعراقيني  الرياضيني  من  رفاقه 

بسبب الفايروس اللعني.
واشاد مبا يحمله الراحل من قلب 

طيب وحب للجميع، منوها إلى 
مدى عالتقــه الوطيدة بالنجم 
الراحل  ناظم شاكر وكيف كان 

يأكل من يد والــدة جبار حميد 
»البريانــي« وكيف يزوره وميضي 
حديثهــم حتى الصبــاح، وبني 
املــدرب جبــار حميــد ان والده 
افرد غرفه خاصة له الســتقبال 
الرياضيني من جنوم القوة اجلوية 
بنحو  يزوره  واجلمهور، حيث كان 
خــاص ناظم شــاكر وشــاكر 
محمود ومعــد إبراهيم والراحل 
ناطق هاشــم وخليــل محمد 
عالوي وكاظم شــبيب وغيرهم 
من جنوم الكرة العراقية واجلوية 

في الزمن الذهبي.
وتنــاول املــدرب احملتــرف مدى 
االخالص فــي احلياة االجتماعية 
بعيــدا عــن املالعــب اخلضراء 
وتبادل  تربطهم  التي  والعالقات 

الزيارات واحلضور في املناســبات 
واملواكبــة أوالً بــأول لكل حالة 

حزن او فرح وأمور احلياة االخرى.

وقال انــه ذات يــوم تعرض إلى 
صفعة من الكابنت ناظم شاكر 
في مباراة القمــة امام املنافس 

اللدود الــزوراء، فيما بادر الراحل 
ناظم شــاكر إلى احلضور ملنزله 
وتقــدمي االعتــذار، مســتذكرا 
ذلك بحــرص الراحل على تقدمي 
الفني  املســتوى  فــي  االفضل 
والغيــرة التــي ميتاز بهــا فوق 
إلى  مشيرا  االخضر،  املستطيل 
ملا يحمله  يتذكر ذلك بفخر  انه 

لناظم من منزلة كبيرة.
في حني اشــار إلــى ان الكابنت 
الراحــل كان محبــا للجميــع 
وتدخــل فــي اعــادة عــدد من 
املنتســبني فــي نــادي القــوة 
اجلويــة الذيــن مت نقلهــم إلى 
لنظام  لكــن  القتال،  جبهــات 
دورا فــي اعادتهم للعمل ضمن 
النادي وهــو موقف اثر كثيرا في 
املنتســبني، لذلك كانت عالقة 
الود  الراحل باجلميع مبنية على 

واالحترام والتعاون.
ورحــل الكابــنت ناظم شــاكر 
بعد ايــام من رقــوده في احدى 
مستشــفيات اربيــل بســبب 
مضاعفــات فايــروس كورونــا، 
مهيــب  تشــييع  اقامــة  ومت 
بحضور رســمي ابتدأ من اربيل 
مــرورا بكركوك حيــث كان في 
استقباله الكاتن يونس محمود 
والرياضيني وفي نادي القوة اجلوية 
اذا كان اجلميــع يترقــب وصول 
جثمانه وسط اهتمام كبير جدا، 
ثم إلى منزله في منطقة الدورة 
الثــرى في مقبرة  يوارى  ان  قبل 
غدارة  واعلنت  ببغــداد..  الكرخ 
نادي القوة اجلوية اقامة مراسيم 
النادي واعالن  العزاء في  مجلس 
احلداد وحجب الرقم »4« نهائيات 
احترامــا للكابــنت الراحل الذي 
الرقم  بهذا  الفانيلة  يرتدي  كان 
عندما شارك في مسيرة طويلة 
العبا فذا في نــادي القوة اجلوية 

محققا النجاحات واأللقاب.

التشييع المهيب للراحل ناظم شاكر يؤكد مكانته 
العالية في قلوب الجميع

حسين الشمري

وداعا ابا فهد 
باالمس ودعنا النجم الكبير النــورس احمد راضي وكان قد 
ســبقه الى امللكوت االلهي زميله  علي هــادي واليوم نودع 
جنما اخر قد خر صريعا بســبب جائحة كورونا اللعينة التي 
ســرقت منا كل من عشــقنا فنهم الكروي اال وهو صخرة 
دفاع منتخبنا الوطني الراحل ناظم شــاكر احملبوب والقريب 
من قلب كل عشاق املستديرة الساحرة صحفيني واعالميني 

مدربني والعبني وجمهور كبير.
رحــل اليوم الالعب الكبير  ناظم شــاكر صاحب الضحكة 
اجلميلة املميزة والقلب الطيب وترك خلفه ارثا رياضيا كبيرا 
لن ينســاه كل من ملس الكرة وداعبها وعلم وتعلم فنونها  
واجلميل في ناظم ان كل من عرفه وحتدث معه ا لن ينســاه 
ابدا النه حسن املعشر وخفيف الظل ويحاول ان يخلق اجواء 

ممتعة وانت تبادله احلديث عن الكرة وشحونها.
رحيلــك قد افجعنا ابــا فهد ومالنا نحن نطبــب جراحاتنا 
برحيل النجمني احمد راضي وعلي هادي ونقول ان املوت حق 
وكلنا ســائرون على هذا الطريق طريق الوحشة وترك االهل 
احملبني واالصدقاء لياتي الدور عليك وانت الذي ابكيت زميلك 
ورفيق دربك في صفوف كتيبة االســود احمد  راضي فيا ترى 
من ســيبكيك انت فاقول لك ســيبكيك كل عشاق فنك 
ومحبيك وزمالئك وجماهيرك الوفية والالعبني الذين تتلمذوا 
على يدك واصبحوا نحوم كبار في سماء الكرة العراقية وقد 
يكون اقربهما اليك مــن خالل متابعتي وعملي صحفيا في 
جريدة »القادسية« سابقا وهما مهاجما اجلوية احمد خضير 
وكذلــك زميله لؤي صــالح عندما كانا مايــزاالن في ريعان 
شبابهما مع كرة الصقور  وتوليت انت مهمة قيادة فريقك 

املفضل واالقرب الى قلب االزرق القوة اجلوية.
ابا فهد تركت خلفك سجال رياضيا وتاريخا ناصعا باالنحازات 
يوم كنت العبا مــع العريق ثم منتخبنا الوطني ومن بعدها 

مدربا ملنتخباتنا الوطنية وللعديد من انديتنا احمللية.
 من  قرير العــني ابا فهد فانت عندك مليــك مقتدر اليظلم 
عنده احد وســيقلل وطاة يوم الوحشــة عليك رفاق دربك 
النجمــني احمــد راضــي وعلي هادي وســتكون بالشــك 
جلســتكم  حلوة وجميلة بعيدا عــن ضوضاء الصحفيني 
واالعالميني ومشاكســتهم لكم  وانتــم تتبادلون اطراف 
احلديث غن شــجون دورينــا وافراحه واتراحــه وكيف كنتم 
تلعبــون وتتذكرون اهم اجنازاتكم ونحن ســنظل نتذكركم 
بكل فخر ولن ننســاكم ابدا النكم جنوم في ســماء الكرة 

العراقية.

الثالثاء 15 أيلول 2020 العدد )4494(

Tue.15 Sep. 2020 issue (4494)

اسود »من اليسار« قبل احدى املباريات في لقطة ارشيفية وفي االطار احدث صورة له

تشييع مهيب للراحل ناظم شاكر

ناظم شاكر مع اجلوية في عصره الذهبي

درجال مع وفد العتبة العباسية
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تقرير

بغداد ـ الصباح الجديد:

احلديث عن الوفــاء اصبح ضربا من 
اخليــال في وقتنــا احلالــي، نتيجة 
العــروض املغرية التي يســيل لها 
لعاب امهر جنوم الساحرة املستديرة، 
لكــن الزمن الســابق، كان فيه من 
يلعــب الكــرة هواية ولــم يتدخل 
حينهــا األحتــراف فــي الوســط 
الرياضــي بصورة عامــة وليس كرة 

القدم فحسب.
عبــد الزهرة أســود، الالعــب الذي 
بدأ رحلــة الكرة في نــادي األمانة، 
اعتزاله  املوســم 73/72 حتــى  في 
الثمانيني، مكث في  العقــد  اواخر 
النــادي الذي تخرج منه العشــرات 
فضاء  نحو  وانطلقــوا  الالعبني  من 
النجومية عن بكــرة أبيها، فمنهم 
من ارتدى قميص األندية اجلماهيرية 
وبلغ ارفــع املســتويات في صفوف 
املنتخبات الوطنية سيما األول الذي 
تأهل إلــى مونديال كأس العالم في 

املكســيك 1986، وكان في صفوفه 
العديد من جنوم نادي االمانة وقتذاك.
عبد الزهرة أســود، امللقب »جكي«، 
بــدأ العبا فــي صفوف فريــق احتاد 
الثورة الشــعبي بقيادة الراحل عبد 
الواحد حامت، ونظرا لالمكانات الفنية 
الفتى اســود  التي ميلكها  الرفيعة 
قرر مدربه ان يرسله إلى نادي األمانة، 
إلى جانب رفيه جمعة عليوي، وارفد 
نادي الــزوراء بالالعبني إبراهيم علي 
وكاظم لعيبي، في حني بعث حنون 
مشكور إلى نادي اجلوية، اذا كان فريق 
متميزين  بالعبني  يعــج  الثورة  احتاد 
بأبرز  واسعة  ومدربهم ميلك عالقات 
األندية فقرر احلــاق العبيه بصفوف 
هــذه األندية ليغــادروا صفة العب 
رسميا  وينضموا  الشــعبية  الفرق 

ألندية املؤوسسات.
في نادي األمانة، كان املدرب أكرم أحمد 
ســلمان بانتظار الالعب عبد الزهرة 
أســود، صقل موهبته واشركه في 
الدوري عندما كان الفريق يلعب في 
التأهل  في  ليسهم  الثانية،  الدرجة 
إلى دوري األضــواء، وقدم عبد الزهرة 

امليدان  نفســه العبا متميزا وسط 
وجناحــي امللعب، نتيجة ملســتواه 
لتمثيل  دعوته  متــت  العالي،  الفني 
منتخب شباب العراق املشاركة في 
تايالند«ثالثا« عام  بطولتي اسيا في 
1976، وإيران«وصيفــا« عــام 1977، 
بقيادة  الرديــف  للمنتخــب  ولعب 

اليوغسالفي آبا.
بعــد ان اعتــزال اللعــب، انضــم 
للمالكات التدريبية في نادي األمانة، 
النادي ثم مساعدا في  من شــباب 
الفريــق األول للمدربــني صباح عبد 
اجلليــل وهادي مطنــش، بعدها عاد 
ليتولى مهمة االشــراف على فريق 
الشــباب، الذي تخرج من حتت يديه 
العديد مــن الالعبــني بينهم علي 
عدنان احملترف في  فانكوفر وايتكابس 
األميركي،  بالدوري  املشارك  الكندي 
وصفاء هادي احملترف في نادي كريليا 

سويتوف الروسي وغيرهم.
في مهمته بتدريب شــباب األمانة، 
تتلمذ حتت اشــرافه العشــرات من 
الالعبــني الذين تخرجــوا ليلتحقوا 
او االندية األخرى، كما  بالفريق األول 

احرز لقب دوري الشباب مرتني، وكأس 
بطولة شهداء التايكواندو السنوية. 
يعد إجنازه مع نادي األمانة في الفوز 
باملركز الثانــي لبطولة كأس العراق 
هو االبرز برغم اخلســارة الكبيرة من 
أهداف لهدف في  الزوراء بخمســة 
ملعب الشــعب الدولــي، في حني 
ســجل العديد من األهــداف ابرزها 
فــي منتخــب شــباب أتيريا ضمن 
التحضيــر لبطولة آســيا واقيمت 
املباراة في ملعب الكشــافة الدولي 
وانتهت عراقية بثالثية نظيفة لعبد 
الزهرة منها هدفا، في حني ســجل 

احمد صبحي هدفني.
يعمل املدرب عبد الزهرة أسود حاليا 
مشــرفا في أكادميية النجم الراحل 
املايســترو »ناطق هاشــم« لتطوير 
املواهب الكرويــة التي يقودها املدير 
الفني املدرب احملترف الكابنت شــاكر 
من  العديد  فيهــا  ويعمل  ســالم، 
الطاقات التدريبية بينهم حسني ابو 
ثجيل  واديب  شنشل  وسالم  الهيل 
وعلي شــاكر وباسم جاسم واحمد 

عبد اهلل واخرين.

عبد الزهرة أسود .. رحلة الوفاء من البداية حتى االعتزال في نادي األمانة
يعمل مشرفا ضمن أكاديمية »ناطق هاشم« لتطوير المواهب الكروية

جبار حميد يقيم مجلس عزاء في منزله ومقر نادي انصار حواره اللبناني

إعالم الوزارة:
والرياضة  الشباب  وزير  إستقبل 
العتبة  وفــد  درجــال،  عدنــان 
برئاسة  املقدســة  العباســية 
للعتبة  العــام  األمــني  نائــب 
الشــيخ ميثم الزيــدي، والوفد 
املرافق له، مديــر مركز الكفيل 
للطباعة الرقمية التابع للعتبة 
العباســية الســيد محمد آل 
املوســوي  والدكتور صفاء  تاجر 
للعتبة  اإلقتصادي  املستشــار 

العباسية.
ونقــل الوفــد الضيــف حتيات 
االمانة العامة للعتبة العباسية 
للســيد الوزيــر، الــذي أكد ان 
مشــاريع العتبــات املقدســة 
الطيبة  الســمعة  اكتســبت 
والطابــع الوطني ملــا يتمتع به 
إخالص  مــن  عليها  العاملــني 
ونزاهة، ساعدت على ترسيخ روح 
املواطنة لديهم، وأضاف : نتطلع 
الى عمل مشــاريع مشــتركة 
تندرج ضمن هذا االطار، ال سيما 
في ظل تواصلنا مع مســؤولي 
الذي  العباسيًةاملقدسة  العتبة 

مشتركة  عمل  صيغة  عن  اثمر 
لتقدمي األفضل لشبابنا.

وقال الوزيــر درجال: نعول عليها 
برامج  وتفعيل  طرح  في  الكثير 
ومشــاريع تشــغيل الشــباب 
الزراعي  اجملالــني  في  ال ســيما 
والصناعــي لتوفيــر بيئة عمل 
مبا  واخلريجني  للشــباب  رصينة 

ويضمن  مســتقبلهم  يؤمــن 
إســهامهم في دعــم اقتصاد 

البلد.
مــن جانبه قال الشــيخ ميثم 
اهتماما كبيرا  نولي  اننا  الزيدي: 
التي تفضل  االفكار والطروحات 
بها وزير الشباب والرياضة عدنان 
بالواقع  النهوض  بشــأن  درجال 

وتطوير  واســتثمار  الشــبابي 
وسنكون  الشــبابية،  الطاقات 
عوناً له في تنفيذها، إذ إن وجوده 
على رأس هرم الوزارة يشــجعنا 
للدخول معه لتقدمي التسهيالت 
كافة مــن دون النظر إلى اجلانب 
املالي، اخيراً شكراً لـ درجال على 

حفاوة االستقبال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد نادي ديالــى الرياضي مع 
السابق  العراقي  املنتخب  العب 
حيــدر عبيــد لتدريــب فريقه 
للموســم  اســتعدادا  الكروي 

الكروي القادم .
وقال رفعــت عبود رئيس الهيئة 
االدارية لنــادي ديالــى ان عبيد 
ســيتولى مهمة تدريــب فريق 
ديالى الكروي للموســم 2020 - 

2021 استعدادا خلوض تصفيات 
للدوري  املؤهلة  االولــى  الدرجة 
املمتاز بكرة القدم بعد قرار اعادة 
الرياضية  والفعاليات  االنشطة 
ان االمكانية  .واضاف  العراق  في 

فــي وضع صعب  للنادي  املادية 
وهي بحاجــة الى دعم حكومي 
لكي يتمكن النــادي من حتقيق 
املســتوى  على  رياضية  اجنازات 
احمللي واكمال مشواره الرياضي .

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز البطل الشاب حيدر ستار 
اجلابــري الوســام الذهبي في 
الدولية  االفتراضية  البطولــة 
االوليب التايكواندو قتال 2020 
باشراف  املانبا  اقيمت في  التي 
دانيال  الدولي  االملانــي  البطل 
مانــز/ وحصل البطل الشــاب 
علــى مجمــوع 28،5 مــن 30 
وكان اعلــى مجموع في جميع 
الفئــات التــش شــاركت في 

ناشئني،   ، »اشــبال  املنافسات 
براعم، شباب«. يذكر ان البطل 
حيدر ستار اجلابري، احد اعضاء 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية بالتايكواندو في وزارة 
الشــباب والرياضة وســبق له 
النجاحات  العديد من  تسجيل 
اللعبة، ســيما مشاركته  في 
 G1 بيروت املصنفة  في بطولة 
التي اقيمت في شهر أيلول من 

العام 2019.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لفريق  التدريبي  املــالك  يدعو 
الالعبني  الرياضي  اجليش  نادي 

إلــى  لالنضمــام  الراغبــني 
صفــوف فريــق النــادي فئة 
الشباب مواليد 2003 احلضور 

إلى ملعب النادي في معسكر 
فــي  الزعفرانيــة  الرشــيد/ 
الرابعــة من عصر  الســاعة 

اليوم الثالثــاء الجراء االختبار 
باشــراف مدرب الفريق حامد 

قاسم.

درجال يبحث مع نائب االمين العام للعتبة العباسية 
استثمار وتطوير الطاقات الشبابية

حيدر عبيد مدربا لكرة ديالى

حيدر ستار يحرز ذهبي التايكواندو من ألمانيا

نادي الجيش يدعو العبي فئة الشباب

التشييع المهيب للراحل 
ناظم شاكر يؤكد مكانته
العالية في قلوب الجميع
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الصباح الجديد - وكاالت:
 استهلت األسهم األوروبية تعامالت األسبوع 
على نحــو إيجابي، حيث طغــت اآلمال حيال 
لقاح لفيــروس كورونا وموجة من أنشــطة 
الدمج واالســتحواذ على بواعــث القلق من 

خروج بريطاني غير منظم من االحتاد األوروبي.
وبحلــول الســاعة 0711 بتوقيــت جرينتش، 
كان املؤشــر ســتوكس 600 األوروبي مرتفعا 
0.7 باملئة، ليســجل أعلى مستوياته في أكثر 
من أســبوع، وسط مكاســب مماثلة لألسهم 

األملانية والفرنسية.
أوقدت األنباء الواردة مطلع األسبوع بأن أسترا 
زينيكا قد اســتأنفت التجارب السريرية على 
عقارها ملرض كوفيد19- بعد تعليقها األسبوع 
املاضي شــرارة موجة من عمليات الشراء في 
شتى األســهم. وصعدت أسهم صانع الدواء 

البريطاني 0.5 باملئة.
في غضــون ذلك، قالــت إنفيديــا األمريكية 
لصناعــة الرقائــق إنها ستشــتري مصمم 
الرقائق البريطاني آرم من مجموعة ســوفت 
بنك اليابانية مبقابــل يصل إلى 40 مليار دوالر 
وفي صفقة ســتعيد تشــكيل قطاع أشباه 
املوصــالت العاملي، ممــا رفع مؤشــر القطاع 

األوروبي واحدا باملئة.
وقفــز ســهم إميونوميدكــس املدرجــة في 
فرانكفورت 109.7 باملئة بعد تقارير بأن جيلياد 
العقاقير  على شــركة  ساينسز ستستحوذ 

احليوية األمريكية مقابل 21 مليار دوالر.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير الزراعة محمد كــرمي، االثنني، عن 
منح اجازات لتصدير محصول “اللوبيا” إلى 
دولة االمارات العربيــة املتحدة، فيما أكدت 

حتقيق االكتفاء الذاتي من بعض الفواكه.
وقال كرمي في حوار تابعتــه الصباح اجلديد، 
إن “وزارة الزراعة بدأت مبنــح اجازات تصدير 
حملصــول اللوبيا الى دولة االمــارات العربية 
املتحدة باإلضافة الــى محاصيل ومنتجات 

زراعية أخرى”.
وأضاف، أن “ العراق استطاع حتقيق االكتفاء 
الذاتي من بعض الفواكــه كالعنب”، نافيا 
“منح أي اجازات الستيراد التمور التي تدخل 

العراق عبر التهريب”.

آمال اللقاح واالندماجات 
العالمية ترفع أسهم أوروبا

منح اجازات لتصدير 
“اللوبيا” إلى االمارات

الصباح الجديد - متابعة:

أفادت هيئة االستثمار الوطنية 
العراقية بتوقف العمل مبشروع 
بسماية السكني في العاصمة 
بغداد، بعد ان اجنزت الشــركة 
املنفذة 30 الف وحدة ســكنية 

فيه.
االدارية في  الدائــرة  وقال مدير 
الهيئة صفــاء خليل هادي في 
تصريحات صحفية، إن مشروع 
بسماية السكني يعد من اكبر 
كونه  االســتراتيجية  املشاريع 
وخدمات  حتتية  كبنى  متكامال 
مــن منظومــات غــاز وجتهيز 

كهرباء على مدار الساعة.
واضــاف أن املشــروع يعد من 
وحدة  املليون  مشــروع  بواكير 
ســكنية وواجــه الكثيــر من 
االشــهر  خــالل  االشــكاالت 
جنحت  ان  بعد  املاضية  القليلة 
الشــركة املنفذة وحتى نهاية 
العام 2019، فــي اجناز 30 الف 
وحدة ســكنية وزعت منها ما 
يقارب 15 الف وحدة ســكنية 
بني املواطنني و15 الفا اخرى قيد 

التسليم.
وأوضــح هــادي، ان الشــركة 
املنفــذة للمشــروع توقفــت 
عن العمل حاليا بســبب عدم 
لعامي  مســتحقاتها  تسديد 
تلــكأت  كمــا  و2020،   2019
بســبب احلرب علــى عصابات 
واالوضاع  االجراميــة  »داعش« 
شــهدتها  التي  االقتصاديــة 
البالد، منوهاً بأن االعتراض على 
الشركة انها ليست استثمارا، 

وامنا متويل حكومي.
وأشــار مدير الدائرة االدارية في 
مت  انه  الــى  االســتثمار،  هيئة 
حتقيق 25 اجتماعا بني احلكومة 

وشركة )هنوا(، بيد انه لم يتم 
ان  نتيجة، مشددا  الى  التوصل 
مشــروع املليون وحدة سكنية 
في بغداد واحملافظات ووفق هذه 
تام،  توقف بشــكل  املعطيات، 
معربا عن امله في وضع احللول 
السكن  ازمة  لتجاوز  السريعة 

في البالد.
هانــوا  شــركة  أن  وكشــف، 
انســحبت  اجلنوبية  الكوريــة 
من مجمع بســماية السكني 
دفع  عــدم  بســبب  بغداد  في 

مستحقاتها املالية
، أن »احلكومة العراقية  وأضاف 
الكوريــة  الشــركة  أبلغــت 

بانهــا غير قادرة على تســديد 
نظراً  الشــركة  مســتحقات 
للظــروف التي مير بهــا العراق 
حاليــاً مــن انخفاض اســعار 
النفــط، مــا دفــع الشــركة 
الــى تســريح آالف  الكوريــة 
واملهندســني  والفنيني  العمال 

العراقيني واألجانب«.
ونــوه ،إلى أن »تفشــي فيروس 
في  أيضاً ســبباً  كورونــا كان 
تســريح العمال وإخالء العمال 
الكوريــني من اجملمع بعد ظهور 
حاالت اصابة في البعض منهم 

.«
يتهم ســكان مجمع  بدورهم 

بســماية الســكني احلديــث 
هيئة  بغــداد،  العاصمــة  في 
شركة  مع  بالتواطؤ  االستثمار 
اخلدمات في  »أهملــت  عراقية 

اجملمع«.
وقال عــدد من ســكان اجملمع، 
تعاقدت  االســتثمار  »هيئة  إن 
مع شــركة جديــدة للصيانة 
والتنظيف حتمل اسم عراقنا«، 
الضعف،  إلــى  اجلبايــة  وزادت 
مبينــني أن الشــركة ال تقدم 
اخلدمات للســكان وفق العقد 

املبرم .
وأوضح الســكان أن من واجب 
الشــركة صيانــة العمــارات 

وتخطيط  واملصاعد  السكنية 
الشــوارع وتصليــح عطــالت 
املساحات  وسقي  املرور  اشارت 
الزراعيــة واملتنزهات وليس رفع 
هيئة  متهمني  فقط،  النفايات 
اســتثمار بغــداد بالتواطؤ مع 
شــركة عراقنا وعدم االستماع 
قدمها  التــي  الشــكاوى  الى 
االهالــي مــا ادى الــى تراجع 
الى  املقدمة  اخلدمات  في  كبير 

املدينة.
كمــا أشــار الســكان إلــى أن 
مساحات املدينة اخلضراء تشكو 
حاليــاً من التصحــر وخدماتها 
مــن التراجــع احلاد، مناشــدين 

بالتدخل  اخملتصــة  الســلطات 
ضد ما وصفوه بـ«فســاد شركة 

عراقنا والهيئة«.
ويقع مجمع بســماية السكني 
احلديث الى اجلنوب الشــرقي من 
 10 ويبعــد نحو  مدينة بغــداد، 
كم مــن حدود مدينة بغداد على 

الطريق الرابط بني بغداد- كوت.
في  االســتثمار  هيئة  وافتتحت 
25 من شــهر ايلول عــام 2011، 
باب التســجيل على اجملمع، بعد 
أن تعاقــدت مــع شــركة هانوا 
الكورية اجلنوبية على انشاء 100 
الف وحدة ســكنية في مجمع 

بسماية السكني.

