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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بــارك وزير الشــباب والرياضة 
الفوز املســتحق  درجال  عدنان 
نادي  العراقيــة  الكــرة  ملمثل 
الشــرطة علــى اهلــي جدة 
الســعودي بهدفــن لهــدف، 
ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
من دور اجملموعات بدوري االبطال 
االســيوي ، مثمنا االداء الكبير 
ألبناء القيثــارة، مطالباً إياهم 
ببذل قصــارى جهدهم لتأكيد 
اليوم  مباراتهم  فــي  تفوقهم 
اجملموعة  حســم  أجــل  مــن 
وهم يالقون اســتقالل طهران 

االيراني.
ويلعب فريق نادي الشرطة ممثل 
الكــرة العراقية في الســاعة 
التاسعة من مساء اليوم االحد 
امام  والفاصلة  املهمة  مباراته 
استقالل طهران اإليراني ضمن 
اجلولة اخلامســة لدوري أبطال 
آسيا حلســاب اجملموعة االولى، 
حليفة  استاد  يضيفها  املباراة 
القطرية  العاصمة  في  الدولي 

الدوحة.
وبلــغ فريق االهلي الســعودي 
متصــدر اجملموعــة دور الـ 16 
للبطولــة برصيــد 6 نقــاط، 
والستقالل  نقاط   4 وللشرطة 
طهران نقطة واحدة، بعد الغاء 
اإلماراتي  الوحــدة  فريق  نتائج 

الذي انسحب من البطولة.
وســبق للشــرطة ان تعــادل 
اســتقالل  امام  ملثلــه  بهدف 
طهــران اإليراني بهــدف لكل 
منهما، فــي املباراة االولى التي 
فرانسوا حريري  ضيفها ملعب 
املاضي،  شباط  شهر  اربيل  في 
ســجل للفريق االيراني املدافع 

حسام كاظم باخلطأ في مرماه 
علي  ومتكن   ،24 الدقيقــة  في 
فائز انب يسجل هدف التعديل 
للشــرطة من ركلــة جزاء في 

الدقيقة 48.
من جانبه، رأى مدرب لياقة نادي 
الشــرطة لكرة القدم، احملترف 
انه  رودريغيز،  غونزالو  اإلسباني 

»من اجلنون« لعب ثالث مباريات 
خالل أســبوع وحد فــي دوري 
ابطال آســيا.. وتغلب الشرطة 
 1-2 الســعودي  األهلي  علــى 
اخلميس، بعدما خسر معه يوم 

االثنن املاضي بنتيجة 0-1.
وقــال رودريغيز عبــر صفحته 
على »فيســبوك«، »انا سعيد 

جــدا ألننــا اســتطعنا منح 
حلظــة ســعيدة للجماهيــر 
لكل  »شكرا  العراقية«.وأضاف 
التحضير  كالمكم الطيب عن 
البدنــي، لكن صدقوني االمر ال 
البدنية  اللياقة  مبــدرب  يتعلق 
قاتلوا  بالالعبن... كيــف  بــل 
يعملون  كيــف  النهاية،  حتى 

يتبعون  كيــف  التدريبات،  في 
اخلطــط التكتيكية... هم من 
يســتحقون كل الثنــاء وليس 
انا«.وتابــع »لدينا مباراة صعبة 
اليــوم.. مباراتنــا الثالثة في 7 
ايــام.. انــه امر جنونــي ولكن 
قصــارى  ســنبذل  كالعــادة، 

جهدنا انطلقوا يا رفاق«.
هــذا وتأكد غيــاب العب فريق 
نادي الشــرطة لكــرة القدم ، 
محمد قاسم، عن مباراة اليوم 
األحــد أمام نظيره اســتقالل 
طهران اإليرانــي، في إطار دوري 
أبطال آســيا.. يأتــي ذلك بعد 
قاســم،  محمد  إصابة  جتــدد 
أثناء مواجهة أهلي جدة، والتي 
انتهت بفوز الشــرطة بنتيجة 

.1-2
وقــال مصدر من داخــل بعثة 
الشرطة »غياب محمد قاسم 
أمر  االســتقالل،  مواجهة  عن 
مؤكــد، بعد جتــدد إصابته في 
اخللفية«.وأضــاف  العضلــة 
على محمد  تفــرض  »اإلصابة 
قاسم، الغياب ملدة 3 أيام على 
أن قاســم  أقل تقدير«.وأوضح 
خضع أول أمــس، للفحوصات 
مــن أجل تشــخيص ومعاجلة 
الدولي  أن  إلى  .. يشار  اإلصابة. 
محمد قاسم، انتقل من القوة 
اجلوية لصفوف الشرطة، وسط 
صفقة أثيــر حولها الكثير من 

اجلدل.

الشرطة يالقي استقالل طهران بهدف التأهل لثمن 
نهائي دوري أبطال آسيا

الزوراء يحصل على 
الرخصة اآلسيوية

مصطفى حسين يجدد 
تعاقده مع نفط الوسط

فتح ابواب مالعب 
التدريب لنادي الميناء 

التطبيعية تسعى لتأمين مباراة 
تجريبية مع منتخب اوزبكستان

الرقابة المالية تدقق ملف قرار 140الذي 
كلف بإدارة اموال اللجنة األولمبية

تجديد عقود ثنائي نفط 
ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن نادي الــزوراء، حصوله على الرخصة االســيوية بعد 
تطبيقــه معايير الترخيص املطلوبة.. وقــال عضو الهيئة 
االدارية للنادي عبد الرحمن رشــيد في بيان ان »نادي الزوراء 
يحصل علــى الرخصة اآلســيوية بعد تطبيقــه معايير 

الترخيص املطلوبة من قبل االحتاد اآلسيوي«.
واوضح ان »نادي الزوراء اصبح جاهزاً للمشــاركة في ملحق 

دوري ابطال اسيا املوسم املقبل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد نادي نفط الوسط العراقي تعاقده مع الالعب مصطفى 
حســن ليواصل مشــواره مع عندليب الفرات األوســط 
للموســم الثالث على التوالي.. وقال مــدرب الفريق جمال 
علي لكووورة إن مصطفى حسن سينضم رسميا لتدريبات 
الفريق اعتبارا من األسبوع املقبل.. وأكد: »مصطفى حسن 
من الالعبــن الذين قدموا أداء مميزا مع نفط الوســط قبل 
إلغاء الدوري املاضي«. وكشــف أن نفط الوسط أكمل 90% 
من تعاقداته للموســم املقبل.وتابع: »هناك رغبة للتعاقد 
مــع العب محترف آخر، لنغلق القائمــة نهائيا، حيث بدأت 
التحضيرات للموســم اجلديد، وسيشــهد األسبوع املقبل 

وحدات تدريبية مكثفة بواقع وحدتن يوميا«.
يشار إلى أن نادي نفط الوسط تعاقد مع املدرب جمال علي 

لقيادة الفريق خلفا للمدرب السابق راضي شنيشل.

إعالم الوزارة:
إســتقبل وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال رئيس نادي 
املينــاء محمد جابــر واعضاء الهيئة االداريــة ، واكد الوزير 
خــالل حديثه حــرص وزارة الشــباب والرياضــة على دعم 
جميع االنديــة العراقية مبختلــف االلعاب دون اســتثناء 
كونها األساس في بناء الرياضة العراقية وإحتضان املوهبة 
الرياضية وهي واجهة البلد في مشاركاتها اخلارجية، منوها 
الى ان الوزارة جتتهد في تذليــل جميع العقبات التي تقف 

في طريق االنديـة . 
وبناء على مناشــدة مــن النادي وجه درجــال بفتح مالعب 
التدريــب في املدينة الرياضية لفريق امليناء مع تقدمي الدعم 
والتسهيالت املمكنة للفريق من اجل اجراء وحداته التدريبية 
، موضحا في حديثه للهيئة االدارية مدى اهمية هذا الفريق 
واملكانة اجلماهيرية الكبيرة التــي يحظى بها في الرياضة 
العراقية كونه واحد من اعرق االندية العراقية وأسهم برفد 
املنتخبات الوطنية بالعديد من الرياضين والنجوم الكبار ، 
ووعد الوزير درجال بزيارة قريبة الى محافظة البصرة لالطالع 
على الواقع الرياضي والبنى التحتية بصورة اقرب سيما في 
ظل وجود العديد من املنشــآت الرياضيــة الكبيرة التابعة 
الى وزارة الشــباب بعضها يعمل وبعضها اآلخر قيد االجناز، 
ونســعى إلكماله بجهد حثيث وتســخيره خدمًة لرياضة 

البلد، وشباب ورياضيي وأبناء احملافظة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 خاطبــت الهيئــة التطبيعية 
لالحتــاد العراقــي لكــرة القدم 
االحتــاد االوزبكي ، بشــأن اقامة 
مبــاراة وديــة بــن املنتخبــن 
حتضيرا  املقبلــة  الفتــرة  خالل 
للتصفيات اآلســيوية املزدوجة.. 
التطبيعية  الهيئــة  وطالبــت 
املباراة  باقامة  االوزبكــي  اجلانب 
في الســابع عشــر من تشرين 
الثاني املقبل فــي دولة االمارات 

العربية املتحدة.
موافقة  التطبيعيــة  وتنتظــر 
االحتــاد االوزبكــي علــى خوض 
املباراة، من اجل اعتمادها بشكل 
املنتخب  منهاج  ضمن  رســمي 
املقرر في تشرين الثاني ، بخوض 
مباراتن وديتن بعد تأمن مباراة 
مــع منتخب ُعمان فــي الثالث 
عشــر مــن الشــهر نفســه.. 
وكان مــدرب املنتخــب العراقي 
ستريتشكو كاتانيتش قد طالب 

التطبيعيــة بتأمــن مباراتــن 
جتريبيتن في شهر تشرين الثاني 

املقبل.
مــن جانب اخر، طلــب املنتخب 
مواجهة  القــدم  لكرة  العماني 
املنتخب العراقــي وديا في إطار 
معســكره التحضيــري الــذي 
ســيقام فــي دبي، في تشــرين 
اســتعدادا  املقبــل،  الثانــي 
 2022 العالم  كأس  لتصفيــات 

وكأس آسيا 2023.. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتدقيق  املالية  الرقابة  باشــرت 
140 الصــادر من مجلس  ملف 
الــوزراء والــذي اشــرف علــى 
الرياضة العراقية ملدة 10 أشهر 
قبل إقرار قانون اللجنة األوملبية 

العراقية.
وزارة الشــباب  وقال مصدر في 
والرياضــة أن الرقابــة املاليــة 
ســتدقق جميع ملف قرار 140 
الذي كلف بــإدارة اموال اللجنة 

املاضي  العــام  فــي  األوملبيــة 
باإلضافــة إلى تدقيــق األموال 
في وزارة الشــباب والرياضة وأن 
الرقابة  لــدى  مؤشــرات  هناك 
املالية بخروقات كبيرة ســيتم 
الكشف عنها بانتهاء التدقيق.. 
وبــن املصــدر أن الرقابة املالية 
ســتدقق أيضا ملفات االحتادات 
املال  للوقوف علــى  الرياضيــة 
املصــروف لهــا خصوصــا وأن 
مشاكل مالية كثيرة حدثت بن 

االحتادات وجلنــة القرار . وأوضح 
أن تبــادل االتهامات بن األطراف 
حول التالعب باملال العام سيتم 
كشــفه مــن خــالل التدقيق 
الدقيــق في ســجالت الصرف 
والتحقــق مــن جميــع املبالغ 
مت  والتي  لالحتــادات  املصروفــة 
سحبها من وزارة املالية للوقوف 
والتأكــد مــن ســالمة موقف 
اللجنة من عدمه وتقييم نزاهة 

االحتادات الرياضية ماليا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت إدارة نادي نفط ميســان تعاقــد اثنن من أبرز العبي 
الفريق، اســتعدادا ملنافسات املوســم املقبل لكرة القدم.. 
وصرح املنسق اإلعالمي لنفط ميسان مهند الالمي: »اإلدارة 
جنحت فــي جتديد عقــد الثنائي كرار علي وأحمد ســعيد 
ليواصال رحلتهما معنا في املوســم املقبل، حتت إشــراف 

املدرب الشاب رزاق فرحان«.
وقــال إن النادي يأمــل أن تنطلق تدريباته مطلع األســبوع 
املقبــل حتضيرا ملنافســات الــدوري بعد أن أكمــل الفريق 
تعاقداته بنســبة كبيرة حيث منحت اإلدارة الضوء األخضر 
للمدرب رزاق فرحان الختيار القائمة النهائية.. يشــار إلى أن 
إدارة نادي نفط ميســان تعاقدت مع املدرب رزاق فرحان خلفا 

للمدرب السابق أحمد دحام.
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بغداد ـ فالح الناصر:

يترقب منتخبنــا الوطني لكرة القدم 
للصم املشاركة في بطولة آسيا التي 
تأجلت من نهايــة العام املاضي 2019 
إلــى اواخر هذا العام بســبب فايروس 
الكابنت  يقــوده  واملنتخــب  كورونــا، 
حسن  ويســاعده  اجلليل  عبد  صباح 
املرمى جمال  الشــافي ومدرب حراس 
حمــودي، وحميد طــارق معاجلا، ومن 
املؤمل ان تســتانف التدريبــات قريبا 
مبلعب الراحل علي حســن شــهاب 
في املدينة الشــبابية/ وزارة الشــباب 
والرياضــة، وملعــب املركــز الوطني 
للموهيــة الرياضية في مجمع ملعب 
الصم  منتخب  وكان  الدولي.  الشعب 
انهى معسكرا تدريبيا في أربيل اجرى 
فيــه تدريبات مكثفة مــع 5 مباريات 
الفني  اجلانبــن  تعزيز  في  أســهمت 
والبدنــي لالعبن، مــن جانبه وصف 
املعالج الطبي للمنتخب، حميد طارق، 
التدريبية بصورة عامة  ان املعسكرات 
خطوة مهمة فــي تعزيز رحلة االعداد 
بالنحو االيجابي حتضيرا لالستحقاقات 

املقبلة، فقد كانــت للمنتخب فرصة 
جيدة في اقامة املعسكر التدريبي في 
أربيل واجراء تدريبات ومباريات اسهمت 
في ارتفاع اجلانب البدني لالعبن، وكان 

اجلميع بدرجة جاهزية تامة.
واوضح انه يعمل في اللجنة الباراملبية 
منــذ يوم 16 آيــار 2016، ووجد الدعم 
واملســاندة من الدكتور عقيل حميد، 
ونائبيه خالد رشــك واحمــد العاني، 
الذين  اإلداريــة للجنة  الهيئة  وجميع 
يعملون بشــكل متواصل إلى االرتقاء 

البطوالت  عبــر  الالعبــن  مبؤهــالت 
احملليةمــن املنتظمة واعــداد الالعبن 
الوطنية بهدف  املنتخبات  لتشكيالت 
احلصول علــى اإلجنازات ورفد مكتبهتا 

بالكؤوس واألوسمة.
وبــن ان االهتمام باملــالكات الطبية 
العاملة في اللجنة يعد نقطة مهمة 
حتســب للجنة الباراملبيــة وهو يلقى 
اهتمامــا كبيــرا منها لكــون تهيئة 
الرياضيــن ومتابعتهــم بدنيا خطوة 
إلى اإلجناز  الوصــول  مهمة في طريق 
واحلصــول على املزيد مــن النجاحات، 
مؤكــدا ان اختيــاره أتــى بطلب من 
الدكتــور عقيــل حميد للمباشــرة 
مثمنا  الطبية،  اللجنة  ضمن مالكات 
االختيــار ويتطلع ليكون عند حســن 
الظن. وذكر انه اشترك ضمن املعسكر 
التدريبي ملنتخبات الباراملبية املشترك 
لبطولة  اإليرانية حتضيرا  في أصفهان 
منوها  جاكارتا،  في  االســيوية  الدورة 
إلى ان وفد العراق في املعســكر كان 
برئاســة االمن العام ذكرى حســن، 
واالمــن العام املســاعد هاشــم فرز 
والدكتــور نعيم عبد احلســن ووفود 
والكرة  والســهم  »القوس  املنتخبات 
الطائرة والرماية«، مشيرا إلى انه كان 
معاجلا للوفد مــع زميله علي طريف، 

مبينــا ان اللجتنــة الباراملبية حترص 
ومعاجلن  طبية  مــالكات  جتهيز  على 
ضمن املنتخبــات الوطنية ألجل ابقاء 
الرياضين فــي درجة جاهزية ومتابعة 
اية حاالت طارئة، اذ يتم ارسال احلاالت 
الرنن  التي تتطلب اجراءات فحوصات 
والعمليات إلى دائــرة الطب الرياضي 
الــذي يعد متعاونا لدرجــة عالية مع 

اللجنة الباراملبية واجلهات الرياضية.
واوضــح انــه انتظــم فــي 3 دورات 
الرياضي  العــالج  بجانب  متخصصة 
وإصابات الالعبن، منها دورة باشــراف 
مستشــفى التشــيك و2 مــن دائرة 
الطب الرياضي، في حن يشارك بصورة 
الطبين  املعاجلن  مستمرة مع زمالئه 
الباراملبية،  اللجنــة  تقيمها  ورش  في 
في حن تــزداد خبراته بالعمل امليداني 
في اللجنــة بعد دخوله العام اخلامس 
ضمــن مالكاتهــا الطبيــة. يذكر ان 
املعالج الطبي، حميد طارق، ســبق ان 
الوقوف بن اخلشبات الثالث في مالعب 
الفرق الشــعبية في قطاع 43 مبدينة 
الصدر، ثــم حكما فــي إدارة مباريات 
ضمن بطوالت الفرق الشعبية، قبل ان 
إلى مالكات  الوظيفية  بدرجته  ينتقل 
العالج  بتخصصــه في  الصحة  وزارة 

الطبيعي.

حميد طارق.. الجانب الطبي يلقى اهتماما كبيرا لدى اللجنة البارالمبية
منتخب الصم يترقب المشاركة في بطولة آسيا

درجال يحث العبي االخضر على التفوق في لقاء اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزارة  أبرمت 
تفاهم مشــتركة مع  ، مذكرة 
وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت 
وزير  الــوزارة بحضــور  في مقر 
الشــباب عدنــان درجــال ووزير 
ورئيس  شهاب  أركان  االتصاالت 
هيئة االتصــاالت علي اخلويلدي 
وتواجد مديري العالقات واإلعالم 
من الــوزارات والهيئــة ومديري 
والرعاية  القانونيــة  الدائرتــن 
العلميــة فــي وزارة الشــباب 

والرياضة .
واكد الوزير درجال ان املذكرة التي 
أبرمت اليوم تأتي تتويجا ملسيرة 
جهد وعمل استمر ألشهر عدة 
من اجل انضــاج جميع االفكار 

واســتيعاب الدراســات التــي 
اجلمعي  العمل  باجتــاه  انصبت 
املشــترك كفريــق واحد يهدف 
الــى خدمة شــبابنا والتواصل 
معهــم في أبعــد نقطة داخل 
، مشــيرا  ايضا  الوطن وخارجه 
االتصاالت بشخص  وزارة  ان  الى 
وهيئة  فيها  والعاملــن  وزيرها 
كانــوا  كذلــك،  االتصــاالت 
احلرص  بروح  شــركاء حقيقين 
وهو  لشــبابنا  والبناء  واملتابعة 
ما كان حافزنا االكبر لالستمرار 
ان  منوها  اجلهــود،  وتكثيــف 
سيكون  لالتفاقية  الثمار  اولى 

مطلع الشهر املقبل .
من جهته اشاد وزير االتصاالت 

اركان شهاب بالدور احليوي الذي 
يلعبــه وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال في حشــد اجلهود 

شــبابنا  الســناد  الرســمية 
على  وهو  احتياجاتهم  مبختلف 

قــدر املســؤولية امللقــاة على 
عاتقــه بكل ما عــرف عنه من 
، مشددا على  العمل  حرص في 
ان وجود الوزيــر درجال على راس 
الوزارة نال اهمية قصوى في هذا 
اجلانب وذلل الكثير من الصعاب 
في العمل املشترك مع الوزارات 
االخرى ، واشاد شهاب بدور هيئة 
االتصاالت وما تقدمه من تعاون 
مشــهود عــزز العمــل لنجاح 
هذه االتفاقيــة مبكرا من اجل 

شبـابنا . 
وثمن رئيس هيئة االتصاالت علي 
املشــترك  العمل  روح  اخلويلدي 
بن املؤسســات احلكومية التي 
أكبر  خدمة  أجــل  من  تتعاضد 
العراق  في  اجتماعية  شــريحة 

فئة الشــباب ، الفتــا ان تعاون 
واالتصــاالت  الشــباب  وزارات 
والهيئة سيعطي قوة مضاعفة 
ثقة  لكســب  اكبر  ومســاحة 
العمل  الية  واتســاع  شــبابنا 
معهــم وهي خطوة فــي غاية 

االهمية وفي الوقت املناسب .
اللقاء  درجــال  الوزير  واختتــم 
باالشادة  التوقيع  وبعد مراسيم 
بالشركاء مذكرا ان وزارة الشباب 
والرياضة لن تتوقف أبدا في دعم 
او عمل ممكن  نافذة  باية  شبابنا 
ان يسهم في رفع حالة االحباط 
بانفسهم  ثقتهم  ويعزز  عنهم 
تشــمل  االتفاقية  بــان  مذكرا 
جميع مناطق العراق بال استثناء 

من زاخو حتى الفاو . 

»الشباب والرياضة« توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت

الشرطة يالقي استقالل 
طهران بهدف التأهل لثمن 

نهائي دوري أبطال آسيا
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عسل كردستان يلقى اهتماما دوليا
  لفــت انتاج عســل محافظة عراقيــة، إنتباه دولــة عظمى.
اذ  أصطحب رئيس شــبكة احتاد النحالني في اقليم كردســتان 
عارف شيرواني، القنصل االميريكي العام في االقليم }روب والر{، 
في جولة مبزرعة النحل اخلاصة بــه فيما تبادال اخلبرات في إنتاج 

العسل باقليم كردستان.
واضافــت القنصليــة االميريكيــة خالل بيان علــى صفحتها 
في منصة الفيس بوك ،ان العســل الــذي تنتجه مزرعة النحل 
لشــيرواني حاز على املركز األول في مهرجان عســل فرنســي 
مرموق اقيم في العام 2009. وبينت، انه وخالل السنوات االخيرة 
املنصرمة زاد انتاج اقليم كردســتان من العســل، الفتة الى ان 
اجلبــال توفر البيئة املالئمة لتربية النحل وانتاج العســل، والتي 
تعمل بدورها على تنمية وتنويع االقتصاد في اقليم كردســتان 

اضافة الى تلقيح احملاصيل الزراعية.

تحذير جديد من مشروبات الطاقة
حذر باحثون من جامعة موناش من أن بعض مشــروبات الطاقة 
حتتوي على مســتويات ضارة من بيروكســيد الهيدروجني، وهي 

مادة كيميائية تتواجد في املبيضات.
 ويعتقد الباحثون أن النتائج ميكن أن تســاعد في تفســير زيادة 

مخاطر اإلصابة بأنواع السرطان اخملتلفة. 
وقالت البروفيســورة لويز بينيت التي قادت الدراســة: »يشــير 
البحث إلى أن الناس يشــربون بيروكســيد الهيدروجني اخملفف 
عندما يستهلكون بعض مشروبات الطاقة. وتفسر اآلثار طويلة 
املدى بعض اجتاهات مخاطر اإلصابة بالسرطان في الفئة العمرية 
التي تســتهلك مشــروبات الطاقة.« وفقاً للباحثني، يستعمل 
بيروكســيد الهيدروجني في بعض مــواد التنظيف واملبيضات، 
وحتتوي بعض منتجات الطعام والشــراب على  كميات من هذا 

العنصر تصل إلى 0.5 ميليغرام. 
في حني أن هذا هو املستوى القانوني في أستراليا، فإن في العديد 
من البلدان األخرى، تكون املستويات املسموح بها أقل بكثير من 
0.5.  وبحسب البروفيســورة بينيت، فإن الباحثني قاموا بتحليل 
مستويات بيروكســيد الهيدروجني في مجموعة من املشروبات 
التجارية، ووجــدوا أن بعــض التركيبات الكيميائيــة ملكونات 

مشروبات الطاقة حتتوي على هذه املادة. 
ويأمــل الباحثون في أن يــؤدي البحث إلى اتبــاع معايير جديدة 
لتجنــب تضمني بيروكســيد الهيدروجني في هــذه األنواع من 

املشروبات، على وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.   

عجوز يبحث عن أصدقاء بعد وفاة زوجته
حظــي رجل ســبعيني مبوجة تعاطف واســعة على وســائل 
التواصــل االجتماعي، وانهالت عليه الرســائل من أشــخاص 
يطلبون صداقته، بعد أن انتشرت صورة الفتة وضعها على نافذة 
منزله، أعرب فيها عن شــعوره بالوحدة بعد وفــاة زوجته، وعن 
حاجته للتعرف علــى أصدقاء.وعّلق توني وليامز )75 عاما( لوحة 
على نافذة منزله في بريطانيا، كتب عليها: »لقد خســرت جو. 
زوجتي العزيــزة وتوأم روحي. ليس لدي أصدقاء أو عائلة.. ال يوجد 

أحد ألحتدث معه«.
وأضاف: »أجــد الصمت املتواصل على مدار 24 ســاعة عذاب ال 
ميكن حتمله.. أال ميكن ألحد أن يساعدني؟«.وخسر ويليامز زوجته 
في مايو املاضي، بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وال يوجد لديه 

أي أبناء أو أصدقاء.
وبعــد وفاة زوجته، حاول ويليامز التعــرف على أصدقاء من خالل 
نشــر إعالن في صحيفة محلية، إال أنه لم يتلق أي اتصاالت، ثم 
حاول أن يطبع بطاقات صغيرة أشــبه ببطاقات العمل وتوزيعها 
على أشخاص في الســوبرماركت أو في منطقته، لتفشل هذه 

احملاولة أيضا.
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متابعة الصباح الجديد :

بقياس  مطالبني  الناس  أضحى 
يُتاح لهم  حرارة اجلسم قبل أن 
الدخول إلى احملال واملطاعم، في 
إطــار الوقاية من وبــاء كورونا، 
لكــن عدداً من خبــراء الصحة 
يشككون في هذا اإلجراء ويرون 
أنــه ال يســاعد علــى تطويق 

الفيروس.
ومنذ بــدء فيــروس كورونا في 
االنتشــار على نطاق واسع، في 
مطلع العام اجلاري، أخذت املراكز 
التجاريــة واملطاعــم واملقاهي 
تلزم كل زبون يرغب في الدخول 
إليها بــأن يخضع لقياس درجة 
احلرارة، إلى جانب شــروط أخرى 
مثــل ارتداء الكمامــة أو حتى 

القفازات.
وتلجــأ املراكــز التجاريــة إلى 
ألن  احلــرارة،  درجــة  قيــاس 
من  واحــداً  يشــكل  ارتفاعها 
وســط  الشــائعة  األعــراض 
املصابــني بفيــروس كورونا إلى 
جانب الصــداع وضيق التنفس 

والشعور بالتعب الشديد.
وبحســب صحيفــة »نيويورك 
تاميز«، فإن منتقدي قياس درجة 
احلــرارة في األبواب يشــككون 
كما  اإلجــراء،  هــذا  جناعة  في 
بـ«املســرحية«  يصفونه  أنهم 
و«الوهــم«، وذلك نظرا إلى عدة 

عوامل.
ويشكك هؤالء اخلبراء في جناعة 

إجراء قياس احلــرارة، ألنه عاجز 
عن رصد اإلصابة لدى األشخاص 
الذين ال تظهر عليهم األعراض 

من قبيل احلمــى، ومن املعروف 
عامليــا، أن معظــم املصابني ال 
يعانــون أي اضطرابــات، أي أن 

حرارتهم تبقى عادية في أغلب 
األحيان.

أما األشــخاص الذيــن أصيبوا 

بفيروس كورونا املســبب ملرض 
وارتفعــت درجة   ،19 »كوفيــد 
حرارتهــم، فمن املســتبعد، أن 

يخرجوا مــن الفراش إلى اخلارج 
التعب  وهم فــي حالــة مــن 
في  يتجولــوا  حتى  واإلنهــاك 
مركز جتاري أو يتناولوا عشاء في 

مطعم.
ويقول اخلبير الصحي األميركي، 
توماس ماكجني، إن هذا اإلجراء 
احلــرارة،  قيــاس  أي  الوقائــي، 
بوســعه أن يرصد عددا محدودا 
جدا فقط مــن حاملي العدوى، 
أن  ترتفــع حرارتهم دون  أي من 
ينتبهــوا إلــى ذلك، وهــذا أمر 

مستبعد.
وتبعــا لذلك، فإن هــذا اإلجراء 
قادر على رصد من هم في حالة 
إثر اإلصابة بعدوى  حرجة فقط 
الصني،  في  ظهرت  التي  كورونا 

أواخر العام املاضي.
ووفق معاييــر املراكز األميركية 
منها،  والوقاية  األمراض  ملراقبة 
فإنه ميكــن احلديث عن »حمى« 
تتجاوز  حني  مرتفعــة  حرارة  أو 
38 درجــة مئويــة، بينما حتوم 
الشــكوك بشــدة حــول دقة 
أبواب  في  املستخدمة  األجهزة 

احملالت واملراكز التجارية.
وفــي املنحــى نفســه، أكدت 
األميركية  الصحيــة  الهيئــة 
جتبر مسؤولي  لن  أنها  املرموقة 
املطــارات علــى قيــاس حرارة 
املسافرين الدوليني القادمني من 
دول مثل الصني والبرازيل، ابتداء 
من 14 سبتمبر اجلاري، والسبب 
هو أن هــذه األداة محدودة جدا 

من حيث الفعالية.

متابعة الصباح الجديد :
توصلت دراســة حديثــة إلى أن 
نظارات  يرتدون  الذين  األشخاص 
لإلصابة  عرضــة  أقــل  يكونون 
بفيروس »كورونا املستجد«، نحو 
خمس مرات عن غيرهم، بحسب 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

أن  دراسات عدة قد وجدت  كانت 
الفيروس ميكن أن يدخل اجلســم 
الرذاذ  عن طريق العني عبر طريق 
أو ملــس اليد، ووجدت الدراســة 
التي أجراهــا باحثون من الصني 
ونشــرت في دورية »جاما«، لطب 

العيــون أن ارتــداء النظارات قد 
بفيروس  اإلصابة  يقلل من خطر 

»كورونا«.
أجرى  الــذي  الفريــق  وأوضــح 
مستشــفى  مــن  الدراســة 
أنهم  نانتشــانغ،  جلامعة  تابعة 
يعتقدون أن السبب في ذلك هو 
أن النظــارات متنــع أو تقلل ملس 
مرتديها ألعينهــم ومن ثم نقل 
الفيروس من اليدين إلى العينني.

وكانت دراســات أُجريــت مؤخراً 
إنزمي  تنتــج  العيــون  إن  قالــت 
احملول لـ»األجنيوتنســني 2«، الذي 

يســتطيع الفيــروس من خالله 
تعتبر  ولهذا  للجســم،  الدخول 

العيون هدفاً رئيسياً للفيروس.
احلديثــة  الدراســة  وتوصلــت 
لنتائجها بعد فحص 276 مريضاً 
مصابون  بأنهــم  تشــخيص  مت 
الفترة  »كورونــا« خالل  بفيروس 
ما بــني 27 يناير )كانــون الثاني( 
و13 مارس )آذار( وارتدى 30 مريضاً 
منهــم نظارات طبيــة، كان من 
بينهم 16 حالــة قصر نظر و14 

حالة بُعد نظر.
ولم يرتِد أّي من األشخاص الذين 

مت تشخيص إصابتهم بالفيروس 
عدســات الصقــة أو خضعــوا 
لعمليــة جراحيــة لتصحيــح 
الرؤيــة، وكان الـ16 مريضاً الذين 
يرتدون  النظر  يعانون من قصــر 
النظارات ملــدة طويلة ألكثر من 
اليوم، وهو ما  ثماني ساعات في 

ميثل 5.8 في املائة.
وأوضح القائمون على الدراســة 
أن هــذا يعني أن الذيــن يرتدون 
نظارات تقل احتمالية إصابتهم 
بـ»كورونا«، مبعدل 5.4 مرة، مقارنة 

مبن مت تشخيص إصابتهم.

النظارات تقلل خطر اإلصابة بفيروس »كورونا«

خبراء يشككون بجدوى قياس حرارة الزبائن قبل دخول المحالت 

لقطة

معلومة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

متابعة الصباح الجديد :
يعد غســل املالبس من األنشــطة التي ميارسها 
البشــر يومياً حفاظاً على النظافة، إال أن دراسة 
جديدة حذرت من من اآلثار السلبية اخلطيرة التي 

تتعرض لها البيئة من جراء ذلك.
وذكرت دراســة قــام بهــا باحثون مــن جامعة 
كاليفورنيا في ســانتا باربرا بأميــركا، أنه عندما 
نغســل مالبســنا، يتم إطالق أليــاف دقيقة من 
األقمشــة االصطناعية، التي تتسرب بدورها إلى 
البيئة. وحذر العلماء من مقدار هذا »الزغب« الذي 

لوث األرض واحمليطات واألنهار حول العالم.
فمنذ انتشار األقمشة االصطناعية مثل النايلون 
والبوليســتر في خمســينيات القــرن املاضي، مت 
إطالق حوالي 5.6 مليون طن من األلياف في البيئة، 

حسب تقدير العلماء في الواليات املتحدة.
وبالرغم من أن نحو2.9 مليون طن من هذه األلياف، 
التي يقل طولهــا عن 5 مم، شــقت طريقها إلى 
محيطات العالم، فإن مشــكلة هذه األلياف هي 
أن لها تأثيرات سلبية متزايدة على األرض، وليست 

احمليطات واألنهار فقط.
ووفقــاً للفريق في جامعــة كاليفورنيا، فإن عدد 
األلياف التــي تبقى علــى األرض قد جتــاوز عدد 
األلياف التي تســربت إلى احمليطات، وذلك بفضل 

التقدم في مجال معاجلة مياه الصرف الصحي، إذ 
أصبحت أكثر قدرة على التقاط »الرغب«.

وبعــد التقاطها، يتم عادة دفن هــذه األلياف في 
مدافن النفايات، وفق ما ذكر موقع »ذي ناشيونال«.
وعايــن العلمــاء بيانــات بشــأن طــرق صناعة 
البالســتيك واســتهالكه،إضافة إلى دراسة آثار 
غســل املالبس بالغســاالت أو يدويا، ومدى تكرار 

هــذه العملية، إلــى جانب نوع مــواد التنظيف 
املســتخدمة وتاثيرها على كميــة األلياف التي 

تفقدها املالبس في أثناء الغسيل.
وقــدرت النتائج أنــه بني عامــي 1950 و2016، مت 
إطــالق 5.6 مليون طن من هذه األلياف من املالبس 
املغسولة، مع حدوث حوالي نصف هذه االنبعاثات 

في السنوات العشر املاضية.

تأثير خطير لغسيل المالبس على كوكب األرض

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تناقلت وســائل االعــام العربية 
أنواعها  مختلــف  على  والعاملية 
تهديــدا إيرانيــا لــدول اخلليــج 
وصفتــه بعضها بغير املســبوق، 
على  باملباشر،  أخرى  وصفته  فيما 
خلفية تطبيع العاقات بني دولتي 
االمارات العربية املتحدة والبحرين 
من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، 
على الرغم من ان هذا التهديد لم 
يشــر بصراحة الى التطبيع، وامنا 

تلميحا.
وجــاء التهديد على لســان قائد 
القــوات البحريــة فــي احلــرس 
الثوري اإليرانــي العميد علي رضا 
إن منطقة  قال  الذي  تنغســيري، 
خالية  تكــون  أن  ينبغــي  اخلليج 
من التواجــد األجنبي وميكن إليران 
إجراء مناورات مشتركة مع الدول 

اخلليجية.
وأضاف تنغســيري، فــي مقابلة 
مع وكالة أنباء إيســنا :”ال ينبغي 
لــدول اخلليج جعــل موطئ قدم 

إلســرائيل في املنطقــة ، فذلك 
ســيعود عليهم بــاألذى.. مجيء 

إســرائيل إلى منطقة اخلليج لن 
اخلليجية  الــدول  لصالــح  يكون 

وسيشكل تهديدا إليران”.
إيران  أن  وشــدد تنغســيري على 

لن تكــون البادئة بأي حرب “لكننا 
لن نخشــاها إن وقعت”، مضيفا: 
“سنرد بحزم على أي تهديد يطال 
أي نقطة من إيران.. ســنقطع يد 
كل من يتطاول على مصالح إيران 
ومقدســاتها وثورتها وشرفها..إذا 
وقعت احلرب سنخرج األعداء جثثا 

من مضيق هرمز”.
ولفت تنغسيري الى أن باده على 
استعداد للصداقة مع دول اخلليج، 
وأن الغرباء ســيغادرون في نهاية 
املطــاف، قائا: “مند يــد الصداقة 
واألخوة إلــى دول اخلليــج ونقول 
لهم أننا أبنــاء املنطقة، والغرباء 
ســيغادرون فــي نهايــة املطاف، 
وســيتخلون عنكــم بعــد نهب 

ثرواتكم”.
ولفت قائد القوات البحرية إلى أن 
“اخلليج بيتنا” وأن اجليش األمريكي 
اخلطأ”،  املنطقــة  “فــي  متواجد 
اإليرانية  الــزوارق  أن  إلى  مشــيرا 
“كابوســا”  تشــكل  الســريعة 
لألمريكيني في مياه اخلليج، مؤكدا 

أن “قواتنا متتلــك أنواعا مختلفة 
مياه  تغطي  التــي  الصواريخ  من 
اخلليج وما بعد مياه اخلليج.. قواتنا 
قادرة علــى إغاق مضيــق هرمز 
في أي حرب إن طلــب منها ذلك.. 
إيران تصبح أكثر اســتعدادا كلما 

اشتدت تهديدات العدو”.
في  البحرية  القوات  قائد  وشــدد 
احلرس الثوري على أن باده تسعى 
بعد  اخلارج  إلى  الســاح  لتصدير 

رفع احلظر عنها.
ويذكر في هــذا الصدد ان االمارات 
والبحريــن  املتحــدة  العربيــة 
وقعتا في واشــنطن فــي الثاثاء 
من األســبوع املاضــي اتفاقيتني 
لتطبيــع العاقات مع إســرائيل، 
من  جزء  انهمــا  املراقبون  اعتبــر 
ترامــب،  دونالــد  اســتراتيجية 
الهادفة إلى إحتواء إيران، التي متثل 
خطرا  واشــنطن  نظر  وجهة  من 
األمريكية،  املصالح  على  إقليميا، 
في املنطقة كمــا متثل في نفس 

الوقت عدوا لدودا إلسرائيل. 

صواريخنا تغطي مياه الخليج وما بعدها
وسنخرج األعداء جثثا من مضيق هرمز

تهديد إيراني معلن ومباشر لدول الجوار على خلفية تطبيع عالقات بعضها مع اسرائيل: 

بغداد - الصباح الجديد :
أكد رئيس تيار احلكمة الســيد عمار 
احلكيم، امــس الســبت، أن العقَد 
االجتماعَي الذي دعا إليِه ليَس مجردَ 
خيــارٍ بني مجموعة خيــارات بل هو 
ضرورٌة حتميٌة ملواكبِة ظروف املرحلِة، 
مطالبا احلكومَة بتحويل ما جاَء في 
بيان املرجعيــة العليا مؤخراً ورؤيتها 
في حلول األزمة العراقية، إلى برامَج 

عمٍل.

وقال احلكيــم في كلمــة له خال 
املؤمتر الثاني عشــر ملناهضة العنف 
ضــد املــرأة إن “احلاَجَة تتأّكــُد الى 
عقٍد سياســٍي يعيُد انتــاَج النظام 
السياســي في العراق وينهي حالَة 
اجلمود واإلحباط.. عقٍد يتناســبُ مع 
تطلعات اجليل اجلديِد الواعي واملثقف 
واخلالي من ُعَقد املاضي وترســباته.. 
عقٍد يعيُد تنظيَم العاقِة بني الدولِة 
واجتاهاته،  مكوناتــه  بكل  واجلمهور 

واحلكومات  االحتاديــة  احلكومِة  وبني 
احملليَّة واإلقليم، علــى قاعدِة )الربُح 
للجميــع والتنازُل للعــراق(، بحاجٍة 
الى عقٍد ينهُل من إيجابيات املرحلة 

ُمها”. السابقة ويكفُل احلرياِت وينظِّ
وأضــاف، “نقوُل بصراحــٍة كاملٍة أن 
العقَد االجتماعَي الــذي دعونا إليِه 
ليــَس مجردَ خيــارٍ بــني مجموعة 
خيارات بل هو ضرورٌة حتميٌة ملواكبِة 

ظروف املرحلِة”.

وطالب احلكيم احلكومَة بـ”حتويل ما 
جاَء في بيــان املرجعية العليا مؤخراً 
ِالعراقية،  األزمــة  ورؤيتها في حلول 
إلى برامَج عمٍل محكومٍة باألولويات 
والتوقيتات املســؤولة”، مشددا على 
ضرورة “اجراء انتخاباٍت نزيهًة وعادلًة 
يُكَفُل فيها التنافُس الشريف بعيداً 
عن سطوِة الساح واملاِل السياسي 
والتشــهير  التســقيط  وحمــات 

والتخوين..

بغداد - وعد الشمري:
لّوحت قوى ســنّية، أمس الســبت، 
بتدويل قضية النازحــني، داعية إلى 
مبكرة،  بانتخابات  املضي  قبل  حلها 
يعاني  وحتدثت عــن معاناة كبيــرة 
منها الســاكنون في اخليام، متهمة 
مقاولني بتعمد اســتمرار امللف من 

أجل الكسب املالي.
وقال النائب عن حتالــف القوى ليث 
الدليمي، في تصريــح إلى "الصباح 

اجلديد"، إن "جميع اخليارات مفتوحة 
ملعاجلة ملفــات النازحــني، مبا فيها 
التدويل إلطاع الــرأي العام اخلارجي 

على معاناة العراقيني".
من  "الكثيــر  أن  الدليمــي،  وتابــع 
االجتماعــات مت عقدهــا مع جهات 
عراقية وحكومية ونحصل على وعود 
والتزامات لكنها مع مضي الوقت ال 

تنفذ".
وأشار، إلى أن "كل اجلهات الرسمية 

مبا فيها الرئاســات مســؤولة أمام 
الشعب العراقي عن استمرار معاناة 
إلى  عودتهم  تأمــني  وعدم  النازحني 

ديارهم".
ولفــت الدليمــي، إلــى أن "قضية 
النازحني ليست معقدة وميكن حلها 
بسهولة، لكن ملفهم يشوبه فساد 

كبير وهناك مستفيدين منه".
وأورد، أن "رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي بــدأ بحملــة واســعة 

منه  ونطلب  الفاســدين  ملاحقــة 
اليوم أن يلتفــت إلى ملف املهجرين 
ويحاســب مقاولني مستفيدين من 
بقاء العائات فــي اخمليمات من أجل 

الكسب غير املشروع".
ودعــا الدليمــي، إلى "إرســال جلان 
تدقيــق ملفات  تتولــى  حكوميــة 
النازحني وعزل من عليه مؤشر امني 
لتسويته وفقاً للسياقات القضائية 

والقانونية وتأمني عودة البقية".

طالب بتحويل بيان المرجعية الى برنامج عمل

الحكيم: العقد االجتماعي الذي دعونا اليه ضرورة 
حتمية وليس خيارا

قوى سنية تّلوح بتدويل قضية النازحين
وتتهم مقاولين باستغاللهم

قالت إن الجهات الرسمية لم تلتزم بتعهداتها في إعادتهم إلى ديارهم
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بغداد - الصباح الجديد: 

عقـد وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
املهنــدس  التخطيــط  لشــؤون 
إجتماعاً  يوسـف محمـد جاسـم 
املناسبة  واآلليات  الُسبل  ملناقشة 
إلكمال مشــروع خط نقل الطاقة 
الكهربائيــة بطاقــة ) ١٣٢ ( كي 
ڤي والذي تنفذه الشــركة العامة 
لصالــح  الفوالذيــة  للصناعــات 
الشــركة العامة للحديد والصلب 
ضمن مشروع تأهيل معامل احلديد 
االنتاج  خطــوط  لتغذية  والصلب 
نسبة  والذي وصلت  املشــروع  في 

إجنازه إلى ) ٧٥% ) .
وأشار الوكيل إلى جهود الوزارة في 
إلجناز مشروع  الالزم  التمويل  توفير 
بأســرع  والصلب  التأهيل للحديد 
وقت ممكن وإكمــال جميع العقود 
األخرى ذات العالقة مبشروع التأهيل 
من أجل عودة حركة العمل واإلنتاج 
في هذا الصرح الصناعي ألهميته 
الكبيــرة للعراق عموماً ومحافظة 

البصرة بشكل خـاص . 
علــى صعيــد اخر بحثـــت هيئة 
البحث والتطويــر الصناعي إحدى 
تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
نقابــة  املشــترك مــع  التعــاون 
الكيميائيــن العراقيــن لدعــم 
التســهيالت  ُكل  وتقدمي  اخلريجن 
لهم لغرض إنشاء مشاريع صغيرة 

ومبايســهم فــي توفيــر منتجات 
محلية تضاهي املستورد 

وأستعرض مدير عام الهيئة طبيعة 
نشاط وعمل مراكز الهيأة التسعة 
والبشــرية  املاديــة  واإلمكانيــات 
املتاحــة واملتمثلة بأكثــر من ) ٦٠ 
مجال  فــي  تخصصيا  ( مختبــرا 
الصناعات الكيمياوية والهندسية 
وقرابة ) ٧٠٠ ( باحث وفني بخبرات 
عملية تصل إلى أكثر من ) ٢٥ ( عاماً 
فيمــا قدمت نقيــب الكيميائين 
شــرحاً مفصالً عن جهود النقابة 
من خالل إعداد دراســات لتشغيل 
الشــباب العاطلن عن العمل من 
املنتمن الــى النقابــة وقد ناقش 
اجلانبــان مجموعــة مــن األفكار 
واملقترحــات التي تصب في خدمة 
والكيميائين  عام  بشكل  الشباب 
بشكل خاص ومت التوصل إلى إتفاق 
أولي يقضي بتوقيــع آلية للتعاون 
بن الطرفن ســيتم اعداد بنودها 
. إلى ذلك أعرب  وتوقيعها قريبـــاً 
للهيأة  النقابــة عن شــكره  وفد 
ملا ملســوه من رغبــة حقيقية في 
من  لعدد  الدعوة  موجهن  التعاون 
اخملتصن في الهيأة حلضور إجتماع 
ســيجري  النقابة  جمللس  موســع 
خالله مناقشة التقرير الذي سيتم 
ووزير  الــوزراء  رئيس  لدولــة  رفعه 
بتوفير  واخلاص  واملعــادن  الصناعة 
فرص عمل للشباب حيث أبدى مدير 
لتسخير  اإلســتعداد  الهيئة  عام 

إمكانيات الهيأة إلحتضان الشباب 
العلمية  طاقاتهم  من  واإلستفادة 
، مشــيراً إلى أن املرحلــة القادمة 
ســتكون مرحلــة تقــدمي اخلدمة 
املباشــرة للمجتمع من خالل دعم 
الـــوزارة ومنظمـــات  شركـــات 
والنقابـــات  املدنـــي  اجملتمـــع 
والهيـئات التـــي تسعـى خلدمـة 

البلـد.
الى ذلك بحثـــت الشركة العامة 
إحــدى  اإللكترونيــة  لألنظمــة 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
ُســبل التعاون املشــترك مع وزارة 

التخطيط . 
فقد أجرى مدير عـــام الشـــركة 
الكعبــــي  املهنـــدس أحمــــد 
زيـارة إلى مقـــر وزارة التخطيـط 
إجتماع مع  جـــرى خاللها عقــد 
الدكتـورة  التخطيـط  وزارة  وكيـل 
املهندسـة أزهـــار حسن : ومديـر 
عــام املركـــز الوطني للتطويـــر 
اإلداري ماهـــر عبد احلسيـن ومدير 
عام دائرة تكنولوجيـــا املعلومـات 
عبــــاس عبـــد الكاظـم لعرض 
العامــة  الشركـــة  إمكانيــات 
فــي  اإللكترونيــة  لألنظمــة 
مجــال إنتـــاج البرامـــج واإلدارة 
اإللكترونيـــة واحلوكمــة وقد بن 
الكعبي إستعداد شركتـه لتقـدمي 
جميـــع اخلدمات األخـرى وتوفيــر 
اإلمكانيــات التـــي حتتاجها وزارة 

التخطيط .

تسعى لدعم الخريجين النشاء مشاريع صغيرة لدوران حركة االنتاج  
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بغداد - الصباح الجديد:
النقل ناصر حســن  وزيــر  أعلن 
الشبلي، عن تقدمي عروض نهائية 
من قبل شــركة دايــوو الكورية 
التفاوض  قيــد  عقــود  ألربعــة 
النظر في قيمة  واعادة  والدراسة 

العقود والفترة الزمنية.
تلقت  بيان  الشــبلي في  وأوضح 
رووداو االعالمية نسخة  شــبكة 
منه، أن تقدمي العروض من شركة 
واالستشــاري  الكوريــة  دايــوو 
االيطالــي يتعلق أولها بانشــاء 
أرصفة احلاويات فــي ميناء الفاو 
خاص  الثاني  والعــرض  الكبيــر 
بالطريق الرابط بــن ميناء الفاو 
وأم قصــر والذي يربــط بالطريق 

الدولي.
وأضاف أن العــرض الثالث خاص 
بأعمال نفق قنــاة خور الزبير، أما 
باعمال  العرض األخيــر فيختص 
حفر حــوض امليناء ودفن املنطقة 

اخلاصة بساحة احلاويات.
يشــار إلى أن محافظــة البصرة 
تضم خمسة موانئ جتارية، وحتتل 
وارداتها الســنوية املرتبة الثالثة 
في العراق بعد النفط واالتصاالت.