مشـروع المليـون وحـدة سكنيـة مهـدد بعـد 
توقـف العمـل فـي مشـروع بسمايـة

سكان المجمع يتهمون هيئة االستثمار بالتواطؤ مع شركة محلية أهملت الخدمات 

إن مشروع بسماية 
السكني يعد من 
اكبر المشاريع 
االستراتيجية كونه 
متكامال كبنى 
تحتية وخدمات 
من منظومات غاز 
وتجهيز كهرباء 
على مدار الساعة

مشـروع بسمايـة

مشروع المليون وحدة 
سكنية مهدد بعد توقف 
العمل في مشروع بسماية
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
"جيروزاليم  صحيفة  نشرت 
بوست" صورا قالت إنها دليل 
على هجوم استهدف منشأة 

صواريخ سرية في سوريا.
وأظهرت الصور التي نشرتها 
شركة إميج سات إنترناشونال، 
إصابــة مبنيني فــي مصنع 
السفيرة قرب حلب،  صواريخ 
وحــددت الشــركة ذلك بناء 
على تقرير استخباراتي يفيد 
بأن الهجــوم كان يهدف إلى 
إضعاف إنتــاج الصواريخ في 
رمبا  املصنع  هذا  وأن  ســوريا، 
لصالح  الصواريخ  ينتج  كان 

حزب اهلل.
في  اجلوية  الغــارة  ووقعــت 
الســفيرة في 11 ســبتمبر 
أســبوع  بعد  وجاءت  احلالي، 
من غارتني جويتني أخريني في 
ســوريا نقلتها وسائل إعالم 

النظام وغيرها.
وتقدر الشركة أن الغارات قد 
تســببت بتدمير منشأة، رمبا 

متفجرات،  على  حتتوي  كانت 
فيما تضررت منشــأة أخرى، 

رمبا كان بها آالت تصنيع.
ماهية  حتديــد  الصعب  ومن 
الصور،  على  بناء  املباني  هذه 

ولكــن تبــدو وكأنهــا مــن 
طابقــني، وهــي بعيــدة عن 
الطريــق، وتبــدو العديد من 
منشآت النظام السوري مثل 
هذه متشابهة، وهي تتناسب 

مع منوذج الشــبكة اإليرانية 
ملنشــآت إنتاج الصواريخ في 

جميع أنحاء املنطقة.
باستمرار  الشركة  وتكشف 
مهمــة  معلومــات  عــن 

باستخدام األقمار الصناعية، 
احلساسة،  املواقع  في  خاصة 
وتظهر الغــارات اجلوية التي 
تســتهدف هذه املواقع، وفي 
3 مــن ســبتمبر احلالي،  الـ 
صور  عن  الشــركة  كشفت 
لغارة جوية على مطار دمشق 
الدولي، وقالت إن هذه الضربة 
استراتيجية  "رسالة  أرسلت 

إلى طهران".
ورجحــت الشــركة أيضا أن 
الذي حصل  االنفجــار  يكون 
مبنشــأة صواريخ ســرية في 
بإيران خالل شــهر  خوجيــر 
يونيــو املاضــي أن يكون قد 
تسبب بوقف إنتاج الصواريخ 

مؤقتا.
إلى  إيــران صواريخ  ونقلــت 
صواريخ  أرسلت  كما  العراق، 
دقيقة التوجيه إلى حزب اهلل 
عبر ســوريا، كما سعت إلى 
مســاعدة حزب اهلل في بناء 

مصانع للصواريخ في لبنان.
وقال رئيس األركان اإلسرائيلي 

في  آيزنكوت  غادي  الســابق 
يناير 2009 إن إسرائيل نفذت 
أكثــر من 1000 غــارة جوية 
على أهداف إيرانية في سوريا.
ولــدى إيران عــدة مواقع في 
كروز  لصواريخ  ومنها  سوريا 
والطائرات بدون طيار، ولديها 
أنظمــة دفــاع جــوي، كما 
أقامت إيران قاعدة اإلمام علي 
مبحيط البوكمال بالقرب من 
هذا  وتعرض  العراقية،  احلدود 
عدة  جويــة  لغــارات  املوقع 

مرات.
وتستخدم إيران أيضا شبكة 
لتهريب األسلحة عبر قواعد 
T-2 و T-3 و T-4 في ســوريا. 
وفي 3 سبتمبر 2020 تعرضت 
قاعــدة T-4 بالقرب من تدمر 
لعدة غارات، وذكرت وســائل 
إعالم سورية أن املوقع نفسه 
تعــرض للقصف فــي أبريل 
النظام  ويتهم   ،2018 ويوليو 
ببعض  إســرائيل  الســوري 

عمليات القصف والغارات.

صور جديدة ألقمار صناعية تكشف "منشأة صواريخ سرية" في سوريا
استهدفتها غارات جوية في الحادي عشر من هذا الشهر

السليمانية ـ عباس اركوازي:
محافظة  محكمــة  رفضــت 
به محامي  تقــدم  دهوك طلبا 
الدفــاع عــن الناشــط املدني 
بدل بــرواري وقــررت متديد فترة 
اعتقالــه الى جانــب عدد من 
شهر،  منذ  املعتقلني  النشطاء 
في  مشــاركته  خلفيــة  على 
التظاهرة التي نظمها موظفون 
للمطالبة بحقوقهم املعاشية.

وقال خطاب عمر محامي الدفاع 
عن الناشط بدل برواري للصباح 
اجلديد، ان احملكمة رفضت اطالق 
ســراح موكله، رغم عدم وجود 
اية تهم او دلة تثبت تورطه باي 
جرم او فعــل مخالف للقانون، 
واردف قائالً،"كمــا ان احملكمــة 
قــررت تغرميــه مبلــغ مليوني 

دينار".
واضاف ان احملكمــة قررت ابقاء 

بــرواري رهن االعتقــال بتهمة 
ضد  التظاهر  علــى  التحريض 

مؤسسات حكومة االقليم.    
بدوره اشــار ريفنك ياسني وهو 
احد احملامــني املتطوعني للدفاع 
ان  بــرواري،  بدل  الناشــط  عن 
بــرواري حضــر امــام قاضــي 
التحقيق في قضيتني غرم على 
احداها مببلغ مليوني دينار، وقرر 
فترة  التحقيق متديــد  قاضــي 

اعتقاله حلــني اصدار حكم في 
القضية الثانية.  

واوضح ياســني، ان املــواد التي 
يحاكم مبوجبها برواري تشــمل 
الهاتف اجلوال  اساءة استخدام 
التظاهر،  على  الناس  وتشجيع 
واشاعة الفوضى، وهو ما تعتبره 
احلكومة احملليــة في محافظة 
وينبغي  للقانون  مخالفا  دهوك 

محاسبة مرتكبيه.

بغداد - وعد الشمري:
دعا نواب عن البصــرة، أمس االثنني، 
رفض مشروع  إلى  االحتادية  احلكومة 
الربــط الســككي مــع دول اجلوار، 
محذرين مــن إعدام املوانئ العراقية، 
مشددين على ضرورة أن يكون العراق 
وعدم  أوروبا  إلــى  الطريــق  منطلق 
جعلــه ممراً لبضائــع اآلخرين مقابل 

رسوم بسيطة.
زهرة  احملافظة  عــن  النائبة  وقالــت 

البجــاري في تصريح إلــى "الصباح 
اجلديد"، إن "ملف الربط الســككي 
مع الكويــت أو إيــران يوّلد مخاوف 

شعبية وسياسية كبيرة".
وتابعت البجــاري، أن "تأثيرات الربط 
تأتــي على عــدد من احملــاور أهمها 
وكذلك  والسياســي،  االقتصــادي 

موضوع احلدود العراقية مع اجلوار".
وأشــارت إلى أن "رأيــني ظهرا خالل 
املــدة املاضيــة، هناك مــن يجد أن 

العراق  يربــط  إيجابي كونه  تأثيــره 
بطريــق احلرير الدولــي، وأخر بالضد 
منــه بداعي نتائجه الســلبية على 
االقتصاد الوطني بجعل البلد مجرد 
ممــر )ترانزيت( للبضائع لقاء رســوم 

بسيطة".
وبينت البجاري، أن "العراق غير ملزم 
بإجراء ربط مع ميناء مبارك الكويتي، 
كون إنشــاءه قد مت من دون التفاوض 
والتفاهــم معنــا، وقــد رفضنــاه 

مسبقاً".
وأكدت أن "مصلحة العراق أن يكون 
الربط الســككي من خــالل ميناء 
الفاو الكبير الــذي خططنا له منذ 
عــام 2006، وجعل الطريق ســالكاً 
إلى أوروبــا". ومضت البجاري، إلى أن 
"الفساد أخر مشــروع الفاو الكبير، 
ولكن هــذا ال يعطي املبــّرر للقبول 
بحصول ربط سككي مع دول اجلوار 

وجعل العراق مجرد ممر".

رغم عدم ثبوت اية تهم بادانتهم  

محاكم دهوك ترفض اطالق سراح نشطاء تظاهروا ضد 
استقطاع الرواتب

نواب البصرة يحذرون من المضي بالربط السككي
مع الكويت وإيران

قالوا إن العراق سيكون "ترانزيت" لبضائع اآلخرين لقاء رسوم بسيطة

رئيس الوزراء المكلف يشكل الحكومة 
3اللبنانية ويضعها بتصرف عون
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
الصحة  اإلقليمي ملنظمــة  املديــر  أعلــن 
العاملية فــي أوروبا، امس االثنني، أن املنظمة 
تتوقع ارتفاعــا في عدد الوفيات بكوفيد19- 
فــي أوروبا خالل شــهري أكتوبــر ونوفمبر 

القادمني.
وقال هانــز كلوغي في مقابلــة مع وكالة 
“فرانس بــرس”، إن أكتوبر ونوفمبر القادمني، 
مواجهة  في  شــهرين  “أقســى  سيكونان 

الوباء”.
وأضاف كلوغي: “ســيصبح األمر أقســى”، 
مشيرا إلى أنه “في أكتوبر ونوفمبر املقبلني 

سنشهد ارتفاعا في الوفيات”.
وجــاءت تصريحــات كلوغي بينمــا يقترب 
اجلديد  كورونا  بـــفيروس  اإلصابات  إجمالي 
في العالم مــن 29 مليون إنســان، بعد أن 
سجل العالم أعلى زيادة يومية في اإلصابات 

بالفيروس املسبب لوباء كوفيد19-.
فقد أظهر إحصاء لوكالــة “رويترز” أن أكثر 
من 28.93 مليون شــخص أصيبوا بفيروس 
كورونا على مســتوى العالم، في حني وصل 
إجمالي عــدد الوفيات جــراء اإلصابة بوباء 

كوفيد19- إلى 921437 حالة.
ووفقــا لإلحصاء، فقد مت تســجيل إصابات 
بالفيــروس في أكثر مــن 210 دول ومناطق 
منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في ووهان 

بالصني في ديسمبر املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعتبر الرئيــس األمريكي دونالــد ترامب، أن 
خصمه الدميقراطي جو بايدن، “ال ميلك القدر 
الكافــي من ســرعة البديهيــة واحلذاقة”، 
للتفاوض مع الرئيســني الروســي فالدميير 

بوتني، والصيني شي جني بينغ.
وأضاف ترامب متحدثا أمس االول األحد، إلى 
أنصاره في هندرســون بواليــة نيفادا: “لقد 
أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس شــي جني 
بينغ، وأتيحــت لي الفرصة للقــاء الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني. وباملناسبة، االتفاق 

معهما أمر جيد”.
وتابــع ترامب القــول: “أريــد أن أخبركم أن 
املشــكلة احلقيقيــة مع الصــني اآلن، هي 
بسبب ما فعلوه بنا. ال ميكننا أبدا أن ننسى 
ذلك. لقد وقعنا اتفاقات عظيمة، لكن احلبر 

عليها قبل أن يجف جاء املرض من الصني”.
وشدد الرئيس األمريكي على أنه يتقن جيدا 
“التعامل مع كل هؤالء األشــخاص”، وأكد 
على أنهم فــي غاية الذكاء. وقــال ترامب: 
“أنا آســف لكننا نحتاج أيضا ألشــخاص 
أذكياء جدا، وجو )بايدن( ليس مناســبا لهذا 

املنصب”.
وطاملا كــرر ترامب في الســابق القول، إنه 
يعتبــر من الصواب “التوافق” مع موســكو 
وبكني. على الرغــم من العقوبات املفروضة 
ضد روســيا، ويؤكــد الرئيس باســتمرار أن 
“عالقات  وروســيا طورتــا  املتحدة  الواليات 

جيدة للغاية”.
وســبق أن صرح ترامب مرات عديــدة، بأنه 
يعتبر الصني مسؤولة عن بداية وباء فيروس 

كورونا املستجد.

منظمة الصحة تحذر 
من “أقسى شهرين” في 

المعركة ضد كورونا

ترامب: بايدن ال يملك 
الحذاقة الكافية للتفاوض 

مع روسيا والصين

متابعة ـ الصباح الجديد :

وضع الرئيس املكلف، مصطفى 
التشــكيلة  أديب، امس االثنني، 
رئيــس  بتصــرف  احلكوميــة 
اجلمهوريــة اللبنانية، ميشــال 
عون، قبل يوم واحــد من إنتهاء 
مهلة الرئيس الفرنسي، اميانويل 
التــي كان قد أعطاها  ماكرون، 
السياســيني،  للمســؤولني 
خالل زيارته األخيــرة إلى بيروت، 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
دياب، الذي ُكّلف سريعاً مبشاورات 
الرئيس  أشــرف عليهــا  نيابية 
الفرنسي شــخصّياً، بعدما قام 
بزيــارة بيروت مرتــني خالل أقل 
من شــهر علــى انفجــار مرفأ 
تأييده ملطالب  عن  بيروت، معرباً 
اللبنانيني السيما جلهة محاربة 
املسؤولني،  ومحاســبة  الفساد 
واعداً من قلب الشوارع املنكوبة 

باملساعدة وبتغيير تدريجي.
ماكرون ضغط شخصياً

ويبدو أن الوعود الفرنسية أثمرت 
منذ حلظة تكليف الرئيس أديب، 
الذي وقع االختيار عليه مبشاورات 
نيابية ســريعة على غير املعتاد، 
وصوالً إلى وضع تشكيلة حسم 
العقيم،  السياسي  اجلدل  فيها 
مبــدداً مفاهيم وبدع راســخة 
التكليف،  قبل  “التأليف  أهّمها 
بحســب  املعطل”،  الثلــث  وال 

صحف محلّية.
ولعــب ماكــرون دوراً كبيراً في 
دعــم أديب، إذ أجــرى مجموعة 
كان  الضاغطة  االتصــاالت  من 
مع  املاضي  الســبت  يوم  آخرها 
رئيس مجلــس النواب، نبيه بري، 
لتبديــد اخلالفات وفــرض ورقته 
علــى اجلميع، حتــت طائلة عدم 
مســاعدة لبنان في إنهاء أزمته 

االقتصادية.
اتصال  فإن  املتابعني،  وبحســب 
ماكــرون ، بري نتــج عنه إصدار 
املكتــب اإلعالمي لألخيــر بيانا 
أعلن فيه عدم مشــاركة حركة 

أمــل )التي يرأســها بــري( في 
احلكومة، وأشار في البيان إلى أن 
“املشكلة ليست مع الفرنسيني 

املشكلة داخلية ومن الداخل”.
ولــم تقف الضغــوط عند هذا 
احلــد، فقــد وصلت إلــى التيار 
بعرقلة  املتهــم  احلــر،  الوطني 
أكثــر مــن حكومة  تشــكيل 
بسبب تقاســم احلقائب، وأعلن 
رئيســه جبران باسيل في مؤمتر 
صحافــي أن “ليس لــدى التيار 
رغبة باملشــاركة في احلكومة”، 
على  “حرصنا  أن  الــى  مشــيراً 
املبــادرة الفرنســية ليس عائدا 
فقط ألن فرنســا دولة صديقة 
وال ألن الرئيــس ماكــرون اظهر 
بل  واندفاع  وتعاطف  محّبة  كل 

احلرص ألن هذه املبادرة

.“
كما أوضحــت صحيفة “اللواء” 
اللبنانية، أّن “التشكيلة اجلديدة 
خاليــة مــن أربــع وزارات وهي: 
اإلعــالم، الثقافــة، املهجريــن، 

والتنمية اإلدارية”.
وهج العقوبات األميركية

وحتدثت صحيفــة “نداء الوطن” 
نقــالً عــن مصــادر محلية عن 
أسماء جديدة غير مستنزفة في 
حكومة مصغــرة من “14 وزيراً”، 
فضالً عن رفــض فرض االحتكار 
مانحة  املالية،  لوزارة  الشــيعي 
حقيبــة وزارة الداخليــة الحدى 
الشخصيات الشيعية قد يكون 
ضابط متقاعد من آل شحيتلي 
غير منتم وغير مستفز للثنائي 
األمن  أو مدير عــام  الشــيعي، 

العام، اللواء عباس ابراهيم.
مصادر  عن  الصحيفــة  ونقلت 
العقوبات  “وهج  أّن  ديبلوماسية 
)األميركية( ساهم بشكل فاعل 
في دفع اجلميع إلى السير باخلطة 
تام  بشكل  واملنسقة  املرسومة 

بني الفرنسيني واألميركيني”.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب 
أســعد  اللبناني،  والصحافــي 
بشارة، ، أّنه “من املنتظر أّن يضع 
أديب  مصطفى  املكلف  الرئيس 
بتصرف  احلكومية  التشــكيلة 
رئيــس اجلمهورية، الذي هو أمام 
رفض  األول  االحتمــاالت،  احدى 
في  التريث  الثاني  التشــكيلة، 
اجمللس  إلى  وإحالتهــا  توقيعها 
عليها  التوقيع  والثالث  النيابي، 
ســريعاً لكي تذهب إلى البرملان 

فتنال الثقة أو ال تنالها”.
“حزب اهلل يخسر  آخر دفاعاته”

واعتبر بشارة أّن “منظومة حزب 
اهلل مربكــة فــي التعامل مع 
املبــادرة الفرنســية وهي بدأت 
إذ  تخسر آخر دفاعاتها وأوراقها، 
اّن الثنائي الشــيعي )حزب اهلل 
وحركة أمــل( يراهن على رفض 
ميشــال عون لهذه التشكيلية 
التــي تنبثق من جوهــر املبادرة 
الفرنســية التــي تنــص على 
تســيطر  ال  تشــكيل حكومة 
عليهــا األحــزاب السياســية 
ومهمتهــا اإلصــالح واإلنقــاذ 

االقتصادي”.
ولفت إلى أّن “حزب اهلل استخدم 
بدعة وزارة املالية ليتســلل إلى 
هذه التشــكيلة فــي محاولة 

بشــكل  طبيعتها  لتغيير  منه 
“املبادرة  إّن  جوهــري”، مضيفــاً 
ألن  كبير،  أمام محك  الفرنسية 
عون الــذي يخشــى العقوبات 
لضغط  يتعــرض  االقتصاديــة 
هائــل مــن حــزب اهلل لعــدم 

التوقيع”.
أّن  اللبنانــي  الكاتــب  وتوقــع 
“يذهــب رئيــس اجلمهورية نحو 
اخليار الثانــي أي التريث، كخيار 
والقبول،  الرفــض  التوائــي بني 
وهو إذا حصل يعنــي أّن املبادرة 
الفرنسية دخلت في طور األلغام 
التي زرعهــا حزب اهلل”، متخوفاً 
من “اللجوء إلــى إثارة الفوضى 
والعنف إلعــادة إدخال لبنان في 
إبتزاز أمني كبير”، قائالً “نحن في 

ساعات مفصلية”.

وهج العقوبات دفع للسير بـ”الخطة المرسومة”

الوعود الفرنسية 
أثمرت منذ لحظة 

تكليف الرئيس أديب، 
الذي وقع االختيار 

عليه بمشاورات نيابية 
سريعة على غير 

المعتاد، وصواًل إلى 
وضع تشكيلة حسم 

فيها الجدل السياسي 
العقيم

رئيس الوزراء المكلف يشكل الحكومة اللبنانية ويضعها بتصرف عون

يهدد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة

 
متابعة ـ الصباح الجديد :

قال رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون إن االحتــاد األوروبي يهدد 
بضرب وحدة أراضي اململكة املتحدة 
من خالل فرضــه “حصــارا غذائيا” 
بني بريطانيا وإيرلندا الشــمالية، ما 
يؤجج حسب رأيه مساعي استكمال 
محادثات بريكســيت التي تشــهد 
توترا كبيرا خصوصا حول مســألة 

وضع هذه املقاطعة البريطانية.
اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
بالتهديد  األوروبي  االحتاد  جونســون 
بضرب وحدة أراضي اململكة املتحدة 
عبــر فرضــه “حصــارا” غذائيا بني 
ليصب  الشمالية،  وإيرلندا  بريطانيا 
بذلك الزيــت على النار في محادثات 

بريكسيت التي تشهد توترا كبيرا.
لندن  بــني  احملادثات  وصلــت  وبينما 
التجارية  العالقة  بشــأن  وبروكسل 
املســتقبلية بني اجلانبني إلى طريق 
باللوم على  لنــدن  ألقت  مســدود، 
الذي  النزاع  بروكســل في نشــوب 
وتــر جلســة مفاوضــات جديــدة 
هذا األســبوع وألقــى بظالله على 
املفاوضــات املقــررة بعد أيــام في 

بروكسل.
وظهر اخلالف عندما قدمت احلكومة 
البريطانية مشروع قانون إلى البرملان 
االتفاقية  يتعارض جزئيا مع  األربعاء 
املوقعة بالفعل بشــأن خروجها من 
االحتاد األوروبــي، وهي خطوة تنتهك 
القانون الدولي، كما أقر جونســون، 

معلال بأنه أجبر على ذلك.
وكتب جونسون في عدد السبت من 
أن موقف  تلغــراف”  “ديلي  صحيفة 
االحتاد األوروبي يبــرر تقدمي حكومته 
تشــريعا جديدا إلعادة صياغة اتفاق 
اخلروج مــن االحتــاد األوروبــي، وهو 
مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى 

في صفوف نواب معسكره احملافظ.
وشدد جونســون وسط أجواء تشير 
إلى عدم التوصل التفاق بنهاية هذا 
العام حــني يدخل بريكســيت حيز 
التطبيق التام، على أن االحتاد األوروبي 
عازم على “تفسير متطرف” للقواعد 

اخلاصة بإيرلندا الشمالية.
وأضاف “يقال لنا إن االحتاد األوروبي لن 
على  جمركية  رسوم  بفرض  يكتفي 
البضائــع التي تنتقل مــن بريطانيا 
الشــمالية  إيرلندا  إلــى  العظمى 
فحســب، بل قد يوقــف أيضا نقل 
املنتجــات الغذائية من بريطانيا إلى 

إيرلندا الشمالية”.

كما قال جونســون “علي أن أقر بأننا 
لم نظن يوما بشكل جدي بأن االحتاد 
اســتخدام  على  األوروبي ســيقدم 
اتفاق مت التفاوض بشأنه بحسن نية، 
لفرض حصــار على جزء من اململكة 
املتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير 
ووحدة  املتحــدة  اململكة  اقتصــاد 

أراضيها”.

 “مثير للسخرية”
في املقابــل، قال النائب اإلســباني 
اإلذاعة  لهيئــة  غاريكانــو  لويــس 
أمر مثير للسخرية،  “إنه  البريطانية 
إن الســيد جونســون يريد احلصول 
على كل شيء” مشيرا إلى أن البنود 
كانت  الشــمالية  بإيرلندا  املتعلقة 
موجودة في االتفــاق الذي وقع عليه 

رئيس الوزراء في كانون الثاني.
ودحــض تقريــرا نشــرته صحيفة 
مزاعم  الســبت  تاميز”  “فاينانشــل 
احلكومة بأن االتفاق يتضمن مشاكل 
لم تكن ملحوظة سابقا بأن أعضاء 
فــي احلكومة البريطانية ســبق أن 
حذروا في كانون الثاني من مشاكل 
محتملة في االتفاق قبل أسبوع على 

األقل من توقيعه من قبل جونسون.
ومبوجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، 
ســيتعني علــى هــذه املقاطعــة 
البريطانية اتباع بعض قواعد االحتاد 
األوروبي بعــد الفترة االنتقالية التي 
أتت بعد بريكســيت من أجل ضمان 
عدم وجود حــدود مادية وجتنب عودة 
التوتر في هذه املنطقة التي شهدت 

نزاعا دمويا استمر ثالثة عقود.