وشــدد الشــبلي على ضرورة أن 
مطابقة  العــروض  هــذه  تكون 
واملتطلبــات  للمواصفــات 
االستشــاري  قبل  من  املوضوعة 
االيطالــي، مؤكــداً أنهــا قيــد 
لــم  واذا  والدراســة  التفــاوض 

القيمــة  تخفيــض  تتضمــن 
فإن  الزمنية  الفتــرة  واختصــار 
اســتقدام  الى  ســتلجأ  الوزارة 
عــروض شــركات عامليــة أخرى 
فــي حال لم تقدم شــركة دايوو 

عروضها خالل الفترة احملددة.
الربــط  أن  مختصــون  ويــرى 
السككي، الذي من املقرر ان توقع 
والكويت،  العراق  حكومتا  عليها 
من شــأنه أن يتســبب بخسائر 
اقتصاديــة كبيرة علــى العراق، 
السيما وأن املشــروع املذكور من 
شــأنه اقصاء املوانــئ العراقية، 
وبالتالي حتقيق الكويت استفادة 
كبرى من هذا املشــروع، بعكس 

العراق. 

بغداد - الصباح الجديد: 
الدوالر  صرف  اســعار  ســجلت 
نسبياً  اســتقراراً  السبت  امس 
في الســوق احمللية ببغداد وعدد 

من احملافظات االخرى .
حيث ســجلت بورصــة الكفاح 
123,000 لــكل مائــة دوالر ، في 
حن سجلت محال الصيرفة في 
االســواق احملليــة 122,500 لكل 
مائة دوالر سعر الشراء و123,500 

لكل مائة دوالر سعر البيع.
افتتــاح منفــذ عرعر   .. قريبــا 

احلدودي 
 االنبار – الصباح اجلديد 

أكد محافــظ االنبار علي فرحان 
الدليمي امس السبت، استكمال 
االستعدادات الفتتاح منفذ عرعر 

احلدودي قريباً.
جــاء ذلــك خــالل اســتقباله 
مديــر منفــذ عرعــر احلــدودي 

حيث  كاظــم،  حبيب  العميــد 
االســتعدادات  »استكمال  اكد 
املطلوبــة إلعادة افتتــاح املنفذ 
امــام حركــة التجــارة الدولية 
العربية  واململكــة  العــراق  بن 

السعودية في اقرب وقت ممكن«.
»تأمن  اللقاء  احملافظ خالل  واكد 
الطرق اخلارجية التي تربط املنفذ 
االنبــار وصوالً  مبركــز محافظة 

للعاصمة بغداد«.

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مصرف الرشيد احلكومي 
امس الســبت عــن تخفيض 
ســعر فائــدة منــح قــروض 
السيارات لتصل الى %5 سنويا 
وتســدد مــن الشــهر الثاني 

للمنح.
االعالمــي  املكتــب  وأوضــح 
للمصرف في بيان تلقت الصباح 

اجلديد نسخة منه،  ان »املصرف 
خصص فروع وشــركات جديدة 
لترويــج معامــالت املنــح في 
) شركة  وهي  واحملافظات  بغداد 
نوافذ التســوق الفروع ارخيته، 
الفيحاء، خالد  الصاحلية، احللة، 
بــن الوليــد، اجلزيــرة، اخلالص، 

الرمادي، بابا كركر، شيشن(«.
وأضــاف »أمــا شــركة البراق 

اخلاطف ففروعها هي ) السيف، 
العشــار، الكرامــة، الديوانية، 
الســماوة، الناصريــة، الغراف، 

الكوفة، واسط، كربالء(«.
ان »املصرف  الــى،  البيان  ولفت 
أعلن في وقت ســابق عن منح 
قروض لشــراء السيارات تتراوح 
مابن ) 30 الى 60 ( مليون دينار 

وجلميع الشرائح«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
تعتــزم أملانيا تخفيــف قواعد 
اإلعســار مبوجــب مقترحــات 
وضعــت يــوم امس الســبت 
للمســاعدة في جتنــب موجة 
إفالســات فــي أكبــر اقتصاد 
في أوروبا بشــرط أن يكون لدى 
الشــركات املتضــررة من أزمة 
فيروس كورونا منوذج أعمال قوي.

حرًصا على جتنب حاالت اإلفالس 
 ، للعمال  اجلماعي  والتســريح 
أطلقــت حكومة املستشــارة 
أجنيــال ميــركل مجموعة من 
إجــراءات التحفيــز واإلغاثــة 
فيه  تســتعد  الذي  الوقت  في 
لها منذ  تراجــع  أملانيا ألكبــر 
احلــرب العاملية الثانيــة ، بعد 
بنســبة ٪9.7 غير  أن تقلصت 

مسبوقة في الربع الثاني.

كريســتن  العدل  وزيرة  وقالت 
المبرخت في بيان: »الشــركات 
التــي ميكن أن تظهــر للدائنن 
إلعــادة  واقعيــة  احتماليــة 
الهيكلة يجــب أن تكون قادرة 
علــى تنفيــذ مفهومها خارج 

إجراءات اإلعسار«.
مبوجب مســودة اإلصالح ، التي 
ستدخل حيز التنفيذ في بداية 
عام 2021 ، سيتم متديد املوعد 
النهائــي للشــركات لتقــدمي 
طلب إفالس إلى ســتة أسابيع 
من ثالثة أســابيع ، وســتطبق 
أكثــر  معاييــر  الســلطات 
املديونية  فحص  عند  استرخاء 

املفرطة.
بالفعل  احلكومة  اتخــذت  وقد 
خطوات مثل السماح للشركات 
التي تعاني من مشــاكل مالية 

تقدمي  بتأجيــل  الوباء  بســبب 
نهاية  حتــى  اإلفالس  طلبــات 
العام ، لتمديــد املوعد النهائي 

األصلي لنهاية سبتمبر.
 ، اإلجــراءات  هــذه  مبســاعدة 
التي  الشــركات  عدد  انخفض 
أعلنــت إفالســها فــي أملانيا 
بنســبة ٪6.2 إلــى 9،006 في 
النصــف األول من هــذا العام 
من  نفســها  بالفترة  مقارنــة 
إن  النقاد  يقــول  املاضي.  العام 
تعليق اإلعســار يؤخر ، لكنه ال 
مينع ، انهيار »شركات الزومبي« 

بشكل مصطنع.
ومع ذلك ، يقــول املدافعون عن 
خطــوات احلماية من اإلعســار 
إنها ســاعدت في جتنيب أملانيا 
ومنع  أعمق  اقتصاديًا  انكماًشا 

ارتفاع معدل البطالة.

دايوو الكورية تقدم عروضًا لمشاريع 
ستراتيجية في الموانئ العراقية

استقرار نسبي في سعر صرف الدوالر ببغداد 

»الرشيد« يخفض سعر فائدة قروض السيارات

المانيا تخطط إلصالحات لتجنب 
موجة اإلفالس بسبب كورونا

تعزيزات عسكرية ومركبات قتالية أميركية 
3لحماية قوات التحالف في سوريا
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الصباح اجلديد ــ وكاالت :
أعلنت احملكمــة األمريكية العليا أمس االول 
اجلمعة وفاة القاضية، روث بادر غينســبورغ، 
عن عمــر 87 عاما، ما يتيــح للرئيس دونالد 
ترامب فرصة لتعزيــز األغلبية احملافظة في 

احملكمة.
وغينســبورغ تعتبــر ثاني امــرأة بني قضاة 
احملكمة العليا، وخدمت في منصبها مدة 27 
عاما، وهي من رموز املدافعني عن حقوق املرأة، 
ومن أيقونــات الليبراليــني األمريكيني، وقد 
وافتها املنية في منزلها بواشــنطن بسبب 
البنكرياس، حســبما  مضاعفات ســرطان 

قالت احملكمة في بيان بهذا اخلصوص.
أشــاد ترامب بـ”احلياة الرائعة” التي عاشتها 
غينســبورغ، بعــد أن وصله نبــأ وفاتها من 
صحافيــني خالل مشــاركته فــي مهرجان 

انتخابي في مينيسوتا.
مــن جهتــه، صــرح املرشــح الدميقراطي 
لالنتخابات الرئاســية، جو بايــدن، أن تعيني 
خليفة لغينسبورغ يجب تأجيله إلى ما بعد 

انتخاب رئيس جديد للبالد.
وقال بايدن للصحافيني: “يجب على الناخبني 
اختيار الرئيس وعلى الرئيس املنتخب اختيار 

قاض جديد لينظر فيه مجلس الشيوخ”.
وقبل شــهرين من االنتخابات الرئاسية، من 
املرجــح أن تدفــع وفاة غينســبورغ الرئيس 
ترامب إلى املســارعة لتعيــني خليفة لها، 
ما قد يغير بشــدة من التوازن األيديولوجي 
داخل احملكمــة العليا التي يحظى احملافظون 

باألغلبية فيها بواقع خمسة مقابل أربعة.
ويتوقع في حال تســمية ترامب لقاض بديل 
أن تتــم املصادقة عليه بســرعة قياســية 
فــي مجلس الشــيوخ الذي يهيمــن عليه 
اجلمهوريــون، وذلــك بهدف تأمــني غالبية 
مريحة للمحافظني في هــذه احملكمة التي 
متلك الكلمة الفصل فــي عدد من القضايا 
احلساسة التي ينقســم حولها االمريكيون 
مثــل اإلجهــاض واقتناء الســالح وعقوبة 

اإلعدام.
وكان ترامــب قــد عــني اثنني مــن القضاة 
احملافظني في وقت ســابق في احملكمة العليا 
التي يحتفظ املعينون فيها مبناصبهم مدى 

احلياة.

متابعة ـ الصباح الجديد :
أمنيــون  مســؤولون  حــذر 
قدرة  من  وغربيون،  أميركيون 
العودة  علــى  داعش  تنظيم 
مــرة ثانيــة، رغــم الهزائم 
بســبب  لها،  تعــرض  التي 
االحتياطيات املالية واإليرادات 
التــي الزال يحتفــظ بهــا، 
ستريت  وول  لصحيفة  وفقا 

جورنال. 
التنظيم مجموعة  وميتلــك 
واألصول تصل  الشركات  من 
قيمتهــا إلى مئــات املاليني 
مــن الــدوالرات فــي جميع 
وآسيا  األوسط  الشرق  أنحاء 
الوسطى، بحسب تصريحات 
والســجالت  املســؤولني 

احلكومية.
التنظيم  إن  املسؤولون  وقال 
ال يزال يبتز الســكان احملليني 
فــي األماكــن التــي يوجد 
دخال  ويتلقى  أنصــاره،  فيها 
من الشــركات التي استولى 
عليهــا خالل فتــرة حكمه، 
باإلضافة إلى دخله من االجتار 

بالبشر.
وكان التحالــف الدولــي قد 
جنح في هزمية التنظيم وقتل 
قائده أبو بكر البغدادي، وحترير 

املدن العراقية والسورية التي 
ســيطر عليها، وحرمانه من 
دخله  مصــادر  مــن  الكثير 
النفط  مبيعات  من  القادمة 
واملصارف  الضرائب  وحتصيل 

احمللية التي استولى عليها.
ماكنيزي  فرانك  اجلنرال  وقال 
في الشهر املاضي،  املسؤول 
املركزيــة  القيــادة  عــن 
“الظــروف  األميركيــة: 
األساســية التي ســمحت 
بظهور داعش ال تزال قائمة”، 
التطلع  يواصلــون   “ وأضاف 
على  السيطرة  استعادة  إلى 
بعض األماكن، لديهم القدرة 
على القيام بذلــك في فترة 

زمنية قصيرة نسبًيا “.
ويرى املســؤولون األميركيون 
إلى أن مؤشرات القوة املالية 
للتنظيم تزيد من اخملاوف من 
أن داعش ســيظل قادرًا على 
متويــل الهجمات لســنوات 
قادمــة على األقــل، وتتزايد 
واشــنطن  إعالن  مع  اخملاوف 
تخفيض تواجدها العسكري 

في العراق.
الهجمات  تصاعــد  وبعــد 
األخيرة، حذرت  األشــهر  في 
وكالــة اســتخبارات الدفاع 

أن  من  مؤخــرًا  األميركيــة، 
أرض خصبة  لديــه  داعــش 
الســتعادة القــوة املفقودة، 
املسؤولني  بعض  ويشــكك 
قــدرة  فــي  األميركيــني 
العراق  في  احمللية  السلطات 

وسوريا على كبت التنظيم.
املاليــة  اجملموعــة  وكانــت 
ملكافحة  اجلنسيات  متعددة 
ذكرت  املاضي  الشهر  داعش، 
في بيان لها: “ال تزال اجلماعة 
اإلرهابية مصممة على إعادة 
وممارســة  صفوفها  جتميــع 
العنف ضد شركاء التحالف 
والسكان احملليني أينما كانت 
موجودة  وشبكاتها  خالياها. 

في جميع أنحاء العالم”. 
وتقدر وزارة اخلزانة األميركية 
أن احتياطيــات التنظيم قد 
تصل إلــى 300 مليون دوالر، 
بينمــا أعلنــت األمم املتحدة 
أنها تقدر بـ 100 مليون دوالر 

على األقل.
مايكل  قــال  جانبــه،  مــن 
نايتس من معهد واشــنطن 
لسياسة الشرق األدنى، الذي 
للحكومة  املشــورة  يقــدم 
لديه  “التنظيم  األميركيــة: 
التحتية  البنية  الكثير مــن 

في  يحتفظ  زال  ال  واخملــزون. 
أســلحة  مبخابــئ  العــراق 
نارية وأشياء  ودراجات  وقنابل 

أخرى الزمة للضربات.
للحكومة  مستشارون  وأكد 
األميركيــة أن الوثائــق التي 
التحالف  قوات  اســتعادتها 
بعد ســقوط داعش أظهرت 
أن التنظيــم كان يســتثمر 
مئات املاليني من الدوالرات في 
أعمال مشروعة، مبا في ذلك 
األخرى،  والعقــارات  الفنادق 
وأشــاروا إلــى أن احملققــني 
يعملون على حتديد الشركات 
وإغالقها من خالل العقوبات.

وعــن مصــادر دخلــه، ذكر 
اإلرهاب  مكافحة  مســؤولو 
في أميــركا،  أن تهريب التبغ 
اإليــرادات  مصادر  أحــد  هو 
للتنظيم، حيث يسيطر على 
حصــة من ســوق التبغ في 
أفغانســتان وباكستان تبلغ 
قيمتهــا مئــات املاليني من 

الدوالرات.
كما ســعى التنظيــم إلى 
كورونا  جائحــة  اســتغالل 
واالجتار في مواد احلماية، فقد 
وجد محققون أن رجل أعمال 
تابــع للتنظيم في تركيا باع 

من  وغيرها  الوجهــة  أقنعة 
معدات احلماية الشــخصية 
علــى اإلنترنت، كمــا أطلق 
حمالت فــي مواقع التواصل 
األموال  جلمــع  االجتماعــي 
لعائــالت املقاتلــني الذيــن 
يعيشــون في مخيم الهول 
بالقرب من احلدود الســورية 

العراقية.
أن  إلــى  وأملــح مســؤولون 
التنظيــم يقــوم بتحويــل 
األمــوال من معاقــل الدولة 
اإلسالمية السابقة في شرق 

سوريا إلى دبي وعبر تركيا. 
من  املســؤولون  حــذر  كما 
اســتغالل التنظيم للعملة 
وتهريــب  جلمــع  املشــفرة 
جاكوب  هانز  وقــال  األموال، 
السابق  املنســق  شــندلر، 
املتحــدة:  األمم  لعقوبــات 
“العملة املشــفرة هي ثغرة 
هائلــة لداعــش واإلرهابيني 
تتدخل  لــم  مــا  اآلخريــن. 
هــذا  وتنظــم  احلكومــات 
أكبر، فمن  القطاع بشــكل 
الصعــب إن لــم يكــن من 
املســتحيل الكشــف على 
املستفيدين  عن  اليقني  وجه 

النهائيني”.

وفاة أكبر قاضية 
بالمحكمة العليا 

األميركية 

خبراء أمن يحذرون من داعش بسبب“احتياطيات مالية ضخمة

متابعة ـ الصباح الجديد :

إرســال  املتحدة  الواليــات  قررت 
تعزيزات عسكرية إلى سوريا بعد 
القوات  تكرار االشــتباكات مــع 
التوتر  وتصاعد  هناك،  الروســية 

بني البلدين.
وقــال بيان نشــرته قــوة املهام 
شملت  التعزيزات  إن  املشــتركة 
القتالية  املشــاة  مركبات  وصول 
من نوع أم2أي2 برادلي إلى شمال 
احلماية  توفير  بهدف  سوريا  شرق 
التحالف  لشركاء  التابعة  للقوة 
في معركتها املســتمرة من أجل 

هزمية داعش.
واعتبر البيــان أنه على الرغم من 
الهزمية اإلقليميــة التي مني بها 
التنظيم املتطرف وتدهور قيادته، 
أيديولوجيته على  تراجــع  وبداية 
نطاق واسع  “ال تزال هذه اجلماعات 
املتطرفة العنيفة تشكل تهديداً.

وأضــاف البيــان الــذي نقل عن 
العقيــد وايــن ماروتــو املتحدث 
باسم عملية العزم الصلب قوله، 
أن عودة ظهور داعش سيظل ميثل 
يتم  مالم  للغاية،  واقعياً  احتماالً 

االستمرار في الضغط عليه.
البيــان لفــت إلــى أن التحالف 
بالعمل  داعش ملتزم  الدولي ضد 
احملليني”  وإلى جانب شركائنا  “مع 
فــي إشــارة إلــى قوات ســوريا 
الهزمية  لضمــان  الدميقراطيــة 

احلتمية لداعش.
وقال مسؤولون أمريكيون إن ستة 
عربات مقاتلة من نوع برادلي و100 
جندي ســيكونون ضمن تعزيزات 
فــي طريقها لالنتشــار شــمال 

شرقي سوريا.
وتصاعــدت حــوادث االشــتباك 
بــني القوات األمريكيــة والقوات 

الروســية التي تقوم بدوريات في 
املناطق الشــمالية الشرقية من 

سوريا.
وأوضح بيل أربن، املتحدث باســم 
اجليش  فــي  املركزيــة  القيــادة 
األمريكــي، أن هذه اخلطوة تهدف 
إلى ضمان “سالمة قوات التحالف 

الدولي”.
وأضاف، فــي بيان رســمي امس 
“ال  املتحدة  الواليات  أن  الســبت، 
تســعى إلى أي مواجهة مع دولة 
أخرى في سوريا، ولكنها ستدافع 
عن قــوات التحالــف الدولي، إذا 

تطلب األمر ذلك”.

ولم يذكر أربن روســيا باالســم 
ولكن مســؤوال أمريكيا آخر أشار 
إليها في تصريح نقلته قناة أن بي 

سي اإلخبارية األمريكية.
يذكر  لــم  الذي  املســؤول،  وقال 
رسالة  التعزيزات  “هذه  إن  اسمه، 
واضحة إلى روسيا لتلتزم بقواعد 
إزالــة التوتــر املتفــق عليها بني 
وأطراف  روســيا  وإلى  الطرفــني، 
التصرفــات  لتتجنــب  أخــرى 
اآلمنة  وغيــر  االحترافيــة  غيــر 
واالســتفزازية في شمال شرقي 
ســوريا”. ونقلت أن بي ســي عن 
إن  قولــه  األمريكــي  املســؤول 

أرســلت  العســكرية  التعزيزات 
الروســية  القوات  ردع  أجــل  من 
ومنعها من دخول منطقة أمنية 
األمريكية  القوات  فيها  تنشــط 
ومليشــيا كرديــة. ووقعت على 
مدار أعــوام مواجهات بني القوات 
األمريكية والروســية في سوريا. 
ولكنها أخــذت طابعا أكثر عنفا 
فــي األســابيع األخيرة شــمال 
 7 شــرقي البــالد. فقــد أصيب 
جنــود أمريكيني فــي آب املاضي 
بعد اصطدام مع عربة عسكرية 
روسية. وتبادل األمريكيون والروس 
احلادث  في  بالتســبب  االتهامات 

الذي صور ونشر على موقع تويتر.
الروس  إن  املتحدة  الواليات  وقالت 
دخلوا منطقة أمنية وافقوا على 
أما روســيا فتقول  عدم دخولها، 
إنها أخطــرت الواليــات املتحدة 
ســتقوم  قواتها  بــأن  مســبقا 

بدوريات في تلك املنطقة.
وتنشــر الواليــات املتحــدة اآلن 
500 جنــدي في املنطقة من أجل 
تأمينهــا مــن هجمــات تنظيم 
الدولة اإلســالمية، وهو عدد أقل 
بكثيــر ممــا كانت عليــه القوات 

األمريكية في سوريا.
احلكومة  قــوات  روســيا  وتدعم 

الســورية، أما الواليــات املتحدة 
منذ  الكردية  املليشــيا  فتساعد 
إثر  البالد  النزاع املســلح في  بدء 

االنتفاضة الشعبية عام 2011.
وتعترض روسيا، التي تدعم نظام 
حكم الرئيس بشــار األسد، على 
الوجود العســكري األمريكي في 
األمريكي،  الرئيس  وكان  ســوريا. 
 2019 دونالــد ترامــب، قرر فــي 
سحب قوات قوامها 1000 جندي 
من سوريا كانوا يدعمون املليشيا 
الكردية.وقال بعدها إنه ســيبقي 
على عــدد من قواته هناك حلماية 

آبار النفط.

بعد تكرار االشتباكات مع القوات الروسية

قال مسؤولون 

أمريكيون إن ست 

عربات مقاتلة من نوع 

برادلي و100 جندي 

سيكونون ضمن 

تعزيزات في طريقها 

لالنتشار شمال شرقي 

سوريا

تعزيزات عسكرية ومركبات قتالية أميركية لحماية 
قوات التحالف في سوريا

حوار الطرشان مستمّر

متابعة ــ الصباح الجديد :

تعتــزم الواليات املتحــدة اإلعالن من 
طــرف واحد في نهاية األســبوع عن 
إعادة فــرض العقوبــات األممية على 
إيران، في خطــوة تقابل برفض دولي 

واسع وتهدد بزيادة عزلة واشنطن.
وقال املوفد األميركــي إيليوت أبرامز 
“كافة عقوبات األمم املتحدة على إيران 
ستكون ســارية من جديد في نهاية 

األسبوع.
إال أن واشــنطن تكاد أن تكون وحيدة 
ضد اجلميع في هذا املوقف إذ تعترض 
عليــه القــوى العظمــى األخــرى، 
روســيا والصني باإلضافة إلى احللفاء 

األوروبيني للواليات املتحدة.
كيف وصلنا إلى هــذه املواجهة بني 
أول قوة فــي العالم وســائر الدول؟ 

فهذا يعود إلى قبل شهر.
منتصــف آب ، وتلّقــت إدارة الرئيس 
دونالد ترامب منتصف آب انتاكســة 
كبيرة فــي مجلس األمن الدولي لدى 

محاولتها متديد حظر األسلحة على 
طهران الذي تنتهي مّدته في تشرين 

األول.
واّتهم وزيــر اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو فرنســا وبريطانيا وأملانيا في 
هجوم اّتسم مبستوى نادر من العنف، 
بأنها “اختارت االنحياز إلى آيات اهلل” 
اإليرانيــني. وفّعل بومبيــو في 20 آب 
آلية “ســناب بــاك” املثيــرة للجدل 
التي يُفترض أن تســمح بإعادة فرض 
العقوبات األممية على إيران بعد شهر.

ورُفعــت هذه العقوبات عــام 2015، 
عندما تعّهدت طهران مبوجب االتفاق 
بعدم  النووي،  برنامجها  الدولي حول 

حيازة السالح النووي.
حوار طرشان 

إال أن ترامب يعتبــر هذا االتفاق الذي 
تفاوض بشأنه ســلفه الرئيس باراك 
الواليات  أوباما غيــر كاف وســحب 
2018 وأعاد فرض  املتحدة منه عــام 
أو تشــديد العقوبات األميركية على 

إيران.
أمــا اآلن فتتــذرع الواليــات املتحدة 
بوضعهــا كدولــة “مشــاركة” في 

انسحبت منه بصخب،  الذي  االتفاق 
بهدف وحيد هو تفعيل آلية “ســناب 

باك”.
وتعتــرض كافة الــدول األعضاء في 

إمكانية  على  تقريبــاً  األمن  مجلس 
استفادة واشــنطن من هذا الوضع، 
وبالتالي لم يســتجب مجلس األمن 

للمسعى األميركي.

لكن حوار الطرشــان يســتمّر إذ إن 
إدارة ترامب تنوي التصّرف وكأنه أُعيد 
فرض العقوبات الدولية على طهران، 
التصّرف  القــوى األخرى  فيما تعتزم 

وكأن شــيئاً لــم يكن. فهــل تكون 
تلك خطــوة رمزيــة للتذكير باخلّط 
األميركي املتشــدد حيــال طهران أو 

ينبغي توقع تدابير ملموسة أكثر؟
يؤكد مصــدر دبلوماســي أوروبي أن 
فّعلوا  أنهم  “ســيّدعون  األميركيني 
آلية سناب باك وبالتالي أن العقوبات 
عادت” لكن “هذه اخلطوة ليس لديها 
أي أساس قانوني” وبالتالي ال ميكن أن 

يكون لديها “أي أثر قانوني”.
ويتوقع دبلوماســي أممي أن “ال شيء 
ســيحدث” مضيفاً أن الوضع “أشبه 
بالضغط علــى الزناد من دون انطالق 

الرصاصة”.

“مفاجأة” ترامب؟ 
“أحادية  آخر بخطوة  دبلوماسي  يندد 
والصني  “روســيا  ويقــول  اجلانــب” 
األوروبيــني   ، بارتيــاح  ســتراقبان 

واألميركيني ينقسمون”.
لكــن اخلارجية األميركيــة تقول إن 
حظر األســلحة ســُيمدد “ملدة غير 
محــددة” وإن الكثير من األنشــطة 
اإليرانيــني  بالبرنامجــني  املرتبطــة 

النووي والبالستي ستصبح خاضعة 
الدولي.  املســتوى  على  للعقوبــات 
وتضيف أن الواليات املتحدة “ستقوم 
بكل مــا يلزم لضمــان تطبيق هذه 

العقوبات واحترامها”.
وقال بومبيو “سنمنع إيران من حيازة 
دبابــات صينية ومنظومــات دفاعية 
جوية روسية” مضيفاً “ننتظر من كل 
األمن”.  أن متتثل لقرارات مجلس  أمة 
وقد تثير هذه النقطة بالذات في امللف 
توتــراً جديداً إذ إن ترامب قد يعلن عن 
عقوبات ثانوية بحق كل دولة أو كيان 
ينتهــك العقوبات األممية، عبر عرقلة 
املالي  إلى الســوق والنظام  الوصول 
األميركيني. ويرى ريتشــارد غوان من 
“مجموعة األزمــات الدولية” للوقاية 
من النزاعات أن قبل ســتة أســابيع 
االنتخابــات األميركية  من خوضــه 
للفوز بواليــة ثانية، قد يرغب الرئيس 
األميركي فــي “إثارة املفاجــأة” أُثناء 
خطابه الثالثاء أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة “عبر اإلعالن عن عقوبة 
مالية” علــى الهيئة الدولية للتعبير 

عن “استيائه”.

تقرير

 تجاذب بين واشنطن ودول عدة بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران

بغداد - الصباح الجديد:
طالب النائب عن كتلة حتالف احملور 
الوطنــي احمد اجلبــوري ، الكتل 
اعادة  الجل  بالضغط  السياسية 
التصويــت على فقــرة التحديث 
 ، االنتخابات  قانون  في  البايومتري 
منقوص  غير  كاما  ليكون حتديثا 
ونزاهة  شــفافية  ضمــان  الجل 

االنتخابات املقبلة.
وقال اجلبوري في مؤمتر صحفي ان " 
قانون االنتخابات نص في املادة 15 
منه ان تكون القوائم مفتوحة في 
جدول الدوائر املتعددة "، مشــيرا 
الى انه " مت التصويت على القانون 
انــذاك وليس بشــكل  باجملمــل 
فــردي وهذا امر يجــب عرضه الن 
املفصل  هو  البايومتري  التحديث 
املهم لقطع دابر التزوير والتاعب 

بنتائج االنتخابات ".

واضــاف ان" التحديث البايومتري 
تزويــر  عمليــة  اي  كليــا  مينــع 
وبيــع بطاقات الناخبــني ، وحتى 
التظاهرات الشعبية كانت والتزال 
تطالب بانتخابات برملانية نزيهة "، 
مبينا ان " هذه االنتخابات لن تكون 
البايومتري  التحديــث  دون  نزيهة 
املؤقتة  البطاقــات  الن  الكامــل 
موجودة وهي لــن تصل الى كافة 
الناخبني وســيتم اســتخدامها 
من قبــل املزورين الذيــن زوروا في 

االنتخابات السابقة وقبلها ".
القانــون تضمــن   " ان  واوضــح 
بشكل غير مباشــر ان التحديث 
البايومتــري يعد مقبوال ونافذا اذا 
وصل الى نســبة %75 في املناطق 
، وهذا امر يثير الريبة والشــك الن 
نســبة الـ %25 املتبقية ســتزور 

تلقائيا ".

نائب يطالب باعادة التصويت على 
التحديث البايومتري في قانون االنتخابات

بغداد ـ الصباح الجديد:
واألهوار  واملياه  الزراعة  جلنة  أكدت 
احلكومية  االجــراءات  ان  النيابية، 
اخلاصة باملنافذ احلدودية واالكتفاء 
املنتجات  مــن  للكثيــر  الذاتــي 
ســتكون رافدا مهما ملوازنة العام 

املقبل 2021.
وقال رئيس اللجنة سام الشمري 
بيــان تلقت الصبــاح اجلديد  في 
العام  ان "موازنــة  نســخة منه، 
املقبل ستشــهد والول مرة ارتفاع 
في نســب الواردات غير النفطية 
نتيجة لسياســة تنويــع مصادر 

الدخل الوطني".

وأضــاف، ان "تفعيــل االجــراءات 
احلدودية  املنافــذ  فــي  احلكومية 
االثر  لها  ســيكون  كامل  بشكل 
الواضح فــي زيادة االيرادات اضافة 
االنتاج  مــن  الفائــض  لتصديــر 

الزراعي واحليواني".
وشــدد الشــمري علــى "ضرورة 
التنويــع وعــدم تفعيل مســالة 
الداخلــي واخلارجي مرة  االقتراض 
أخرى والتوجه الى تشغيل املعامل 
واملصانــع املتوقفة مع العودة الى 
مســالة التمويــل الذاتي لبعض 
اجلهات احلكوميــة للتخفيف من 
الضغط على املوازنة التشغيلية".

بغداد ـ الصباح الجديد:
الــوزراء مصطفى  رئيــس  أكــد 
العمل  الســبت،  امس  الكاظمي 
على تنشيط اجمللس األعلى للمرأة.
وقــال الكاظمــي خــال كلمته 
الثاني عشــر ملناهضة  املؤمتر  في 
العنــف ضد املرأة، إنه "نتشــرف 
بان نكون في موقع انصاف املرأة"، 
العنف  قانون  أن "مشــروع  مبيناً 
االســري الذي قدمته احلكومة ال 

يزال في اطار الشد واجلذب".
وبني انه "ســنعمل على تنشيط 
اجمللــس االعلى للمرأة وســيكون 
برئاســة رئيس الوزراء" ، مؤكدا ان 
الشــعر  في  اجملتمع  "املرأة نصف 
والكلمات الرنانة لكنها ليســت 

كذلك في املنزل".
ودعا الكاظمي "رئيســي مجلس 
النواب واجلمهورية لتســريع إجناز 

قانون االنتخابات وإرساله". 

الكاظمي: سنعمل على تنشيط المجلس 
االعلى للمرأة ونتشرف بانصافها

موازنة 2021 ستشهد ارتفاعًا ألول 
مرة بالواردات غير النفطية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلــن النائــب رياض املســعودي ، 
ان حجــم االموال املهــدورة مبلفات 
الفساد تبلغ بحدود 350 مليار دوالر ، 
وفيما دعا احلكومة الى التواصل مع 
دول العالم وعقــد االتفاقات معها 
واملتهمني،  االموال  اســترداد  بشان 
كشف اخلبير سعيد ياسني موسى 
عضــو مجلس مكافحة الفســاد 
املرجح  أن من  السبت،  امس  سابقاً 
اعتقاالت  قائمة حملة  تشــمل  ان 
400 شــخص  بالفســاد  املتهمني 

آخرين.
وقال املسعودي في تصريح للوكالة 
امس:  لانبــاء  العراقية  الوطنيــة 
ان الفرصــة مواتية لرئيــس الوزراء 
ملواجهة ملف  الكاظمي  مصطفى 
الفساد بنسبة %100 ". ، مستدركا 
: اننا ال نريد ان تكون بعض االسماء 
ككبش فــداء ، لغيرهــم ، ونرغب 
بفتح ملفات الفساد الكبيرة ، التي 
فيهــا مبالغ مالية هائلــة ، وفيها 
هدر باملال العام ، وغســيل االموال 
، والرشــى ، والتي فيهــا تاثير على 

االقتصاد العراقي ".
على  يجــب  املســعودي  واوضــح 
 ، الفســاد  العليا ملكافحة  اللجنة 
البدء بامللفــات الثقيلة ، واملهمة ، 
والكبيــرة ، وعدم تركهــا للقضايا 

االقل شانا".
الكتل  امام  الفرصة مواتية  ان  وبني 
السياسية التي تنادي الى مكافحة 
الفســاد ، تأييد خطوات الكاظمي 
بشــأن فتح ملفات الفســاد ، وزج 
الفاســدين في السجون حال ثبوت 
االموال  واسترداد   ، عليهم  القضايا 
املهــدورة والتي تقدر بـــ 350 مليار 
دوالر ، والتي تكفي بناء العراق مرتني 

."
الى  احلكومــة  املســعودي  ودعــا 

التواصل مــع دول العالــم ، وعقد 
اســترداد  بشــان  معها  االتفاقات 
والتنســيق مع   ، االموال واملتهمني 
اعلى اجلهات الدولية الرسمية بهذا 

اجملال "
وفي الســياق، كشف اخلبير سعيد 
ياســني موســى عضــو مجلــس 
مكافحــة الفســاد ســابقاً امس 
االعتقال  أن عمليات  عن  الســبت، 
التي جرت بحق مســؤولني مؤخرا، 
جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض 

واالســتقدام وبأمر قضائي، ال ميكن 
الطعن به، مرجحا ان تشــمل 400 

شخص آخرين.
وبني موســى، فــي تصريح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديــد، أن "هناك 
مكافحة  مجلــس  فــي  ملفــات 
وفق وجبات  الســابق على  الفساد 
، شــملت االولــى 1000 موظــف 
مع توصية للحكومة بســحب يد 
املوظفني، أضيــف لها في  هــؤالء 
الوجبــة الثانية بحدود 140 موظفا 

من مختلف الــوزارات، لذا أصبحت 
بحدود 1200 ملف متت تصفية 800 
منها بني االدعاء العام وهيئة النزاهة 
والقضاء، وكذلــك يوجد 400 ملف 
كان مــن املفترض تنفيــذ حتركات 
قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 

2020، إال أنها تعطلت".
تأتي  اجلديــدة،  االعتقــاالت  حملة 
بعد تشــكيل جلنة عليا للتحقيق 
مبلفــات الفســاد الكبــرى، والتي 
أعلن عنهــا رئيس الوزراء مصطفى 

الكاظمي مؤخراً، وبحســب اجلهة 
التنفيذيــة ألوامــر االعتقال رئيس 
جهاز مكافحة اإلرهاب عبد الوهاب 
الســاعدي، فإن رئيس الوزراء "شدد 
على أن تكون حملة االعتقاالت التي 
تطال املســؤولني الفاسدين سرية، 

وبخطط غير معلنة".
ومن جهته أكد عضــو جلنة االمن 
والدفاع النيابية بدر الزيادي ان االيام 
القبض  القــاء  ستشــهد  املقبلة 
على اســماء جديدة وكبيرة عليها 

شبهات فساد، مشــددا على انه ال 
توجد خطوط حمر على اي شخص 

واجلميع يخضع للقانون.
وقال الزيــادي ان "االجراءات التي بدأ 
بها رئيس مجلس الوزراء في متابعة 
فساد  شبهات  لديهم  من  واعتقال 
الرقابية هي  وملفات لدى اجلهــات 
اجــراءات حقيقيــة ومدعومة من 
واللجان  السياســية  القوى  جميع 
البرملانية وخاصة جلنة االمن والدفاع 

البرملانية".

350 مليار دوالر األموال المهدورة جراء الفساد 
و400 شخص آخرين في قائمة االعتقاالت 

األمن النيابية: األيام المقبلة ستشهد القبض على أسماء كبيرة متورطة 

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
اتهــم النائب عــن محافظة 
 ، نينوى عبد الرحيم الشمري 
بالتوسط  السياسيني  بعض 
لدى القضــاء لتحويل قضايا 
محاكم  من  داعــش  ارهابيي 
اإلرهاب الى محاكم اعتيادية 

مدنية وشخصية .
وقــال الشــمري فــي مؤمتر 
بعــض   " ان  صحفــي، 
السياسيني من خارج احملافظة 
/ لم يســمهم / يتوســطون 
لدى القضــاء لتحويل قضايا 
اإلرهاب  محاكــم  من  داعش 

الى محاكم عادية".
ال  "القاضــي  ان  واضــاف 
يعلم بهــذا املوضوع وجاءته 
دعــوى ال يعلم عنها شــيئا 
، ومباشــرة مت التوجيــه الى 
ومت  نينوى  استئناف محافظة 
حتويــل القضيــة التي كانت 

4 ارهاب الــى قاضي اعتيادي 
مسيطر  معينة  منطقة  في 
عليها من قبل جهة معينة".

واوضح انــه " اذا عادت االمور 
قبل  مــا  نفــس طريقة  الى 
داعــش بــان يأتــي االرهابي 
القطعات  قبل  من  ويســاوم 
االمنية وتغير اقواله ، سنعود 
الــى املربــع االول"، مطالبــا 
رئيس مجلس القضاء االعلى 
بالتدخــل في املوصــل وان ال 
الى  االرهابيني  حتول جماعــة 

محاكم اعتيادية.
لدينــا   " الشــمري  وقــال 
هــؤالء  ان  معلومــات 
السياسيني قبضوا من هؤالء 
اليعلم  مالية  مبالغ  املتهمني 
بها فائق زيــدان وال يعلم بها 
حتى من توسط لدى زيدان بان 
قبض  مذكرات  عليهم  هؤالء 

4 إرهاب.

سياسيون من خارج المحافظة 
يتوسطون لتحويل قضايا 

ارهابييي داعش الى دعاوى عادية

حسب نائب عن نينوى : 



محليات 2

بغداد _ الصباح الجديد :

وجــه وزيــر الزراعــة املهندس 
دائرتي  اخلفاجــي  كرمي   محمد 
بتجهيز  والغابــات  البســتنة 
شــتى االنــواع مــن شــتالت 
مشاتل  في  املتوفرة  االشــجار 
والغابات  البســتنة  ومحطات 
الى اجلهات الراغبة  لالســهام 
في التشــجير من اجــل زيادة 

املساحات اخلضر. 
واوضح الوزير بــان الوزارة بادرت 
بعمليــة االهــداء  للشــتالت 
واالشــجار ومــن دون بدل وجاء 
ذلــك لوجود  الضائقــة املالية 
للبلديــات والدوائــر احلكومية 
فــي بغداد واحملافظــات نتيجة 
للظروف املالية التي مير بها البلد 
، فضال عن االهتمام باملساحات 
اخلضر وزيادتها ، مشــيرا الى أن  
ذلك يعد  تعويضــا عن حاالت 
مراكز  في  احلاصلــة  التجريف 
املدن  وخاصة  العاصمة بغداد ، 
 وفي سياق متصل اكد اخلفاجي 
بأنــه  اتصــل  بامينــة بغداد  
مــن أجل حث الدوائــر البلدية  
السريع  بالتحرك   لها   التابعة 
لتســلم جميع أنواع الشتالت 
من محطات البستنة والغابات 
ومــن دون بــدل وعلى ســبيل 
االهداء ، مشــيرا بأنه طلب من 
جميــع البلديــات والدوائر في 
احملافظات فــي ذات الهدف من 
اجل تقليل املســاحات التي مت 
قانوني  غير  وبشــكل  جتريفها 
،  فضال عن منظمــات اجملتمع 
املدني والناشطني ضمن حمالت 

التشجير  التي يقومون بها .  
 واشــار الوزيــر الــى أن  وزارة 
الزراعة ومن خالل دائرة الغابات 
والتصحر قامت بتأهيل املشاتل 
التابعــة لها  في كل احملافظات 
ضخمة  مشــاتل  وأصبحــث 
تسهم في جتهيز جميع الدوائر 
واحملافظات   بغــداد  في  البلدية 
بأنــواع مختلفة  من  أشــجار 
الغابــات امللطفة للبيئة والتي 
تســهم فــي تنميــة الغطاء 

التغيرات  من  والتقليل  النباتي 
املناخية فضــال عن التخفيض 

في درجات احلرارة .
ومن  الوزارة  بــان  الوزير  واوضح 
البســتنة جهزت  دائــرة  خالل 
  ٥٠٠ ب  كركــوك  محافظــة 
فســيلة  وام نخيــل  مختلفة 
، فضــال عــن قرب  االصنــاف 
الديوانية   جتهيزها  محافظتي  
املطلوبة  بالكميات  وواســط  
من شــتالت الزيتون ،  كما أكد 
اخلفاجي علــى توجيه بتجهيز 
خمســة االف شــتلة زيتــون 
الــى حملة من الصحــراء  الى 
اخلضراء دعما  جلهود الشــباب 
املساحات  زيادة  والناشطني في 
اخلضر ،  مشــيرأ  الى أن  الوزارة 
مســتعدة  لتجهيــز جميــع 
كافة اجلهات التي تســهم في 

بغية  اجملتمعية  الثقافة  ارساء 
واحلد  بالتشــجير  االهتمــام  
بالعديد  التصحــر   من حاالت 
من شــتالت الزيتون واشــجار 
الدائمة اخلضرة  والتي  الغابات 
تأتي  بشــكل طلبات اصولية 
ومن دون بــدل . وأكد  اخلفاجي 
الفالحني  وبجهــود  الوزارة  بأن 
واملزارعــني ومنتجــي الدواجن 
والثــروة احليوانيــة متكنت من 
الزراعيــة  املنتجــات  توفيــر 
للمواطن  ايصالها  وتســهيل 
وباسعار مناسبة  وخاصة  في 
ظل جائحــة كورونا ، فضال عن 
الوصول الــى  االكتفاء الذاتي 
واخلضر  احلبوب  من محاصيــل 
ومنتجات الثــروة احليوانية من 
بيض املائــدة  ودجــاج اللحم 
واالســماك ، مشــيرأ الــى أن  

الوزارة مازالــت موفرة ٢٥ مادة 
توجهاتها  عــن  فضال  زراعية،  
عن  الفائضة  احملاصيل  بتصدير 
العلفي  الشعير  ومنها  احلاجة 
اضافــة الــى قــرب تصديرها 
القطاع  خــالل  مــن  للتمــور 
اخلاص .واوضــح الوزير ان الوزارة 
القطاع  تطويــر  فــي  ماضية 
وزيادة  جانب  من  انتاجا  الزراعي 
املساحات اخلضر  من جانب اخر 
، داعياً  اجلميع االسهام الفاعل 
فــي حمــالت التشــجير  في 
البالد بغيــة مكافحة التصحر 

وحتسني البيئة.
على صعيد اخر كشــفت وزارة 
دائرة وقاية  الزراعة ومن خــالل 
املزروعات عن أســاليب جديدة 
ميكن استعمالها في مكافحة 
الزراعية وتتسم بتقليل  االفات 

والتكاليــف من خالل  اجلهــد 
العمل على أستعمال الطائرات 

املسيرة.
اقامة  عــن  الوزارة  وكشــفت 
عــن  علميــة  محاضــرات 
في  الطائرات  هذه  اســتعمال 
وعمليات  الوقائيــة  احلمــالت 
الزراعــة احلديثــة بالتعاون مع 
دائرة البحث والتطوير الصناعي 
والتكنولوجيا  العلوم  وزارة  في 
وبحضــور مديــر عــام الدائرة 
رؤســاء  من  وعــدد  ومعاونــه 

االقسام والباحثني واخملتصني.
الوزارة أنه جرى خالل  واوضحت 
احملاضرة تقدمي شرح مفصل عن 
اســتعمال الطائرات املســيرة 
مكافحة  مجــال  في   )Drone(
ومميزاتهــا  الزراعيــة  االفــات 
وكيفيــة اســتعمالها ، الفتة 

إلى أن هــذه الطائــرات مزودة 
بحساســات مــن خاللها يتم 
التــي  املشــكالت  اكتشــاف 
تتعــرض لها احلقــول املزروعة 
سواء في النمو وكثافة احملصول 

او االمراض التي تتعرض لها.
كما أشــارت الوزارة إلى ان هذه  
تقنية  تعد  املســيرة  الطائرات 
حديثــة في مجــال مكافحة 
االفــات الزراعية ملــا توفره من 
جهد ووقــت وتكلفة قياســا 
االخرى،  املستعملة  بالتقنيات 
حيــث يتــم اســتعمال هذه 
التقنية في العديد من البلدان 
املتقدمة زراعيا وتتم املكافحة 
من خاللها ومبساحات شاسعة 
باحملاصيــل  املزروعــة  ســيما 
االســتراتيجية وغيرهــا مــن 

احملاصيل. 

وزير الزراعة يوجه بتجهيز الدوائر البلدية بالشتالت 
واألشجار لزيادة المساحات الخضر

الكشف عن طرائق جديدة لمكافحة اآلفات الزراعية باستعمال الطائرات المسّيرة

لجان تفتيش األنبار وواسط ترصد عددا من المخالفات للمطاحن العاملة

 اكد وزير الزراعة 
أنه  اتصل  بامينة 

بغداد  من أجل 
حث الدوائر البلدية  

التابعة لها  بالتحرك  
السريع لتسلم جميع 

أنواع الشتالت من 
محطات البستنة 
والغابات وبدون 

بدل وعلى سبيل  
االهداءش

االحد 20 أيلول 2020 العدد )4497(

Sun.20 Sep. 2020 issue )4497(

جانب من أحد مشاريع البنى التحتية في قضاء الزبير بالبصرة

تشمل إفرازات متعدّدة في مركز المحافظة وأقضيتها ونواحيها

البصرة _ سعدي السند :

 تتواصل فــي مركز وأقضية و نواحي 
محافظــة البصــرة أعمــال تنفيذ 
ضمن  املتنوعة  املشــاريع  عشــرات 
خطــة احملافظــة لعــام 2019، فقد 
والفنية  الهندسّية  املالكات  واصلت 
للشــركات املنفــذة أعمــال البنى 
التحتّيــة ألكثر مــن 40 ألف قطعة 

أرض ستوزع على مستحقيها .
وقال مدير قسم التخطيط واملتابعة 
في ديوان محافظة البصرة املهندس 
والء عبــد الكرمي تأتي هــذه األعمال 
البصرة  محافــظ  وتوجيه  مبتابعــة 
املهنــدس أســعد العيدانــي حيث 
التحتية  البنــى  أعمــال  تتواصــل 
56( فــي  55 و  54 و  إلفــرازات )53 و 
منطقة الصبــخ، والعمل يجري في 
إفرازات )2373 و 2374 و 2375 و 2376 
و 2381( املناطق الواقعة خلف املعهد 
التقنّي، باجتاه قضاء الزبير ، وإن هناك 
3 إفرازات يجري العمل بها في قضاء 
شــط  العرب مبناطق االكوات، وجتري 
وترابيات وســبيس  دفن  أعمال  أيضاً 
الســيبة سيتم  بناحية  إفراز جديد 

توزيعها قريبا .

محافظ البصرة دعا املصارف 
للتعاون في توفير القروض املالّية

واضــاف إن أعمــال البنــى التحتية 
مســتمرة إلفرازات جديدة في شمال 

البصرة بقضاء الدير، وقضاء الصادق
وإن هذه األعمــال تكون ضمن خطة 
محافظة البصرة لعام 2019 ، وبهذا 
لعدد  متكاملة  حتتية  بنى  ســننجز 
من قطــع األراضي يصل إلى 40 ألف 
قطعة فــي مركز وأقضيــة ونواحي 
احملافظة، إضافة إلــى اإلفرازات التي 
يجري العمل بها في قضاء الزبير وهي 
إفرازات مناطــق اخلطوة والصحفّيني 

واملوزعة سابقاً للمواطنني
وإن مناطق جنوب احملافظة في سفوان 
وأم قصر أيضاً جتري بها أعمال البنى 
التحتية، داعياً املواطنني إلى املباشرة 
أزمة  لتخفيف  السكنّية  الدور  ببناء 
الســكن في احملافظة ، وبــدوره دعا 
محافظ البصرة املصارف للتعاون في 
توفير القروض املالّية وتسهيل أعمال 
البناء على املواطنني كما أشرف على 
أعمال البنى التحتّية وتأهيل األراضي 
اخملصصة  اإلفــرازات  ضمن  واملناطق 

للتوزيع..

استمرار أعمال مشروع مجاري 
الزبير مبرحلته الثانية

واعلنت الســلطات احمللية في قضاء 
الزبيــر غربــي البصــرة ، اســتمرار 
الشركة املنفذة ملشروع مجاري الزبير 
مبرحلتــه الثانيــة باعمالها ومبراحل 
عمل متقدمة في مناطق العسكري 

واخلطوة والصحفيــني ضمن اكمال 
محطــات الرفع والتصريــف للمياه 
الثقيلة واألمطار والبدء بإيصال ربط 

االنابيب باملناطق املشمولة تباعا.
فيما أكــدت ان الشــركة في عمل 
متقدم ضمن املراحل النهائية الكمال 
محطــات الرفع ملناطق العســكري 

واجلاهزة والريسز والصحفيني .
من جانبه بني قائممقام قضاء الزبير 
الســعيدي  ماهر  عبــاس  املهندس 
املنفذة ملشروع مجاري  الشــركة  ان 
الزبير تسير باعمالها وفقا للتوقيتات 
وخطط العمل وهي في مراحل عمل 
والبدء  احملطــات  اجناز  فــي  متقدمة 

بربــط االنابيب باملناطق املشــمولة 
واكمال جميع الربطات تباعا ، مؤكدا 
على اســتمرار عمل الشركة ضمن 
إجراءات وقائية للعاملني من مالكات 
العمل وبوجبات عمل مســتمرة من 
اجــل اجنــاز مراحل العمــل وإكمال 
كافة إجراءاته فــي محطات الرفع ، 

واشار السعيدي الى ان االيام املقبلة 
باملناطق  اعمالها  الشركة  ستباشر 
من خــالل مد االنابيــب وأعمال ربط 

املنهوالت .