تدابير قضائية ضد لندن
وهدد االحتاد األوروبي بريطانيا باتخاذ 
تدابيــر قضائية في حقهــا ما لم 
تســحب التعديالت التــي أدخلتها 
أحاديا بحلــول نهاية أيلول. واجلمعة 
هدد قادة في البرملان األوروبي بنسف 
أي معاهــدة جتاريــة إن أخلت لندن 

بوعودها.
املالية األملاني  من جانبه، حذر وزيــر 
أوالف شولتس السبت عقب اجتماع 
لوزراء مالية دول االحتاد األوروبي قائال 
“بتقديري إن وضعية غير منظمة )ال 
اتفاق( ستكون لها تداعيات خطيرة 

على االقتصاد البريطاني”.
وقال مفوض االحتاد األوروبي للشؤون 
االقتصادية باولو جنتيلوني إن “إعادة 
بناء الثقــة” مع التكتــل تقع على 
عاتــق بريطانيــا. وفي ظــل انعدام 

هــذه الثقة، هدد العديــد من نواب 
مترير  بعدم  اجلمعــة  احملافظني  حزب 
مشــروع القانون، خوفا من أن يؤدي 
اإلضرار  إلى  موقف جونســون  حتول 

مبصداقية اململكة املتحدة.
اإلضرار بسمعة اململكة

النائــب احملافظ  وفي الســياق، قال 
توبياس إلوود فــي تغريدة عبر تويتر 
إن املشــروع “أضر بالفعل بســمعة 
بريطانيا بوصفها “دولة “مدافعة عن 

القواعد الدولية”.
ورد جونسون السبت قائال “ال ميكننا 
ترك الســلطة النظرية لتقســيم 
بالدنا في أيدي منظمة دولية” واعتبر 
أنه مــن  “احليــوي” تبني مشــروع 

القانون “لوضع حد لهذا االحتمال”.
ويتركز اخلالف حول املــواد الغذائية، 
علــى رفض االحتــاد األوروبــي منح 
الذي  ثالثــة”  “دولة  بريطانيا وضــع 
يجعل الدول مســتوفية املتطلبات 
الغذائية  موادها  لتصدير  األساسية 

إلى أوروبا.
ويخشــى االحتاد األوروبي أن تخفض 
معايير  خروجهــا  بعــد  بريطانيــا 
األغذيــة وكذلك القواعــد اخلاصة 
مبســاعدة الدولة للشركات إلرسال 
البضائــع إلى ســوقه املوحدة عبر 

إيرلندا الشمالية.

تقرير

رئيس الوزراء البريطاني يتهم االتحاد األوروبي بمحاولة فرض “حصار غذائي

الصباح الجديد ـ وكاالت :
صــوت احلــزب الليبرالــي الدميوقراطي 
احلاكم في اليابان،امــس اإلثنني، الختيار 
رئيســه املقبل، الذي ســيصبح بشكل 
للوزراء خلفا لشينزو  رئيسا  شبه مؤكد 

آبي الذي استقال ألسباب صحية.
وتشــير الترجيحات إلى أن أعضاء احلزب 
الليبرالي الدميوقراطي إختاروا يوشيهيدا 
ســوغا 71 عاما، وهو  األمني العام احلالي 
للحكومة، وأقرب مستشاري آبي، قبل أن 

يصادق البرملان األربعاء على هذا اخليار.
535 عضوا من نواب  ويشارك بالتصويت 
احلزب الليبرالي الدميوقراطي وممثلي احلزب 

في مناطق اليابان الـ47.
وقبل ترشيحه للسباق االنتخابي، حصل 
سوغا على دعم التيارات الرئيسية داخل 
احلزب احلاكم، التي اعتبرت ترشيحه رمزا 

لالستقرار والستمرارية سياسة آبي.
وجتنب احلزب إجراء اقتراع أوســع يشمل 
أعضــاء قاعدتــه، إذ يرى املســؤولون أن 

تنظيم ذلك سيستغرق وقتا طويال.
وبهــذه الصيغة يتقلــص هامش تقدم 
منافســي ســوغا، وهما وزيـــر الدفاع 
السابق شيجيرو إيشيـبا، ووزير اخلارجية 

السابق فوميـو كيشيدا.
ويتمتع إيشــيبا بشــعبية لــدى الرأي 
العام، لكنه يثير اســتياء بعض أعضاء 
احلزب، وهم ال ينســون أنه غادر احلزب في 
انه انتقد  تسعينيات القرن املاضي، كما 

علنا أداء آبي خالل فترة حكمه.
ويذكر أن آبي شغل منصب رئيس الوزراء 
فــي اليابان ألكثر من ثمانيــة أعوام عبر 
واليتني، وهذه أطول مــدة حكم في هذا 

املنصب باليابان.
املقـــبل  احلكومة  رئيــس  يواجــه  وقد 
حتديات صعبة ومعقدة بسبـــب الركود 

االقتصادي في اليابـان،
والذي تفاقم مع انتشــار وبـــاء كورونا، 
ويقــول ســوغا إن إنعـــاش االقتصــاد 

سيشكل أولوية  بالنسبة له.

الحزب الحاكم في اليابان ينتخب
 رئيسا له خلفا لشينزو آبي

الصحة النيابية تقترح الدراسة عن بعد 
2للسنة الدراسية الجديدة

محليات 2

 
بغداد- الصباح الجديد :

 
رهنــت جلنــة الصحــة والبيئة 
املدارس  عــودة  قــرار  النيابيــة 
واجلامعات إلى الــدوام في العام 
- 2021 بقــرار   2020 الدراســي 
شــجاع من قبل احلكومة، الفتة 
إلى أنه ال مجال للمساومة على 
حياة الطلبة ومســتقبل الواقع 

الصحي في العراق.
الصحة  جلنــة  مقررة  وأوضحت 
النيابية، صفاء مســلم  والبيئة 
التميمي، في تصريح صحفي، أن 
“جلنة التربيــة والتعليم النيابية 
تستفسر  كتابا  للجنتنا  ارسلت 
فيه عن النواحــي العلمية التي 
ميكن ان تطبق في حال بدء العام 
الدراســي اجلديــد، ومــن ضمن 
الدراســة عن بعد  مقترحاتنــا، 
)االلكترونية( في الظروف احلالية 
التي ما زلنا نسجل فيها اصابات 

كبيرة بالوباء القاتل”.
“املقترح  أن  التميمــي،  واضافت 
الثانــي أن يكــون الــدوام بواقع 
يومني في االســبوع في املدارس 
االهلية التي تتوفر بها الشــروط 
الصحيــة وباقــي االيــام تكون 
الدراســة عن بعد، مستدركة أن 
املقترح الثانــي ال ميكن تطبيقه 
على املــدارس احلكوميــة وذلك 
الصف  فــي  االعداد  الكتظــاظ 
الواحد مــن 50 الى 60 طالبا لذا 
تطبيقه شبه مستحيل حتى لو 

كان الدوام بواقع يومني.
 وحذرت مقــررة الصحة النيابية 
“من خطورة عودة الدوام الرسمي 
علــى الطلبة وأســرهم اذ ميكن 
لنقل  الطالب وســيلة  ان يكون 
العدوى خاصــة ان االطباء اثبتوا 
ان الطفل ال تظهر عليه االعراض 
بنســبة 20 باملئة وميكن ان يكون 

وسيلة لنقل العدوى”. 
وكانــت وزارة الصحــة والبيئة، 
أقل  االطفال  ان شــريحة  أكدت 

عرضة للتأثــر مبضاعفات كورونا 
مقارنــة بكبــار الســن نتيجة 

متاسك جهازهم املناعي.
في  العامة  الصحــة  مدير  وقال 
الــوزارة ريــاض عبــد االمير في 
تصريح صحفي، ان “االطفال اقل 
النهم  بكورونا  لالصابــة  عرضة 
النــاس،” مبينا  اختالطا مع  اقل 
أن “عدد االصابــات بينهم يتراوح 
بــني 20 – 50 إصابة من مجموع 
البالد  فــي  املســجلة  احلــاالت 
بســبب لعب االطفال بالشوارع 
خصوصا في املناطق الشــعبية، 
بأعراض  معظمهم  يصاب  قد  اذ 
خفيفــة او قــد ال يصابــون بأي 
أعراض علــى إالطالق، وإن ظهرت 

عليهم تكون أقل حدة”.

التي  الوفيات  عــدد  “أما  وأضاف 
الفيــروس بــني هذه  يســببها 
باملئة   ١ عــن  فيقل  الشــريحة 
الوفاة ألسباب عديدة  وقد حتدث 
منها وجــود خلل باجلهاز املناعي 
نتيجة الســمنة أو مــرض الربو 
أو مشــكالت بالقلب والفشــل 
الكلــوي والرئــة او يعانــون من 

اضطرابات صحية اخرى.
ودعــا عبــد األمير “أوليــاء أمور 
الن  االطمئنــان  الــى  الطلبــة 
أذى  يتعرضــون ألي  ال  أطفالهم 
باالصابــة حــني عودتهــم الى 
مقاعــد الدراســة،” مبينــا، ان 
“حاالت املرض الشديدة والوفيات 
نادرة احلدوث بني األطفال بسبب 
مشــددا  املناعي،  العامــل  قوة 

باإلجراءات  االلتــزام  ضرورة  على 
الوقائية الشخصية”.

مــن جانب اخــر قــال مدير عام 
الصحــة العامة  امــس االثنني 
في في حــوار له إن “الفيروس قد 
يحملونه  أشــخاص  بني  ينتشر 
أعراض  أن تظهر عليهم  دون  من 
العدوى، إال أنــه ما زال من املبكر 
اجلــزم بضعف الفيــروس، وعدم 
وجــود اي دليل علمــي يثبت أن 
فيروس كورونا املســتجد يتغير، 
ســواء فــي طريقــة انتقاله أو 
من جانب شــدة االصابــة التي 
يسببها، وحتى التجارب ما زالت 
مستمرة لتوفير اللقاح أو العالج 
املناســب، حيث تظهــر مع كل 
دراســة عاملية معلومات علمية 

حديثــة عــن طبيعــة اجلائحة 
فهمه  علــى  اخلبــراء  تســاعد 
بطريقــة أفضــل واالقتراب منه 
بشــكل جديد لتخليص العالم 

من شدته”.
واضاف احللفــي ان “التعايش مع 
الفيــروس سيســتمر، وال نعلم 
متى ينتهي، امــا ارقام االصابات 
املعلنة فقــد اصبحت اقل حدة 
حاالت  فــي  تصاعــد  يقابلهــا 
الشــفاء، لهــذا قــررت اللجنة 
العليا للصحة والسالمة بسبب 
يعاني  التي  االقتصادية  الظروف 
منهــا اجملتمــع اتخاذ اجــراءات 
بافتتــاح املطاعــم ودور العبادة 
واملــوالت وغيرهــا مــع االلتزام 
بالشــروط واالجــراءات الوقائية 

الشــخصية مــن أجــل ضمان 
السيطرة على كورونا”.

واوضح احللفي ان “املوجة التالية 
عدد  ارتفاع  مــن  بانت  للجائحة 
وتصاعد  اوروبــا،  فــي  االصابات 
بريطانيا،  فــي  الوفيات  معدالت 
وهــذا مٔوشــر خطيــر بقــدوم 
موجة موســمية جديدة تشكل 
تهديــدا علــى االمــن الصحي 
واحلل  العالم،  انحــاء  في جميع 
يكمن بضرورة االلتزام باإلجراءات 
الصحية الوقائية، خاصة في ما 
يتعلق بالتباعد االجتماعي وترك 
املسافات وغســل اليدين وارتداء 
الكمامات وتهوية الغرف املغلقة 
كل نصف ساعة على األقل، حلني 

اكتشاف لقاح يغير مساره”.

الصحة النيابية تقترح الدراسة عن بعد للسنة 
الدراسية الجديدة

إجراءات التعايش مع كورونا مستمرة

حذرت مقررة الصحة 
النيابية “من خطورة 

عودة الدوام الرسمي 
على الطلبة وأسرهم 

اذ يمكن ان يكون 
الطالب وسيلة لنقل 

العدوى خاصة ان 
االطباء اثبتوا ان 

الطفل ال تظهر عليه 
االعراض بنسبة 20 

بالمئة ويمكن ان 
يكون وسيلة لنقل 

العدوى”
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في لقاء جمع التخطيط واالكاديمية العالمية للتدريب

بغداد - عبداهلل حسين 

تدارست وزارة التخطيط واالكادميية 
العاملية للتمويل واإلدارة سبل تعزيز 
القدرات الشبابية من خالل التدريب 
الذي يجب ان يوفر للشباب ومبستوى 
عالي وباشــراف خبراء متخصصني 

بهذا اجملال لبناء قوة عمل فاعلة.
 وفد من االكادميية زار وزارة التخطيط 
الــوزارة ماهر جوهان  وكيل  والتقى 
الذي رحب بالتعــاون مع االكادميية، 
وقــال: ان “وزارة التخطيط لم تدخر 
بالقدرات  النهــوض  اجل  جهدا من 
الشــبابية وايجاد فرص العمل لهم 

مبختلف األنشــطة التــي تنفذ من 
قبل القطاعني العام واخلاص”. 

ولفت الــى ان “العراق يعد ارض بكر 
الــذي يتطلبه كبير  العمل  وحجم 
جدا، وهنــا البد ان يكون الشــباب 
االقتصادية  لالنشــطة  داعمة  قوة 
فــي جميــع مفاصلهــا وان يكون 
وقوة  والبناء  للعمل  مغذي  الشباب 
اضافيـة حتفز جميع القطاعـات دون 

استثنـاء “.
بدوره مدير فرع األكادميية في العراق 
هشــام خالد اكد ان “العراق بامس 
احلاجة إلــى تدريب قوة العمل احمللي 
املتمثلــة بالشــباب فــي مختلف 
حيث  اســتثناء،  دون  االختصاصات 
تتطلب املرحلــة القادمة خلق ايدي 

عاملــة ماهرة وهــذا يتطلب وجود 
تدريــب علــى مســتوى عالي من 
اخلبــرة واشــراف دولــي”، الفتا الى 
تنهض  ان  ميكنهــا  “االكادمييــة  ان 
بامكانيات الشــباب داخل الوظائف 
وخارجهــا ومتكينها من التكنلوجيا 
املتطورة التي يتطلبها ميدان العمل 

احمللي”.
واضــاف ان “اجلميع  داخــل العراق 
وخارجــه يدرك حجــم العمل الذي 
يتطلبه العراق خالل الفترة القادمة، 
االمر الذي ينتــج عنه حاجه ملحة 
اليجاد طبقة من الشباب قادرة على 
التصــدي ملســٔوولياتها مع اجلهات 
االستثمارية التي تتطلع للعمل في 

العراق”.

ونبه الى ان “الواقع يتطلب ان توضع 
خطــط مرحليــة لعمليــة تاهيل 
الشباب خالل دورات تدريبية منظمة 
عبر برنامج هادف يصل بقوة العمل 
الى العاملية في االداء، وهذا امر ليس 
باملستحيل في بلد مثل العراق ميلك 
قوة عمل تعــد االذكى في املنطقة 
بحسب اســتبيان الحدى املنظمات 
الدولية املتخصصة اعلنته مٔوخرا”.

وبني خالد ان “تظافر اجلهود من قبل 
اجلميع للنهوض مبدارك الشباب امر 
في غاية االهميــة ويغني البالد عن 
اســتقدام عمالة من اخلارج تتطلب 
تخصيصــات ماليــة كبيــرة ميكن 
االعتماد على  فــي حالــه  توفيرها 

اخلبرات احمللية املدرية “.

تقرير

بناء قوة عمل من الشباب أمر حتمي

بغداد- الصباح الجديد :
أعلن مصرف الرافديــن، امس االثنني، عن 
منح قــروض ٥٠ مليون دينــار للموظفني 
للبناء في قطعــة ارض او لترميم وتأهيل 

الدور السكنية لهم.
وقال املكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان 
تلقت “ الصباح اجلديد “ نســخة منه، إن 
“موظفي دوائر الدولــة بامكانهم التقدمي 

على قروض ٥٠ مليونا للبناء والترميم”.
وأضــاف، أن “مــدة تســديد القــرض ١٠ 

سنوات”.

بغداد- الصباح الجديد :
وافقــت وزارة املالية/ دائــرة املوازنة، على 
اســتحداث 301 درجة وظيفية من حركة 

املالك لشركات تابعة لوزارة
واشــار كتاب دائرة املوازنة الى وزارة النفط 
الى “قيام الــوزارة باملصادقة على مفردات 
مالك كل شــركة عامة تابعــة لها لعام 
2020 متضمنة الشــواغر عند املصادقة 
وتعديلهــا علــى وفق متطلبــات تعيني 
خريجي معاهــد التدريب النفطي لعامي 

. -2019 2018
وطلبــت دائــرة املوازنة مــن وزارة النفط 
اســتحداثها  املطلوب  بالدرجات  تزويدها 
لكل من شركة نفط ذي قار وشركة تعبة 
وخدمات الغاز وشــركة االستكشــافات 
النفطية ومركز البحث والتطوير النفطي.
وأشــارت دائرة املوازنة الى انه “وبالنسبة 
يتطلــب  النفطــي  التدريــب  ملعهــد 
الوظيفي  والعنــون  بالدرجــة  اعالمهــا 
أي موازنة  املطلوب اســتحداثه وضمــن 
تخطيطية تــدرج نفقاتها لعــدم وجود 
ليتســنى  للمعهد  تخطيطية  موازنــة 
لها اســتحصال موافقة وزير املالية على 

استحداث الدرجات”.

بغداد- الصباح الجديد :
أفاد عضــو جلنــة التربيــة النيابية رعد 
املكصوصــي، بــورود معلومــات تفيــد 
بتســريب أســئلة االمتحانــات الوزارية 
للصف الســادس االعدادي خالل ساعات 
الصبــاح األولى لهذا اليوم االثنني في إحد 

املراكز االمتحانية.
وقــال املكصوصي، في بيان، إن “تســريب 
للعملية  إنتهاكا  يعد  الوزارية،  األســئلة 

االمتحانية برمتها”.
وأكد انــه “في حــال ثبتت صحــة هذه 
املعلومة ، سنحمل وزارة التربية املسٔوولية 
القانونية  الكاملة، وســنتبع االجــراءات 
كافة، ملعاقبة من قام بهذا العمل، مهما 
كانت درجته الوظيفيــة، عاداً إياها خيانة 
ال تغتفر، تســتحق إنزال أشــد العقوبات 

باملتسببني”.
يشار الى ان طلبة السادس االعدادي ئودون 

امتحاناتهم النهائية منذ أيام.

بغداد- الصباح الجديد :
العليــا  املفوضيــة  أصــدرت 
امس  لالنتخابــات،  املســتقلة 
خمسة  فيه  حددت  بيانا  االثنني، 
شروط الجراء االنتخابات النيابية 
املبكرة، فيما أعربت عن امتنانها 
السيد علي  الديني  املرجع  لبيان 

السيستاني األخير.
وقالت املفوضية في بيانها الذي 
“ الصباح اجلديد “ نسخة  تلقت 
منــه، إن “التصريحــات القيمة 
لســماحته حفظــه اهلل فيما 
يتعلق باالنتخابات النيابية املقرر 

اجراؤهــا في العــام القادم هي 
دليــل واضح علــى ان املرجعية 
الرشــيدة تولي أهتمامــا بالغا 
و  ونزيهة  حــرة  انتخابات  الجراء 
املشاركة  على  املواطنني  تشجع 

فيها”.
وأضــاف البيــان أن “املفوضيــة 
لالنتخابات  املســتقلة  العليــا 
الكامــل  التزامهــا  تعلــن 
مهمتها  تأديــة  علــى  بالعمل 
الدســتورية بكل اخالص وتفان. 
الشــعب على  ابنــاء  وتعاهــد 
وضــع أصواتهم مبرتبــة األمانة 

القانونيــة واألخالقيــة، لتنفيذ 
مبعاييــر  انتخابيــة  عمليــة 
األنظمة  املعروفة في  الشفافية 

الدميقراطية”.
وأوضحــت أنه في هذا الســياق 
انها  تاكيدهــا  املفوضية  جتــدد 
لالنتخابات  مســتعدة  ستكون 
الشــروط  تتحقــق  أن  بعــد 
مرارا  اعلنتها  التــي  املوضوعية 

والتي تتلخص مبا ياتي :
أواًل : أن يقوم البرملان بإجناز قانون 
االنتخابــات بأســرع وقت ممكن 
الرســمية  اجلريدة  في  ونشــره 

القانوني  اإلطــار  ميثــل  كونــه 
لعملية االنتخابات.

ثانيــا: أن يقوم البرملــان بإكمال 
اإلحتادية  احملكمة  قانون  تشــريع 
التي هي اجلهــة الوحيدة اخملولة 
قانونيــا باملصادقة علــى نتائج 

االنتخابات.
ثالثا: أن تقــوم احلكومة بتهيئة 
وتوفيــر  االنتخابيــة  املوازنــة 
طالبــت  التــي  املســتلزمات 
املفوضية بها سابقا من الوزارات 
وجودها  يســاعد  والتي  املعنية، 
علــى قيــام املفوضيــة بإجراء 

االنتخابات في وقتها احملدد.
رابعــا :أن يقوم مجلــس الوزراء 
املدراء  تعيــني  على  باملصادقــة 
العامــني املنتخبــني مــن قبل 

مجلس املفوضني.
خامســا: تدعــو املفوضية األمم 
املتحــدة واملنظمــات الدوليــة 
االخــرى اخملتصــة الــى تقــدمي 
وتوفير  االنتخابيــة  املســاعدة 
انتخابات  الجنــاز  الالزمة  الرقابة 
حرة وشــفافة ونزيهة متثل ارادة 
الشــعب العراقي احلقيقية عن 
واخملتص  التقني  مالكهــا  طريق 

زيادة عدد  الى  باالضافة  واملتنوع. 
خبرائها وتوزيعهــم ميدانيا بني 
احملافظات كافة وعدم اختصارهم 
بعدد قليل اليتــالءم مع طبيعة 
التحــدي الكبيــر ودوراملفوضية  

املهم في اجنازاالنتخابات.
وجددت املفوضية في ختام بيانها 
“إمتنانها الكبير ملواقف املرجعية 
الرشــيدة الداعمة لكرامة وامن 
وحرية العراقيــني كافة وتتطلع 
بشــغف الــى يــوم االنتخابات  
بدعم املرجعية الرشيدة و توفير 
الشروط املالئمة املذكورة أعاله”.

بغداد- الصباح الجديد :
وافقــت هيئة الراي فــي وزارة 
املديرية  مقترحات  على  التربية 
العامة للتعليم املهني اخلاصة 
بالســماح النتقال الطلبة في 
التعليم االكادميــي إلى الفروع 

املهنية.
وقــال املديــر العــام للتعليم 
في  املالكي  محمــود  املهنــي 
“بإمكان الطلبة  إنه  تصريح له 
األكادميية  املراحل  في  املتلكئني 

االنتقال من املــدارس االعدادية 
الى  واالدبي  العلمــي  بفرعيها 
املــدراس املهنية وفقــا لاللية 
التي وضعتهــا املديرية العامة 

للتعليم املهني”.
“قبول طلبة اخلامس  ان  واضاف 
العلمــي ســواء مــن الذكور 
أم األناث ســيكون فــي الفرع 
اختصاصات  وفــي  الصناعــي 
املعلومات  وتقنيــة  احلاســوب 
حني  فــي  التجــاري،  والفــرع 

اخلامس  طلبة  قبول  ســيكون 
األدبــي فــي الفرع التجــاري”، 
اخلامس  ان “طالبات  إلــى  الفتا 
األدبــي ســيتم قبولهــن في 
الفنون  التجاري وفــرع  الفــرع 

التطبيقية”.
يذكــر ان تعليمــات املديريــة 
املهنــي  للتعليــم  العامــة 
السابقة كانت تقبل فقط من 
هم في مرحلــة الرابع االعدادي 

لالنتقال الى الفروع املهنية.

بغداد- الصباح اجلديد :  
تعتــزم امانة بغــداد اغالق خط 
تصريف صحــي يخدم 4 محالت 
ســكنية جنوبي العاصمة بنحو 

مٔوقت.
وقالــت امــس االثنني فــي بيان 
صحفــي، انها “ســتقوم باغالق 
مٔوقت خلط تصريف مياه الصرف 
محالت   ٤ يخــدم  الذي  الصحي 
الجراء  الدورة  مبنطقة  ســكنية 
اعمال صيانة وملدة ١٤ يوم وبعمل 

متواصــل “. واضافــت، ان “ دائرة 
بلديــة الــدورة ســتقوم باغالق 
مٔوقت خلط تصريف مياه الصرف 
الصحي الذي يخدم احملالت ) 842 
- 840 - 846 - 838 ( وذلك لتنفيذ 
االنابيب  الستبدال  صيانة  اعمال 

املتضررة “.
واشارت الى ان “بلدية الدورة بينت 
انها هيــأت  البدائل حلني اكمال 

اعمال التأهيل”.
من جانب اخ وقالــت االمانة في 

بيــان لها ان مالكاتهــا في دائرة 
بلديــة الغدير وباســناد مديرية 
احلراســات في امانة بغداد قامت 
بحملــة ازالت خاللهــا عدد من 
التجاوزات املشيدة على االرصفة 
ضمن منطقة العبيدي احمللة 762 

.“
واضافت، انها “قامت ايضا بازالة 
جتاوزات تتمثــل بعدد من حظائر 
77 شرقي  االغنام ضمن شــارع 

بغداد”.