أكساء شارع اخلورة سابقاُ 
وبتوجيه مباشر من قبل مدير بلدية 
البصــرة املهنــدس علي املوســوي 
بأكساء شــارع اخلورة سابقاُ والرابط 
بني منطقة مناوي جلم والســنيدية 
الذي يعد من الشــوارع احليوية التي 
تخفف االزدحام عن شارع البراضعية 
وشــارع املطيحــة وبعــد ان اكمل ، 
خططــت البلديــة لتبليط شــارع 
مناوي جلم وشــارع السنيدية وشارع 
النعاج وشــارع ميتان  ام  مطيحــة 
اجملــاور للقصور وضمــن احلملة التي 
تقوم بها مديريتنا واخلطط املوضوعة 
لهذا العام لقد مت اجناز تبليط واكساء 
الشــارع وبطــول ١١٠٠ متر وبعرض 
متفاوت بني ٥ الــى ٦ امتار وبطبقة 
سمك ٨سم ومت اكمال جميع اعمال 
مادة  ورش  االنقــاض  ورفع  التنظيف 
ومت  امليكانيكي  واحلــدل  البتيومــني 
صيانة احلفر والتخســفات لشــارع 
السنيدية وشــارع مناوي باشا وهذه 
بجهــود ذاتيــة ملالك وحــدة الطرق 
ووحــدة معمــل االســفلت وضمن 
خطة البلدية لعام 2020 والتي اجنزت 
العديد منها وتوجد شــوارع ستنجز 

قريبا.  

تأهيل وتطوير شوارع املفتية 

واعلن مديــر التخطيط واملتابعة في 
ديــوان محافظة البصــرة، املهندس 
والء عبدالكرمي، اجناز مشــروع تأهيل 
وتطويــر شــوارع املفتية فــي مركز 
البصرة، ضمن خطة مشاريع  مدينة 
2019. وقال عبدالكرمي اجنزت شــركة 
اســاور القمر للمقــاوالت، اعمالها 
املفتية  شــارع  تأهيل  مشــروع  في 
والــذي احيل  بلدية   /  14 مناقصــة 
للعمــل نهايــة عــام 2019، منوها 
الى ان انطالق العمل باملشــروع كان 
بتاريخ 15/1/2020حيث توقف العمل 
لفترة قصيرة بســبب عائدية االرض 
،  وبعد مرور شهرين استأنف العمل 
باملشــروع من قبل الشركة املنفذة، 
مشــيرا الى تســليم املشــروع الى 
مديرية بلدية البصرة باعتبارها اجلهة 

املستفيدة من املشروع.
من جانبــه اوضح املهنــدس املقيم 
ان  للمشــروع شــعور جودة قاسم 
االعمال تضمنت اعادة تأهيل شوارع 
املفتيــة والبالــغ طولهــا 760 مترا 
وبعــرض تســعة امتار ، الــى جانب 
اكمال االرصفــة ورصفها وتأهيلها، 
وان املشــروع شــمل اكمــال تأهيل 
اربعة شوارع في دور النفط بطول 60 
مترا لكل واحد وعرض ستة امتار، مع 
جتهيزها باخلدمــات املطلوبة بالعقد 

املبرم مع الشركة املنفذة.

تقرير

مواصلة العمل إلنجاز بنى تحتية متكاملة لـ40 ألف قطعة سكنية في البصرة

بغداد - خاص 
اكد بيان للشــركة العاملية للبطاقة الذكية )كي( انها 
تتمتــع برأس مال جيد وتعمل بشــكل طبيعي وتنفذ 

جميع العمليات على نظام املدفوعات. 
واضاف البيان لن يكون هنالك أي تأثير على بطاقة كي 
أو اي منتج مــن منتجات الشــركة العاملية للبطاقة 
الذكية . ســنواصل الوفاء بجميع التزاماتنا التجارية 

جتاه الزبائن والشركاء. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصرف النهرين االسالمي )مصرف احلكومي( عن 
اطالقه متويــل مرابحة »الوديعة حتت الطلب«، مبينا ان 

الوديعة يجب ان ال تقل عن 50 الف دينار. 
وقال املصرف في بيان إنه »اطلق متويل مرابحة الوديعة 
حتــت الطلب جلميــع املواطنني«، مبينــاً ان »الضوابط 

تتضمن احلد األدنى لاليداع هو 50 الف دينار«. 
وأضاف املصــرف انه »يجوز للزبون زيــادة مبلغ وديعته 
وتســجيل حركة االيداع في دفتره ويحق له ايضا بعد 
مدة 3 اشــهر حتويــل الوديعة الى وديعة اســتثمارية 
وحتتســب االرباح واخلسائر لها وعليها اعتبارا من بداية 
الشــهر الذي يلي تقدمي الطلب وفــي هذه احلالة على 
الزبون تســليم دفتره وتسلم دفتر الودائع االستثمارية 

بدال عنه مع حتمله كلفة الدفتر اجلديد«. 
والوديعــة أو عربون في االقتصاد هي مال أو ملك يوضع 
في عهدة مصرف أو شــخص آخر حلفظه أو الستثماره 
أو رهنه ، والوديعة حتت الطلب هي احدى وسائل الدفع 
أو  الطلب  وديعة تحت  ذلك خلق  وينبني علی  اخملتلفة، 

ألجل يحدد باإلتفاق بين الطرفين. 

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنت دائرة اإلصالح العراقية التابعة لوزارة العدل عن 
إطالق سراح )٣٧٩( نزيال بينهم )٣٦٠( من الرجال و )١٩( 

من النساء خالل شهر اب املاضي .
وقــال بيان صادر عــن الوزارة تســلمت الصباح اجلديد 
نســخة منه إن دائرة اإلصــالح العراقية اتخذت جميع 
التدابير واإلجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة حركة 

التسفير وتأمني النزالء إمام احملاكم.
وأضــاف البيــان، إن مالكات التســفير ونقــل النزالء 
واللجان القانونية واآلليات واحلراســات والطوارئ تعمل 
بشكل يومي ولساعات تعدت ساعات الدوام الرسمي 
بغية متابعة القضايــا والدعاوى مع اجلهات القضائية 
واجلهات ذات العالقة للتســريع بإجراءات إطالق سراح 

النزالء، وحرصا منها على إمتام العمل بالشكل األمثل.

بغداد _ الصباح الجديد :
عــن  التجــارة  وزارة  اعلنــت 
العامة  الشــركة  مناقشــة  
لتصنيع احلبوب الواقع االنتاجي 
كركــوك  ملطحنــة  والفنــي 
احلكوميــة مع تصاعــد وتيرة 
في  املتحققة  والوفــرة  اإلنتاج 

احلبوب .

وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهندس خطاب علي القيسي 
املوضــوع  مناقشــة  مت  بانــه 
املتعلق باحلالة الفنية ملطحنة 
الشــركة في كركوك والسبل 
الكفيلة بادامة مكائن ومعدات 
املطحنة واحلفاظ على مستوى 
االنتاج فيها ، فضال عن توجيه 

بتلبية  الفنــي  القســم  ادارة 
كافــة املتطلبات األساســية 
التي  لالجــزاء  صيانة  وإجــراء 
تعاني من أضرار او مشــكالت 

فنية .
وفي ســياق اخر اشار القيسي 
التفتيشــية  اللجان  ان  الــى 
الرقابــة  لوحــدات  التابعــة 

والســيطرة النوعية في االنبار 
من  عــددا  رصــدت  وواســط 
للمطاحن  الرقابيــة  اخملالفات 
العاملة ضمن اشراف ادارة فروع 
وقد  احملافظتني،  في  الشــركة 
احيلت اخملالفات الى االقســام 
واللجــان اخملتصــة لتطبيــق 
الشروط اجلزائية بحق اخملالفني.

بغداد _ الصباح الجديد :
العالي  التعليــم  وزيــر  بحــث 
نبيل  الدكتور  العلمــي  والبحث 
كاظــم عبد الصاحــب مع وفد 
العراق  في  الدولــي  البنك  بعثة 
برئاســة املمثــل اخلــاص رمزي 
نعمــان والوفد املرافــق له دعم 
برامج التعليم الرقمي واحلوكمة 
اإللكترونية. وناقش اجلانبان خالل 
على  االتفــاق  مســارات  اللقاء 
تشــكيل فريق من وزارة التعليم 

العالي والبنــك الدولي لتفعيل 
قطاع  فــي  االســتثمار  ملــف 
التعليــم باإلضافة إلــى اإلفادة 
العراقيني  األســاتذة  خبرات  من 
في برامج البنك الدولي املقدمة 
للعراق.وأكــد الوزيــر أن برنامج 
الوزارة يركز علــى تطوير قدرات 
خريجــي اجلامعــات العراقيــة 
وتنمية مهارتهم للحصول على 
اخلاص  القطاع  العمل عبر  فرص 

بالتعاون مع البنك الدولي.

في ســياق متصل قــال املمثل 
اخلاص لبعثــة البنك الدولي في 
العراق رمــزي نعمــان إن البنك 
إعمار  إعادة  الدولي اســهم في 
وتأهيل  احملــررة  املناطــق  بعض 
املدارس واجلسور في هذه املناطق 
، مؤكــداً العمــل علــى دعــم 
اســتراتيجية التعليــم العالي 
العراقي في تبنــي آليات وبرامج 
التعليم الرقمــي. من جانب اخر 
ثمن الوزيــر جهود الفريق الوزاري 

للتعليــم االلكتروني في العراق 
خالل فعالية التكرمي على هامش 
الــرأي عن تقديره  اجتماع هيئة 
لهذا الفريق الذي أسهم إسهاما 
العاجلة  البدائل  بلورة  مهما في 
والعمــل تأســيس منــط تعلم 
وتوجه  يتماشى  متطور  وتعليم 
املتقدم  العالــم  اجلامعــات في 
وينســجم مع توصيات منظمة 
اليونســكو فــي التحــول نحو 

اخلدمات التعليمية الرقمية.

شركة كي تؤكد استمرار 
عملياتها بشكل طبيعي 

»النهرين االسالمي« 
يطلق تمويل مرابحة 
وديعة تحت الطلب

اإلفراج عن )٣٧٩( نزيال 
خالل شهر اب الماضي 

تصنيع الحبوب تبحث الواقع اإلنتاجي
 والفني لمطحنة كركوك الحكومية

العراق والبنك الدولي بحثا دعم برامج التعليم 
الرقمي والحوكمة اإللكترونية
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الصباح اجلديد ــ وكاالت :
أعلنت احملكمــة األمريكية العليا أمس االول 
اجلمعة وفاة القاضية، روث بادر غينســبورغ، 
عن عمــر 87 عاما، ما يتيــح للرئيس دونالد 
ترامب فرصة لتعزيــز األغلبية احملافظة في 

احملكمة.
وغينســبورغ تعتبــر ثاني امــرأة بني قضاة 
احملكمة العليا، وخدمت في منصبها مدة 27 
عاما، وهي من رموز املدافعني عن حقوق املرأة، 
ومن أيقونــات الليبراليــني األمريكيني، وقد 
وافتها املنية في منزلها بواشــنطن بسبب 
البنكرياس، حســبما  مضاعفات ســرطان 

قالت احملكمة في بيان بهذا اخلصوص.
أشــاد ترامب بـ”احلياة الرائعة” التي عاشتها 
غينســبورغ، بعــد أن وصله نبــأ وفاتها من 
صحافيــني خالل مشــاركته فــي مهرجان 

انتخابي في مينيسوتا.
مــن جهتــه، صــرح املرشــح الدميقراطي 
لالنتخابات الرئاســية، جو بايــدن، أن تعيني 
خليفة لغينسبورغ يجب تأجيله إلى ما بعد 

انتخاب رئيس جديد للبالد.
وقال بايدن للصحافيني: “يجب على الناخبني 
اختيار الرئيس وعلى الرئيس املنتخب اختيار 

قاض جديد لينظر فيه مجلس الشيوخ”.
وقبل شــهرين من االنتخابات الرئاسية، من 
املرجــح أن تدفــع وفاة غينســبورغ الرئيس 
ترامب إلى املســارعة لتعيــني خليفة لها، 
ما قد يغير بشــدة من التوازن األيديولوجي 
داخل احملكمــة العليا التي يحظى احملافظون 

باألغلبية فيها بواقع خمسة مقابل أربعة.
ويتوقع في حال تســمية ترامب لقاض بديل 
أن تتــم املصادقة عليه بســرعة قياســية 
فــي مجلس الشــيوخ الذي يهيمــن عليه 
اجلمهوريــون، وذلــك بهدف تأمــني غالبية 
مريحة للمحافظني في هــذه احملكمة التي 
متلك الكلمة الفصل فــي عدد من القضايا 
احلساسة التي ينقســم حولها االمريكيون 
مثــل اإلجهــاض واقتناء الســالح وعقوبة 

اإلعدام.
وكان ترامــب قــد عــني اثنني مــن القضاة 
احملافظني في وقت ســابق في احملكمة العليا 
التي يحتفظ املعينون فيها مبناصبهم مدى 

احلياة.

متابعة ـ الصباح الجديد :
أمنيــون  مســؤولون  حــذر 
قدرة  من  وغربيون،  أميركيون 
العودة  علــى  داعش  تنظيم 
مــرة ثانيــة، رغــم الهزائم 
بســبب  لها،  تعــرض  التي 
االحتياطيات املالية واإليرادات 
التــي الزال يحتفــظ بهــا، 
ستريت  وول  لصحيفة  وفقا 

جورنال. 
التنظيم مجموعة  وميتلــك 
واألصول تصل  الشركات  من 
قيمتهــا إلى مئــات املاليني 
مــن الــدوالرات فــي جميع 
وآسيا  األوسط  الشرق  أنحاء 
الوسطى، بحسب تصريحات 
والســجالت  املســؤولني 

احلكومية.
التنظيم  إن  املسؤولون  وقال 
ال يزال يبتز الســكان احملليني 
فــي األماكــن التــي يوجد 
دخال  ويتلقى  أنصــاره،  فيها 
من الشــركات التي استولى 
عليهــا خالل فتــرة حكمه، 
باإلضافة إلى دخله من االجتار 

بالبشر.
وكان التحالــف الدولــي قد 
جنح في هزمية التنظيم وقتل 
قائده أبو بكر البغدادي، وحترير 

املدن العراقية والسورية التي 
ســيطر عليها، وحرمانه من 
دخله  مصــادر  مــن  الكثير 
النفط  مبيعات  من  القادمة 
واملصارف  الضرائب  وحتصيل 

احمللية التي استولى عليها.
ماكنيزي  فرانك  اجلنرال  وقال 
في الشهر املاضي،  املسؤول 
املركزيــة  القيــادة  عــن 
“الظــروف  األميركيــة: 
األساســية التي ســمحت 
بظهور داعش ال تزال قائمة”، 
التطلع  يواصلــون   “ وأضاف 
على  السيطرة  استعادة  إلى 
بعض األماكن، لديهم القدرة 
على القيام بذلــك في فترة 

زمنية قصيرة نسبًيا “.
ويرى املســؤولون األميركيون 
إلى أن مؤشرات القوة املالية 
للتنظيم تزيد من اخملاوف من 
أن داعش ســيظل قادرًا على 
متويــل الهجمات لســنوات 
قادمــة على األقــل، وتتزايد 
واشــنطن  إعالن  مع  اخملاوف 
تخفيض تواجدها العسكري 

في العراق.
الهجمات  تصاعــد  وبعــد 
األخيرة، حذرت  األشــهر  في 
وكالــة اســتخبارات الدفاع 

أن  من  مؤخــرًا  األميركيــة، 
أرض خصبة  لديــه  داعــش 
الســتعادة القــوة املفقودة، 
املسؤولني  بعض  ويشــكك 
قــدرة  فــي  األميركيــني 
العراق  في  احمللية  السلطات 

وسوريا على كبت التنظيم.
املاليــة  اجملموعــة  وكانــت 
ملكافحة  اجلنسيات  متعددة 
ذكرت  املاضي  الشهر  داعش، 
في بيان لها: “ال تزال اجلماعة 
اإلرهابية مصممة على إعادة 
وممارســة  صفوفها  جتميــع 
العنف ضد شركاء التحالف 
والسكان احملليني أينما كانت 
موجودة  وشبكاتها  خالياها. 

في جميع أنحاء العالم”. 
وتقدر وزارة اخلزانة األميركية 
أن احتياطيــات التنظيم قد 
تصل إلــى 300 مليون دوالر، 
بينمــا أعلنــت األمم املتحدة 
أنها تقدر بـ 100 مليون دوالر 

على األقل.
مايكل  قــال  جانبــه،  مــن 
نايتس من معهد واشــنطن 
لسياسة الشرق األدنى، الذي 
للحكومة  املشــورة  يقــدم 
لديه  “التنظيم  األميركيــة: 
التحتية  البنية  الكثير مــن 

في  يحتفظ  زال  ال  واخملــزون. 
أســلحة  مبخابــئ  العــراق 
نارية وأشياء  ودراجات  وقنابل 

أخرى الزمة للضربات.
للحكومة  مستشارون  وأكد 
األميركيــة أن الوثائــق التي 
التحالف  قوات  اســتعادتها 
بعد ســقوط داعش أظهرت 
أن التنظيــم كان يســتثمر 
مئات املاليني من الدوالرات في 
أعمال مشروعة، مبا في ذلك 
األخرى،  والعقــارات  الفنادق 
وأشــاروا إلــى أن احملققــني 
يعملون على حتديد الشركات 
وإغالقها من خالل العقوبات.

وعــن مصــادر دخلــه، ذكر 
اإلرهاب  مكافحة  مســؤولو 
في أميــركا،  أن تهريب التبغ 
اإليــرادات  مصادر  أحــد  هو 
للتنظيم، حيث يسيطر على 
حصــة من ســوق التبغ في 
أفغانســتان وباكستان تبلغ 
قيمتهــا مئــات املاليني من 

الدوالرات.
كما ســعى التنظيــم إلى 
كورونا  جائحــة  اســتغالل 
واالجتار في مواد احلماية، فقد 
وجد محققون أن رجل أعمال 
تابــع للتنظيم في تركيا باع 

من  وغيرها  الوجهــة  أقنعة 
معدات احلماية الشــخصية 
علــى اإلنترنت، كمــا أطلق 
حمالت فــي مواقع التواصل 
األموال  جلمــع  االجتماعــي 
لعائــالت املقاتلــني الذيــن 
يعيشــون في مخيم الهول 
بالقرب من احلدود الســورية 

العراقية.
أن  إلــى  وأملــح مســؤولون 
التنظيــم يقــوم بتحويــل 
األمــوال من معاقــل الدولة 
اإلسالمية السابقة في شرق 

سوريا إلى دبي وعبر تركيا. 
من  املســؤولون  حــذر  كما 
اســتغالل التنظيم للعملة 
وتهريــب  جلمــع  املشــفرة 
جاكوب  هانز  وقــال  األموال، 
السابق  املنســق  شــندلر، 
املتحــدة:  األمم  لعقوبــات 
“العملة املشــفرة هي ثغرة 
هائلــة لداعــش واإلرهابيني 
تتدخل  لــم  مــا  اآلخريــن. 
هــذا  وتنظــم  احلكومــات 
أكبر، فمن  القطاع بشــكل 
الصعــب إن لــم يكــن من 
املســتحيل الكشــف على 
املستفيدين  عن  اليقني  وجه 

النهائيني”.

وفاة أكبر قاضية 
بالمحكمة العليا 

األميركية 

خبراء أمن يحذرون من داعش بسبب“احتياطيات مالية ضخمة
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إرســال  املتحدة  الواليــات  قررت 
تعزيزات عسكرية إلى سوريا بعد 
القوات  تكرار االشــتباكات مــع 
التوتر  وتصاعد  هناك،  الروســية 

بني البلدين.
وقــال بيان نشــرته قــوة املهام 
شملت  التعزيزات  إن  املشــتركة 
القتالية  املشــاة  مركبات  وصول 
من نوع أم2أي2 برادلي إلى شمال 
احلماية  توفير  بهدف  سوريا  شرق 
التحالف  لشركاء  التابعة  للقوة 
في معركتها املســتمرة من أجل 

هزمية داعش.
واعتبر البيــان أنه على الرغم من 
الهزمية اإلقليميــة التي مني بها 
التنظيم املتطرف وتدهور قيادته، 
أيديولوجيته على  تراجــع  وبداية 
نطاق واسع  “ال تزال هذه اجلماعات 
املتطرفة العنيفة تشكل تهديداً.
وأضــاف البيــان الــذي نقل عن 
العقيــد وايــن ماروتــو املتحدث 
باسم عملية العزم الصلب قوله، 
أن عودة ظهور داعش سيظل ميثل 
يتم  مالم  للغاية،  واقعياً  احتماالً 

االستمرار في الضغط عليه.
البيــان لفــت إلــى أن التحالف 
بالعمل  داعش ملتزم  الدولي ضد 
احملليني”  وإلى جانب شركائنا  “مع 
فــي إشــارة إلــى قوات ســوريا 
الهزمية  لضمــان  الدميقراطيــة 

احلتمية لداعش.
وقال مسؤولون أمريكيون إن ستة 
عربات مقاتلة من نوع برادلي و100 
جندي ســيكونون ضمن تعزيزات 
فــي طريقها لالنتشــار شــمال 

شرقي سوريا.
وتصاعــدت حــوادث االشــتباك 
بــني القوات األمريكيــة والقوات 

الروســية التي تقوم بدوريات في 
املناطق الشــمالية الشرقية من 

سوريا.
وأوضح بيل أربن، املتحدث باســم 
اجليش  فــي  املركزيــة  القيــادة 
األمريكــي، أن هذه اخلطوة تهدف 
إلى ضمان “سالمة قوات التحالف 

الدولي”.
وأضاف، فــي بيان رســمي امس 
“ال  املتحدة  الواليات  أن  الســبت، 
تســعى إلى أي مواجهة مع دولة 
أخرى في سوريا، ولكنها ستدافع 
عن قــوات التحالــف الدولي، إذا 

تطلب األمر ذلك”.

ولم يذكر أربن روســيا باالســم 
ولكن مســؤوال أمريكيا آخر أشار 
إليها في تصريح نقلته قناة أن بي 

سي اإلخبارية األمريكية.
يذكر  لــم  الذي  املســؤول،  وقال 
رسالة  التعزيزات  “هذه  إن  اسمه، 
واضحة إلى روسيا لتلتزم بقواعد 
إزالــة التوتــر املتفــق عليها بني 
وأطراف  روســيا  وإلى  الطرفــني، 
التصرفــات  لتتجنــب  أخــرى 
اآلمنة  وغيــر  االحترافيــة  غيــر 
واالســتفزازية في شمال شرقي 
ســوريا”. ونقلت أن بي ســي عن 
إن  قولــه  األمريكــي  املســؤول 

أرســلت  العســكرية  التعزيزات 
الروســية  القوات  ردع  أجــل  من 
ومنعها من دخول منطقة أمنية 
األمريكية  القوات  فيها  تنشــط 
ومليشــيا كرديــة. ووقعت على 
مدار أعــوام مواجهات بني القوات 
األمريكية والروســية في سوريا. 
ولكنها أخــذت طابعا أكثر عنفا 
فــي األســابيع األخيرة شــمال 
 7 شــرقي البــالد. فقــد أصيب 
جنــود أمريكيني فــي آب املاضي 
بعد اصطدام مع عربة عسكرية 
روسية. وتبادل األمريكيون والروس 
احلادث  في  بالتســبب  االتهامات 

الذي صور ونشر على موقع تويتر.
الروس  إن  املتحدة  الواليات  وقالت 
دخلوا منطقة أمنية وافقوا على 
أما روســيا فتقول  عدم دخولها، 
إنها أخطــرت الواليــات املتحدة 
ســتقوم  قواتها  بــأن  مســبقا 

بدوريات في تلك املنطقة.
وتنشــر الواليــات املتحــدة اآلن 
500 جنــدي في املنطقة من أجل 
تأمينهــا مــن هجمــات تنظيم 
الدولة اإلســالمية، وهو عدد أقل 
بكثيــر ممــا كانت عليــه القوات 

األمريكية في سوريا.
احلكومة  قــوات  روســيا  وتدعم 

الســورية، أما الواليــات املتحدة 
منذ  الكردية  املليشــيا  فتساعد 
إثر  البالد  النزاع املســلح في  بدء 

االنتفاضة الشعبية عام 2011.
وتعترض روسيا، التي تدعم نظام 
حكم الرئيس بشــار األسد، على 
الوجود العســكري األمريكي في 
األمريكي،  الرئيس  وكان  ســوريا. 
 2019 دونالــد ترامــب، قرر فــي 
سحب قوات قوامها 1000 جندي 
من سوريا كانوا يدعمون املليشيا 
الكردية.وقال بعدها إنه ســيبقي 
على عــدد من قواته هناك حلماية 

آبار النفط.