الرافدين: قروض الـ50  
مليونا للموظفين 

مخصصة للبناء والترميم

أكثر من 300 درجة 
وظيفية لخريجي 
المعاهد النفطية

عضو في التربية النيابية: 
تسريب أسئلة السادس 
االعدادي المتحانات اليوم

“ممتنة من بيان السيستاني”.. المفوضية تحدد 5 شروط إلجراء االنتخابات

السماح لطلبة التعليم األكاديمي باالنتقال 
إلى المدارس المهنية

أمانة بغداد: غلق مؤقت لخط تصريف صحي 
يخدم 4 محالت سكنية

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف عضو خلية االزمة النيابية 
مجلس  فــي  الصحة  جلنــة  عضو 
انخفاض  النواب حســن خالطــي، 
في  فيروس كورونا  شدة وشراســة 

العراق.
بيان اطلعت عليه  وقال خالطي في 
الصبــاح اجلديد: "من خــالل زيارتنا 
في  الوبائيــة  للردهــات  امليدانيــة 
مستشفيات محافظة البصرة فقد 
الحظنا انخفاضــاً واضحاً في اعداد 

املرضــى الراقدين الى مــا يقرب من 
(%60( مما كانت عليه خالل االسابيع 

املاضية ".
واضــاف "ان ذلك االمــر رمبا ينطبق 
علــى احملافظات االخرى ويؤشــر انُه 
انخفاض في اعــداد الراقدين وليس 

في عدد االصابات ".
وتابع" لقد اشــرنا وبشــكل واضح 
انخفــاض شــدة الوباء وشراســة 
الفيروس مبــا ميكن عــدد كبير من 
املرضى من االكتفاء بالعالج املنزلي".

خلية االزمة النيابية تؤشر انخفاضا
في شدة وشراسة فيروس كورونا 

بغداد - الصباح الجديد:
 كشــفت اللجنة املاليــة النيابية، 
االثنني، أن مقدار الدين اخلارجي بذمة 
البــالد 2٥ مليــار دوالر والداخلي ٨٥ 
تريليــون دينار، فيما اشــارت إلى أن 
املوازنة العامة تؤمن رواتب املوظفني 
احلالية  املتبقية للســنة  لألشــهر 

.٢٠٢٠
وقــال مقرر اللجنة أحمــد الصفار، 
بإجراءات  النواب سيبدأ  "مجلس  إن 
املناقشــة وقــراءة مشــروع قانون 
املوازنــة العامــة للســنة ٢٠٢٠"، 
مشــيراً إلى أنه ســيجري "إقرارها 

بأســرع وقت في حــال وصولها إلى 
اجمللس".

باجللســة  "اقرارها  الصفــار  وتوقع 
املقبلــة جمللس الــوزراء وإرســالها 
إلــى البرملان في األســبوع املقبل"، 
مردفاً، أن "املوازنة تتضمن االقتراض 

الداخلي واخلارجي".
ولفت الــى أن "احلكومة ســتؤمن 
رواتــب املوظفني لألشــهر املتبقية 
للســنة ٢٠٢٠"، مبينــاً، أن "حجم 
الديون املترتبة على احلكومة للبنوك 
واملصارف وصلــت إلى ٢٥ مليار دوالر 
اخلارجي و ٨٥ تريليون دينار الداخلي".

بغداد- الصباح الجديد :
علي  القانونــي  اخلبيــر  اوضــح 
التميمي، مدى صالحيات احلكومة 
في بسط وارسال قوات للسيطرة 
على املنافذ احلدودية في احملافظات 

واقليم كردستان.
وقال التميمــي ان “املادة ١١٠ من 
على  نصت  العراقــي  الدســتور 
ان مــن االختصاصــات احلصرية 
رســم  هي  املركزية  للحكومــة 
السياســة االقتصاديــة واملالية 
واجلمركيــة وتنظيم السياســة 
التجارية عبر األقاليم واحملافظات”.

واضاف ان “املادة ١١٤ من الدستور 
العراقــي نصت كذلــك على ان 

مــن االختصاصــات املشــتركة 
واألقاليم  املركزيــة  احلكومة  بني 
واحملافظــات إدارة اجلمــارك تكون 

بالتنسيق املشترك بني االثنني”.
وبني ان “رســم السياســة شي 
واإلدارة شــي اخر فمن ذلك جند أن 
اإلدارة تكون بالتنســيق والتعاون 
بني احلكومة واإلقليم واحملافظات”، 
الفتا الى ان “قانــون هيئة املنافذ 
احلدوديــة رقم ٣٠ لســنة ٢٠١٦ 
الذي اوجد هيــأة املنافذ احلدودية 
ومجلس لهــذه املنافذ من ممثلني 
ويتولــى  مختلفــة  وزارات  عــن 
اإلشــراف على املنافــذ احلدودية 

وإدارتها”.

خبير قانوني: الدستور يجيز السيطرة 
لرئيس الحكومة على المنافذ الحدودية 

في إقليم كردستان والمحافظات

المالية النيابية: ديون البالد الخارجية 25 
مليار دوالر والداخلية 85 تريليون دينار

قالت ان الحكومة ستؤمن رواتب الموظفين 
لألشهر المتبقية من السنة

بغداد - الصباح الجديد:
مصطفى  الــوزراء  رئيــس  اجرى 
الكاظمــي امس االثنني، تســعة 
تغييرات فــي مناصب عليا، أبرزها 
وأمانــة بغداد،  املركــزي  البنــك 
العراقي  واملصرف  النزاهة،  وهيئة 

للتجارة، وجهاز اخملابرات.
بيانا فــي هذا  وأصــدر مكتبــه 
الصــدد، أورد فيه أســماء البدالء 
إدارة  مســؤولية  سيتولون  الذين 

هذا املناصب.
وجاء في البيــان ان " رئيس الوزراء 
جدد  مســؤولني  تنســيب  قــرر 
للمناصب املهمة التي انشــملت 
بالتغيير، اذ مت تنســيب مصطفى 
الكتــاب، محافظاً  غالب مخيف 
الياس  داود  وسهى  املركزي  للبنك 
الوطنية  للهيئة  رئيســاً  النجار، 
لالســتثمار واملهندس منهل عزيز 
رؤوف احلبوبي، امينا بغداد، وسالم 
مديرا  الچلبي،  عبدالهــادي  جواد 
 TBI للتجارة  العراقــي  للمصرف 
لشــؤون  وكيال  العبيدي  وخالــد 
العمليات جلهــاز اخملابرات الوطني 
العراقــي، وفالــح يونس حســن 
وكيالً جلهاز االمن الوطني، وحسن 
حلبوص حمزة رئيساً لهيئة االوراق 
املالية، والشيخ سامي املسعودي 
رئيساً لهيئة احلج والعمرة، وعالء 
النزاهة  لهيئة  جواد حميد رئيساً 

"
واعتبــر مراقبــون وسياســيون، 
التغييــرات التــي اجراهــا رئيس 
الــوزراء بانهــا تهــدف الى ضخ 
الدولة  دماء جديدة فــي مفاصل 
التي  الشــخصيات  بعض  وابعاد 
لــم حتقق إجنــازا او تــدور حولها 
اإلدارة  بســوء  واتهامات  شبهات 
او الفســاد، اذ رأى النائــب عــن 
ان  البديري  علــي  عراقيون  حتالف 

أجراها  التــي  التغييرات  جميــع 
الكاظمي  الوزراء مصطفى  رئيس 
بالهيئات  املتعلقــة  املناصب  في 
املســتقلة تندرج ضمن ما تعهد 
به أمــام الشــعب وممثليهم في 
مجلــس النواب بانه ســيتحمل 
املسؤولية الكاملة للذهاب بالبلد 

الى بر األمان.
وقال البديري فــي تصريح تابعته 
الصباح اجلديد امــس، ان "القوى 
السياســية ســبق لهــا وخالل 

أعطت  بــأن  احلكومة  تشــكيل 
الضــوء األخضــر لرئيس مجلس 
الوزراء والفسحة الكاملة الختيار 
للتصدي  مناســبني  يراهــم  من 
ليكــون  احلكوميــة  للكابينــة 
مســؤوال عنهــا أمام الشــعب 
العراقــي وممثليهم فــي مجلس 

النواب بحال النجاح او االخفاق".
واضــاف البديــري، ان "االســماء 
التي اعلــن عنها بغض النظر عن 
مقبولية البعض منها من عدمها، 

فإن اخليــار االول واالخيــر لرئيس 
مجلس الوزراء، ونحن سبق لنا وأن 
داعمني  اننا ســنبقى  أكدنا على 
حلكومــة الكاظمــي طاملا كانت 
منســجمة مع مطالب اجلماهير 
االصالح  فــي  املرجعية  ودعــوات 

والتغيير ومكافحة الفساد".
النائب عــن كتلة بدر  كما قــال 
البرملانية عدي شــعالن ابو اجلون، 
ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمي هو املســؤول األول أمام 

البرملــان واجلماهيــر عــن جناح او 
فشل اي اسماء يختارها للتصدي 
الى رئاسة الهيئات املستقلة وأي 

مناصب أخرى.
واضاف ابــو اجلون فــي حديث لـ 
الســومرية نيــوز، إن "التغييرات 
التــي اجراها رئيس مجلس الوزراء 
فــي بعــض املناصب وعــدد من 
املستقلة،  والهيئات  املؤسســات 
ورغم وجود مالحظات على بعض 
األســماء لدينــا، فإننا ســنترك 

اخليار اوال الى مجلس النواب حني 
للتصويت  له  االســماء  ارســال 
عليها، وأيضاً فنحــن نترك اخليار 
الى رئيس مجلس الوزراء في حتمل 
مســؤولية األسماء التي يختارها 
ومبا  املهمة  املناصب  الى  للتصدي 
يلبــي مطالب اجلماهيــر ودعوات 
املرجعيــة"، مبينــاً ان "أي جناح او 
فشل ألي اســماء يتم ترشيحها 
بشــكل  الكاظمــي  يتحملهــا 

كامل".

اعفاء محافظ البنك المركزي وامين بغداد ومدير المصرف 
العراقي للتجارة من مناصبهم وتعيين بدالء عنهم

مصطفى الكاظمي

تغييرات في تسعة مناصب تشمل رؤساء اربع هيئات من بينها النزاهة

تقريـر

الصباح الجديد - وكاالت:
االثنني،  أوبــك،  منظمة  قالت 
علــى  العاملــي  الطلــب  إن 
النفــط ســيتراجع في 2020 
على نحو أشــد مــن توقعها 
كورونا  فيروس  بسبب  السابق 
وســيتعافى بوتيــرة أبطأ من 
املتوقــع في العــام القادم، مما 
قد يزيد صعوبة دعم املنظمة 

وحلفائها للسوق.
البلــدان  منظمــة  وقالــت 
تقرير  فــي  للبترول  املصــدرة 
الصباح  عليه  اطلعت  شهري 
اجلديــد، إن "الطلــب العاملي 
 9.46 علــى النفط ســيهوي 
مليون برميل يوميا هذا العام، 
ارتفاعا من توقعها قبل شهر 
مليون   9.06 قــدره  النخفاض 

برميل يوميا".
أن  بعد  النفط  وانهارت أسعار 
عصفت أزمة فيــروس كورونا 
بحركــة الســفر والنشــاط 
خفف  حني  وفــي  االقتصادي. 
اإلغالق  إجــراءات  الدول  بعض 
الشــامل، مما ســمح بتعافي 

حاالت  تنامــي  فــإن  الطلب، 
وارتفــاع  اجلديــدة  اإلصابــة 
النفــط يضغطان على  إنتاج 

األسعار.
وخفضــت أوبك فــي تقريرها 
أيضا توقعها للطلب في 2021 
سيزيد  االســتهالك  إن  قائلة 
وهو  يوميا،  برميل  6.62 مليون 
370 ألف برميل يوميا  ما يقل 

عما توقعته الشهر املاضي.
واشــارت الى ان "الطلب على 
 2020 اوبك فــي عــام  خــام 
سيقل مبقدار 0.7 مليون برميل 
في اليوم عن الشــهر السابق 
ليقف عند 22.6 مليون برميل 
في اليوم ، أي أقل بحوالي 6.7 
مليون برميل في اليوم مقارنة 
بعــام 2019 ، فيمــا عدلــت 
النفط في عام  الطلب علــى 
1.1 مليون برميل  2021 مبقدار 
في اليوم عن الشــهر السابق 
ليصل الــى 282 مليون برميل 
 5.5 في اليوم اي اعلــى بنحو 
مليون برميل في اليوم مقارنة 

."2020

اوبك: الطلب العالمي 
سينخفض الى 9.46 مليون 

برميل يوميا لما تبقى من 2020



محليات 2

 
بغداد- الصباح الجديد :

 
رهنــت جلنــة الصحــة والبيئة 
املدارس  عــودة  قــرار  النيابيــة 
واجلامعات إلى الــدوام في العام 
- 2021 بقــرار   2020 الدراســي 
شــجاع من قبل احلكومة، الفتة 
إلى أنه ال مجال للمساومة على 
حياة الطلبة ومســتقبل الواقع 

الصحي في العراق.
الصحة  جلنــة  مقررة  وأوضحت 
النيابية، صفاء مســلم  والبيئة 
التميمي، في تصريح صحفي، أن 
“جلنة التربيــة والتعليم النيابية 
تستفسر  كتابا  للجنتنا  ارسلت 
فيه عن النواحــي العلمية التي 
ميكن ان تطبق في حال بدء العام 
الدراســي اجلديــد، ومــن ضمن 
الدراســة عن بعد  مقترحاتنــا، 
)االلكترونية( في الظروف احلالية 
التي ما زلنا نسجل فيها اصابات 

كبيرة بالوباء القاتل”.
“املقترح  أن  التميمــي،  واضافت 
الثانــي أن يكــون الــدوام بواقع 
يومني في االســبوع في املدارس 
االهلية التي تتوفر بها الشــروط 
الصحيــة وباقــي االيــام تكون 
الدراســة عن بعد، مستدركة أن 
املقترح الثانــي ال ميكن تطبيقه 
على املــدارس احلكوميــة وذلك 
الصف  فــي  االعداد  الكتظــاظ 
الواحد مــن 50 الى 60 طالبا لذا 
تطبيقه شبه مستحيل حتى لو 

كان الدوام بواقع يومني.
 وحذرت مقــررة الصحة النيابية 
“من خطورة عودة الدوام الرسمي 
علــى الطلبة وأســرهم اذ ميكن 
لنقل  الطالب وســيلة  ان يكون 
العدوى خاصــة ان االطباء اثبتوا 
ان الطفل ال تظهر عليه االعراض 
بنســبة 20 باملئة وميكن ان يكون 

وسيلة لنقل العدوى”. 
وكانــت وزارة الصحــة والبيئة، 
أقل  االطفال  ان شــريحة  أكدت 

عرضة للتأثــر مبضاعفات كورونا 
مقارنــة بكبــار الســن نتيجة 

متاسك جهازهم املناعي.
في  العامة  الصحــة  مدير  وقال 
الــوزارة ريــاض عبــد االمير في 
تصريح صحفي، ان “االطفال اقل 
النهم  بكورونا  لالصابــة  عرضة 
النــاس،” مبينا  اختالطا مع  اقل 
أن “عدد االصابــات بينهم يتراوح 
بــني 20 – 50 إصابة من مجموع 
البالد  فــي  املســجلة  احلــاالت 
بســبب لعب االطفال بالشوارع 
خصوصا في املناطق الشــعبية، 
بأعراض  معظمهم  يصاب  قد  اذ 
خفيفــة او قــد ال يصابــون بأي 
أعراض علــى إالطالق، وإن ظهرت 

عليهم تكون أقل حدة”.

التي  الوفيات  عــدد  “أما  وأضاف 
الفيــروس بــني هذه  يســببها 
باملئة   ١ عــن  فيقل  الشــريحة 
الوفاة ألسباب عديدة  وقد حتدث 
منها وجــود خلل باجلهاز املناعي 
نتيجة الســمنة أو مــرض الربو 
أو مشــكالت بالقلب والفشــل 
الكلــوي والرئــة او يعانــون من 

اضطرابات صحية اخرى.
ودعــا عبــد األمير “أوليــاء أمور 
الن  االطمئنــان  الــى  الطلبــة 
أذى  يتعرضــون ألي  ال  أطفالهم 
باالصابــة حــني عودتهــم الى 
مقاعــد الدراســة،” مبينــا، ان 
“حاالت املرض الشديدة والوفيات 
نادرة احلدوث بني األطفال بسبب 
مشــددا  املناعي،  العامــل  قوة 

باإلجراءات  االلتــزام  ضرورة  على 
الوقائية الشخصية”.

مــن جانب اخــر قــال مدير عام 
الصحــة العامة  امــس االثنني 
في في حــوار له إن “الفيروس قد 
يحملونه  أشــخاص  بني  ينتشر 
أعراض  أن تظهر عليهم  دون  من 
العدوى، إال أنــه ما زال من املبكر 
اجلــزم بضعف الفيــروس، وعدم 
وجــود اي دليل علمــي يثبت أن 
فيروس كورونا املســتجد يتغير، 
ســواء فــي طريقــة انتقاله أو 
من جانب شــدة االصابــة التي 
يسببها، وحتى التجارب ما زالت 
مستمرة لتوفير اللقاح أو العالج 
املناســب، حيث تظهــر مع كل 
دراســة عاملية معلومات علمية 

حديثــة عــن طبيعــة اجلائحة 
فهمه  علــى  اخلبــراء  تســاعد 
بطريقــة أفضــل واالقتراب منه 
بشــكل جديد لتخليص العالم 

من شدته”.
واضاف احللفــي ان “التعايش مع 
الفيــروس سيســتمر، وال نعلم 
متى ينتهي، امــا ارقام االصابات 
املعلنة فقــد اصبحت اقل حدة 
حاالت  فــي  تصاعــد  يقابلهــا 
الشــفاء، لهــذا قــررت اللجنة 
العليا للصحة والسالمة بسبب 
يعاني  التي  االقتصادية  الظروف 
منهــا اجملتمــع اتخاذ اجــراءات 
بافتتــاح املطاعــم ودور العبادة 
واملــوالت وغيرهــا مــع االلتزام 
بالشــروط واالجــراءات الوقائية 

الشــخصية مــن أجــل ضمان 
السيطرة على كورونا”.

واوضح احللفي ان “املوجة التالية 
عدد  ارتفاع  مــن  بانت  للجائحة 
وتصاعد  اوروبــا،  فــي  االصابات 
بريطانيا،  فــي  الوفيات  معدالت 
وهــذا مٔوشــر خطيــر بقــدوم 
موجة موســمية جديدة تشكل 
تهديــدا علــى االمــن الصحي 
واحلل  العالم،  انحــاء  في جميع 
يكمن بضرورة االلتزام باإلجراءات 
الصحية الوقائية، خاصة في ما 
يتعلق بالتباعد االجتماعي وترك 
املسافات وغســل اليدين وارتداء 
الكمامات وتهوية الغرف املغلقة 
كل نصف ساعة على األقل، حلني 

اكتشاف لقاح يغير مساره”.

الصحة النيابية تقترح الدراسة عن بعد للسنة 
الدراسية الجديدة

إجراءات التعايش مع كورونا مستمرة

حذرت مقررة الصحة 
النيابية “من خطورة 

عودة الدوام الرسمي 
على الطلبة وأسرهم 

اذ يمكن ان يكون 
الطالب وسيلة لنقل 

العدوى خاصة ان 
االطباء اثبتوا ان 

الطفل ال تظهر عليه 
االعراض بنسبة 20 

بالمئة ويمكن ان 
يكون وسيلة لنقل 

العدوى”

الثالثاء 15 أيلول 2020 العدد )4494(

Tue.15 Sep. 2020 issue )4494(

في لقاء جمع التخطيط واالكاديمية العالمية للتدريب

بغداد - عبداهلل حسين 

تدارست وزارة التخطيط واالكادميية 
العاملية للتمويل واإلدارة سبل تعزيز 
القدرات الشبابية من خالل التدريب 
الذي يجب ان يوفر للشباب ومبستوى 
عالي وباشــراف خبراء متخصصني 

بهذا اجملال لبناء قوة عمل فاعلة.
 وفد من االكادميية زار وزارة التخطيط 
الــوزارة ماهر جوهان  وكيل  والتقى 
الذي رحب بالتعــاون مع االكادميية، 
وقــال: ان “وزارة التخطيط لم تدخر 
بالقدرات  النهــوض  اجل  جهدا من 
الشــبابية وايجاد فرص العمل لهم 

مبختلف األنشــطة التــي تنفذ من 
قبل القطاعني العام واخلاص”. 

ولفت الــى ان “العراق يعد ارض بكر 
الــذي يتطلبه كبير  العمل  وحجم 
جدا، وهنــا البد ان يكون الشــباب 
االقتصادية  لالنشــطة  داعمة  قوة 
فــي جميــع مفاصلهــا وان يكون 
وقوة  والبناء  للعمل  مغذي  الشباب 
اضافيـة حتفز جميع القطاعـات دون 

استثنـاء “.
بدوره مدير فرع األكادميية في العراق 
هشــام خالد اكد ان “العراق بامس 
احلاجة إلــى تدريب قوة العمل احمللي 
املتمثلــة بالشــباب فــي مختلف 
حيث  اســتثناء،  دون  االختصاصات 
تتطلب املرحلــة القادمة خلق ايدي 

عاملــة ماهرة وهــذا يتطلب وجود 
تدريــب علــى مســتوى عالي من 
اخلبــرة واشــراف دولــي”، الفتا الى 
تنهض  ان  ميكنهــا  “االكادمييــة  ان 
بامكانيات الشــباب داخل الوظائف 
وخارجهــا ومتكينها من التكنلوجيا 
املتطورة التي يتطلبها ميدان العمل 

احمللي”.
واضــاف ان “اجلميع  داخــل العراق 
وخارجــه يدرك حجــم العمل الذي 
يتطلبه العراق خالل الفترة القادمة، 
االمر الذي ينتــج عنه حاجه ملحة 
اليجاد طبقة من الشباب قادرة على 
التصــدي ملســٔوولياتها مع اجلهات 
االستثمارية التي تتطلع للعمل في 

العراق”.

ونبه الى ان “الواقع يتطلب ان توضع 
خطــط مرحليــة لعمليــة تاهيل 
الشباب خالل دورات تدريبية منظمة 
عبر برنامج هادف يصل بقوة العمل 
الى العاملية في االداء، وهذا امر ليس 
باملستحيل في بلد مثل العراق ميلك 
قوة عمل تعــد االذكى في املنطقة 
بحسب اســتبيان الحدى املنظمات 
الدولية املتخصصة اعلنته مٔوخرا”.

وبني خالد ان “تظافر اجلهود من قبل 
اجلميع للنهوض مبدارك الشباب امر 
في غاية االهميــة ويغني البالد عن 
اســتقدام عمالة من اخلارج تتطلب 
تخصيصــات ماليــة كبيــرة ميكن 
االعتماد على  فــي حالــه  توفيرها 

اخلبرات احمللية املدرية “.

تقرير

بناء قوة عمل من الشباب أمر حتمي

بغداد- الصباح الجديد :
أعلن مصرف الرافديــن، امس االثنني، عن 
منح قــروض ٥٠ مليون دينــار للموظفني 
للبناء في قطعــة ارض او لترميم وتأهيل 

الدور السكنية لهم.
وقال املكتب اإلعالمــي للمصرف في بيان 
تلقت “ الصباح اجلديد “ نســخة منه، إن 
“موظفي دوائر الدولــة بامكانهم التقدمي 

على قروض ٥٠ مليونا للبناء والترميم”.
وأضــاف، أن “مــدة تســديد القــرض ١٠ 

سنوات”.

بغداد- الصباح الجديد :
وافقــت وزارة املالية/ دائــرة املوازنة، على 
اســتحداث 301 درجة وظيفية من حركة 

املالك لشركات تابعة لوزارة
واشــار كتاب دائرة املوازنة الى وزارة النفط 
الى “قيام الــوزارة باملصادقة على مفردات 
مالك كل شــركة عامة تابعــة لها لعام 
2020 متضمنة الشــواغر عند املصادقة 
وتعديلهــا علــى وفق متطلبــات تعيني 
خريجي معاهــد التدريب النفطي لعامي 

. -2019 2018
وطلبــت دائــرة املوازنة مــن وزارة النفط 
اســتحداثها  املطلوب  بالدرجات  تزويدها 
لكل من شركة نفط ذي قار وشركة تعبة 
وخدمات الغاز وشــركة االستكشــافات 
النفطية ومركز البحث والتطوير النفطي.
وأشــارت دائرة املوازنة الى انه “وبالنسبة 
يتطلــب  النفطــي  التدريــب  ملعهــد 
الوظيفي  والعنــون  بالدرجــة  اعالمهــا 
أي موازنة  املطلوب اســتحداثه وضمــن 
تخطيطية تــدرج نفقاتها لعــدم وجود 
ليتســنى  للمعهد  تخطيطية  موازنــة 
لها اســتحصال موافقة وزير املالية على 

استحداث الدرجات”.

بغداد- الصباح الجديد :
أفاد عضــو جلنــة التربيــة النيابية رعد 
املكصوصــي، بــورود معلومــات تفيــد 
بتســريب أســئلة االمتحانــات الوزارية 
للصف الســادس االعدادي خالل ساعات 
الصبــاح األولى لهذا اليوم االثنني في إحد 

املراكز االمتحانية.
وقــال املكصوصي، في بيان، إن “تســريب 
للعملية  إنتهاكا  يعد  الوزارية،  األســئلة 

االمتحانية برمتها”.
وأكد انــه “في حــال ثبتت صحــة هذه 
املعلومة ، سنحمل وزارة التربية املسٔوولية 
القانونية  الكاملة، وســنتبع االجــراءات 
كافة، ملعاقبة من قام بهذا العمل، مهما 
كانت درجته الوظيفيــة، عاداً إياها خيانة 
ال تغتفر، تســتحق إنزال أشــد العقوبات 

باملتسببني”.
يشار الى ان طلبة السادس االعدادي ئودون 

امتحاناتهم النهائية منذ أيام.

بغداد- الصباح الجديد :
العليــا  املفوضيــة  أصــدرت 
امس  لالنتخابــات،  املســتقلة 
خمسة  فيه  حددت  بيانا  االثنني، 
شروط الجراء االنتخابات النيابية 
املبكرة، فيما أعربت عن امتنانها 
السيد علي  الديني  املرجع  لبيان 

السيستاني األخير.
وقالت املفوضية في بيانها الذي 
“ الصباح اجلديد “ نسخة  تلقت 
منــه، إن “التصريحــات القيمة 
لســماحته حفظــه اهلل فيما 
يتعلق باالنتخابات النيابية املقرر 

اجراؤهــا في العــام القادم هي 
دليــل واضح علــى ان املرجعية 
الرشــيدة تولي أهتمامــا بالغا 
و  ونزيهة  حــرة  انتخابات  الجراء 
املشاركة  على  املواطنني  تشجع 

فيها”.
وأضــاف البيــان أن “املفوضيــة 
لالنتخابات  املســتقلة  العليــا 
الكامــل  التزامهــا  تعلــن 
مهمتها  تأديــة  علــى  بالعمل 
الدســتورية بكل اخالص وتفان. 
الشــعب على  ابنــاء  وتعاهــد 
وضــع أصواتهم مبرتبــة األمانة 

القانونيــة واألخالقيــة، لتنفيذ 
مبعاييــر  انتخابيــة  عمليــة 
األنظمة  املعروفة في  الشفافية 

الدميقراطية”.
وأوضحــت أنه في هذا الســياق 
انها  تاكيدهــا  املفوضية  جتــدد 
لالنتخابات  مســتعدة  ستكون 
الشــروط  تتحقــق  أن  بعــد 
مرارا  اعلنتها  التــي  املوضوعية 

والتي تتلخص مبا ياتي :
أواًل : أن يقوم البرملان بإجناز قانون 
االنتخابــات بأســرع وقت ممكن 
الرســمية  اجلريدة  في  ونشــره 

القانوني  اإلطــار  ميثــل  كونــه 
لعملية االنتخابات.

ثانيــا: أن يقوم البرملــان بإكمال 
اإلحتادية  احملكمة  قانون  تشــريع 
التي هي اجلهــة الوحيدة اخملولة 
قانونيــا باملصادقة علــى نتائج 

االنتخابات.
ثالثا: أن تقــوم احلكومة بتهيئة 
وتوفيــر  االنتخابيــة  املوازنــة 
طالبــت  التــي  املســتلزمات 
املفوضية بها سابقا من الوزارات 
وجودها  يســاعد  والتي  املعنية، 
علــى قيــام املفوضيــة بإجراء 

االنتخابات في وقتها احملدد.
رابعــا :أن يقوم مجلــس الوزراء 
املدراء  تعيــني  على  باملصادقــة 
العامــني املنتخبــني مــن قبل 

مجلس املفوضني.
خامســا: تدعــو املفوضية األمم 
املتحــدة واملنظمــات الدوليــة 
االخــرى اخملتصــة الــى تقــدمي 
وتوفير  االنتخابيــة  املســاعدة 
انتخابات  الجنــاز  الالزمة  الرقابة 
حرة وشــفافة ونزيهة متثل ارادة 
الشــعب العراقي احلقيقية عن 
واخملتص  التقني  مالكهــا  طريق 

زيادة عدد  الى  باالضافة  واملتنوع. 
خبرائها وتوزيعهــم ميدانيا بني 
احملافظات كافة وعدم اختصارهم 
بعدد قليل اليتــالءم مع طبيعة 
التحــدي الكبيــر ودوراملفوضية  

املهم في اجنازاالنتخابات.
وجددت املفوضية في ختام بيانها 
“إمتنانها الكبير ملواقف املرجعية 
الرشــيدة الداعمة لكرامة وامن 
وحرية العراقيــني كافة وتتطلع 
بشــغف الــى يــوم االنتخابات  
بدعم املرجعية الرشيدة و توفير 
الشروط املالئمة املذكورة أعاله”.

بغداد- الصباح الجديد :
وافقــت هيئة الراي فــي وزارة 
املديرية  مقترحات  على  التربية 
العامة للتعليم املهني اخلاصة 
بالســماح النتقال الطلبة في 
التعليم االكادميــي إلى الفروع 

املهنية.
وقــال املديــر العــام للتعليم 
في  املالكي  محمــود  املهنــي 
“بإمكان الطلبة  إنه  تصريح له 
األكادميية  املراحل  في  املتلكئني 

االنتقال من املــدارس االعدادية 
الى  واالدبي  العلمــي  بفرعيها 
املــدراس املهنية وفقــا لاللية 
التي وضعتهــا املديرية العامة 

للتعليم املهني”.
“قبول طلبة اخلامس  ان  واضاف 
العلمــي ســواء مــن الذكور 
أم األناث ســيكون فــي الفرع 
اختصاصات  وفــي  الصناعــي 
املعلومات  وتقنيــة  احلاســوب 
حني  فــي  التجــاري،  والفــرع 

اخلامس  طلبة  قبول  ســيكون 
األدبــي فــي الفرع التجــاري”، 
اخلامس  ان “طالبات  إلــى  الفتا 
األدبــي ســيتم قبولهــن في 
الفنون  التجاري وفــرع  الفــرع 

التطبيقية”.
يذكــر ان تعليمــات املديريــة 
املهنــي  للتعليــم  العامــة 
السابقة كانت تقبل فقط من 
هم في مرحلــة الرابع االعدادي 

لالنتقال الى الفروع املهنية.

بغداد- الصباح اجلديد :  
تعتــزم امانة بغــداد اغالق خط 
تصريف صحــي يخدم 4 محالت 
ســكنية جنوبي العاصمة بنحو 

مٔوقت.
وقالــت امــس االثنني فــي بيان 
صحفــي، انها “ســتقوم باغالق 
مٔوقت خلط تصريف مياه الصرف 
محالت   ٤ يخــدم  الذي  الصحي 
الجراء  الدورة  مبنطقة  ســكنية 
اعمال صيانة وملدة ١٤ يوم وبعمل 

متواصــل “. واضافــت، ان “ دائرة 
بلديــة الــدورة ســتقوم باغالق 
مٔوقت خلط تصريف مياه الصرف 
الصحي الذي يخدم احملالت ) 842 
- 840 - 846 - 838 ( وذلك لتنفيذ 
االنابيب  الستبدال  صيانة  اعمال 

املتضررة “.
واشارت الى ان “بلدية الدورة بينت 
انها هيــأت  البدائل حلني اكمال 

اعمال التأهيل”.
من جانب اخ وقالــت االمانة في 

بيــان لها ان مالكاتهــا في دائرة 
بلديــة الغدير وباســناد مديرية 
احلراســات في امانة بغداد قامت 
بحملــة ازالت خاللهــا عدد من 
التجاوزات املشيدة على االرصفة 
ضمن منطقة العبيدي احمللة 762 

.“
واضافت، انها “قامت ايضا بازالة 
جتاوزات تتمثــل بعدد من حظائر 
77 شرقي  االغنام ضمن شــارع 

بغداد”.

الرافدين: قروض الـ50  
مليونا للموظفين 

مخصصة للبناء والترميم

أكثر من 300 درجة 
وظيفية لخريجي 
المعاهد النفطية

عضو في التربية النيابية: 
تسريب أسئلة السادس 
االعدادي المتحانات اليوم

“ممتنة من بيان السيستاني”.. المفوضية تحدد 5 شروط إلجراء االنتخابات

السماح لطلبة التعليم األكاديمي باالنتقال 
إلى المدارس المهنية

أمانة بغداد: غلق مؤقت لخط تصريف صحي 
يخدم 4 محالت سكنية
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
الصحة  اإلقليمي ملنظمــة  املديــر  أعلــن 
العاملية فــي أوروبا، امس االثنني، أن املنظمة 
تتوقع ارتفاعــا في عدد الوفيات بكوفيد19- 
فــي أوروبا خالل شــهري أكتوبــر ونوفمبر 

القادمني.
وقال هانــز كلوغي في مقابلــة مع وكالة 
“فرانس بــرس”، إن أكتوبر ونوفمبر القادمني، 
مواجهة  في  شــهرين  “أقســى  سيكونان 

الوباء”.
وأضاف كلوغي: “ســيصبح األمر أقســى”، 
مشيرا إلى أنه “في أكتوبر ونوفمبر املقبلني 

سنشهد ارتفاعا في الوفيات”.
وجــاءت تصريحــات كلوغي بينمــا يقترب 
اجلديد  كورونا  بـــفيروس  اإلصابات  إجمالي 
في العالم مــن 29 مليون إنســان، بعد أن 
سجل العالم أعلى زيادة يومية في اإلصابات 

بالفيروس املسبب لوباء كوفيد19-.
فقد أظهر إحصاء لوكالــة “رويترز” أن أكثر 
من 28.93 مليون شــخص أصيبوا بفيروس 
كورونا على مســتوى العالم، في حني وصل 
إجمالي عــدد الوفيات جــراء اإلصابة بوباء 

كوفيد19- إلى 921437 حالة.
ووفقــا لإلحصاء، فقد مت تســجيل إصابات 
بالفيــروس في أكثر مــن 210 دول ومناطق 
منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في ووهان 

بالصني في ديسمبر املاضي.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
اعتبر الرئيــس األمريكي دونالــد ترامب، أن 
خصمه الدميقراطي جو بايدن، “ال ميلك القدر 
الكافــي من ســرعة البديهيــة واحلذاقة”، 
للتفاوض مع الرئيســني الروســي فالدميير 

بوتني، والصيني شي جني بينغ.
وأضاف ترامب متحدثا أمس االول األحد، إلى 
أنصاره في هندرســون بواليــة نيفادا: “لقد 
أتيحت لي الفرصة للقاء الرئيس شــي جني 
بينغ، وأتيحــت لي الفرصة للقــاء الرئيس 
الروســي فالدميير بوتني. وباملناسبة، االتفاق 

معهما أمر جيد”.
وتابــع ترامب القــول: “أريــد أن أخبركم أن 
املشــكلة احلقيقيــة مع الصــني اآلن، هي 
بسبب ما فعلوه بنا. ال ميكننا أبدا أن ننسى 
ذلك. لقد وقعنا اتفاقات عظيمة، لكن احلبر 

عليها قبل أن يجف جاء املرض من الصني”.
وشدد الرئيس األمريكي على أنه يتقن جيدا 
“التعامل مع كل هؤالء األشــخاص”، وأكد 
على أنهم فــي غاية الذكاء. وقــال ترامب: 
“أنا آســف لكننا نحتاج أيضا ألشــخاص 
أذكياء جدا، وجو )بايدن( ليس مناســبا لهذا 

املنصب”.
وطاملا كــرر ترامب في الســابق القول، إنه 
يعتبــر من الصواب “التوافق” مع موســكو 
وبكني. على الرغــم من العقوبات املفروضة 
ضد روســيا، ويؤكــد الرئيس باســتمرار أن 
“عالقات  وروســيا طورتــا  املتحدة  الواليات 

جيدة للغاية”.
وســبق أن صرح ترامب مرات عديــدة، بأنه 
يعتبر الصني مسؤولة عن بداية وباء فيروس 

كورونا املستجد.

منظمة الصحة تحذر 
من “أقسى شهرين” في 

المعركة ضد كورونا

ترامب: بايدن ال يملك 
الحذاقة الكافية للتفاوض 

مع روسيا والصين

متابعة ـ الصباح الجديد :

وضع الرئيس املكلف، مصطفى 
التشــكيلة  أديب، امس االثنني، 
رئيــس  بتصــرف  احلكوميــة 
اجلمهوريــة اللبنانية، ميشــال 
عون، قبل يوم واحــد من إنتهاء 
مهلة الرئيس الفرنسي، اميانويل 
التــي كان قد أعطاها  ماكرون، 
السياســيني،  للمســؤولني 
خالل زيارته األخيــرة إلى بيروت، 

لتشكيل احلكومة اجلديدة.
دياب، الذي ُكّلف سريعاً مبشاورات 
الرئيس  أشــرف عليهــا  نيابية 
الفرنسي شــخصّياً، بعدما قام 
بزيــارة بيروت مرتــني خالل أقل 
من شــهر علــى انفجــار مرفأ 
تأييده ملطالب  عن  بيروت، معرباً 
اللبنانيني السيما جلهة محاربة 
املسؤولني،  ومحاســبة  الفساد 
واعداً من قلب الشوارع املنكوبة 

باملساعدة وبتغيير تدريجي.
ماكرون ضغط شخصياً

ويبدو أن الوعود الفرنسية أثمرت 
منذ حلظة تكليف الرئيس أديب، 
الذي وقع االختيار عليه مبشاورات 
نيابية ســريعة على غير املعتاد، 
وصوالً إلى وضع تشكيلة حسم 
العقيم،  السياسي  اجلدل  فيها 
مبــدداً مفاهيم وبدع راســخة 
التكليف،  قبل  “التأليف  أهّمها 
بحســب  املعطل”،  الثلــث  وال 

صحف محلّية.
ولعــب ماكــرون دوراً كبيراً في 
دعــم أديب، إذ أجــرى مجموعة 
كان  الضاغطة  االتصــاالت  من 
مع  املاضي  الســبت  يوم  آخرها 
رئيس مجلــس النواب، نبيه بري، 
لتبديــد اخلالفات وفــرض ورقته 
علــى اجلميع، حتــت طائلة عدم 
مســاعدة لبنان في إنهاء أزمته 

االقتصادية.
اتصال  فإن  املتابعني،  وبحســب 
ماكــرون ، بري نتــج عنه إصدار 
املكتــب اإلعالمي لألخيــر بيانا 
أعلن فيه عدم مشــاركة حركة 

أمــل )التي يرأســها بــري( في 
احلكومة، وأشار في البيان إلى أن 
“املشكلة ليست مع الفرنسيني 

املشكلة داخلية ومن الداخل”.
ولــم تقف الضغــوط عند هذا 
احلــد، فقــد وصلت إلــى التيار 
بعرقلة  املتهــم  احلــر،  الوطني 
أكثــر مــن حكومة  تشــكيل 
بسبب تقاســم احلقائب، وأعلن 
رئيســه جبران باسيل في مؤمتر 
صحافــي أن “ليس لــدى التيار 
رغبة باملشــاركة في احلكومة”، 
على  “حرصنا  أن  الــى  مشــيراً 
املبــادرة الفرنســية ليس عائدا 
فقط ألن فرنســا دولة صديقة 
وال ألن الرئيــس ماكــرون اظهر 
بل  واندفاع  وتعاطف  محّبة  كل 

احلرص ألن هذه املبادرة

.“
كما أوضحــت صحيفة “اللواء” 
اللبنانية، أّن “التشكيلة اجلديدة 
خاليــة مــن أربــع وزارات وهي: 
اإلعــالم، الثقافــة، املهجريــن، 

والتنمية اإلدارية”.
وهج العقوبات األميركية

وحتدثت صحيفــة “نداء الوطن” 
نقــالً عــن مصــادر محلية عن 
أسماء جديدة غير مستنزفة في 
حكومة مصغــرة من “14 وزيراً”، 
فضالً عن رفــض فرض االحتكار 
مانحة  املالية،  لوزارة  الشــيعي 
حقيبــة وزارة الداخليــة الحدى 
الشخصيات الشيعية قد يكون 
ضابط متقاعد من آل شحيتلي 
غير منتم وغير مستفز للثنائي 
األمن  أو مدير عــام  الشــيعي، 

العام، اللواء عباس ابراهيم.
مصادر  عن  الصحيفــة  ونقلت 
العقوبات  “وهج  أّن  ديبلوماسية 
)األميركية( ساهم بشكل فاعل 
في دفع اجلميع إلى السير باخلطة 
تام  بشكل  واملنسقة  املرسومة 

بني الفرنسيني واألميركيني”.
وفي هذا السياق، أوضح الكاتب 
أســعد  اللبناني،  والصحافــي 
بشارة، ، أّنه “من املنتظر أّن يضع 
أديب  مصطفى  املكلف  الرئيس 
بتصرف  احلكومية  التشــكيلة 
رئيــس اجلمهورية، الذي هو أمام 
رفض  األول  االحتمــاالت،  احدى 
في  التريث  الثاني  التشــكيلة، 
اجمللس  إلى  وإحالتهــا  توقيعها 
عليها  التوقيع  والثالث  النيابي، 
ســريعاً لكي تذهب إلى البرملان 

فتنال الثقة أو ال تنالها”.
“حزب اهلل يخسر  آخر دفاعاته”

واعتبر بشارة أّن “منظومة حزب 
اهلل مربكــة فــي التعامل مع 
املبــادرة الفرنســية وهي بدأت 
إذ  تخسر آخر دفاعاتها وأوراقها، 
اّن الثنائي الشــيعي )حزب اهلل 
وحركة أمــل( يراهن على رفض 
ميشــال عون لهذه التشكيلية 
التــي تنبثق من جوهــر املبادرة 
الفرنســية التــي تنــص على 
تســيطر  ال  تشــكيل حكومة 
عليهــا األحــزاب السياســية 
ومهمتهــا اإلصــالح واإلنقــاذ 

االقتصادي”.
ولفت إلى أّن “حزب اهلل استخدم 
بدعة وزارة املالية ليتســلل إلى 
هذه التشــكيلة فــي محاولة 

بشــكل  طبيعتها  لتغيير  منه 
“املبادرة  إّن  جوهــري”، مضيفــاً 
ألن  كبير،  أمام محك  الفرنسية 
عون الــذي يخشــى العقوبات 
لضغط  يتعــرض  االقتصاديــة 
هائــل مــن حــزب اهلل لعــدم 

التوقيع”.
أّن  اللبنانــي  الكاتــب  وتوقــع 
“يذهــب رئيــس اجلمهورية نحو 
اخليار الثانــي أي التريث، كخيار 
والقبول،  الرفــض  التوائــي بني 
وهو إذا حصل يعنــي أّن املبادرة 
الفرنسية دخلت في طور األلغام 
التي زرعهــا حزب اهلل”، متخوفاً 
من “اللجوء إلــى إثارة الفوضى 
والعنف إلعــادة إدخال لبنان في 
إبتزاز أمني كبير”، قائالً “نحن في 

ساعات مفصلية”.

وهج العقوبات دفع للسير بـ”الخطة المرسومة”

الوعود الفرنسية 
أثمرت منذ لحظة 

تكليف الرئيس أديب، 
الذي وقع االختيار 

عليه بمشاورات نيابية 
سريعة على غير 

المعتاد، وصواًل إلى 
وضع تشكيلة حسم 

فيها الجدل السياسي 
العقيم

رئيس الوزراء المكلف يشكل الحكومة اللبنانية ويضعها بتصرف عون

يهدد بضرب وحدة أراضي المملكة المتحدة

 
متابعة ـ الصباح الجديد :

قال رئيس الــوزراء البريطاني بوريس 
جونســون إن االحتــاد األوروبي يهدد 
بضرب وحدة أراضي اململكة املتحدة 
من خالل فرضــه “حصــارا غذائيا” 
بني بريطانيا وإيرلندا الشــمالية، ما 
يؤجج حسب رأيه مساعي استكمال 
محادثات بريكســيت التي تشــهد 
توترا كبيرا خصوصا حول مســألة 

وضع هذه املقاطعة البريطانية.
اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس 
بالتهديد  األوروبي  االحتاد  جونســون 
بضرب وحدة أراضي اململكة املتحدة 
عبــر فرضــه “حصــارا” غذائيا بني 
ليصب  الشمالية،  وإيرلندا  بريطانيا 
بذلك الزيــت على النار في محادثات 

بريكسيت التي تشهد توترا كبيرا.
لندن  بــني  احملادثات  وصلــت  وبينما 
التجارية  العالقة  بشــأن  وبروكسل 
املســتقبلية بني اجلانبني إلى طريق 
باللوم على  لنــدن  ألقت  مســدود، 
الذي  النزاع  بروكســل في نشــوب 
وتــر جلســة مفاوضــات جديــدة 
هذا األســبوع وألقــى بظالله على 
املفاوضــات املقــررة بعد أيــام في 

بروكسل.
وظهر اخلالف عندما قدمت احلكومة 
البريطانية مشروع قانون إلى البرملان 
االتفاقية  يتعارض جزئيا مع  األربعاء 
املوقعة بالفعل بشــأن خروجها من 
االحتاد األوروبــي، وهي خطوة تنتهك 
القانون الدولي، كما أقر جونســون، 

معلال بأنه أجبر على ذلك.
وكتب جونسون في عدد السبت من 
أن موقف  تلغــراف”  “ديلي  صحيفة 
االحتاد األوروبي يبــرر تقدمي حكومته 
تشــريعا جديدا إلعادة صياغة اتفاق 
اخلروج مــن االحتــاد األوروبــي، وهو 
مشروع قانون يثير قلقا شديدا حتى 

في صفوف نواب معسكره احملافظ.
وشدد جونســون وسط أجواء تشير 
إلى عدم التوصل التفاق بنهاية هذا 
العام حــني يدخل بريكســيت حيز 
التطبيق التام، على أن االحتاد األوروبي 
عازم على “تفسير متطرف” للقواعد 

اخلاصة بإيرلندا الشمالية.
وأضاف “يقال لنا إن االحتاد األوروبي لن 
على  جمركية  رسوم  بفرض  يكتفي 
البضائــع التي تنتقل مــن بريطانيا 
الشــمالية  إيرلندا  إلــى  العظمى 
فحســب، بل قد يوقــف أيضا نقل 
املنتجــات الغذائية من بريطانيا إلى 

إيرلندا الشمالية”.

كما قال جونســون “علي أن أقر بأننا 
لم نظن يوما بشكل جدي بأن االحتاد 
اســتخدام  على  األوروبي ســيقدم 
اتفاق مت التفاوض بشأنه بحسن نية، 
لفرض حصــار على جزء من اململكة 
املتحدة وعزله، أو أنه سيهدد بتدمير 
ووحدة  املتحــدة  اململكة  اقتصــاد 

أراضيها”.

 “مثير للسخرية”
في املقابــل، قال النائب اإلســباني 
اإلذاعة  لهيئــة  غاريكانــو  لويــس 
أمر مثير للسخرية،  “إنه  البريطانية 
إن الســيد جونســون يريد احلصول 
على كل شيء” مشيرا إلى أن البنود 
كانت  الشــمالية  بإيرلندا  املتعلقة 
موجودة في االتفــاق الذي وقع عليه 

رئيس الوزراء في كانون الثاني.
ودحــض تقريــرا نشــرته صحيفة 
مزاعم  الســبت  تاميز”  “فاينانشــل 
احلكومة بأن االتفاق يتضمن مشاكل 
لم تكن ملحوظة سابقا بأن أعضاء 
فــي احلكومة البريطانية ســبق أن 
حذروا في كانون الثاني من مشاكل 
محتملة في االتفاق قبل أسبوع على 

األقل من توقيعه من قبل جونسون.
ومبوجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، 
ســيتعني علــى هــذه املقاطعــة 
البريطانية اتباع بعض قواعد االحتاد 
األوروبي بعــد الفترة االنتقالية التي 
أتت بعد بريكســيت من أجل ضمان 
عدم وجود حــدود مادية وجتنب عودة 
التوتر في هذه املنطقة التي شهدت 

نزاعا دمويا استمر ثالثة عقود.

تدابير قضائية ضد لندن
وهدد االحتاد األوروبي بريطانيا باتخاذ 
تدابيــر قضائية في حقهــا ما لم 
تســحب التعديالت التــي أدخلتها 
أحاديا بحلــول نهاية أيلول. واجلمعة 
هدد قادة في البرملان األوروبي بنسف 
أي معاهــدة جتاريــة إن أخلت لندن 

بوعودها.
املالية األملاني  من جانبه، حذر وزيــر 
أوالف شولتس السبت عقب اجتماع 
لوزراء مالية دول االحتاد األوروبي قائال 
“بتقديري إن وضعية غير منظمة )ال 
اتفاق( ستكون لها تداعيات خطيرة 

على االقتصاد البريطاني”.
وقال مفوض االحتاد األوروبي للشؤون 
االقتصادية باولو جنتيلوني إن “إعادة 
بناء الثقــة” مع التكتــل تقع على 
عاتــق بريطانيــا. وفي ظــل انعدام 

هــذه الثقة، هدد العديــد من نواب 
مترير  بعدم  اجلمعــة  احملافظني  حزب 
مشــروع القانون، خوفا من أن يؤدي 
اإلضرار  إلى  موقف جونســون  حتول 

مبصداقية اململكة املتحدة.
اإلضرار بسمعة اململكة

النائــب احملافظ  وفي الســياق، قال 
توبياس إلوود فــي تغريدة عبر تويتر 
إن املشــروع “أضر بالفعل بســمعة 
بريطانيا بوصفها “دولة “مدافعة عن 

القواعد الدولية”.
ورد جونسون السبت قائال “ال ميكننا 
ترك الســلطة النظرية لتقســيم 
بالدنا في أيدي منظمة دولية” واعتبر 
أنه مــن  “احليــوي” تبني مشــروع 

القانون “لوضع حد لهذا االحتمال”.
ويتركز اخلالف حول املــواد الغذائية، 
علــى رفض االحتــاد األوروبــي منح 
الذي  ثالثــة”  “دولة  بريطانيا وضــع 
يجعل الدول مســتوفية املتطلبات 
الغذائية  موادها  لتصدير  األساسية 

إلى أوروبا.
ويخشــى االحتاد األوروبي أن تخفض 
معايير  خروجهــا  بعــد  بريطانيــا 
األغذيــة وكذلك القواعــد اخلاصة 
مبســاعدة الدولة للشركات إلرسال 
البضائــع إلى ســوقه املوحدة عبر 

إيرلندا الشمالية.