بعد تكرار االشتباكات مع القوات الروسية

قال مسؤولون 

أمريكيون إن ست 

عربات مقاتلة من نوع 

برادلي و100 جندي 

سيكونون ضمن 

تعزيزات في طريقها 

لالنتشار شمال شرقي 

سوريا

تعزيزات عسكرية ومركبات قتالية أميركية لحماية 
قوات التحالف في سوريا

حوار الطرشان مستمّر

متابعة ــ الصباح الجديد :

تعتــزم الواليات املتحــدة اإلعالن من 
طــرف واحد في نهاية األســبوع عن 
إعادة فــرض العقوبــات األممية على 
إيران، في خطــوة تقابل برفض دولي 

واسع وتهدد بزيادة عزلة واشنطن.
وقال املوفد األميركــي إيليوت أبرامز 
“كافة عقوبات األمم املتحدة على إيران 
ستكون ســارية من جديد في نهاية 

األسبوع.
إال أن واشــنطن تكاد أن تكون وحيدة 
ضد اجلميع في هذا املوقف إذ تعترض 
عليــه القــوى العظمــى األخــرى، 
روســيا والصني باإلضافة إلى احللفاء 

األوروبيني للواليات املتحدة.
كيف وصلنا إلى هــذه املواجهة بني 
أول قوة فــي العالم وســائر الدول؟ 

فهذا يعود إلى قبل شهر.
منتصــف آب ، وتلّقــت إدارة الرئيس 
دونالد ترامب منتصف آب انتاكســة 
كبيرة فــي مجلس األمن الدولي لدى 

محاولتها متديد حظر األسلحة على 
طهران الذي تنتهي مّدته في تشرين 

األول.
واّتهم وزيــر اخلارجية األميركي مايك 
بومبيو فرنســا وبريطانيا وأملانيا في 
هجوم اّتسم مبستوى نادر من العنف، 
بأنها “اختارت االنحياز إلى آيات اهلل” 
اإليرانيــني. وفّعل بومبيــو في 20 آب 
آلية “ســناب بــاك” املثيــرة للجدل 
التي يُفترض أن تســمح بإعادة فرض 
العقوبات األممية على إيران بعد شهر.

ورُفعــت هذه العقوبات عــام 2015، 
عندما تعّهدت طهران مبوجب االتفاق 
بعدم  النووي،  برنامجها  الدولي حول 

حيازة السالح النووي.
حوار طرشان 

إال أن ترامب يعتبــر هذا االتفاق الذي 
تفاوض بشأنه ســلفه الرئيس باراك 
الواليات  أوباما غيــر كاف وســحب 
2018 وأعاد فرض  املتحدة منه عــام 
أو تشــديد العقوبات األميركية على 

إيران.
أمــا اآلن فتتــذرع الواليــات املتحدة 
بوضعهــا كدولــة “مشــاركة” في 

انسحبت منه بصخب،  الذي  االتفاق 
بهدف وحيد هو تفعيل آلية “ســناب 

باك”.
وتعتــرض كافة الــدول األعضاء في 

إمكانية  على  تقريبــاً  األمن  مجلس 
استفادة واشــنطن من هذا الوضع، 
وبالتالي لم يســتجب مجلس األمن 

للمسعى األميركي.

لكن حوار الطرشــان يســتمّر إذ إن 
إدارة ترامب تنوي التصّرف وكأنه أُعيد 
فرض العقوبات الدولية على طهران، 
التصّرف  القــوى األخرى  فيما تعتزم 

وكأن شــيئاً لــم يكن. فهــل تكون 
تلك خطــوة رمزيــة للتذكير باخلّط 
األميركي املتشــدد حيــال طهران أو 

ينبغي توقع تدابير ملموسة أكثر؟
يؤكد مصــدر دبلوماســي أوروبي أن 
فّعلوا  أنهم  “ســيّدعون  األميركيني 
آلية سناب باك وبالتالي أن العقوبات 
عادت” لكن “هذه اخلطوة ليس لديها 
أي أساس قانوني” وبالتالي ال ميكن أن 

يكون لديها “أي أثر قانوني”.
ويتوقع دبلوماســي أممي أن “ال شيء 
ســيحدث” مضيفاً أن الوضع “أشبه 
بالضغط علــى الزناد من دون انطالق 

الرصاصة”.

“مفاجأة” ترامب؟ 
“أحادية  آخر بخطوة  دبلوماسي  يندد 
والصني  “روســيا  ويقــول  اجلانــب” 
األوروبيــني   ، بارتيــاح  ســتراقبان 

واألميركيني ينقسمون”.
لكــن اخلارجية األميركيــة تقول إن 
حظر األســلحة ســُيمدد “ملدة غير 
محــددة” وإن الكثير من األنشــطة 
اإليرانيــني  بالبرنامجــني  املرتبطــة 

النووي والبالستي ستصبح خاضعة 
الدولي.  املســتوى  على  للعقوبــات 
وتضيف أن الواليات املتحدة “ستقوم 
بكل مــا يلزم لضمــان تطبيق هذه 

العقوبات واحترامها”.
وقال بومبيو “سنمنع إيران من حيازة 
دبابــات صينية ومنظومــات دفاعية 
جوية روسية” مضيفاً “ننتظر من كل 
األمن”.  أن متتثل لقرارات مجلس  أمة 
وقد تثير هذه النقطة بالذات في امللف 
توتــراً جديداً إذ إن ترامب قد يعلن عن 
عقوبات ثانوية بحق كل دولة أو كيان 
ينتهــك العقوبات األممية، عبر عرقلة 
املالي  إلى الســوق والنظام  الوصول 
األميركيني. ويرى ريتشــارد غوان من 
“مجموعة األزمــات الدولية” للوقاية 
من النزاعات أن قبل ســتة أســابيع 
االنتخابــات األميركية  من خوضــه 
للفوز بواليــة ثانية، قد يرغب الرئيس 
األميركي فــي “إثارة املفاجــأة” أُثناء 
خطابه الثالثاء أمام اجلمعية العامة 
لألمم املتحدة “عبر اإلعالن عن عقوبة 
مالية” علــى الهيئة الدولية للتعبير 

عن “استيائه”.

تقرير

 تجاذب بين واشنطن ودول عدة بشأن إعادة فرض عقوبات على إيران
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بغداد - الصباح الجديد: 

عقـد وكيل وزارة الصناعة واملعادن 
املهنــدس  التخطيــط  لشــؤون 
إجتماعاً  يوسـف محمـد جاسـم 
املناسبة  واآلليات  الُسبل  ملناقشة 
إلكمال مشــروع خط نقل الطاقة 
الكهربائيــة بطاقــة ) ١٣٢ ( كي 
ڤي والذي تنفذه الشــركة العامة 
لصالــح  الفوالذيــة  للصناعــات 
الشــركة العامة للحديد والصلب 
ضمن مشروع تأهيل معامل احلديد 
االنتاج  خطــوط  لتغذية  والصلب 
نسبة  والذي وصلت  املشــروع  في 

إجنازه إلى ) ٧٥% ) .
وأشار الوكيل إلى جهود الوزارة في 
إلجناز مشروع  الالزم  التمويل  توفير 
بأســرع  والصلب  التأهيل للحديد 
وقت ممكن وإكمــال جميع العقود 
األخرى ذات العالقة مبشروع التأهيل 
من أجل عودة حركة العمل واإلنتاج 
في هذا الصرح الصناعي ألهميته 
الكبيــرة للعراق عموماً ومحافظة 

البصرة بشكل خـاص . 
علــى صعيــد اخر بحثـــت هيئة 
البحث والتطويــر الصناعي إحدى 
تشــكيالت وزارة الصناعة واملعادن 
نقابــة  املشــترك مــع  التعــاون 
الكيميائيــن العراقيــن لدعــم 
التســهيالت  ُكل  وتقدمي  اخلريجن 
لهم لغرض إنشاء مشاريع صغيرة 

ومبايســهم فــي توفيــر منتجات 
محلية تضاهي املستورد 

وأستعرض مدير عام الهيئة طبيعة 
نشاط وعمل مراكز الهيأة التسعة 
والبشــرية  املاديــة  واإلمكانيــات 
املتاحــة واملتمثلة بأكثــر من ) ٦٠ 
مجال  فــي  تخصصيا  ( مختبــرا 
الصناعات الكيمياوية والهندسية 
وقرابة ) ٧٠٠ ( باحث وفني بخبرات 
عملية تصل إلى أكثر من ) ٢٥ ( عاماً 
فيمــا قدمت نقيــب الكيميائين 
شــرحاً مفصالً عن جهود النقابة 
من خالل إعداد دراســات لتشغيل 
الشــباب العاطلن عن العمل من 
املنتمن الــى النقابــة وقد ناقش 
اجلانبــان مجموعــة مــن األفكار 
واملقترحــات التي تصب في خدمة 
والكيميائين  عام  بشكل  الشباب 
بشكل خاص ومت التوصل إلى إتفاق 
أولي يقضي بتوقيــع آلية للتعاون 
بن الطرفن ســيتم اعداد بنودها 
. إلى ذلك أعرب  وتوقيعها قريبـــاً 
للهيأة  النقابــة عن شــكره  وفد 
ملا ملســوه من رغبــة حقيقية في 
من  لعدد  الدعوة  موجهن  التعاون 
اخملتصن في الهيأة حلضور إجتماع 
ســيجري  النقابة  جمللس  موســع 
خالله مناقشة التقرير الذي سيتم 
ووزير  الــوزراء  رئيس  لدولــة  رفعه 
بتوفير  واخلاص  واملعــادن  الصناعة 
فرص عمل للشباب حيث أبدى مدير 
لتسخير  اإلســتعداد  الهيئة  عام 

إمكانيات الهيأة إلحتضان الشباب 
العلمية  طاقاتهم  من  واإلستفادة 
، مشــيراً إلى أن املرحلــة القادمة 
ســتكون مرحلــة تقــدمي اخلدمة 
املباشــرة للمجتمع من خالل دعم 
الـــوزارة ومنظمـــات  شركـــات 
والنقابـــات  املدنـــي  اجملتمـــع 
والهيـئات التـــي تسعـى خلدمـة 

البلـد.
الى ذلك بحثـــت الشركة العامة 
إحــدى  اإللكترونيــة  لألنظمــة 
شــركات وزارة الصناعــة واملعادن 
ُســبل التعاون املشــترك مع وزارة 

التخطيط . 
فقد أجرى مدير عـــام الشـــركة 
الكعبــــي  املهنـــدس أحمــــد 
زيـارة إلى مقـــر وزارة التخطيـط 
إجتماع مع  جـــرى خاللها عقــد 
الدكتـورة  التخطيـط  وزارة  وكيـل 
املهندسـة أزهـــار حسن : ومديـر 
عــام املركـــز الوطني للتطويـــر 
اإلداري ماهـــر عبد احلسيـن ومدير 
عام دائرة تكنولوجيـــا املعلومـات 
عبــــاس عبـــد الكاظـم لعرض 
العامــة  الشركـــة  إمكانيــات 
فــي  اإللكترونيــة  لألنظمــة 
مجــال إنتـــاج البرامـــج واإلدارة 
اإللكترونيـــة واحلوكمــة وقد بن 
الكعبي إستعداد شركتـه لتقـدمي 
جميـــع اخلدمات األخـرى وتوفيــر 
اإلمكانيــات التـــي حتتاجها وزارة 

التخطيط .

تسعى لدعم الخريجين النشاء مشاريع صغيرة لدوران حركة االنتاج  

الصناعـة تناقش مراحـل إنجـاز مشروع خط نقـل
 الطاقـة الكهربائيـة لصالح الحديـد والصلـب

بغداد - الصباح الجديد:
النقل ناصر حســن  وزيــر  أعلن 
الشبلي، عن تقدمي عروض نهائية 
من قبل شــركة دايــوو الكورية 
التفاوض  قيــد  عقــود  ألربعــة 
النظر في قيمة  واعادة  والدراسة 

العقود والفترة الزمنية.
تلقت  بيان  الشــبلي في  وأوضح 
رووداو االعالمية نسخة  شــبكة 
منه، أن تقدمي العروض من شركة 
واالستشــاري  الكوريــة  دايــوو 
االيطالــي يتعلق أولها بانشــاء 
أرصفة احلاويات فــي ميناء الفاو 
خاص  الثاني  والعــرض  الكبيــر 
بالطريق الرابط بــن ميناء الفاو 
وأم قصــر والذي يربــط بالطريق 

الدولي.
وأضاف أن العــرض الثالث خاص 
بأعمال نفق قنــاة خور الزبير، أما 
باعمال  العرض األخيــر فيختص 
حفر حــوض امليناء ودفن املنطقة 

اخلاصة بساحة احلاويات.
يشــار إلى أن محافظــة البصرة 
تضم خمسة موانئ جتارية، وحتتل 
وارداتها الســنوية املرتبة الثالثة 
في العراق بعد النفط واالتصاالت.
وشــدد الشــبلي على ضرورة أن 
مطابقة  العــروض  هــذه  تكون 
واملتطلبــات  للمواصفــات 
االستشــاري  قبل  من  املوضوعة 
االيطالــي، مؤكــداً أنهــا قيــد 
لــم  واذا  والدراســة  التفــاوض 

القيمــة  تخفيــض  تتضمــن 
فإن  الزمنية  الفتــرة  واختصــار 
اســتقدام  الى  ســتلجأ  الوزارة 
عــروض شــركات عامليــة أخرى 
فــي حال لم تقدم شــركة دايوو 

عروضها خالل الفترة احملددة.
الربــط  أن  مختصــون  ويــرى 
السككي، الذي من املقرر ان توقع 
والكويت،  العراق  حكومتا  عليها 
من شــأنه أن يتســبب بخسائر 
اقتصاديــة كبيرة علــى العراق، 
السيما وأن املشــروع املذكور من 
شــأنه اقصاء املوانــئ العراقية، 
وبالتالي حتقيق الكويت استفادة 
كبرى من هذا املشــروع، بعكس 

العراق. 

بغداد - الصباح الجديد: 
الدوالر  صرف  اســعار  ســجلت 
نسبياً  اســتقراراً  السبت  امس 
في الســوق احمللية ببغداد وعدد 

من احملافظات االخرى .
حيث ســجلت بورصــة الكفاح 
123,000 لــكل مائــة دوالر ، في 
حن سجلت محال الصيرفة في 
االســواق احملليــة 122,500 لكل 
مائة دوالر سعر الشراء و123,500 

لكل مائة دوالر سعر البيع.
افتتــاح منفــذ عرعر   .. قريبــا 

احلدودي 
 االنبار – الصباح اجلديد 

أكد محافــظ االنبار علي فرحان 
الدليمي امس السبت، استكمال 
االستعدادات الفتتاح منفذ عرعر 

احلدودي قريباً.
جــاء ذلــك خــالل اســتقباله 
مديــر منفــذ عرعــر احلــدودي 

حيث  كاظــم،  حبيب  العميــد 
االســتعدادات  »استكمال  اكد 
املطلوبــة إلعادة افتتــاح املنفذ 
امــام حركــة التجــارة الدولية 
العربية  واململكــة  العــراق  بن 

السعودية في اقرب وقت ممكن«.
»تأمن  اللقاء  احملافظ خالل  واكد 
الطرق اخلارجية التي تربط املنفذ 
االنبــار وصوالً  مبركــز محافظة 

للعاصمة بغداد«.

 بغداد - الصباح الجديد: 
أعلن مصرف الرشيد احلكومي 
امس الســبت عــن تخفيض 
ســعر فائــدة منــح قــروض 
السيارات لتصل الى %5 سنويا 
وتســدد مــن الشــهر الثاني 

للمنح.
االعالمــي  املكتــب  وأوضــح 
للمصرف في بيان تلقت الصباح 

اجلديد نسخة منه،  ان »املصرف 
خصص فروع وشــركات جديدة 
لترويــج معامــالت املنــح في 
) شركة  وهي  واحملافظات  بغداد 
نوافذ التســوق الفروع ارخيته، 
الفيحاء، خالد  الصاحلية، احللة، 
بــن الوليــد، اجلزيــرة، اخلالص، 

الرمادي، بابا كركر، شيشن(«.
وأضــاف »أمــا شــركة البراق 

اخلاطف ففروعها هي ) السيف، 
العشــار، الكرامــة، الديوانية، 
الســماوة، الناصريــة، الغراف، 

الكوفة، واسط، كربالء(«.
ان »املصرف  الــى،  البيان  ولفت 
أعلن في وقت ســابق عن منح 
قروض لشــراء السيارات تتراوح 
مابن ) 30 الى 60 ( مليون دينار 

وجلميع الشرائح«.

الصباح الجديد - وكاالت: 
تعتــزم أملانيا تخفيــف قواعد 
اإلعســار مبوجــب مقترحــات 
وضعــت يــوم امس الســبت 
للمســاعدة في جتنــب موجة 
إفالســات فــي أكبــر اقتصاد 
في أوروبا بشــرط أن يكون لدى 
الشــركات املتضــررة من أزمة 
فيروس كورونا منوذج أعمال قوي.

حرًصا على جتنب حاالت اإلفالس 
 ، للعمال  اجلماعي  والتســريح 
أطلقــت حكومة املستشــارة 
أجنيــال ميــركل مجموعة من 
إجــراءات التحفيــز واإلغاثــة 
فيه  تســتعد  الذي  الوقت  في 
لها منذ  تراجــع  أملانيا ألكبــر 
احلــرب العاملية الثانيــة ، بعد 
بنســبة ٪9.7 غير  أن تقلصت 

مسبوقة في الربع الثاني.

كريســتن  العدل  وزيرة  وقالت 
المبرخت في بيان: »الشــركات 
التــي ميكن أن تظهــر للدائنن 
إلعــادة  واقعيــة  احتماليــة 
الهيكلة يجــب أن تكون قادرة 
علــى تنفيــذ مفهومها خارج 

إجراءات اإلعسار«.
مبوجب مســودة اإلصالح ، التي 
ستدخل حيز التنفيذ في بداية 
عام 2021 ، سيتم متديد املوعد 
النهائــي للشــركات لتقــدمي 
طلب إفالس إلى ســتة أسابيع 
من ثالثة أســابيع ، وســتطبق 
أكثــر  معاييــر  الســلطات 
املديونية  فحص  عند  استرخاء 

املفرطة.
بالفعل  احلكومة  اتخــذت  وقد 
خطوات مثل السماح للشركات 
التي تعاني من مشــاكل مالية 

تقدمي  بتأجيــل  الوباء  بســبب 
نهاية  حتــى  اإلفالس  طلبــات 
العام ، لتمديــد املوعد النهائي 

األصلي لنهاية سبتمبر.
 ، اإلجــراءات  هــذه  مبســاعدة 
التي  الشــركات  عدد  انخفض 
أعلنــت إفالســها فــي أملانيا 
بنســبة ٪6.2 إلــى 9،006 في 
النصــف األول من هــذا العام 
من  نفســها  بالفترة  مقارنــة 
إن  النقاد  يقــول  املاضي.  العام 
تعليق اإلعســار يؤخر ، لكنه ال 
مينع ، انهيار »شركات الزومبي« 

بشكل مصطنع.
ومع ذلك ، يقــول املدافعون عن 
خطــوات احلماية من اإلعســار 
إنها ســاعدت في جتنيب أملانيا 
ومنع  أعمق  اقتصاديًا  انكماًشا 

ارتفاع معدل البطالة.

دايوو الكورية تقدم عروضًا لمشاريع 
ستراتيجية في الموانئ العراقية

استقرار نسبي في سعر صرف الدوالر ببغداد 

»الرشيد« يخفض سعر فائدة قروض السيارات

المانيا تخطط إلصالحات لتجنب 
موجة اإلفالس بسبب كورونا
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جائزة

نصاصدار

ذاتها، تغتني عندما يضيف الشاعر لها 
ما ميأل بعض مســامات طياتها ( ص13.  
اما فصله الثاني فقد انحصر في عنوانه 
املتفرد بجملته االسمية التي حذف احد 
اركانها)الطريــق الى املابــن( الذي يركز 
فيــه الناقد على طبيعــة بنية قصيدة 
احلركة الثانية للحداثة الشــعرية التي 
جعلــت مــن القصيدة موضع ســؤال 
للوجــود وليــس موضــع اســتنتاج او 
انعكاس له وهذا يعني ان تنوعا واســعا 
جرى لقصيدة احلركــة الثانية للحداثة 
حيث متثل قصيدة ادونيس امنوذجا خاصا 
يجمع بن التراث واحلداثة عبر تضمينها 
صوفية معاصرة وشعرية ثقافية سماها 
اللغــة الثانية..( ص63. ويــرى الناقد ان 
املابينية موضوعة ذات مســارين: مسار 
يتحــرك بالشــعرية الى امام ومســار 
لتواكب مسارها  باجتاه مرجعها  يتحرك 
الى االمام فكل ازمنة القصيدة تتحرك. 
يعني ذلــك ان القصيدة كيــان مركب 
من االزمنــة واالمكنة موضع الســؤال 

املعرفي. وان القصيــدة ال تنتهي مبجرد 
على  ينفتح  املعرفــي  فأفقها  كتابتها. 
مدياتها اخملتلفة. لذا يقول الناقد)ابتدأت 
بالعنوان االشــكالي)الطريق الى املابن( 
لوجود هذا املفهوم مترسخا في شعرية 
املابينية  يقــول)ان  فالناقد  نصير فليح. 
وبحث  اختيــار   فــي شــعره)موضعة 
وحتويل(. و)اية صورة فيها ال تبقى ضمن 
معناها النحــوي واجلمالي بل تخرج الى 
التأويل واالستعارة والكناية. وهذا يعني 
ان التفكير يصاحب حتــوالت القصيدة. 
التفكير  علــى  )انفتاحها  الــى  اضافة 
الفلســفي أي ما يشكل عمقها تفكير 
متحــرك نحو افق ابعد مــن احلاضر هو 

عمق تأويلها..( س66..
رغم وجــه املــاء  / متددت نخلــة / كان 

الفضاء صغيرا
ولكن فسحة الظل تشتد بن الغصون 

قد نبني مركبا هنا
في فســحة الظل هذه ويحســب انه 

النهر..(
الظل(  بينية هنــا هي)فســحة  فاملــا 
التي ســيبني الشــاعر فيهــا مركبه 
كونها)شــكل من اشــكال املبادلة بن 
حــرارة وبــرودة، وبن ضياء وظــام، وبن 

كينونة طبيعية ولغة شعرية..(ص67..
وتكون متهيأة إلنتاج شــكل ثالث لهما 
وهــو املوضعة املظللة نفســها.. ولكن 
الظال لن تســتمر لضعف امكانياتها 
بالدميومة، فهي تشــكيل زمني/مكاني 
مؤقت، لذلك يكــون اللعب الفني فيها 
الثالث فركز  مركزا وسريعا. أما الفصل 
علــى معمارية الفضــاء والتركيز على 
التيمــة احملوريــة متمثلة بالنــواة.. اما 
الفضاء الشــعري والا تعين الفضائي 
الذي)هو عدم انتســاب أي فضاء محلي 
لقضيــة محــددة مبحليتها..(وهــذا ما 
يفعلــه ابراهيــم الكوني فــي تعامله 
مــع الصحراء يعن االمكنــة التي جتري 
فيها االحداث، لكنه في الوقت نفســه 
يطلق هــذه االمكنة اجلزئية في مفهوم 
الصحــراء لتصبــح من االمكنــة الا 
متعينــة فضائيا وهو مــا يفعله نصير 
فليح في اماكنه احمللية العراقية)مدينة 
الثورة وشــارع الرشــيد وبغداد اجلديدة 
ابي  وباب املعظم وشارع  امليدان  وساحة 

نواس..(ص101.
ثم ينتقل الى مفهوم الشعرية النقدية 
في فصلــه الرابــع كمفتــاح للدخول 
والوقــوف على  الشــاعر  الى قصائــد 
مجموعته)اماكنهار( في فصله اخلامس. 
اذ العروج الى الشكل والداللة. أما فصله 
الســادس فانحصر في دراســة وحتليل 
قصيدة)دانتي..زقاق..مدينــة الثورة( التي 

تبدأ بـ )قد ال تكون حيا  كما تظن( التي 
تضع املستهلك أمام سؤال الوجود)املوت 

في احلياة(..
خلف الزجاج يتكدس احلشد

طرائق غريبة للموت تظهر
يتكاثر الذباب على الصمت

والعيون التي ترمتي من خال الزجاج
حتدق فيك كالشمس

اذن لم يكن مخبأ
كنت في حلم الزجاج منذ البداية

عندما كنت وجها
وترسم في نخل البداية صورتك..

ففي النص جنــد ثمة ترنيمــة جنائزية 
عميقة يرددها الزقاق مســتعيرا نبراتها 

مــن جحيم دانتي آتية الــى زقاق صغير 
حتول الى مرآة زمنية تختزن كل املآســي 
اليومية وتودعها لغة وصورة في مخزنها 
احمللــي املنفتح على من ميلك طلســم 
الناقد  يستحضر  ثم  ابوابها..(/ ص129.. 
النــص الشعري)شــيخوخة( ويفككه 
ويحللــه ويقف علــى عواملــه ودالالته 
الكاشفة عن)قصة حب فاشل( لم يبق 
منه اال االثر.. وهذا ما تناوله في الفصل 
الســابع.. أما الفصل الثامن فقد تناول 
املاهي مساء(  فيه قصيدة)موت مدينة 
افــول مطبق  التي شــكلت صورة عن 
للواقع الذي يراه الشــاعر رؤية متجاوزة 
الى نص)بِا( بكسر  فاالنتقال  للمألوف.. 