تقرير

رئيس الوزراء البريطاني يتهم االتحاد األوروبي بمحاولة فرض “حصار غذائي

الصباح الجديد ـ وكاالت :
صــوت احلــزب الليبرالــي الدميوقراطي 
احلاكم في اليابان،امــس اإلثنني، الختيار 
رئيســه املقبل، الذي ســيصبح بشكل 
للوزراء خلفا لشينزو  رئيسا  شبه مؤكد 

آبي الذي استقال ألسباب صحية.
وتشــير الترجيحات إلى أن أعضاء احلزب 
الليبرالي الدميوقراطي إختاروا يوشيهيدا 
ســوغا 71 عاما، وهو  األمني العام احلالي 
للحكومة، وأقرب مستشاري آبي، قبل أن 

يصادق البرملان األربعاء على هذا اخليار.
535 عضوا من نواب  ويشارك بالتصويت 
احلزب الليبرالي الدميوقراطي وممثلي احلزب 

في مناطق اليابان الـ47.
وقبل ترشيحه للسباق االنتخابي، حصل 
سوغا على دعم التيارات الرئيسية داخل 
احلزب احلاكم، التي اعتبرت ترشيحه رمزا 

لالستقرار والستمرارية سياسة آبي.
وجتنب احلزب إجراء اقتراع أوســع يشمل 
أعضــاء قاعدتــه، إذ يرى املســؤولون أن 

تنظيم ذلك سيستغرق وقتا طويال.
وبهــذه الصيغة يتقلــص هامش تقدم 
منافســي ســوغا، وهما وزيـــر الدفاع 
السابق شيجيرو إيشيـبا، ووزير اخلارجية 

السابق فوميـو كيشيدا.
ويتمتع إيشــيبا بشــعبية لــدى الرأي 
العام، لكنه يثير اســتياء بعض أعضاء 
احلزب، وهم ال ينســون أنه غادر احلزب في 
انه انتقد  تسعينيات القرن املاضي، كما 

علنا أداء آبي خالل فترة حكمه.
ويذكر أن آبي شغل منصب رئيس الوزراء 
فــي اليابان ألكثر من ثمانيــة أعوام عبر 
واليتني، وهذه أطول مــدة حكم في هذا 

املنصب باليابان.
املقـــبل  احلكومة  رئيــس  يواجــه  وقد 
حتديات صعبة ومعقدة بسبـــب الركود 

االقتصادي في اليابـان،
والذي تفاقم مع انتشــار وبـــاء كورونا، 
ويقــول ســوغا إن إنعـــاش االقتصــاد 

سيشكل أولوية  بالنسبة له.

الحزب الحاكم في اليابان ينتخب
 رئيسا له خلفا لشينزو آبي
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الصباح الجديد - وكاالت:
 استهلت األسهم األوروبية تعامالت األسبوع 
على نحــو إيجابي، حيث طغــت اآلمال حيال 
لقاح لفيــروس كورونا وموجة من أنشــطة 
الدمج واالســتحواذ على بواعــث القلق من 

خروج بريطاني غير منظم من االحتاد األوروبي.
وبحلــول الســاعة 0711 بتوقيــت جرينتش، 
كان املؤشــر ســتوكس 600 األوروبي مرتفعا 
0.7 باملئة، ليســجل أعلى مستوياته في أكثر 
من أســبوع، وسط مكاســب مماثلة لألسهم 

األملانية والفرنسية.
أوقدت األنباء الواردة مطلع األسبوع بأن أسترا 
زينيكا قد اســتأنفت التجارب السريرية على 
عقارها ملرض كوفيد19- بعد تعليقها األسبوع 
املاضي شــرارة موجة من عمليات الشراء في 
شتى األســهم. وصعدت أسهم صانع الدواء 

البريطاني 0.5 باملئة.
في غضــون ذلك، قالــت إنفيديــا األمريكية 
لصناعــة الرقائــق إنها ستشــتري مصمم 
الرقائق البريطاني آرم من مجموعة ســوفت 
بنك اليابانية مبقابــل يصل إلى 40 مليار دوالر 
وفي صفقة ســتعيد تشــكيل قطاع أشباه 
املوصــالت العاملي، ممــا رفع مؤشــر القطاع 

األوروبي واحدا باملئة.
وقفــز ســهم إميونوميدكــس املدرجــة في 
فرانكفورت 109.7 باملئة بعد تقارير بأن جيلياد 
العقاقير  على شــركة  ساينسز ستستحوذ 

احليوية األمريكية مقابل 21 مليار دوالر.

آمال اللقاح واالندماجات 
العالمية ترفع أسهم أوروبا

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير الزراعة محمد كــرمي، االثنني، عن 
منح اجازات لتصدير محصول “اللوبيا” إلى 
دولة االمارات العربيــة املتحدة، فيما أكدت 

حتقيق االكتفاء الذاتي من بعض الفواكه.
وقال كرمي في حوار تابعتــه الصباح اجلديد، 
إن “وزارة الزراعة بدأت مبنــح اجازات تصدير 
حملصــول اللوبيا الى دولة االمــارات العربية 
املتحدة باإلضافة الــى محاصيل ومنتجات 

زراعية أخرى”.
وأضاف، أن “ العراق استطاع حتقيق االكتفاء 
الذاتي من بعض الفواكــه كالعنب”، نافيا 
“منح أي اجازات الستيراد التمور التي تدخل 

العراق عبر التهريب”.

منح اجازات لتصدير 
“اللوبيا” إلى االمارات

الصباح الجديد - متابعة:

أفادت هيئة االستثمار الوطنية 
العراقية بتوقف العمل مبشروع 
بسماية السكني في العاصمة 
بغداد، بعد ان اجنزت الشــركة 
املنفذة 30 الف وحدة ســكنية 

فيه.
االدارية في  الدائــرة  وقال مدير 
الهيئة صفــاء خليل هادي في 
تصريحات صحفية، إن مشروع 
بسماية السكني يعد من اكبر 
كونه  االســتراتيجية  املشاريع 
وخدمات  حتتية  كبنى  متكامال 
مــن منظومــات غــاز وجتهيز 

كهرباء على مدار الساعة.
واضــاف أن املشــروع يعد من 
وحدة  املليون  مشــروع  بواكير 
ســكنية وواجــه الكثيــر من 
االشــهر  خــالل  االشــكاالت 
جنحت  ان  بعد  املاضية  القليلة 
الشــركة املنفذة وحتى نهاية 
العام 2019، فــي اجناز 30 الف 
وحدة ســكنية وزعت منها ما 
يقارب 15 الف وحدة ســكنية 
بني املواطنني و15 الفا اخرى قيد 

التسليم.
وأوضــح هــادي، ان الشــركة 
املنفــذة للمشــروع توقفــت 
عن العمل حاليا بســبب عدم 
لعامي  مســتحقاتها  تسديد 
تلــكأت  كمــا  و2020،   2019
بســبب احلرب علــى عصابات 
واالوضاع  االجراميــة  »داعش« 
شــهدتها  التي  االقتصاديــة 
البالد، منوهاً بأن االعتراض على 
الشركة انها ليست استثمارا، 

وامنا متويل حكومي.
وأشــار مدير الدائرة االدارية في 
مت  انه  الــى  االســتثمار،  هيئة 
حتقيق 25 اجتماعا بني احلكومة 

وشركة )هنوا(، بيد انه لم يتم 
ان  نتيجة، مشددا  الى  التوصل 
مشــروع املليون وحدة سكنية 
في بغداد واحملافظات ووفق هذه 
تام،  توقف بشــكل  املعطيات، 
معربا عن امله في وضع احللول 
السكن  ازمة  لتجاوز  السريعة 

في البالد.
هانــوا  شــركة  أن  وكشــف، 
انســحبت  اجلنوبية  الكوريــة 
من مجمع بســماية السكني 
دفع  عــدم  بســبب  بغداد  في 

مستحقاتها املالية
، أن »احلكومة العراقية  وأضاف 
الكوريــة  الشــركة  أبلغــت 

بانهــا غير قادرة على تســديد 
نظراً  الشــركة  مســتحقات 
للظــروف التي مير بهــا العراق 
حاليــاً مــن انخفاض اســعار 
النفــط، مــا دفــع الشــركة 
الــى تســريح آالف  الكوريــة 
واملهندســني  والفنيني  العمال 

العراقيني واألجانب«.
ونــوه ،إلى أن »تفشــي فيروس 
في  أيضاً ســبباً  كورونــا كان 
تســريح العمال وإخالء العمال 
الكوريــني من اجملمع بعد ظهور 
حاالت اصابة في البعض منهم 

.«
يتهم ســكان مجمع  بدورهم 

بســماية الســكني احلديــث 
هيئة  بغــداد،  العاصمــة  في 
شركة  مع  بالتواطؤ  االستثمار 
اخلدمات في  »أهملــت  عراقية 

اجملمع«.
وقال عــدد من ســكان اجملمع، 
تعاقدت  االســتثمار  »هيئة  إن 
مع شــركة جديــدة للصيانة 
والتنظيف حتمل اسم عراقنا«، 
الضعف،  إلــى  اجلبايــة  وزادت 
مبينــني أن الشــركة ال تقدم 
اخلدمات للســكان وفق العقد 

املبرم .
وأوضح الســكان أن من واجب 
الشــركة صيانــة العمــارات 

وتخطيط  واملصاعد  السكنية 
الشــوارع وتصليــح عطــالت 
املساحات  وسقي  املرور  اشارت 
الزراعيــة واملتنزهات وليس رفع 
هيئة  متهمني  فقط،  النفايات 
اســتثمار بغــداد بالتواطؤ مع 
شــركة عراقنا وعدم االستماع 
قدمها  التــي  الشــكاوى  الى 
االهالــي مــا ادى الــى تراجع 
الى  املقدمة  اخلدمات  في  كبير 

املدينة.
كمــا أشــار الســكان إلــى أن 
مساحات املدينة اخلضراء تشكو 
حاليــاً من التصحــر وخدماتها 
مــن التراجــع احلاد، مناشــدين 

بالتدخل  اخملتصــة  الســلطات 
ضد ما وصفوه بـ«فســاد شركة 

عراقنا والهيئة«.
ويقع مجمع بســماية السكني 
احلديث الى اجلنوب الشــرقي من 
 10 ويبعــد نحو  مدينة بغــداد، 
كم مــن حدود مدينة بغداد على 

الطريق الرابط بني بغداد- كوت.
في  االســتثمار  هيئة  وافتتحت 
25 من شــهر ايلول عــام 2011، 
باب التســجيل على اجملمع، بعد 
أن تعاقــدت مــع شــركة هانوا 
الكورية اجلنوبية على انشاء 100 
الف وحدة ســكنية في مجمع 

بسماية السكني.

مشـروع المليـون وحـدة سكنيـة مهـدد بعـد 
توقـف العمـل فـي مشـروع بسمايـة

سكان المجمع يتهمون هيئة االستثمار بالتواطؤ مع شركة محلية أهملت الخدمات 

مشروع بسماية 
السكني يعد من 
اكبر المشاريع 
االستراتيجية كونه 
متكامال كبنى 
تحتية وخدمات 
من منظومات غاز 
وتجهيز كهرباء 
على مدار الساعة

مشـروع بسمايـة
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دراسة

رأي

نصاصدار

والتلفيــظ واإلخبــار نوعان مــن أنواع 
التالعب بالزمن، يصفهما بول ريكور بـ) 
املتعالية احملايثة في النص( وبهما يكون 
االمســاك بالزمن في التعبير عن جتربة 
قصصيــة ذاتية، هو نفســه التقاطع 
والالتعاقــد بــن عالم النــص وعالم 
القارئ فال وجهة نظر وال صوت ســردي 
يراد منهما إعــادة تصور هذين العاملن، 
ألن املنظــور غامض والصــوت صامت 
والذاكرة تتداعــى داخل الزمن وتتحرك 

خارجه ممتدة إلى ما هو أبدي دائم.
وبذلك يكــون النص غيــر اجملنس نصا 
انتهت  التــي  الباث بلحظته  أمســك 
زمنيتها ليكتب نصه في درجة الصفر 

الزمني في جتربة التفكير.  
وألن النص غير اجملنس هو نص اللحظة 
املعيشــة يكون مفِكرة  صاحبه الذي 
تفكر في جتربته واستعادها حلظًة زمنيًة 
فيها نقطة بؤرية يتقاطع داخلها الواقع 
واخليال. وهذه االســتعادية التقاطعية 
على  مفقــود  برغســوني  انطباع  هي 
النص  أبــدي، يجعل  طريق خارج زمني 
غير اجملنس نصا متفَكرا ال في جتنيسه 
أدبيا وامنا في اســتعادته كتابيا مبا ميكن 

أن نسميه) النص التفكري( وفيه يكون 
الباث وجها لوجه مع نفســه في نصه، 
وقــد تداخــل لديه املنطقــي باحللمي 
والوقائعــي بالغرائبي فــي عملية بوح 
ذاتي خفي هي أشبه ما تكون بالقصة 
اإلخبارية أو اإلخبار القصصي مما سماه 

 .(storytelling( ديفيد هيرمان
تتفاوت  أشــكال  التفكرية  وللنصوص 
بتفاوت النشــاط العقلــي فيها، كأن 
تكون  او  غنوصية  ميتافيزيقيــة  تكون 
جدليــة تضاديــة او تكــون تفكيكية 
حفريــة كما تتنــوع بتنــوع اخلاصية 
التفكرية نفسها إن كانت سياسية او 
اجتماعيــة أو اقتصادية، لكن التعريف 
النمطي والشــامل للنص التفكري أنه 
نص انتاجي إبداعي في شكله الظاهري 
لكنه ما ُكتــب إال مخصوصاً في جتربة 
وانغلق  بنفســه  البــاث  فيها  تََفَكــرَ 
عليها بعد أن عايشــها واقعا هو اخليال 
حتى تــوازى لديه العالم والنص وصفيا 

ودراميا. 
ومن أمثلة النص غيــر اجملنس أو النص 
التفكــري ما جنده في ) ليلــة كورونا أو 
حكاية مــوت تأجل( للدكتور علي حداد 
وفيه ينغلق الباث على نفســه فيصير 
هو الكاتب واملكتــوب صاحب التجربة 
الذي يسرد قصته داخال في زمن هالمي 
واملســافة متالشية بن الذي تفكر فيه 
وهــو) أصابته بفيروس كورونا( وبن نص 
داخله مثل خارجه أي) استحالة النجاة 

من املرض وحتمية النهاية(
وبعالقــة تواطؤية فيهــا الباث متوفى 
يغدو  واحلدث مستعاد  وصوته مسموع 
الزمــن ممتدا غير متعاقــب ضمن عالم 
رهيــب اجتمعت فيــه اعتماالت املرض 
واحلب واملوت معا. فالباث متفِكر متالش 
داخل جتربة يخوضها لوحده متلفظا وال 
ســامع له، ومخبرا وال ردة فعل إلخباره. 
الباث  التضاد بن حلظة عاشــها  وهذا 
وحلظــة فقد العيش فيهــا هي توكيد 
النــص معادل  فيها  التي  للتواطؤيــة 
موضوعي النشــطار البــاث، ومثلما أّن 
النــص ال جتنيس له فــإن الباث ال وجود 

حياً له.
وبهذا تكــون ال قصديــة النص هي ال 
قصديــة البــاث؛ والنتيجة فــي ُعرف 
النظرية االدبيــة ال ابداعية، لكنها في 
تقدم  انتاجية  الُتفكرية  املمارسة  ُعرف 
حســية  ليســت  هي  جتريدية  معرفة 
فيزيقية وإمنا هــي جتريد ما ورائي.  وهذا 
النوع من النصــوص التي هي التفكير 
في التفكير نفســه إمنــا تدرس ضمن) 
علم السرد املعرفي أي االدراكي(. وذهب 
ديفيــد هيرمان إلى أن ظهور هذا العلم 
ارتبط بثورتــن معرفيتن: االولى كانت 
رد فعــل على ما عرف فــي أوائل القرن 
العشرين من كشــوفات سايكولوجية 

تتعلــق بالســلوك واالســتبطان عند 
ســكنر والعقل الظاهري عند هوسرل 
والتي حتولــت في خمســينيات القرن 
نفسه إلى دراسة االدراك ومعها ظهرت 
علوم الكومبيوتر وعرفت نظرية قواعد 
اللغة التوليدية التحويلية جلومسكي. 
أما الثورة املعرفيــة الثانية فكانت في 
اواخــر الثمانينيــات التــي فيها ُوضع 
العقل في سياقات العمل املادي من دون 
التقليل من النشاط العقلي والسلوكي 
وصار االهتمام منصبــا على العمليات 
التي يقوم بهــا العقل بوصفه برنامجا 
املادية  الدماغ  يعمل بطاقة  حاســوبيا 
وطبيعة معاجلته املعلومات والنشــاط 
اإلدراكي مع ظهــور تخصصات جديدة 
النفس  الكومبيوتر وعلــم  في علــوم 
والفيزيولوجيات  واللغويــات  املعرفــي 

العصبية ونظريات الذكاء املتعدد.
وبحســب علم الســرد املعرفي تكون 
إدراكية )النص التفكري( متجسدة في 
الباث  حيث  الكتابــة  الكالم/  ازدواجية 
متفكر في جتربتــه نصياً أياً كانت هذه 
التجربة شــخصية أو مجتمعية. وهذا 
التفكير ليــس كتابة يراد منا أن نبحث 
في عالقاتها اســتنادا إلى قارئ يشارك 
الباث نصه؛ إمنا هو كالم ذو دالالت انتفت 
التفكير  بقصدية  اللحظيــة  زمنيتها 
القرائية  املشاركة  وليس قصدية  فيها 

في امتامها.
ومعلــوم أن احتماليــة املعنــى تظل 
حاصلة في) النص األدبي( أيا كان قالبه 
التجنيســي؛ بيد أنها غيــر ممكنة في) 
النــص التفكــري( أوال ألن التفكير أمر 
مدرك ذاتيا من قبل الباث وليس تشاركيا 

بن الباث وقارئه لغياب القارئ من ذهنه، 
وثانيا أن التفكيــر يخالف االدب بعامة 
والتســريد بخاصة إذ ال أنساق تقولبه 
وال قواعد حتده، ولكــن هناك موجهات 
تسيره ليكون ايدولوجيا أو لغويا او دينيا 

أو تاريخيا..الخ. 
وقد يخرق النص التفكري هذه املوجهات 
فيغــدو غرائبيــا أو اســطوريا كما هو 
احلال فــي نصوص املتصوفــة وكتابات 
الغنوصيــة التي فيهــا الكاتب يفكر 
لنفسه، والعالم الواقعي بالنسبة إليه 
غير موجــود فيزيقيــا، إدراكا منه أن ال 
هوة بينه وبن نفســه بوصفه شخصا 
في شــخصن أحدهما مجسد واآلخر 

حلولي. 
وقد يُرى في مثل هذه النصوص املوجهة 
الى الشــخص نفســه أنها أدبية على 
أســاس أن اســتعادة اللحظــة تعني 
تســريد احلياة نصيا فــي قالب هو أما 
رسالة أو مذكرة أو سيرة. ومن ذلك مثال 
مذكرات كافكا التــي كتبها ولم يكن 
في نيتــه أن يعطي ما يكتبــه لغيره. 
فجوابنا أن النص يكون أدبيا متى ما كان 
املؤلف نفســه عارفا أنســاق ما يكتب 
ومتمرسا في ســياقات الكتابة وأعراف 
القراءة غير طارئ وال مســتجد. وهو ما 
يحقق في النص الوظيفة اجلمالية على 
وفق اخلطاطة اجلاكوبسونية سواء كان 
النص منشورا أو ما زال مخطوطا، يقول 
ميشيل بوتور: »في أغلب االحيان تكون 
الكتابــات احلميمة موجهة إلى كّتابها 
فــي الدرجة األولى وهــي مكتوبة على 
أمل نشــرها عاجال أم أجال« )بحوث في 

الرواية اجلديدة، ص147).
أما إذا كان النص مكتوبا على نية أن يقوم 
الباث بخرقه فيما بعد أو أنه يكتبه ثم 
يرفع اسمه منه فيتركه عائما أو يكتبه 
بخط غير واضح فال يســتطيع قراءته 
فإن الشرعية ستنتفى عنه كنص. ومن 
أمثلة الكتابات التي بال شــرعية أبوية 
اجلاهزة  والعبــارات  والالفتات  االعالنات 
ملناســبات بعينها واخملاطبات الرسمية 
والعرفية وما شــاكلها فهي جميعها 
او  معها  والتناص  عامة.  كليشــيهات 
حتليلها يظل في حدود قارئها وما لديه 
مــن ادوات ومــا ميتلكه مــن امكانيات 
تكشف له سيميائية ما فيها من دوال 
ومدلوالت أو ما يكمن في صياغتها من 
خطابية او ما تشــتمل عليه اخلطوط 
واالعمدة واملنحنيات من هندسية. ومن 
ثم ال سبيل إلى تصنيفها نصوصاً أدبية 

أو معرفية. 

د. نادية هناوي
 

أن تكتب نصاً جتمع فيــه الزمن بأبعاده 
اخملتلفــة في حلظــة هي الزمــن كله، 
فذلــك يعني أنــك تعــي أن احلياة هي 
الســرد حركة وإبطاء، امتــدادا وتعاقبا، 
اختزاال واســتفاضة. وما من نص ميسك 
قصدية  بصــورة  احلياتيــة  باللحظــة 
وعلى نية الكتابة الســردية إال له قالب 
القصة القصيــرة الذي ميزته التكثيف 
واالختــزال.. لكن ما بالنا بنص ميســك 
باللحظة سردياً من دون قصدية الكتابة 
السردية وإمنا بقصدية ميتافيزيقية هي 
أشبه بحلم يقظة أو طيف خيال أو رؤيا 
منام، ال يكون بعده ســوى الالاحساس 
بالزمن والعيش في هالمية زمانية لعلها 

األبدية ؟!. 
من املؤكــد أن ليــس كل نــص يُكتب 
يســتوجب منا أن نعــده أدبيا ثم نبحث 
له عن قالب إجناسي معن، محاولن أن 
نصّنفه في خانة مــن خانات التجنيس 
السردي أو الشــعري، كون األمر يخضع 
ملواضعــات فنيــة وموضوعيــة. وفــي 
مقدمتها النص نفســه ومــدى قربه أو 
بعده فنيا من هذا القالب أو ذاك، ومنها 
باث وقصدية حضــوره في النص ومنها 
القــارئ وطبيعة الوظيفــة التي عليه 

تأديتها. 
وإذا وضعنا في بالنا عناصر ثالثة أخرى بها 
تكتمل عملية التوصيل االبالغي وأعني 
بها الســن التي هي اعتبارات مشتركة 
بن الباث والقارئ ثم قناة التوصيل التي 
هي وســيلة بها يتالقــى النص والقارئ 
ثم الســياق الذي هو مرجعية الباث في 
النص؛ فــإن أي فقدان لواحــد من هذه 
العناصــر ســيكون فيصال فــي انتفاء 
األدبية عــن النص وعدم مشــروعية أن 
نفكــر فيه نصا أدبيا، ألنــه في احلقيقة 
أو  التجنيــس كال  نص فاقــد مقومات 

بعضا أي غير مجنس.
وما بــن النص اجملنس والنص غير اجملنس 
مسافة كبيرة حتى إن كانا للباث نفسه، 
ذلك أن أســاس التجنيس هو القصدية 
التي جتعــل العناصر أعــاله حاضرة في 
ذهن الباث وعندها يكون النص قابال ألن 
يقولب في واحد مــن االجناس املتواضع 

عليها في النظرية األدبية. 
أمــا إذا كان أحد العناصــر غائبا والباث 
ال قصدية لــه في غيابهــا أو حضورها 
فذلك يعني أن النــص املكتوب هو نص 
الباث نفســه مبعنى أنه كتبه على نية 
الال تخصيص والال قولبة والال تصنيف..
وإمنا هي الكتابة التي ميكن أن يكون فيها 
الباث ممســكا بالزمن كلحظة متلفظة 
في عاملــه الداخلي وإخباريــة في عامله 

اخلارجي. 