الباء واتصاله بــا النافية املعترضة بن 
اجلار واجملــرور الذي يدل عليــه التنقيط 
..وهنا يكون كل شيء محكوم با والذي 
انحصر في الفصل التاسع. أما الفصل 
والنص)ذاته(.. ســائحا  فكان  العاشــر 
ومن ثم يعرج على نص)تناســخ( حتليا 
منحصرا في فصله احلادي عشــر والذي 

يبدأ بنص الشاعر:
في)حياة اخرى(

عرفت ساحة اسمها)امليدان( 
وشارعا بأعمدة متوالية

وذكرى البيوت اخملضبة في البعد..
لكنني في قبوي اآلن

أراقب الفصول التي تتعاقب في الكوة
وأعرف موتي

من حلظة نادرة يجددها االنتظار  /ص191
ففضــاء القصيــدة بني من االشــياء 
والكلمــات واحلركــة الفاعلــة هي في 
الكلمــات وليس في االشــياء...ففضاء 
القصيدة املشيد من االشياء يستنسخ 
تشــكاته من تعاقب الفصول وساحة 
امليدان والبيــوت اخملصبة بالبعد والقبوة 
تتعاقــب  التــي  والفصــول  والكــوة 
ص196... املنتظــر..(ص195ـ  واملــوت 
الثاني عشــر واالخير فقد  أما فصلــه 
حمل عنوان)غنوص( الذي يكشــف عن 
الطريقة الشــعرية للشاعر..)طريقة ال 
تخلو من مختبريــة جتريبية تقوم على 
تغريب االشــياء الواقعيــة وجعلها في 

حلظة احتدام ذاتي..( ص /197..
  من كل هذا نكتشف مدى عناية املنتج 
)الشاعر( بالتشــكيل اجلمالي الذي ينم 
عن قدرة بنائية خالقة لصور شعرية تقوم 
على مدركات عقلية تكشــف عن وعي 
شعري يقوم على وحدة موضوعية كونه 
يدفع بدينامية الكتابة الى اقصاها لكي 
تتوالــد صانعة رؤيا مكثفة تســبح في 
عاملها احللمي مع ســيطرة على الطاقة 
اللغوية بــكل ارتباطاتهــا. كون جوهر 
النص يكمن في احضان اخللفية اللغوية 
لتحقيــق الوظيفة الشــعرية ومن ثم 
التعبير) غير العادي عن عالم عادي( على 
حد تعبير جان كوهن...كل هذا اســتفز 
الناقــد ياســن النصيــر وكان)الطمي 
والرماد( كما نرى...والذي شــكل اضافة 
خاقة يزهو بها الفكر االنساني واملكتبة 
والباحثن  للدارسن  ومنهجا  االنسانية 
املعرفة.. كونه خطا خطوات نقدية  عن 
متقدمــة في جديتها حتليــا وتفكيكا 
وتقوميا تطبيقيــا كما في فصل )املابن( 

اخملتلف في مفهومه نقديا.

علوان السلمان

القصيدة الشعرية  صورة من صور الوعي 
االجتماعــي الذي هو انعــكاس للوجود 
االجتماعي، وســيلتها اللغــة  وغايتها 
االســهام في بناء االنســان الذي يتحول 
باســتلهامها الــى فعالية مشــحونة 
فنية،  مهارة  كونها  والتســاؤل،  باحلركة 
بابتعادهــا عن  التركيــز  وقــدرة علــى 
وااليجاز،  التكثيف  واعتمادها  الوصفية،  
التقنية في  فكانت ضربــا متميزا مــن 
القــدرة علــى ايجاد بنية شــمولية في 
اســطر محــدودة تتطلب وعيــا متميزا 

معنى ومبنى.
    والشــاعر نصيــر فليح فــي )اماكنــ 
نهار(/2010   شــكل جتربــة كتابية حتفز 
متلقيهــا علــى القراءة للكشــف عما 
قاله الشاعر بانها )مكاشفات عن جمال 
العالم وكآبته(  بعد ان ســبقتها )دائرة 
مقترحــة(/2007  املزولة(/1998)اشــارات 
و)الوجــود هنــا( /2008 .  وفيهــا يعتمد 
الشــاعر نســق التبويب، حيــث يندرج 
ضمن كل باب عدد مــن القصائد تتمثل 
في )دانتــي ـ مدينة الثورة ـ اعادات( الذي 
تضمن  ثمان قصائــد بعناوين حمل كل 
عنوان مفتــاح النص.. و) انا ـ ترســبات 
ـ دميومة(  التي احتضنت ســت عشــرة 
)اآلخرون(  بعنوان مشترك  احدها  قصيدة 
كونــه يحمل نفس الهــم.. و)اماكن, رمبا 
( التي احتضنت ســت عشــرة قصيدة 
..واحدة منها ثاثة احام . وانفردت واحدة 
 (chaos( بعنوانها املميز بلغته االنكليزية
والتي تعنــي الفوضى.  و) وطــن ـ باد ـ 
با..( شــكلت ثاث قصائــد.. و)املطلق ـ 
ايضا( ..واخيرا )مكاشــفات ـ مكاشفات 
ـ خامتة(. وهناك هوامــش وملحق نقدي 
بقلم الناقد ياســن النصير الذي وســع 
مديات قراءته لتكون منجزا نقديا شاما 

جملموع قصائدها بعنوان)الطمي والرماد(.
واســهم االحتاد العام لألدباء والكتاب في 
العراق في نشــره وانتشــاره/2020.. وقد 
اشتمل  على قسمن واثني عشر فصا.. 
مــن خالها يقــف على ماهية الشــعر 
وكونية العوالم احملليــة ومفهوم املكون 
واالسطوري  العابر  في  والكوني  الشعري 
وامللحمي والشعر والفكر في فصله االول 
الذي كانت داللته الســيميائية)مجاورات 
واســئلة( ســبقها مبقدمــة ومدخــل 
منه)أعــول فــي رؤيتــي النقديــة على 
امكانيــة تغطيــة شــعريته مبنهجية 
نقديــة منفتحة علــى الرؤيــة الكلية 
تعرجاتها  وبكل  مراحلها  بكل  لشعريته 
ومنحنياتها، فهي جتربــة منفتحة على 

»الطمي والرماد« والتجريبية الشعرية

أعلن منّظمو جائزة »بوكر« األدبية املهمة 
أن مــن بن الكتب الســتة التي اختيرت 
للمرحلــة النهائيــة من املنافســة أربع 
روايات هي باكورة نتــاج مؤلفيها، تتناول 
مواضيع عّدة كالتغّير املناخي والعنصرية 

والعاقات العائلية.
النهائيــة كتاب »ذيس  الائحــة  وتضّم 
مورنبل بادي« )»هذا اجلسد احملزن«( للكاتب 
تسيتســي دانغارميبغا من زميبابوي، وهو 
اجلزء الثالث من ثاثية تتناول قصة شابة 

من زميبابوي تعاني الفقر.
أمــا الكّتأب األربعــة الذين يشــاركون 
بروايات هي األولى لهم، فهم األميركيون 
دايان كــوك وأفني دوشــي وبراندن تيلور 
واإلســكتلندي دوغاس ســتيورات الذي 

يحمل أيضاً اجلنسية األميركية.
وتــدور الرواية اخليالية »ذي نيو وايلدرنس« 
)»الوحشــية اجلديدة«( لدايان كوك حول 

مدينــة تعاني آثــار األزمــة املناخية. 
وتعكــف الكاتبة راهنــاً على اقتباس 
ســيناريو من كتابها بعدما اشــترت 
»وورنــر براذرز« حقوق إنتاج مسلســل 

مستوحى منه.
أما »بورنت شــوغار« )»السّكر احملروق«( 
لألميركية أفني دوشــي فيستكشف 
العاقــة املعقــدة بــن أّم وابنتها في 

الهند املعاصرة.
وســتكون مازا منغيســتي أول كاتبة 
»بوكر«،  نهائيــات  إلى  تصــل  إثيوبية 
وهي اســتوحت قصة عائلتها لتأليف 
»ذا شــادو كينغ« )»ملك الظل«( الذي 
يتناول انتفاضة املواطنن العادين على 
االجتياح اإليطالي إلثيوبيا في ثاثينات 

القرن الفائت.
أمــا روايــة »شــاغي بــن« لدوغاس 
ســتيوارت فتدور أحداثها فــي عائلة 
تنتمــي إلــى الطبقــة العمالية في 
غاسكو، وتواجه الفقر وإدمان الكحول 

في ثمانينات القرن العشرين. وقد نشأ 
الكاتب نفسه في املدنية االسكتلندية 
قبل أن يغادرها للعمل في عالم األزياء 

في نيويورك.
وفــي »ريل اليف« )»احليــاة احلقيقية«( 
لألميركــي براندن تيلــور، قصة واالس، 
وهو شــاب منطٍو على نفســه يواجه 
العنصرية ما إن يلتحق باجلامعة، بعيداً 

من مسقطه أالباما.
وقرأت جلنة التحكيم ما مجموعة 162 
رواية نشــرت في بريطانيا أو في إيرلندا 
بن األول من تشرين األول/أكتوبر 2019 
واختاروا منها   2020 و30أيلول/سبتمبر 

سّتاً للمرحلة النهائية.
ومن املتوقع أن يُعلن اسم الفائز في 17 
تشــرين الثاني/نوفمبر، وسينال جائزة 
قدرها 50 ألــف جنيه )نحــو 65 ألف 
دوالر(، إضافة إلى شهرة عاملية مؤكدة.

*عن ميدل أيست أون الين

بغداد ـ الحسين بن خليل:

لألدباء  العــام  االحتاد  ضمن منشــورات 
والكتاب فــي العراق، صــدرت اجملموعة 
الشــعرية »فقه النشوة« للشاعر عمار 
ادبية  الى جانب اصــدارات  املســعودي، 
وثقافية وزعت الى االحتادات الفرعية في 
احملافظات, وكانــت اجملموعة من القطع 
املتوســط, ليكون منجــزا يرفد مكتبة 
قصيدة النثر بكتاب ميثل جتربة شــعرية 

رصينة. 
واوجز املســعودي بحديث عن اجملموعة، 
تشتمل  مجموعة  النشــوة  فقه  قائا: 
مخاضات وجــود كامل فــي ظل غياب 
والوجودي,  واالنســاني  الوطني  الشرط 
بدائل  بالكلمات إليجــاد  نحن نســعى 

جمالية عن واقع احلس املليء بكل هذا 
اخلراب وانقابات القيمة في شــرطنا 
الذي نتحسس منه مصداقية التاريخ 

الذي نحن عليه اليوم شاهدون.
ويرى الشاعر عمر السراي: إن اجملموعة  
عمار  للشاعر  النشــوة«  »فقه  كتاب 
املســعودي، مجموعة شعرية مهمة، 
كونها تعتمد احلداثة طريقا لها، فضا 
عن النــص املفتوح الذي ميثل كســرا 
لنسق التلقي لدى قارئ الشعر، ونزوحا 
نحو الرؤيــة البصرية اجلديدة التمثلة 

باألسطر التامة.
جتربة د.عمار املسعودي، جتربة مكتنزة 
باإلبداع، وقــد القت ذروتهــا في هذه 

اجملموعة القّيمة.
للناقد حميد حســن  من جهته كان 
جعفر دراسة نقدية وافية للمنجز جاء 

في سطور منها » ما تتميز به كتابات 
الشــاعر -عمــار املســعودي-عامة و 
-كتاب فقه النشوة -خاصة احتفاؤها 
باآلخــر - املــكان والزمان واالنســان /
املرأة-مع هيمنة تــكاد تكون مطلقة 
حلراك-األنا -حيث تتعدد اصوات القول 

/اخلطاب الشعري،
/النصوص  القصائــد  جميع ســكان 

قادرين على االدالء بتصوراتهم ،
مــا من قــوة قامعــة مانعــة في أن 
تقول املرأة /الكائــن الذي ال يغيب عن 
تواجــده داخل النص ،كل ما لديها من 
خال قدرة -أنا - الشــاعر على توجيه 
اخلطابــات التي متكــن املــرأة من أن 

تستعرض التواريخ املشتركة ».
»لقد كان للشــاعر العربي الكثير من 
التجــارب ،متكن من خالها ان يزيد من 

مســاحة العالم الذي يعيش وسطه 
من خال اخمليال، ليجد القارئ إن أنسنة 
تفاصيل احلياة فــي اجلزيرة أو في املدن 
منح الشــاعر فرصة منح ســاحه و 

فرسه و اطاله،
و الرمال والقبور واملوتى ،خصلة بشرية 
متكنت عبرهــا من ان تكــون مصدرا 
لإلنسان من أجل إعادة تشكيل احلياة 

.«
يذكر ان الشــاعر عمار املسعودي من 
مواليد كرباء، وعضو املكتب التنفيذي 
لاحتــاد العام عن الشــؤون الثقافية. 
حاصل على شــهادة الدكتوراه. ترأس 
احتــاد أدباء كربــاء لدورتــن, له عدة 
اصدارات ادبية اســتطاع الشــاعر ان 
يحتل مكانــة متميزة في الســاحة 

االدبية.

باكورات أدبية تطغى على ترشيحات جائزة »بوكر«*

»فقه النشوة » جديد عمار المسعودي

الشاعر نصير فليح في )اماكنــ 
نهار(/2010   شكل تجربة 

كتابية تحفز متلقيها على 
القراءة للكشف عما قاله 
الشاعر بانها )مكاشفات 

عن جمال العالم وكآبته(  
بعد ان سبقتها )دائرة 

المزولة(/1998)اشارات 
مقترحة(/2007 و)الوجود 

هنا( /2008 .  وفيها يعتمد 
الشاعر نسق التبويب، حيث 

يندرج ضمن كل باب عدد من 
القصائد تتمثل في )دانتي ـ 
مدينة الثورة ـ اعادات( الذي 

تضمن  ثمان قصائد بعناوين 
حمل كل عنوان مفتاح النص..

انتظاٌر بدّدُه 
الضباب

خالد الحّلي 

حلٌم ال ينتهي
حائٌر تأكُل رأسي األسئلْة

حائٌر ترمي بَي احلْيرُة في بحٍر عميْق
فأرى ما ال يراُه احلالُم احليراُن، ما 

يصبو إليه الّظاميُء الولهاُن، ما 
يرسمُه املوُج على وجٍه غريْق

منصتاً للماِء يحكي ما الذي عاناُه 
َغرْقاُه، وماذا تكتُم األسماُك، ماذا 

يُْشِغُل احلوريُة األجمُل، لكن َفْجأًة 
يخنُق أنفاسَي كابوٌس ويرمينَي 

ِشلْواَ في الطريْق
أَْسَتِفيُق

متألُ الفوضى عيوني الذاهلْة
ليس لي غيرِك من يُنهي همومي 

القاتلْة
هل ستأتَن إلْي؟

لتفّكي لِي إسار األسئلْة
لتعيدي لي وعوداً آفلْة

لتظّلي ُحلُماً ال ينتهي في مقلتْي
هل ستأتَن إلْي؟
هل ستأتَن إلْي؟

في صباٍح ما
مللمْت آهاُت عينيِك الدموْع
من بكاٍء نازٍف في األسئلْة

واختفى وجُهِك عّني، دوَن وعٍد 
برجوْع

وعيوني ذاهلْة
----------------

في صباٍح دون إشراقِة ضوْء
اِستيقظْت روحَي تسأْل

أين أنِت؟
لَم غبِت؟

لَم صارْت طرقاتي قاحلْة؟
لْم يُِجُب صوٌت

ولم يأِت الصدى
بعد أن بّددُه َمْكُر الضباْب

فتاشى في املدى
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عسل كردستان يلقى اهتماما دوليا
  لفــت انتاج عســل محافظة عراقيــة، إنتباه دولــة عظمى.
اذ  أصطحب رئيس شــبكة احتاد النحالني في اقليم كردســتان 
عارف شيرواني، القنصل االميريكي العام في االقليم }روب والر{، 
في جولة مبزرعة النحل اخلاصة بــه فيما تبادال اخلبرات في إنتاج 

العسل باقليم كردستان.
واضافــت القنصليــة االميريكيــة خالل بيان علــى صفحتها 
في منصة الفيس بوك ،ان العســل الــذي تنتجه مزرعة النحل 
لشــيرواني حاز على املركز األول في مهرجان عســل فرنســي 
مرموق اقيم في العام 2009. وبينت، انه وخالل السنوات االخيرة 
املنصرمة زاد انتاج اقليم كردســتان من العســل، الفتة الى ان 
اجلبــال توفر البيئة املالئمة لتربية النحل وانتاج العســل، والتي 
تعمل بدورها على تنمية وتنويع االقتصاد في اقليم كردســتان 

اضافة الى تلقيح احملاصيل الزراعية.

تحذير جديد من مشروبات الطاقة
حذر باحثون من جامعة موناش من أن بعض مشــروبات الطاقة 
حتتوي على مســتويات ضارة من بيروكســيد الهيدروجني، وهي 

مادة كيميائية تتواجد في املبيضات.
 ويعتقد الباحثون أن النتائج ميكن أن تســاعد في تفســير زيادة 

مخاطر اإلصابة بأنواع السرطان اخملتلفة. 
وقالت البروفيســورة لويز بينيت التي قادت الدراســة: »يشــير 
البحث إلى أن الناس يشــربون بيروكســيد الهيدروجني اخملفف 
عندما يستهلكون بعض مشروبات الطاقة. وتفسر اآلثار طويلة 
املدى بعض اجتاهات مخاطر اإلصابة بالسرطان في الفئة العمرية 
التي تســتهلك مشــروبات الطاقة.« وفقاً للباحثني، يستعمل 
بيروكســيد الهيدروجني في بعض مــواد التنظيف واملبيضات، 
وحتتوي بعض منتجات الطعام والشــراب على  كميات من هذا 

العنصر تصل إلى 0.5 ميليغرام. 
في حني أن هذا هو املستوى القانوني في أستراليا، فإن في العديد 
من البلدان األخرى، تكون املستويات املسموح بها أقل بكثير من 
0.5.  وبحسب البروفيســورة بينيت، فإن الباحثني قاموا بتحليل 
مستويات بيروكســيد الهيدروجني في مجموعة من املشروبات 
التجارية، ووجــدوا أن بعــض التركيبات الكيميائيــة ملكونات 

مشروبات الطاقة حتتوي على هذه املادة. 
ويأمــل الباحثون في أن يــؤدي البحث إلى اتبــاع معايير جديدة 
لتجنــب تضمني بيروكســيد الهيدروجني في هــذه األنواع من 

املشروبات، على وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.   

عجوز يبحث عن أصدقاء بعد وفاة زوجته
حظــي رجل ســبعيني مبوجة تعاطف واســعة على وســائل 
التواصــل االجتماعي، وانهالت عليه الرســائل من أشــخاص 
يطلبون صداقته، بعد أن انتشرت صورة الفتة وضعها على نافذة 
منزله، أعرب فيها عن شــعوره بالوحدة بعد وفــاة زوجته، وعن 
حاجته للتعرف علــى أصدقاء.وعّلق توني وليامز )75 عاما( لوحة 
على نافذة منزله في بريطانيا، كتب عليها: »لقد خســرت جو. 
زوجتي العزيــزة وتوأم روحي. ليس لدي أصدقاء أو عائلة.. ال يوجد 

أحد ألحتدث معه«.
وأضاف: »أجــد الصمت املتواصل على مدار 24 ســاعة عذاب ال 
ميكن حتمله.. أال ميكن ألحد أن يساعدني؟«.وخسر ويليامز زوجته 
في مايو املاضي، بعد صراع مع سرطان البنكرياس، وال يوجد لديه 

أي أبناء أو أصدقاء.
وبعــد وفاة زوجته، حاول ويليامز التعــرف على أصدقاء من خالل 
نشــر إعالن في صحيفة محلية، إال أنه لم يتلق أي اتصاالت، ثم 
حاول أن يطبع بطاقات صغيرة أشــبه ببطاقات العمل وتوزيعها 
على أشخاص في الســوبرماركت أو في منطقته، لتفشل هذه 

احملاولة أيضا.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد :

بقياس  مطالبني  الناس  أضحى 
يُتاح لهم  حرارة اجلسم قبل أن 
الدخول إلى احملال واملطاعم، في 
إطــار الوقاية من وبــاء كورونا، 
لكــن عدداً من خبــراء الصحة 
يشككون في هذا اإلجراء ويرون 
أنــه ال يســاعد علــى تطويق 

الفيروس.
ومنذ بــدء فيــروس كورونا في 
االنتشــار على نطاق واسع، في 
مطلع العام اجلاري، أخذت املراكز 
التجاريــة واملطاعــم واملقاهي 
تلزم كل زبون يرغب في الدخول 
إليها بــأن يخضع لقياس درجة 
احلرارة، إلى جانب شــروط أخرى 
مثــل ارتداء الكمامــة أو حتى 

القفازات.
وتلجــأ املراكــز التجاريــة إلى 
ألن  احلــرارة،  درجــة  قيــاس 
من  واحــداً  يشــكل  ارتفاعها 
وســط  الشــائعة  األعــراض 
املصابــني بفيــروس كورونا إلى 
جانب الصــداع وضيق التنفس 

والشعور بالتعب الشديد.
وبحســب صحيفــة »نيويورك 
تاميز«، فإن منتقدي قياس درجة 
احلــرارة في األبواب يشــككون 
كما  اإلجــراء،  هــذا  جناعة  في 
بـ«املســرحية«  يصفونه  أنهم 
و«الوهــم«، وذلك نظرا إلى عدة 

عوامل.
ويشكك هؤالء اخلبراء في جناعة 

إجراء قياس احلــرارة، ألنه عاجز 
عن رصد اإلصابة لدى األشخاص 
الذين ال تظهر عليهم األعراض 

من قبيل احلمــى، ومن املعروف 
عامليــا، أن معظــم املصابني ال 
يعانــون أي اضطرابــات، أي أن 

حرارتهم تبقى عادية في أغلب 
األحيان.

أما األشــخاص الذيــن أصيبوا 

بفيروس كورونا املســبب ملرض 
وارتفعــت درجة   ،19 »كوفيــد 
حرارتهــم، فمن املســتبعد، أن 

يخرجوا مــن الفراش إلى اخلارج 
التعب  وهم فــي حالــة مــن 
في  يتجولــوا  حتى  واإلنهــاك 
مركز جتاري أو يتناولوا عشاء في 

مطعم.
ويقول اخلبير الصحي األميركي، 
توماس ماكجني، إن هذا اإلجراء 
احلــرارة،  قيــاس  أي  الوقائــي، 
بوســعه أن يرصد عددا محدودا 
جدا فقط مــن حاملي العدوى، 
أن  ترتفــع حرارتهم دون  أي من 
ينتبهــوا إلــى ذلك، وهــذا أمر 

مستبعد.
وتبعــا لذلك، فإن هــذا اإلجراء 
قادر على رصد من هم في حالة 
إثر اإلصابة بعدوى  حرجة فقط 
الصني،  في  ظهرت  التي  كورونا 

أواخر العام املاضي.
ووفق معاييــر املراكز األميركية 
منها،  والوقاية  األمراض  ملراقبة 
فإنه ميكــن احلديث عن »حمى« 
تتجاوز  حني  مرتفعــة  حرارة  أو 
38 درجــة مئويــة، بينما حتوم 
الشــكوك بشــدة حــول دقة 
أبواب  في  املستخدمة  األجهزة 

احملالت واملراكز التجارية.
وفــي املنحــى نفســه، أكدت 
األميركية  الصحيــة  الهيئــة 
جتبر مسؤولي  لن  أنها  املرموقة 
املطــارات علــى قيــاس حرارة 
املسافرين الدوليني القادمني من 
دول مثل الصني والبرازيل، ابتداء 
من 14 سبتمبر اجلاري، والسبب 
هو أن هــذه األداة محدودة جدا 

من حيث الفعالية.

متابعة الصباح الجديد :
توصلت دراســة حديثــة إلى أن 
نظارات  يرتدون  الذين  األشخاص 
لإلصابة  عرضــة  أقــل  يكونون 
بفيروس »كورونا املستجد«، نحو 
خمس مرات عن غيرهم، بحسب 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية.

أن  دراسات عدة قد وجدت  كانت 
الفيروس ميكن أن يدخل اجلســم 
الرذاذ  عن طريق العني عبر طريق 
أو ملــس اليد، ووجدت الدراســة 
التي أجراهــا باحثون من الصني 
ونشــرت في دورية »جاما«، لطب 

العيــون أن ارتــداء النظارات قد 
بفيروس  اإلصابة  يقلل من خطر 

»كورونا«.
أجرى  الــذي  الفريــق  وأوضــح 
مستشــفى  مــن  الدراســة 
أنهم  نانتشــانغ،  جلامعة  تابعة 
يعتقدون أن السبب في ذلك هو 
أن النظــارات متنــع أو تقلل ملس 
مرتديها ألعينهــم ومن ثم نقل 
الفيروس من اليدين إلى العينني.