النَّص: احتمالية التجنيس وقصدية الالتجنيس 

سالم مكي

بعد مــرور 17 عاما على التغيير، وحصول 
الكثير من التغييرات االدارية والسياسية، 
وتبدل الوجوه، واســتحداث املناصب في 
وزارة الثقافــة، مت أخيرا، مناقشــة قانون 
وزارة الثقافة. ذلــك القانون الذي أقر في 
زمن النظام السابق، الذي يحمل الرقم 17 
لسنة 2001، الزال الى اليوم نافذا، ومتارس 
وزارة الثقافــة العراقيــة، مســؤولياتها 
القانونية واالدارية، استنادا لهذا القانون، 
بقطع النظر عمــا يتضمنه من نصوص 
وفقرات تخالف الدستور وتخالف النظام 
بأكمله، ذلك أنه يعبر عن فلسفة النظام 

السابق، وتوجهاته الفكرية والسياسية، 
وال عالقة لــه بالوضع اجلديد ال من قريب 
وال من بعيد. ولكون أن أغلب الذين تولوا 
منصب وزير الثقافة، لم يكن في بالهم 
قانون الوزارة، ولم يدركــوا أهمية وجود 
قانون رصن وفّعال، يكسب الوزارة املركز 
القانونــي الذي يؤهلها ملمارســة دورها 
في تأديــة واجباتها. لكــن االهمال ورمبا 
اجلهل، أو التعمد، جعل من قانون أقر 19 
عاما وفي ظل نظام دكتاتوري، مســتبد، 
الزال نافــذا لغاية اليوم. وما نشــر على 
موقــع وزارة الثقافة والســياحة واآلثار 
مؤخرا، حول اســتكمال مناقشة قانون 
الوزارة والســعي لعرضــه على اللجنة 
يســتدعي  النواب،  في مجلس  اخملتصة 

املعني  الوزير  سؤاال جوهريا: كيف يقبل 
أن يحكمــه نص قانونــي يلزمه بترويج 
البعث احملظور؟ كيــف يقبل بنص  فكر 
يدعو لنشــر أفكار يجرمها الدســتور؟ 
ثم كيف يتم العمل بقانون، شــرع في 
مرحلة معينة، تختلف جذريا عن املرحلة 
احلالي،  الثقافــة  وزير  إن قيــام  احلالية؟ 
بإصــدار أمر تشــكيل جلنــة مختصة 
ملراجعة قانون وزارة الثقافة، أمر يحسب 
له، كــون إن كل من ســبقه للمنصب، 
لم يكترثوا للقانــون، رغم أهميته ودوره 
الكبير في تسيير عمل الوزارة. املعلوم أن 
كل تشــكيل إداري معن، ال يقوم إال بناًء 
الســابقة،  واحلكومة  قانوني،  على نص 
ورغبــة منها فــي اتخاذ إجــراء معن، 

يهدف إلى القضــاء على الترهل االداري، 
بوزارات  ودمجهــا  وزارات  بإلغــاء  قامت 
أخرى، ومنها وزارة السياحة واآلثار حيث 
مت دمجهــا بوزارة الثقافة. ولألســف لم 
يحصــل أي تعديل علــى القانون، يبيح 
ذلك الدمــج، بل بقي القانون على حاله، 
مما يشــي بعدم شــرعية ذلك التعديل. 
املراد رفعه إلى  القانون اجلديد  مشــروع 
مجلس النواب، يسعى ملنح ذلك الدمج 
والتغييــرات االدارية في هيــكل الوزارة 
صفــة قانونية. وهو ما أشــار إليه اخلبر 
املنشــور. ولكن: ماذا عن النصوص التي 
تدعو لنشــر فكر البعث؟ هل ســتبقى 
على حالها؟ أم ســيتم تغييرها؟ أسئلة 
بحاجة إلى إجابة من قبل وزارة الثقافة. 

متابعة الصباح الجديد: 

عن مؤسســة شمس للنشــر واإلعالم 
بالقاهرة ؛ صدرت قصة » باش تشــليلك 
/ امللــك احلديدي « من التــراث الصربي. 

ترجمة »ياسر شعبان«. 
 »باش تشــليلك« تُعد أول ترجمة عربية 
للتراث الصربي ، و«باش تشليلك« كلمة 
Bash .تركية األصل مكونة   تعني رأس
وتعني حديدية و )Tchelik( من مقطعن 
القصة تدور في أجواء أساطيرية ساحرة 
تُشــبه أجواء »ألــف ليلــة وليلة« في 
، حيث تذخر بالعجائب  الثقافة العربية 
التي يغلِّفهــا اخليال واإلبهــار، وكذلك 

الرومانسية.
تبدأ القصة مبشــهد احتضــار القيصر 
الــذي يجمع أبناءه الثالثة وبناته الثالث ، 

ليطلب من أوالده أن يزوجوا شقيقاتهم 
 ، من أول شــباب يتقدمون للزواج منهنَّ
، وإال ســتحل بهم  وأن يتركوهنَّ يرحلنَّ

اللعنة.
وبعد موتــه، تهبُّ عاصفة هائلة، حيث 
يدوي الرعد ويتوالى ملعان البرق، مخترًقا 

الظالم ببريقه األخاذ.
وذات ليلــة يدوي صــوت طرقات مرعب 
بوابــات القصر، مســبًبا صدمة  على 
جلميع ُســكانه الذين ارتعدوا من شدة 
الرعــب... وعنــد فتح األبــواب؛ يدخل 
القصر شــيء غريــب للغاية: لســان 
مشــتعل يصيح بهم: »جئت طالًبا يد 
أكبــر أخواتكم للزواج، لتســافر معي 
اآلن، ألننــي ال أســتطيع االنتظار، ولن 
اآلن  أطلب ذلك مجددًا، لذلــك أجيبوا 

»هل توافقون أم ال؟«
ويختلف األشقاء الثالثة فيما بينهم.

ويتكرر املشــهد نفسه مع الشقيقات 
الثالث..

وتتوالــى أحــداث القصة بعــد رحيل 
الشقيقات ، وتفرق األشقاء ومالقاتهم 

للكثير من األهوال والصعاب.

قانون وزارة الثقافة أخيرا 

مْت واقًفاباش تشليلك / الملك الحديدي

من أمثلة النص غير المجنس 
أو النص التفكري ما نجده 

في ) ليلة كورونا أو حكاية 
موت تأجل( للدكتور علي 

حداد وفيه ينغلق الباث على 
نفسه فيصير هو الكاتب 

والمكتوب صاحب التجربة 
الذي يسرد قصته داخال في 

زمن هالمي والمسافة 
متالشية بين الذي تفكر 

فيه وهو) أصابته بفيروس 
كورونا( وبين نص داخله 
مثل خارجه أي) استحالة 

النجاة من المرض وحتمية 
النهاية(

علي حداد

إلى الكابتن ناظم شاكر

جاسم الخالدي

ُمْت كما أنَت
وَاقًفا

بكامِل قيافِتَك

بسروالَِك األخضرِ
ورقِمَك

الَِّذي اَل يبارُحك
كنَت دائًما

تُْدِهُش ُخصوَمَك
يَك َصخرًة ُكنَّا نُسمِّ

كاَن َخصُمَك
عداَء يتنفُس الصُّ

يوَم ال يجُدَك
على املَْصَطبِة

ْخرِة آَن للصَّ
أْن تنهَض ثانيًة

َة رايٌة تَنتظُر يًدا تَرفُعَها ثَمَّ
َة كرٌة على َمرَْمى حجٍر ثَمَّ

قْد تفسُد فرحَة الَفْوزِ
انهْض

اَل وقَت للُموِت 
ْخرِة واََل وقَت للصَّ

ى أن تتشظَّ
ُكْن َكَما ُكْنَت

َقويًّا
َفقْد

أوَْجْعَتَنا
وَأضْفَت ألوَجاِعَنا

وََجًعا َجِديًْدا



اعالن الثالثاء 15 أيلول 2020 العدد )4494(

Tue 15 Sep 2020 issue )4494( 6



رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

اقام املــدرب العراقي احملترف في 
حواره  انصار  نــادي  فريق  تدريب 
مجلس  حميد،  جبــار  اللبناني، 
للعزاء في منزله ترحما للكابنت 
الراحل ورفيق دربه في نادي القوة 
اجلوية، ناظم شاكر، وايضا فقد 
اوقف النادي تدريباته ملدة 3 أيام 
معلنا احلداد واقام مجلس للعزاء 
مبشاركة إدارة النادي واملنتسبني، 
ويأتــي اقامة اجمللــس تثمنيا ملا 
قدمه جنم الكرة العراقية ناظم 
شــاكر لفريقه اجلوية واملنتخب 
الوطني سيما في متثيله العراق 
في كأس العالم باملكسيك عام 
1986، وكذلك لرحالته التدريبية 
وإجنازاتــه محليــا وعلى صعيد 
األحتــراف. املــدرب احملترف جبار 
حميد، احــد جنوم كــرة اجلوية 
ســابقا، حتدث والدمــوع تنهمر 
رفيقه  لرحيل  من عينيه حزنــا 
بفايروس كورونا مســاء اجلمعة 
في احــد مستشــفيات أربيل، 
اكد ان وقفــة قائد القوة اجلوية 
واملسؤولني على صعيد احلكومة 
والصحافة  واملدربني  والرياضيني 
واإلعــالم واجلمهــور كانوا على 
قدر املسؤولية في اقامة تشييع 
مهيــب يليق بابن العــراق البار 

الكابنت الراحل ناظم شاكر.
جبار حميد، ذكــر انه وصل إلى 
بيروت لتدريب فريق انصار حواره 
قبل يوم واحد من رحيل الكابنت 
ناظم شاكر، مشــيرا إلى حزنه 
العميق للفاجعــة التي ضربت 
الوســط والتحاق »ابو فهد« مع 
والعراقيني  الرياضيني  من  رفاقه 

بسبب الفايروس اللعني.
واشاد مبا يحمله الراحل من قلب 

طيب وحب للجميع، منوها إلى 
مدى عالتقــه الوطيدة بالنجم 
الراحل  ناظم شاكر وكيف كان 

يأكل من يد والــدة جبار حميد 
»البريانــي« وكيف يزوره وميضي 
حديثهــم حتى الصبــاح، وبني 
املــدرب جبــار حميــد ان والده 
افرد غرفه خاصة له الســتقبال 
الرياضيني من جنوم القوة اجلوية 
بنحو  يزوره  واجلمهور، حيث كان 
خــاص ناظم شــاكر وشــاكر 
محمود ومعــد إبراهيم والراحل 
ناطق هاشــم وخليــل محمد 
عالوي وكاظم شــبيب وغيرهم 
من جنوم الكرة العراقية واجلوية 

في الزمن الذهبي.
وتنــاول املــدرب احملتــرف مدى 
االخالص فــي احلياة االجتماعية 
بعيــدا عــن املالعــب اخلضراء 
وتبادل  تربطهم  التي  والعالقات 

الزيارات واحلضور في املناســبات 
واملواكبــة أوالً بــأول لكل حالة 

حزن او فرح وأمور احلياة االخرى.

وقال انــه ذات يــوم تعرض إلى 
صفعة من الكابنت ناظم شاكر 
في مباراة القمــة امام املنافس 

اللدود الــزوراء، فيما بادر الراحل 
ناظم شــاكر إلى احلضور ملنزله 
وتقــدمي االعتــذار، مســتذكرا 
ذلك بحــرص الراحل على تقدمي 
الفني  املســتوى  فــي  االفضل 
والغيــرة التــي ميتاز بهــا فوق 
إلى  مشيرا  االخضر،  املستطيل 
ملا يحمله  يتذكر ذلك بفخر  انه 

لناظم من منزلة كبيرة.
في حني اشــار إلــى ان الكابنت 
الراحــل كان محبــا للجميــع 
وتدخــل فــي اعــادة عــدد من 
املنتســبني فــي نــادي القــوة 
اجلويــة الذيــن مت نقلهــم إلى 
لنظام  لكــن  القتال،  جبهــات 
دورا فــي اعادتهم للعمل ضمن 
النادي وهــو موقف اثر كثيرا في 
املنتســبني، لذلك كانت عالقة 
الود  الراحل باجلميع مبنية على 

واالحترام والتعاون.
ورحــل الكابــنت ناظم شــاكر 
بعد ايــام من رقــوده في احدى 
مستشــفيات اربيــل بســبب 
مضاعفــات فايــروس كورونــا، 
مهيــب  تشــييع  اقامــة  ومت 
بحضور رســمي ابتدأ من اربيل 
مــرورا بكركوك حيــث كان في 
استقباله الكاتن يونس محمود 
والرياضيني وفي نادي القوة اجلوية 
اذا كان اجلميــع يترقــب وصول 
جثمانه وسط اهتمام كبير جدا، 
ثم إلى منزله في منطقة الدورة 
الثــرى في مقبرة  يوارى  ان  قبل 
غدارة  واعلنت  ببغــداد..  الكرخ 
نادي القوة اجلوية اقامة مراسيم 
النادي واعالن  العزاء في  مجلس 
احلداد وحجب الرقم »4« نهائيات 
احترامــا للكابــنت الراحل الذي 
الرقم  بهذا  الفانيلة  يرتدي  كان 
عندما شارك في مسيرة طويلة 
العبا فذا في نــادي القوة اجلوية 

محققا النجاحات واأللقاب.

التشييع المهيب للراحل ناظم شاكر يؤكد مكانته 
العالية في قلوب الجميع

حسين الشمري

وداعا ابا فهد 
باالمس ودعنا النجم الكبير النــورس احمد راضي وكان قد 
ســبقه الى امللكوت االلهي زميله  علي هــادي واليوم نودع 
جنما اخر قد خر صريعا بســبب جائحة كورونا اللعينة التي 
ســرقت منا كل من عشــقنا فنهم الكروي اال وهو صخرة 
دفاع منتخبنا الوطني الراحل ناظم شــاكر احملبوب والقريب 
من قلب كل عشاق املستديرة الساحرة صحفيني واعالميني 

مدربني والعبني وجمهور كبير.
رحــل اليوم الالعب الكبير  ناظم شــاكر صاحب الضحكة 
اجلميلة املميزة والقلب الطيب وترك خلفه ارثا رياضيا كبيرا 
لن ينســاه كل من ملس الكرة وداعبها وعلم وتعلم فنونها  
واجلميل في ناظم ان كل من عرفه وحتدث معه ا لن ينســاه 
ابدا النه حسن املعشر وخفيف الظل ويحاول ان يخلق اجواء 

ممتعة وانت تبادله احلديث عن الكرة وشحونها.
رحيلــك قد افجعنا ابــا فهد ومالنا نحن نطبــب جراحاتنا 
برحيل النجمني احمد راضي وعلي هادي ونقول ان املوت حق 
وكلنا ســائرون على هذا الطريق طريق الوحشة وترك االهل 
احملبني واالصدقاء لياتي الدور عليك وانت الذي ابكيت زميلك 
ورفيق دربك في صفوف كتيبة االســود احمد  راضي فيا ترى 
من ســيبكيك انت فاقول لك ســيبكيك كل عشاق فنك 
ومحبيك وزمالئك وجماهيرك الوفية والالعبني الذين تتلمذوا 
على يدك واصبحوا نحوم كبار في سماء الكرة العراقية وقد 
يكون اقربهما اليك مــن خالل متابعتي وعملي صحفيا في 
جريدة »القادسية« سابقا وهما مهاجما اجلوية احمد خضير 
وكذلــك زميله لؤي صــالح عندما كانا مايــزاالن في ريعان 
شبابهما مع كرة الصقور  وتوليت انت مهمة قيادة فريقك 

املفضل واالقرب الى قلب االزرق القوة اجلوية.
ابا فهد تركت خلفك سجال رياضيا وتاريخا ناصعا باالنحازات 
يوم كنت العبا مــع العريق ثم منتخبنا الوطني ومن بعدها 

مدربا ملنتخباتنا الوطنية وللعديد من انديتنا احمللية.
 من  قرير العــني ابا فهد فانت عندك مليــك مقتدر اليظلم 
عنده احد وســيقلل وطاة يوم الوحشــة عليك رفاق دربك 
النجمــني احمــد راضــي وعلي هادي وســتكون بالشــك 
جلســتكم  حلوة وجميلة بعيدا عــن ضوضاء الصحفيني 
واالعالميني ومشاكســتهم لكم  وانتــم تتبادلون اطراف 
احلديث غن شــجون دورينــا وافراحه واتراحــه وكيف كنتم 
تلعبــون وتتذكرون اهم اجنازاتكم ونحن ســنظل نتذكركم 
بكل فخر ولن ننســاكم ابدا النكم جنوم في ســماء الكرة 

العراقية.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

احلديث عن الوفــاء اصبح ضربا من 
اخليــال في وقتنــا احلالــي، نتيجة 
العــروض املغرية التي يســيل لها 
لعاب امهر جنوم الساحرة املستديرة، 
لكــن الزمن الســابق، كان فيه من 
يلعــب الكــرة هواية ولــم يتدخل 
حينهــا األحتــراف فــي الوســط 
الرياضــي بصورة عامــة وليس كرة 

القدم فحسب.
عبــد الزهرة أســود، الالعــب الذي 
بدأ رحلــة الكرة في نــادي األمانة، 
اعتزاله  املوســم 73/72 حتــى  في 
الثمانيني، مكث في  العقــد  اواخر 
النــادي الذي تخرج منه العشــرات 
فضاء  نحو  وانطلقــوا  الالعبني  من 
النجومية عن بكــرة أبيها، فمنهم 
من ارتدى قميص األندية اجلماهيرية 
وبلغ ارفــع املســتويات في صفوف 
املنتخبات الوطنية سيما األول الذي 
تأهل إلــى مونديال كأس العالم في 

املكســيك 1986، وكان في صفوفه 
العديد من جنوم نادي االمانة وقتذاك.

عبد الزهرة أســود، امللقب »جكي«، 
بــدأ العبا فــي صفوف فريــق احتاد 
الثورة الشــعبي بقيادة الراحل عبد 
الواحد حامت، ونظرا لالمكانات الفنية 
الفتى اســود  التي ميلكها  الرفيعة 
قرر مدربه ان يرسله إلى نادي األمانة، 
إلى جانب رفيه جمعة عليوي، وارفد 
نادي الــزوراء بالالعبني إبراهيم علي 
وكاظم لعيبي، في حني بعث حنون 
مشكور إلى نادي اجلوية، اذا كان فريق 
متميزين  بالعبني  يعــج  الثورة  احتاد 
بأبرز  واسعة  ومدربهم ميلك عالقات 
األندية فقرر احلــاق العبيه بصفوف 
هــذه األندية ليغــادروا صفة العب 
رسميا  وينضموا  الشــعبية  الفرق 

ألندية املؤوسسات.
في نادي األمانة، كان املدرب أكرم أحمد 
ســلمان بانتظار الالعب عبد الزهرة 
أســود، صقل موهبته واشركه في 
الدوري عندما كان الفريق يلعب في 
التأهل  في  ليسهم  الثانية،  الدرجة 
إلى دوري األضــواء، وقدم عبد الزهرة 

امليدان  نفســه العبا متميزا وسط 
وجناحــي امللعب، نتيجة ملســتواه 
لتمثيل  دعوته  متــت  العالي،  الفني 
منتخب شباب العراق املشاركة في 
تايالند«ثالثا« عام  بطولتي اسيا في 
1976، وإيران«وصيفــا« عــام 1977، 
بقيادة  الرديــف  للمنتخــب  ولعب 

اليوغسالفي آبا.
بعــد ان اعتــزال اللعــب، انضــم 
للمالكات التدريبية في نادي األمانة، 
النادي ثم مساعدا في  من شــباب 
الفريــق األول للمدربــني صباح عبد 
اجلليــل وهادي مطنــش، بعدها عاد 
ليتولى مهمة االشــراف على فريق 
الشــباب، الذي تخرج من حتت يديه 
العديد مــن الالعبــني بينهم علي 
عدنان احملترف في  فانكوفر وايتكابس 
األميركي،  بالدوري  املشارك  الكندي 
وصفاء هادي احملترف في نادي كريليا 

سويتوف الروسي وغيرهم.
في مهمته بتدريب شــباب األمانة، 
تتلمذ حتت اشــرافه العشــرات من 
الالعبــني الذين تخرجــوا ليلتحقوا 
او االندية األخرى، كما  بالفريق األول 

احرز لقب دوري الشباب مرتني، وكأس 
بطولة شهداء التايكواندو السنوية. 
يعد إجنازه مع نادي األمانة في الفوز 
باملركز الثانــي لبطولة كأس العراق 
هو االبرز برغم اخلســارة الكبيرة من 
أهداف لهدف في  الزوراء بخمســة 
ملعب الشــعب الدولــي، في حني 
ســجل العديد من األهــداف ابرزها 
فــي منتخــب شــباب أتيريا ضمن 
التحضيــر لبطولة آســيا واقيمت 
املباراة في ملعب الكشــافة الدولي 
وانتهت عراقية بثالثية نظيفة لعبد 
الزهرة منها هدفا، في حني ســجل 

احمد صبحي هدفني.
يعمل املدرب عبد الزهرة أسود حاليا 
مشــرفا في أكادميية النجم الراحل 
املايســترو »ناطق هاشــم« لتطوير 
املواهب الكرويــة التي يقودها املدير 
الفني املدرب احملترف الكابنت شــاكر 
من  العديد  فيهــا  ويعمل  ســالم، 
الطاقات التدريبية بينهم حسني ابو 
ثجيل  واديب  شنشل  وسالم  الهيل 
وعلي شــاكر وباسم جاسم واحمد 

عبد اهلل واخرين.

عبد الزهرة أسود .. رحلة الوفاء من البداية حتى االعتزال في نادي األمانة
يعمل مشرفا ضمن أكاديمية »ناطق هاشم« لتطوير المواهب الكروية

جبار حميد يقيم مجلس عزاء في منزله ومقر نادي انصار حواره اللبناني

إعالم الوزارة:
والرياضة  الشباب  وزير  إستقبل 
العتبة  وفــد  درجــال،  عدنــان 
برئاسة  املقدســة  العباســية 
للعتبة  العــام  األمــني  نائــب 
الشــيخ ميثم الزيــدي، والوفد 
املرافق له، مديــر مركز الكفيل 
للطباعة الرقمية التابع للعتبة 
العباســية الســيد محمد آل 
املوســوي  والدكتور صفاء  تاجر 
للعتبة  اإلقتصادي  املستشــار 

العباسية.
ونقــل الوفــد الضيــف حتيات 
االمانة العامة للعتبة العباسية 
للســيد الوزيــر، الــذي أكد ان 
مشــاريع العتبــات املقدســة 
الطيبة  الســمعة  اكتســبت 
والطابــع الوطني ملــا يتمتع به 
إخالص  مــن  عليها  العاملــني 
ونزاهة، ساعدت على ترسيخ روح 
املواطنة لديهم، وأضاف : نتطلع 
الى عمل مشــاريع مشــتركة 
تندرج ضمن هذا االطار، ال سيما 
في ظل تواصلنا مع مســؤولي 
الذي  العباسيًةاملقدسة  العتبة 

مشتركة  عمل  صيغة  عن  اثمر 
لتقدمي األفضل لشبابنا.

وقال الوزيــر درجال: نعول عليها 
برامج  وتفعيل  طرح  في  الكثير 
ومشــاريع تشــغيل الشــباب 
الزراعي  اجملالــني  في  ال ســيما 
والصناعــي لتوفيــر بيئة عمل 
مبا  واخلريجني  للشــباب  رصينة 

ويضمن  مســتقبلهم  يؤمــن 
إســهامهم في دعــم اقتصاد 

البلد.
مــن جانبه قال الشــيخ ميثم 
اهتماما كبيرا  نولي  اننا  الزيدي: 
التي تفضل  االفكار والطروحات 
بها وزير الشباب والرياضة عدنان 
بالواقع  النهوض  بشــأن  درجال 

وتطوير  واســتثمار  الشــبابي 
وسنكون  الشــبابية،  الطاقات 
عوناً له في تنفيذها، إذ إن وجوده 
على رأس هرم الوزارة يشــجعنا 
للدخول معه لتقدمي التسهيالت 
كافة مــن دون النظر إلى اجلانب 
املالي، اخيراً شكراً لـ درجال على 

حفاوة االستقبال.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقد نادي ديالــى الرياضي مع 
السابق  العراقي  املنتخب  العب 
حيــدر عبيــد لتدريــب فريقه 
للموســم  اســتعدادا  الكروي 

الكروي القادم .
وقال رفعــت عبود رئيس الهيئة 
االدارية لنــادي ديالــى ان عبيد 
ســيتولى مهمة تدريــب فريق 
ديالى الكروي للموســم 2020 - 

2021 استعدادا خلوض تصفيات 
للدوري  املؤهلة  االولــى  الدرجة 
املمتاز بكرة القدم بعد قرار اعادة 
الرياضية  والفعاليات  االنشطة 
ان االمكانية  .واضاف  العراق  في 

فــي وضع صعب  للنادي  املادية 
وهي بحاجــة الى دعم حكومي 
لكي يتمكن النــادي من حتقيق 
املســتوى  على  رياضية  اجنازات 
احمللي واكمال مشواره الرياضي .

بغداد ـ الصباح الجديد:
احرز البطل الشاب حيدر ستار 
اجلابــري الوســام الذهبي في 
الدولية  االفتراضية  البطولــة 
االوليب التايكواندو قتال 2020 
باشراف  املانبا  اقيمت في  التي 
دانيال  الدولي  االملانــي  البطل 
مانــز/ وحصل البطل الشــاب 
علــى مجمــوع 28،5 مــن 30 
وكان اعلــى مجموع في جميع 
الفئــات التــش شــاركت في 

ناشئني،   ، »اشــبال  املنافسات 
براعم، شباب«. يذكر ان البطل 
حيدر ستار اجلابري، احد اعضاء 
املركز الوطنــي لرعاية املوهبة 
الرياضية بالتايكواندو في وزارة 
الشــباب والرياضة وســبق له 
النجاحات  العديد من  تسجيل 
اللعبة، ســيما مشاركته  في 
 G1 بيروت املصنفة  في بطولة 
التي اقيمت في شهر أيلول من 

العام 2019.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لفريق  التدريبي  املــالك  يدعو 
الالعبني  الرياضي  اجليش  نادي 

إلــى  لالنضمــام  الراغبــني 
صفــوف فريــق النــادي فئة 
الشباب مواليد 2003 احلضور 

إلى ملعب النادي في معسكر 
فــي  الزعفرانيــة  الرشــيد/ 
الرابعــة من عصر  الســاعة 

اليوم الثالثــاء الجراء االختبار 
باشــراف مدرب الفريق حامد 

قاسم.

درجال يبحث مع نائب االمين العام للعتبة العباسية 
استثمار وتطوير الطاقات الشبابية

حيدر عبيد مدربا لكرة ديالى

حيدر ستار يحرز ذهبي التايكواندو من ألمانيا

نادي الجيش يدعو العبي فئة الشباب



االستسالم مقابل 
السالم ..!!

د. علي شمخي

بعد مضي اكثر من نصف قرن من الصراع العربي 
– االسرائيلي ادرك العرب بان مناوراتهم السياسية 
املغتصبة  العربية  االراضي  وخططهم السترجاع 
في فلسطني وســوريا ولبنان باءت بالفشل فقد 
جرب العرب احلرب مع اســرائيل فلم يستيطيعوا 
هزميتها وجربوا التفاوض فكان االسرائيليون اكثر 
حتمال وعنــادا في فرض شــروطهم وحتلوا بنفس 
طويل في التعامل مع الزمن وخالل هذه السنوات 
الطويلة بانت بشــكل واضح معالم االنهيار في 
املنظومة السياســية العربيــة والتخبط الكبير 
الذي عاشــته القيادات العربية في تعاطيها مع 
ملف الصراع العربي – االســرائيلي بعد ان تركوا 
جلامعتهم العجوز) اجلامعة العربية ( تقرير مصير 
فلســطني  بشــكل جعل االســرائليني يدركون 
مبكرا فلســفة االنظمة العربية في التعامل مع 
اخطر ملف عاشته منطقة الشرق االوسط طوال 
العقــود املاضية وجنحت احلكومات االســرائيلية 
املتعاقبة في جــر االنظمة العربيــة الى ميادين 
واشــكال جديدة في الصــراع لينعكس ذلك الى 
حتوالت في مفاهيم التفاوض الرســاء التســوية 
اختلــف فيه  نظــام املقايضات السياســية بني 
العرب واالسرائيلني وانحدر فيه اخلطاب العربي من 
قمة التلويــح والتهديد بالقضاء على هذا الكيان 
الغاصب ورمي جنوده فــي البحر الى الهرولة من 
اجــل التطبيع مع اســرائيل وفي قراءة ســريعة 
لالحداث املتسلســلة في مضامــني هذا الصراع 
ميكن الي مراقب او محلل ان يدرك الضعف والعجز  
العربي في تفكيك معضلة الصراع مع االسرائيلني 
والفشل في تكوين القدرة على استرجاع احلقوق 
العربيــة وباملقابل بانت بشــكل واضح القدرات 
الســتراتيجية التــي متتع بها االســرائيليني في 
جتذير اســس الصراع واســتكمال تبــادل االدوار 
للقيادات االســرائلية واالهتمام الكبير بالنواحي 
االقتصادية والعلمية واال منية التي مكنتهم من 
توفير مستوى جيد من االمن والطمانينة لسكان 
االراضي االســرائلية وعدم االنقطاع عن التنسيق 
املستمر مع احمليط الدولي في سبيل اعادة تكوين 
راي عام عاملي عن القضية الفلســطينية وتاجيل 
واستبعاد ملف القدس الى اخر حلقة من حلقات 
هــذا الصراع واذا كان اليــران دور مهم وحيوي في 
حتول بعض االنظمة العربية وتغيير ستراتيجيتها 
في التعامل مع اســرائيل بفعل اخملاوف من الدور 
االيراني في منطقة اخلليج فان هذه اخملاوف الميكن 
ان تكون باي شــكل من االشكال عامال مهما  في 
تقرير مســتوى االرمتاء في االحضان االســرائيلية 
وكان ميكن لقليل من الشجاعة وكثير من الصبر 
وبعض من احلكمة في جتاوز هذه احلقبة الســوداء 
التي مير بها التاريخ العربي واعادة احياء التنسيق 
وصنــع حتالفات جديــدة في املنطقــة  ولم يعد 
امام اصدقاء العــرب ومناصريهم في هذا الصراع 
سوى ان يشــفقوا على هذه النهاية التي انتهت 
اليه هــذه القصة احلزينة حينمــا خذلت  قرارات 
انظمة التطبيــع  ماليني املتعاطفني مع القضية 
الفلسطينية وهم يرون قادة انظمة عربية ينحنون 
انحنــاءة املغلوب واملنهزم مــن دون حرب ويرضون 
مبقايضة خاسرة حتولت فيها خارطة فلسطني من 
التقسيم واملناصفة الى االدرة احمللية من دون دولة 
او سيادة ومن االرض مقابل السالم الى االستسالم 

مقابل السالم .        

إنتشــرت عبــر مواقــع 
التواصل اإلجتماعي أخبار 
تفيــد أن املمثلة املصرية 
ياســمني صبري تسببت 
بتدهور عالقة زوجها رجل 
األعمال املصري أحمد أبو 
املصري  بالفنان  هشيمة، 
عمــرو دياب. وكشــفت 
أن  صحافيــة  تقاريــر 
بهذا  تســببت  ياسمني 
التوتر ألنهــا تتحّدث عن 
دينا  املصريــة  املمثلــة 
عمرو  زوجة  الشــربيني، 
بطريقة غير الئقة، وتؤكد 
عــدم زواجهما برغم كل 
املعلومــات التــي تنفي 

ذلــك. كمــا أن البطولة 
املسلسالت  في  املطلقة 
واملنافســة الشديدة بني 
دينــا وياســمني  خلقت 
توتــراً إضافيــاً، ما جعل 
عمــرو وأحمــد يبتعدان 
وتتراجع  بعضهمــا،  عن 

الصداقة بينهما. 

السورية  املمثلة  حتولت 
إلى  الدين  جنم  ســوزان 
االصــل  طبــق  صــورة 
العاملية  النجمــة  مــن 
مونرو،  مارلــني  الراحلة 
صفحتها  عبر  نشرت  إذ 
مواقع  أحد  على  اخلاصة 
اإلجتماعــي   التواصــل 
فيديــو قصير   مقطــع 
تضمن صورة لها ظهرت 
مشابهة  بإطاللة  فيها 
إلطاللــة جنمــة اإلغراء 
إشتهرت  والتي  الراحلة 
بهــا. وبدت جنــم الدين 
كرسي،  على  جالســة 
باللون  فســتاناً  مرتديًة 
حذاء  مــع  البرتقالــي، 
فيما  األســود،  باللــون 
شعر  تسريحة  إعتمدت 

وعّلقت  الشهيرة،  مونرو 
بالقول: "صورة اليوم من 
جنم  ســوزان  احلب،  زمن 
الدين، مارلني مونرو، لوس 
اجنليس، أميركا". وتفاعل 
إطاللتها  مــع  املتابعون 
هذه بشكل كبير، إذ أثنوا 
على جمالها، وشــبهها 
الفعلي ملونرو في الصورة 
اضافــة الــى جمالهــا 

املعروف عنها.

يبــدو أن هــوس اجلمهور 
جان  التركــي  بالنجــم 
يامان تخطى حدود تركيا 
فصــار اجلمهــور في كل 
العالــم يبحث عن صوره 
توصل  ما  واخــر  واخباره، 
اليه جمهوره في ايطاليا، 
ما قام بهــا صاحب أحد 
في  احللويات  لبيع  املتاجر 
قوله،  فبحسب  إيطاليا. 
بإطالق  طالبوه  الزبائن  أن 
نكهة  على  يامان  إســم 
مكّونة  كــرمي  األيس  من 
من العسل والتني إضافًة 
والفستق،  الكراميل  إلى 
"النهــم يجــدون جمال 

شكله يشبه حالوة االيس 
النكهات"  بهــذه  كــرمي 
محبــي جــان شــاركوا 
الصــور بشــكل كبيــر 
عبــر منصــات التواصل 
اإلجتماعي، وعبر املقيمني 
خارج إيطاليا عن رغبتهم 

بتجربة هذه النكهة. 

ياسمين صبري

جان يامان

سوزان نجم الدين

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
علي عبــاس او كما يحــب ان يكنى 
"علي ابــن حجي عبــاس" فنان متيز 
بتنوع اعماله واشتغاالته التي توحدت 
باملــادة اخلــام، اخلشــب. اذ عمل جنارا 

وحفارا اضافة الى النحت.
اخلشب ليس مجرد مادة عند علي، بل 
قاموس ينتقي منه ما يشاء من احرف 

ليشكل منها اروع الكلمات واجلمل.
اختــار علي ملنحوتاتــه مواضيع عدة 
رمبا طغــت عليها املرأة األم، جســد 
االمومة، واملــرأة الراقصة التي ترقص 
رمبا حتديا لــكل قيودها لتدعو االخرين 
مشــاركتها فرحة احلرية، اضافة الى 
املعاناة التي مير بها االنســان وغيرها 

من املواضيع. 
عــن موضــوع النحت على اخلشــب 
يقول انه لــم يجد صعوبــة فيه بل 
علــى العكــس كان بالنســبة اليه 
متعــة، واضــاف: ما ســاعدني على 
النحت بسهولة ويُسر، عملي سابقا 
كحفار أي احفر وانقش على اخلشب، 
لــذا فعندما بدأت بالنحــت لم اجد 
صعوبة، بل كان اخلشــب طيعا بيدي 
وكأنه عجينة اشكل بها ما اشاء من 

صور.
عمل علــي بالنجارة مــذ كان صبيا 
بحكم عادة الوراثــة في مجتمعاتنا، 
حيث وضع جــده بصمته على الكثير 
من بيوت العراقيــني، من خالل مهنة 
التي  "العرانيص"  وعمــل  "اجلراخة" 
غالبا ما نشاهدها على الشرفات في 
البيوتات البغدادية القدمية، اما والده، 
وبعد بدء العمل علــى ترميم االبواب 
في املراقد، وقــع االختيار على املعمل 
الــذي يعمل بــه وكان معروفا مبهارة 
احلرفيني العاملني به، فاجنز عدة اعمال 
باحلضرات الشــريفة،  منها الشباك 
اخلــاص بشــهداء الطــف، وابــواب 
مســجد "مقام احلجة" فــي كربالء، 
والذي كان  احللة،  القاسم" في  و"باب 
عمال يتطلــب دقة ومهــارة عاليتني 
ألنه ليــس حفرا باليد، بل صنع قطعا 
يحتاج  العمل  فــكان  بتركيبها  وقام 

الى قياســات دقيقة باملليمتر ما اثار 
اعجاب وثناء املســؤولني والناس على 

حد سواء.
شــارك علي ابن حجــي عباس بعمل 
فني في افتتاح معرض رابطة هواجس 
للثقافة والفنون فــي األمانة العامة 

جمللس الوزراء عام 2014
الفنون  ان: دراســتي في معهد  وذكر 
اجلميلة اضافت الكثير لشــخصيتي 
وخاصة فيما يتعلق بتعاملي مع الفن 
بنحو عــام، والنحت واحلفــر. النجارة 
بنحو عام فن، فان لــم تكن بيد فنان 
حقيقي تصبح مهنة باهتة اشبهها 
بالرماديــة، وان كانت بيــد فنان فهي 

مليئة باأللوان الزاهية.  
وتابع: اضاف لي عملــي مبعمل ديوان 

الرئاســة في منتصف التسعينيات، 
وكان معمــل جنــارة تابــع لرئاســة 
اجلمهوريــة عمل فيــه مجموعة من 
احلرفيني وكانت اعمالهم غاية الدقة، 
فكنت اسهر واركز على كل تفصيلة 
بأي شــكل يتم تصنيعــه، حتى في 
الشــارع كانت عيني تبصــر كل ما 

يتعلق باحلفر والنقش على اخلشب. 
وتابع: خدمني بتطوير نفسي، البحث 
فــي االنترنت ومتابعــة أفالم تصنيع 
األثــاث، البســيطة منهــا واملعقدة 
تصنيعــه، ورحــت ابحــث اكثر عن 
اثاث  لصنع  التعليميــة  الفيديوهات 

متني من دون خشب متني وضخم.

هل مــا زلــت تعمــل باحلفــر على 

اخلشب الى جانب النحت؟
لألســف بعد 2003 افل ســوق هذه 
احلرفــة بســبب املســتورد، فعندما 
تقارنني ما بني اســعار املستورد الذي 
يتضمن احلفر والنقش مبا تتم صناعته 
بناء على طلب الزبــون هنا فال توجد 
مقارنة باألسعار لذلك فيفضل الناس 

املستورد بسبب فارق االسعار.
وختم: كل مهنة حتتاج الى ملسة فنان، 
والنجارة حتديدا الن الفن يضيف ملسة 
منحوتات  هناك  واحســاس،  جمالية 
وحتــى بعض االبــواب والشــبابيك 
تنطق،  انهــا  اشــعر  القدمية خاصة 
وكأنها حكاية مجسدة بصورة، او رمبا 
هي لوحة مجسدة، فالفن روح كل ما 

في هذه احلياة.

الصباح الجديد - وكاالت:
الســرقة جرمية قــد يظن البعــض انها 
لكن  االعتياديني،  االشــخاص  على  حصرا 
هناك بعض جنوم هوليوود قاموا بســرقة 
أغراض بسيطة أحياناً وثمينة أحياناً أخرى، 
وبعضهم قام بهــذا الفعل بعد ان اصبح 

مشهورا.
النجمة ميغــان فوكس تورطت في جرمية 
ســرقة صغيــرة حيث قامت بأخــذ أنواع 
متنوعة من املكياج من أحد احملال الصغيرة 

أن  بعد  بنفســها  بذلك  واعترفــت 

أصبحت ممثلة مشهورة.
أما املغنية كيشــا صاحبة القصة األكثر 
دراميــة حيث تورطت في عــدد من جرائم 
مراهقة  كانت  عندما  الصغيرة  الســرقة 
بســبب جوعها، ألنها عاشت حياة صعبة 
فكانت تلجأ إلى السرقة لُتطعم نفسها.

وجلــأ بعــض النجوم للســرقة بســبب 
املشــكالت والضغوط النفسية التي مروا 
بها أبرز هذه األســماء النجمــة بريتني 

أزمتهــا  فخــالل  ســبيرز 
الشهيرة  النفسية 

والتي قامت خاللها بحالقة شــعرها متاماً 
قامت بســرقة شــعر مســتعار، لكنها 
خضعت بعد ذلك للعالج وحتسنت حالتها.
أمــا بالنســبة للممثلة الشــابة أماندا 
بينز فقد تورطت في قضية ســرقة حيث 
أخذت من أحد احملال قبعة بسعر 200 دوالر 
علــى الرغــم من 
أنهــا كانــت 
فــي حالة 
يــة  د ما
ة  جيد

تسمح لها بدفع ثمن القبعة.
كل مــا ســبق يعد فــي إطار الســرقات 
البســيطة غير أن بعض املشاهير تورطوا 
في ســرقات كبيرة مثل ليندســي لوهان 
التي قامت بســرقة عقد مــن أحد محال 
اجملوهرات الشهيرة ما أدى بها إلى احملكمة.

األمر نفســه تكرر مع املمثلة وينونا رايدر 
 5500 التي قامت بســرقة مالبس بقيمة 
دوالر مــن أحد احملــال الشــهيرة ومت إلقاء 
القبض عليها وخضعت للمحاكمة ما أثر 

بشكل كبير على مسيرتها الفنية.

نجوم تورطوا في جرائم سرقة 

النحات علي ابن حجي عباس: الفن روح الحياة

النحات علي عباس أحد أعماله

الصباح الجديد - وكاالت:
برغــم تركيــز العديــد مــن النجوم 
واالشــخاص االعتيادين لتثمني جهود 
اجليــش االبيض في زمــن كورونا اال ان 
النجمة واملمثلة العاملية إيفا لونغوريا 
اختلفت عن اجلميــع مبطالبتها بعدم 
جتاهــل تقدير املزارعــني الذين يؤمنون 

الغذاء للماليني.
وحث العديــد من املعجبني واملعجبات 
املمثلة إيفا لونغوريا الترشــح ملنصب 
سياسي، وردت إيفا لونغوريا على هذه 
املطالبات، بأنها ال تفكر حالياً بالعمل 
بالسياسة، وأن العمل السياسي ليس 
على جدول أعمالها حالياً، وأنها حالياً 
مشغولة بخطط إيجابية خلير اجملتمع 
احمللي، وفقاً ملوقع "هوال" ووسائل إعالم 

أخرى.
وأوضحت إيفــا لونغوريا فــي مكاملة 
هاتفية عبر تطبيــق "زووم" أن العمل 
بالسياســيني  منوطــاً  ليــس  العام 
وحدهم بــل باملواطنني أيضــاً وقالت: 
"هنــاك العديد من الطرق التي ميكنك 
مــن خاللهــا املشــاركة لتحســني 

مجتمعك، ليس عليك أن تكون ثرياً أو 
مشهوراً أو سياسياً لتفعل ذلك".

ووفقــاً للتقارير الزراعيــة الصادرة عن 
جمعيات متخصصة، يتم حتويل 2000 
فدان من األراضي الزراعية إلى مشاريع 
اســتثمارية مثل: "مراكز جتارية كبرى 

ومواقف سيارات  كل يوم.
إيفــا لونغوريا عــن حقوق  ودافعــت 
املزارعني، وطالبــت مبنحهم قدراً أكبر 
من التقدير الذي يستحقونه وأوضحت 
ذلك بقولها: "املزارعون هم األشخاص 
الذيــن يزرعــون ويقطفــون وينتقون 
ويعاجلون غذائنا، وهم حرفياً األشخاص 
الطعــام على موائدنا.  الذين يضعون 
لهذا كان مــن الضروري إظهار تقديرنا 
ودعمنا لهم خالل هذه الفترة احلرجة، 

وهذا الوقت املهم حقاً لي".
وأضافت: "عندمــا يتعلق األمر بعمال 
املــزارع الذيــن يعملــون من شــروق 
الشمس حتى غروبها، ويزرعون الطعام 
ويقطفونه في أثناء تفشي وباء فيروس 
كورونــا، ويفعلون ذلك غالبــاً من دون 
معدات وقاية شخصية ومياه نظيفة، 

ن  يعيشــو و
أماكن  فــي  أحياناً 

مغلقة" .
نتقــدم  أن  "علينــا  وختمــت: 
ونظهر تقديرنــا للزراعة واملزارعني 

ونحميهما، ألننا إذا فكرنا عميقاً 
باألمر، فإن الزراعة ما تزال العمود 
الفقري للواليات املتحدة، وعلينا 
التفكيــر في مصــدر طعامنا 

ونحافظ عليه جيداً.

إيفا لونغوريا تدافع عن حقوق
الصباح الجديد - وكاالت: المزارعين في زمن كورونا

بيعــت خصلــة من شــعر 
عشــر  الســادس  الرئيــس 
أبراهام  املتحــدة  للواليــات 
ملطخة  برقية  مع  لينكولن 
عام  اغتيالــه  عــن  بالدماء 
1865، في مزاد مقابل ما يزيد 

على 81 ألف دوالر.
والبرقية  خصلــة الشــعر 
"آر  مــزادات  دار  فــي  بيعتا 
بي أوكشــن" في بوسطن. 
ولم تكشــف الــدار هوية 

املشتري.
وكانــت خصلــة الشــعر 
تزيد على خمســة  التي ال 
من  حلقــت  ســنتيمترات 
رأس لينكولــن خالل فحص 
أردي  بعدما  الوفــاة  بعد  ما 
قتيال في مســرح فــورد في 
العاصمة واشــنطن على يد 

جون ويلكس بوث.
وقدم اخلصلــة الدكتور ليمان 

بيتشــر تــود والــذي كان يتولى 
منصب مدير بريد كنتاكي، وقريب 
ماري تود لينكولــن  أرملة إبراهام 

لينكولن، بحسب دار املزادات.
وكانت خصلة الشعر مثبتة على 
برقيــة رســمية مــن وزارة احلرب 
أرسلها لتود جورج كينير- مساعد 
تود في مكتب بريد ليكسينغتون، 

بكنتاكي.

أما البرقية فقد مت استقبالها في 
واشنطن الســاعة احلادية عشرة 
أبريل  الرابع عشــر مــن  ليال يوم 
آر  دار مــزادات بي  1865. وصدقت 

على أصالة اخلصلة والبرقية.
الدكتور  تود، جنــل  وكتب جيمس 
تــود، في رســالة عــام 1945 أن 
خصلة الشعر "ظلت بالكامل في 

عهدة أسرتنا منذ ذلك الوقت".

الصباح الجديد - وكاالت:
صحيفــة  نشــرت 
"الغارديــان" قصــة 
لشاب  مأســاوية 
يبلغ مــن العمر 
عامــا،   27
أصيــب بعدوى 
الفيروس التاجي 
منذ ســتة شهور، 
وبقي علــى حاله من 

دون حتسن.
وبعــد مــرور 182 يوما على 
إصابته بعدوى "كوفيد – 19"، 
لم يعد هذا الشاب الذي يدعى، 
تشارلي راسل قادرا على عمل 
ما يقوم به الشباب في سنه.

الصحي:  وضعــه  عن  ويقول 

"لو كنت أعرف أنني سأمرض إلى 
هذا احلد، لكنت أخذت كل شــيء 
بجديــة أكبر في شــهر مارس... 
ولكــن كل ما ســمعناه في ذلك 
الوقت   أنه إذا كنت شابا وأصبت 

بالعــدوى فمن احملتمــل أال تكون 
لديــك أي أعراض علــى اإلطالق، 
أو ســتظل مريضا ملدة أسبوعني 

وسيكون هذا كل شيء". 
إال أن راســل بدال مــن ذلك، عانى 
من آالم في الصدر وصداع نصفي 
شــديد وضيق حاد وغثيان وإرهاق 
وهو واحد من أقدم املرضى بعدوى 
الفيروس التاجي ممــن يعانون من 

أعراض طويلة األجل.
ثمينة  نصيحة  الشاب  هذا  ووجه 
قائال: "األمر محبــط للغاية حني 
األقنعة  ارتــداء  البعــض  يرفض 
أو حتــى االمتثال ألبســط قواعد 
التباعد االجتماعي... أريد فقط أن 
أهز هؤالء وأقول لهم: لقد عشت 

مع هذه العدوى ستة أشهر".

متابعة الصباح الجديد :
بورليايفا،  يكتيرينــا  الدكتورة  أعلنت 
خبيرة التغذية الروسية، رئيسة املركز 
االستشــاري والتشــخيص "التغذية 
الصحية والرياضيــة" أن ورق األملنيوم 
لن يضر بالصحة إذا اســتعمل مبراعاة 

شروط معينة.
وتشــير اخلبيرة، إلــى أن ورق األملنيوم 
يصلح لالستعمال في حتضير وحفظ 
األطعمة. ولكــن هناك مخاوف كثيرة 
مــن اســتخدامه، ألنه يحتــوي على 
األملنيوم، الذي ميكن أن تختلط جزيئاته 
بالطعــام في درجات احلــرارة العالية. 

فهل هذا صحيح؟
األملنيوم  ورق  "يغلــف  الدكتورة  تقول 

بطبقة أكســيد غير مرئية لإلنسان، 
متنــع انتقال جزيئــات األملنيــوم إلى 
الطعــام. وهــذه الطبقــة متنع متاس 
األملنيوم مع األطعمة. ولكن هناك ورق 
أملنيوم تقني، يكــون عادة مطلي مبواد 
أخرى، ال ميكن استخدامها في حتضير 
وحفظ األطعمة، ألنها قد تلحق أضرارا 

معينة بالصحة".
وتضيف ومع ذلك، ال ميكن اســتخدام 
ورق األملنيــوم في حتضير وحفظ بعض 
أنــواع األطعمــة، وتقــول، "يجب أن 
نتذكر دائما، أنه ال ميكن استخدام ورق 
األملنيوم في حتضيــر وحفظ األطعمة 
التي نحتاج   أو  احملتوية على حامــض، 
في حتضيرها إلــى احلامض، مثل اخلل 

أو الليمــون. ألن هذا 
طبقة  يتلــف  قــد 

احلمايــة، ما يســمح 
باالختـالط  لألملنيوم 

بالطعـام".
وتؤكــد اخلبيــرة على 

لــورق  املهمــة  اخلصائــص 
حفظ  "ميكن  وتقول  األملنيوم، 
األطعمــة بــورق األملنيوم في 
على  سيحافظ  حيث  الثالجة، 

صالحيته ونكهته فترة طويلة، 
ويكــون محميــا مــن الروائح 

األخرى. وميكن فــي حاالت أخرى، 
اســتخدامه في طهــو الطعام 

أيضا".

طبيبة تحسم الجدل بشآن ورق األلمنيوم والصحة

خصلة شعر إلبراهام 
لينكولن بـ81 ألف دوالر

شاب بريطاني: أعيش مع كورونا 
منذ ستة أشهر!
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