وكانت دراســات أُجريــت مؤخراً 
إنزمي  تنتــج  العيــون  إن  قالــت 
احملول لـ»األجنيوتنســني 2«، الذي 

يســتطيع الفيــروس من خالله 
تعتبر  ولهذا  للجســم،  الدخول 

العيون هدفاً رئيسياً للفيروس.
احلديثــة  الدراســة  وتوصلــت 
لنتائجها بعد فحص 276 مريضاً 
مصابون  بأنهــم  تشــخيص  مت 
الفترة  »كورونــا« خالل  بفيروس 
ما بــني 27 يناير )كانــون الثاني( 
و13 مارس )آذار( وارتدى 30 مريضاً 
منهــم نظارات طبيــة، كان من 
بينهم 16 حالــة قصر نظر و14 

حالة بُعد نظر.
ولم يرتِد أّي من األشخاص الذين 

مت تشخيص إصابتهم بالفيروس 
عدســات الصقــة أو خضعــوا 
لعمليــة جراحيــة لتصحيــح 
الرؤيــة، وكان الـ16 مريضاً الذين 
يرتدون  النظر  يعانون من قصــر 
النظارات ملــدة طويلة ألكثر من 
اليوم، وهو ما  ثماني ساعات في 

ميثل 5.8 في املائة.
وأوضح القائمون على الدراســة 
أن هــذا يعني أن الذيــن يرتدون 
نظارات تقل احتمالية إصابتهم 
بـ»كورونا«، مبعدل 5.4 مرة، مقارنة 

مبن مت تشخيص إصابتهم.

النظارات تقلل خطر اإلصابة بفيروس »كورونا«

خبراء يشككون بجدوى قياس حرارة الزبائن قبل دخول المحالت 

لقطة

معلومة

أحد جسور بغداد »عدسة: زياد متي«

متابعة الصباح الجديد :
يعد غســل املالبس من األنشــطة التي ميارسها 
البشــر يومياً حفاظاً على النظافة، إال أن دراسة 
جديدة حذرت من من اآلثار السلبية اخلطيرة التي 

تتعرض لها البيئة من جراء ذلك.
وذكرت دراســة قــام بهــا باحثون مــن جامعة 
كاليفورنيا في ســانتا باربرا بأميــركا، أنه عندما 
نغســل مالبســنا، يتم إطالق أليــاف دقيقة من 
األقمشــة االصطناعية، التي تتسرب بدورها إلى 
البيئة. وحذر العلماء من مقدار هذا »الزغب« الذي 

لوث األرض واحمليطات واألنهار حول العالم.
فمنذ انتشار األقمشة االصطناعية مثل النايلون 
والبوليســتر في خمســينيات القــرن املاضي، مت 
إطالق حوالي 5.6 مليون طن من األلياف في البيئة، 

حسب تقدير العلماء في الواليات املتحدة.
وبالرغم من أن نحو2.9 مليون طن من هذه األلياف، 
التي يقل طولهــا عن 5 مم، شــقت طريقها إلى 
محيطات العالم، فإن مشــكلة هذه األلياف هي 
أن لها تأثيرات سلبية متزايدة على األرض، وليست 

احمليطات واألنهار فقط.
ووفقــاً للفريق في جامعــة كاليفورنيا، فإن عدد 
األلياف التــي تبقى علــى األرض قد جتــاوز عدد 
األلياف التي تســربت إلى احمليطات، وذلك بفضل 

التقدم في مجال معاجلة مياه الصرف الصحي، إذ 
أصبحت أكثر قدرة على التقاط »الرغب«.

وبعــد التقاطها، يتم عادة دفن هــذه األلياف في 
مدافن النفايات، وفق ما ذكر موقع »ذي ناشيونال«.
وعايــن العلمــاء بيانــات بشــأن طــرق صناعة 
البالســتيك واســتهالكه،إضافة إلى دراسة آثار 
غســل املالبس بالغســاالت أو يدويا، ومدى تكرار 

هــذه العملية، إلــى جانب نوع مــواد التنظيف 
املســتخدمة وتاثيرها على كميــة األلياف التي 

تفقدها املالبس في أثناء الغسيل.
وقــدرت النتائج أنــه بني عامــي 1950 و2016، مت 
إطــالق 5.6 مليون طن من هذه األلياف من املالبس 
املغسولة، مع حدوث حوالي نصف هذه االنبعاثات 

في السنوات العشر املاضية.

تأثير خطير لغسيل المالبس على كوكب األرض

الجوزاءالثورالحمل

العذراءاألسدالسرطان

القوسالعقرب

إبتعد عن اجملاهرة بأفكارك وآرائك ومشاعرك، 
حاول أن تتكتم يــا عزيزي وأن تعمل بصمت 
وحتفظ. فكر جيداً قبل أي تصرف، وابتعد عن 
األعمال االنتقامية أو عن األحقاد والعدائية. 

العناد لن يفيدك.

مناسبة مهمة للتعبير عن قدراتك ومواهبك 
املميزة، وهذا ســيفاجىء بعضهم على نحو 
غير مسبوق. إذا كنت إلى جانب الشريك في 
األوقات الصعبة، فإنك ســتجده إلى جانبك 

عند أول اختبار.

جتنب العناد والتشــبث بأفكار بالية وال تقدم 
على صراعــات، أو خالفات، أوجــدل في هذا 
اليــوم. انتبــه لصحتك وانظر إلــى الفرص 
املتاحة، فقد حتقــق ضربة اقتصادية ناجحة، 

إال أنك تتحفظ في اإلعالن عن أعمالك. 

اندفاعــك غير املــدروس جتــاه اآلخرين، قد 
يدفعك إلــى ارتكاب أخطــاء غير متعمدة، 
فتريــث حتى تتجنب ذلــك. عليك أن تراعي 
ظروف الشريك وأوضاعه العائلية، وذلك يوفر 

عليك الكثير من املشكالت.

برهن عن ليونة ودماثة أخالق، وال تذهب نحو 
أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك املهني 
غير مريح. يحمــل إليك هذا اليــوم وضعاً 
عاطفياً مرضياً، فتســيطر على انفعاالتك 

وتبدو واثقاً بنفسك.

كن متسامحاً مع اآلخرين ألّن األدوار قد تتبدل 
يوماً ما، فتنقلب األمور ضدك وجتد نفســك 
مضطراً إلى حتّمــل ردات الفعل. ال تتخيل أن 
طيبة الشريك ستمنحك اجملال لتستمّر في 

اخلطأ.

ما تعانيه اليوم هو مجرد تراكمات قدمية لن 
تقــّدم أو تؤخر، وجتاوز ذلك ليس إال مســألة 
وقت. غيوم بسيطة وغير مؤثرة في العالقة 
مع الشريك، لكنها ستدفعك الى التفكير 

بايجابية أكبر في املستقبل. 

مشــروع مهــم للغاية يدفعك إلــى إعادة 
النظر في حســاباتك مجدداً، وخصوصاً أن 
للنتائج.  مســتقبلك املهني يتحّدد وفقــاً 
نظرتك إلى احلياة ســتختلف نحو مزيد من 

اإليجابية.

ال تترك اإلحباط يتسلل إلى وضعك النفسي، 
فالتفاؤل ســيكون هو احلّل املناســب لكل 
األمور العالقة. التركيز مطلوب بكثرة، وخلط 
األمور ستكون له نتائج سلبية وغير متوقعة. 

تضع نفسك في موقف حرج.

يوم من الهدوء يساعدك على تنظيم عملك 
على نحو أفضل، ذلك قياســاً مبا قد تتطلبه 
املرحلة املقبلة. أجــواء إيجابية في العالقة 
مع الشريك، وذلك يعود إلى تصفية القلوب 

بينكما بعد سوء التفاهم.

احلظ والفلك يقفــان إلى جانبك في األيام 
املقبلة، فحــاول أن تســتفيد من الوضع 
قدر املســتطاع لتحقيق مكاســب طال 
انتظارها. ابتعد عن الشكوك واألوهام جتاه 

الشريك.

الدلو الحوتالجدي

تتلقى اتصاالت متعــددة لدعمك والوقوف 
إلى جانبك، فحاول االســتفادة من ذلك قدر 
املستطاع لفتح صفحة جديدة في حياتك. 
عليك أن تبعث برســالة واضحة وحاسمة 

إلى الشريك قبل فوات األوان.

حظك اليـوم

الميزان
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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

بــارك وزير الشــباب والرياضة 
الفوز املســتحق  درجال  عدنان 
نادي  العراقيــة  الكــرة  ملمثل 
الشــرطة علــى اهلــي جدة 
الســعودي بهدفــن لهــدف، 
ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
من دور اجملموعات بدوري االبطال 
االســيوي ، مثمنا االداء الكبير 
ألبناء القيثــارة، مطالباً إياهم 
ببذل قصــارى جهدهم لتأكيد 
اليوم  مباراتهم  فــي  تفوقهم 
اجملموعة  حســم  أجــل  مــن 
وهم يالقون اســتقالل طهران 

االيراني.
ويلعب فريق نادي الشرطة ممثل 
الكــرة العراقية في الســاعة 
التاسعة من مساء اليوم االحد 
امام  والفاصلة  املهمة  مباراته 
استقالل طهران اإليراني ضمن 
اجلولة اخلامســة لدوري أبطال 
آسيا حلســاب اجملموعة االولى، 
حليفة  استاد  يضيفها  املباراة 
القطرية  العاصمة  في  الدولي 

الدوحة.
وبلــغ فريق االهلي الســعودي 
متصــدر اجملموعــة دور الـ 16 
للبطولــة برصيــد 6 نقــاط، 
والستقالل  نقاط   4 وللشرطة 
طهران نقطة واحدة، بعد الغاء 
اإلماراتي  الوحــدة  فريق  نتائج 

الذي انسحب من البطولة.
وســبق للشــرطة ان تعــادل 
اســتقالل  امام  ملثلــه  بهدف 
طهــران اإليراني بهــدف لكل 
منهما، فــي املباراة االولى التي 
فرانسوا حريري  ضيفها ملعب 
املاضي،  شباط  شهر  اربيل  في 
ســجل للفريق االيراني املدافع 

حسام كاظم باخلطأ في مرماه 
علي  ومتكن   ،24 الدقيقــة  في 
فائز انب يسجل هدف التعديل 
للشــرطة من ركلــة جزاء في 

الدقيقة 48.
من جانبه، رأى مدرب لياقة نادي 
الشــرطة لكرة القدم، احملترف 
انه  رودريغيز،  غونزالو  اإلسباني 

»من اجلنون« لعب ثالث مباريات 
خالل أســبوع وحد فــي دوري 
ابطال آســيا.. وتغلب الشرطة 
 1-2 الســعودي  األهلي  علــى 
اخلميس، بعدما خسر معه يوم 

االثنن املاضي بنتيجة 0-1.
وقــال رودريغيز عبــر صفحته 
على »فيســبوك«، »انا سعيد 

جــدا ألننــا اســتطعنا منح 
حلظــة ســعيدة للجماهيــر 
لكل  »شكرا  العراقية«.وأضاف 
التحضير  كالمكم الطيب عن 
البدنــي، لكن صدقوني االمر ال 
البدنية  اللياقة  مبــدرب  يتعلق 
قاتلوا  بالالعبن... كيــف  بــل 
يعملون  كيــف  النهاية،  حتى 

يتبعون  كيــف  التدريبات،  في 
اخلطــط التكتيكية... هم من 
يســتحقون كل الثنــاء وليس 
انا«.وتابــع »لدينا مباراة صعبة 
اليــوم.. مباراتنــا الثالثة في 7 
ايــام.. انــه امر جنونــي ولكن 
قصــارى  ســنبذل  كالعــادة، 

جهدنا انطلقوا يا رفاق«.
هــذا وتأكد غيــاب العب فريق 
نادي الشــرطة لكــرة القدم ، 
محمد قاسم، عن مباراة اليوم 
األحــد أمام نظيره اســتقالل 
طهران اإليرانــي، في إطار دوري 
أبطال آســيا.. يأتــي ذلك بعد 
قاســم،  محمد  إصابة  جتــدد 
أثناء مواجهة أهلي جدة، والتي 
انتهت بفوز الشــرطة بنتيجة 

.1-2
وقــال مصدر من داخــل بعثة 
الشرطة »غياب محمد قاسم 
أمر  االســتقالل،  مواجهة  عن 
مؤكــد، بعد جتــدد إصابته في 
اخللفية«.وأضــاف  العضلــة 
على محمد  تفــرض  »اإلصابة 
قاسم، الغياب ملدة 3 أيام على 
أن قاســم  أقل تقدير«.وأوضح 
خضع أول أمــس، للفحوصات 
مــن أجل تشــخيص ومعاجلة 
الدولي  أن  إلى  .. يشار  اإلصابة. 
محمد قاسم، انتقل من القوة 
اجلوية لصفوف الشرطة، وسط 
صفقة أثيــر حولها الكثير من 

اجلدل.

الشرطة يالقي استقالل طهران بهدف التأهل لثمن 
نهائي دوري أبطال آسيا

الزوراء يحصل على 
الرخصة اآلسيوية

مصطفى حسين يجدد 
تعاقده مع نفط الوسط

فتح ابواب مالعب 
التدريب لنادي الميناء 

التطبيعية تسعى لتأمين مباراة 
تجريبية مع منتخب اوزبكستان

الرقابة المالية تدقق ملف قرار 140الذي 
كلف بإدارة اموال اللجنة األولمبية

تجديد عقود ثنائي نفط 
ميسان

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن نادي الــزوراء، حصوله على الرخصة االســيوية بعد 
تطبيقــه معايير الترخيص املطلوبة.. وقــال عضو الهيئة 
االدارية للنادي عبد الرحمن رشــيد في بيان ان »نادي الزوراء 
يحصل علــى الرخصة اآلســيوية بعد تطبيقــه معايير 

الترخيص املطلوبة من قبل االحتاد اآلسيوي«.
واوضح ان »نادي الزوراء اصبح جاهزاً للمشــاركة في ملحق 

دوري ابطال اسيا املوسم املقبل«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جدد نادي نفط الوسط العراقي تعاقده مع الالعب مصطفى 
حســن ليواصل مشــواره مع عندليب الفرات األوســط 
للموســم الثالث على التوالي.. وقال مــدرب الفريق جمال 
علي لكووورة إن مصطفى حسن سينضم رسميا لتدريبات 
الفريق اعتبارا من األسبوع املقبل.. وأكد: »مصطفى حسن 
من الالعبــن الذين قدموا أداء مميزا مع نفط الوســط قبل 
إلغاء الدوري املاضي«. وكشــف أن نفط الوسط أكمل 90% 
من تعاقداته للموســم املقبل.وتابع: »هناك رغبة للتعاقد 
مــع العب محترف آخر، لنغلق القائمــة نهائيا، حيث بدأت 
التحضيرات للموســم اجلديد، وسيشــهد األسبوع املقبل 

وحدات تدريبية مكثفة بواقع وحدتن يوميا«.
يشار إلى أن نادي نفط الوسط تعاقد مع املدرب جمال علي 

لقيادة الفريق خلفا للمدرب السابق راضي شنيشل.

إعالم الوزارة:
إســتقبل وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال رئيس نادي 
املينــاء محمد جابــر واعضاء الهيئة االداريــة ، واكد الوزير 
خــالل حديثه حــرص وزارة الشــباب والرياضــة على دعم 
جميع االنديــة العراقية مبختلــف االلعاب دون اســتثناء 
كونها األساس في بناء الرياضة العراقية وإحتضان املوهبة 
الرياضية وهي واجهة البلد في مشاركاتها اخلارجية، منوها 
الى ان الوزارة جتتهد في تذليــل جميع العقبات التي تقف 

في طريق االنديـة . 
وبناء على مناشــدة مــن النادي وجه درجــال بفتح مالعب 
التدريــب في املدينة الرياضية لفريق امليناء مع تقدمي الدعم 
والتسهيالت املمكنة للفريق من اجل اجراء وحداته التدريبية 
، موضحا في حديثه للهيئة االدارية مدى اهمية هذا الفريق 
واملكانة اجلماهيرية الكبيرة التــي يحظى بها في الرياضة 
العراقية كونه واحد من اعرق االندية العراقية وأسهم برفد 
املنتخبات الوطنية بالعديد من الرياضين والنجوم الكبار ، 
ووعد الوزير درجال بزيارة قريبة الى محافظة البصرة لالطالع 
على الواقع الرياضي والبنى التحتية بصورة اقرب سيما في 
ظل وجود العديد من املنشــآت الرياضيــة الكبيرة التابعة 
الى وزارة الشــباب بعضها يعمل وبعضها اآلخر قيد االجناز، 
ونســعى إلكماله بجهد حثيث وتســخيره خدمًة لرياضة 

البلد، وشباب ورياضيي وأبناء احملافظة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 خاطبــت الهيئــة التطبيعية 
لالحتــاد العراقــي لكــرة القدم 
االحتــاد االوزبكي ، بشــأن اقامة 
مبــاراة وديــة بــن املنتخبــن 
حتضيرا  املقبلــة  الفتــرة  خالل 
للتصفيات اآلســيوية املزدوجة.. 
التطبيعية  الهيئــة  وطالبــت 
املباراة  باقامة  االوزبكــي  اجلانب 
في الســابع عشــر من تشرين 
الثاني املقبل فــي دولة االمارات 

العربية املتحدة.
موافقة  التطبيعيــة  وتنتظــر 
االحتــاد االوزبكــي علــى خوض 
املباراة، من اجل اعتمادها بشكل 
املنتخب  منهاج  ضمن  رســمي 
املقرر في تشرين الثاني ، بخوض 
مباراتن وديتن بعد تأمن مباراة 
مــع منتخب ُعمان فــي الثالث 
عشــر مــن الشــهر نفســه.. 
وكان مــدرب املنتخــب العراقي 
ستريتشكو كاتانيتش قد طالب 

التطبيعيــة بتأمــن مباراتــن 
جتريبيتن في شهر تشرين الثاني 

املقبل.
مــن جانب اخر، طلــب املنتخب 
مواجهة  القــدم  لكرة  العماني 
املنتخب العراقــي وديا في إطار 
معســكره التحضيــري الــذي 
ســيقام فــي دبي، في تشــرين 
اســتعدادا  املقبــل،  الثانــي 
 2022 العالم  كأس  لتصفيــات 

وكأس آسيا 2023.. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتدقيق  املالية  الرقابة  باشــرت 
140 الصــادر من مجلس  ملف 
الــوزراء والــذي اشــرف علــى 
الرياضة العراقية ملدة 10 أشهر 
قبل إقرار قانون اللجنة األوملبية 

العراقية.
وزارة الشــباب  وقال مصدر في 
والرياضــة أن الرقابــة املاليــة 
ســتدقق جميع ملف قرار 140 
الذي كلف بــإدارة اموال اللجنة 

املاضي  العــام  فــي  األوملبيــة 
باإلضافــة إلى تدقيــق األموال 
في وزارة الشــباب والرياضة وأن 
الرقابة  لــدى  مؤشــرات  هناك 
املالية بخروقات كبيرة ســيتم 
الكشف عنها بانتهاء التدقيق.. 
وبــن املصــدر أن الرقابة املالية 
ســتدقق أيضا ملفات االحتادات 
املال  للوقوف علــى  الرياضيــة 
املصــروف لهــا خصوصــا وأن 
مشاكل مالية كثيرة حدثت بن 

االحتادات وجلنــة القرار . وأوضح 
أن تبــادل االتهامات بن األطراف 
حول التالعب باملال العام سيتم 
كشــفه مــن خــالل التدقيق 
الدقيــق في ســجالت الصرف 
والتحقــق مــن جميــع املبالغ 
مت  والتي  لالحتــادات  املصروفــة 
سحبها من وزارة املالية للوقوف 
والتأكــد مــن ســالمة موقف 
اللجنة من عدمه وتقييم نزاهة 

االحتادات الرياضية ماليا.

بغداد ـ الصباح الجديد:
جددت إدارة نادي نفط ميســان تعاقــد اثنن من أبرز العبي 
الفريق، اســتعدادا ملنافسات املوســم املقبل لكرة القدم.. 
وصرح املنسق اإلعالمي لنفط ميسان مهند الالمي: »اإلدارة 
جنحت فــي جتديد عقــد الثنائي كرار علي وأحمد ســعيد 
ليواصال رحلتهما معنا في املوســم املقبل، حتت إشــراف 

املدرب الشاب رزاق فرحان«.
وقــال إن النادي يأمــل أن تنطلق تدريباته مطلع األســبوع 
املقبــل حتضيرا ملنافســات الــدوري بعد أن أكمــل الفريق 
تعاقداته بنســبة كبيرة حيث منحت اإلدارة الضوء األخضر 
للمدرب رزاق فرحان الختيار القائمة النهائية.. يشــار إلى أن 
إدارة نادي نفط ميســان تعاقدت مع املدرب رزاق فرحان خلفا 

للمدرب السابق أحمد دحام.
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بغداد ـ فالح الناصر:

يترقب منتخبنــا الوطني لكرة القدم 
للصم املشاركة في بطولة آسيا التي 
تأجلت من نهايــة العام املاضي 2019 
إلــى اواخر هذا العام بســبب فايروس 
الكابنت  يقــوده  واملنتخــب  كورونــا، 
حسن  ويســاعده  اجلليل  عبد  صباح 
املرمى جمال  الشــافي ومدرب حراس 
حمــودي، وحميد طــارق معاجلا، ومن 
املؤمل ان تســتانف التدريبــات قريبا 
مبلعب الراحل علي حســن شــهاب 
في املدينة الشــبابية/ وزارة الشــباب 
والرياضــة، وملعــب املركــز الوطني 
للموهيــة الرياضية في مجمع ملعب 
الصم  منتخب  وكان  الدولي.  الشعب 
انهى معسكرا تدريبيا في أربيل اجرى 
فيــه تدريبات مكثفة مــع 5 مباريات 
الفني  اجلانبــن  تعزيز  في  أســهمت 
والبدنــي لالعبن، مــن جانبه وصف 
املعالج الطبي للمنتخب، حميد طارق، 
التدريبية بصورة عامة  ان املعسكرات 
خطوة مهمة فــي تعزيز رحلة االعداد 
بالنحو االيجابي حتضيرا لالستحقاقات 

املقبلة، فقد كانــت للمنتخب فرصة 
جيدة في اقامة املعسكر التدريبي في 
أربيل واجراء تدريبات ومباريات اسهمت 
في ارتفاع اجلانب البدني لالعبن، وكان 

اجلميع بدرجة جاهزية تامة.
واوضح انه يعمل في اللجنة الباراملبية 
منــذ يوم 16 آيــار 2016، ووجد الدعم 
واملســاندة من الدكتور عقيل حميد، 
ونائبيه خالد رشــك واحمــد العاني، 
الذين  اإلداريــة للجنة  الهيئة  وجميع 
يعملون بشــكل متواصل إلى االرتقاء 

البطوالت  عبــر  الالعبــن  مبؤهــالت 
احملليةمــن املنتظمة واعــداد الالعبن 
الوطنية بهدف  املنتخبات  لتشكيالت 
احلصول علــى اإلجنازات ورفد مكتبهتا 

بالكؤوس واألوسمة.
وبــن ان االهتمام باملــالكات الطبية 
العاملة في اللجنة يعد نقطة مهمة 
حتســب للجنة الباراملبيــة وهو يلقى 
اهتمامــا كبيــرا منها لكــون تهيئة 
الرياضيــن ومتابعتهــم بدنيا خطوة 
إلى اإلجناز  الوصــول  مهمة في طريق 
واحلصــول على املزيد مــن النجاحات، 
مؤكــدا ان اختيــاره أتــى بطلب من 
الدكتــور عقيــل حميد للمباشــرة 
مثمنا  الطبية،  اللجنة  ضمن مالكات 
االختيــار ويتطلع ليكون عند حســن 
الظن. وذكر انه اشترك ضمن املعسكر 
التدريبي ملنتخبات الباراملبية املشترك 
لبطولة  اإليرانية حتضيرا  في أصفهان 
منوها  جاكارتا،  في  االســيوية  الدورة 
إلى ان وفد العراق في املعســكر كان 
برئاســة االمن العام ذكرى حســن، 
واالمــن العام املســاعد هاشــم فرز 
والدكتــور نعيم عبد احلســن ووفود 
والكرة  والســهم  »القوس  املنتخبات 
الطائرة والرماية«، مشيرا إلى انه كان 
معاجلا للوفد مــع زميله علي طريف، 

مبينــا ان اللجتنــة الباراملبية حترص 
ومعاجلن  طبية  مــالكات  جتهيز  على 
ضمن املنتخبــات الوطنية ألجل ابقاء 
الرياضين فــي درجة جاهزية ومتابعة 
اية حاالت طارئة، اذ يتم ارسال احلاالت 
الرنن  التي تتطلب اجراءات فحوصات 
والعمليات إلى دائــرة الطب الرياضي 
الــذي يعد متعاونا لدرجــة عالية مع 

اللجنة الباراملبية واجلهات الرياضية.
واوضــح انــه انتظــم فــي 3 دورات 
الرياضي  العــالج  بجانب  متخصصة 
وإصابات الالعبن، منها دورة باشــراف 
مستشــفى التشــيك و2 مــن دائرة 
الطب الرياضي، في حن يشارك بصورة 
الطبين  املعاجلن  مستمرة مع زمالئه 
الباراملبية،  اللجنــة  تقيمها  ورش  في 
في حن تــزداد خبراته بالعمل امليداني 
في اللجنــة بعد دخوله العام اخلامس 
ضمــن مالكاتهــا الطبيــة. يذكر ان 
املعالج الطبي، حميد طارق، ســبق ان 
الوقوف بن اخلشبات الثالث في مالعب 
الفرق الشــعبية في قطاع 43 مبدينة 
الصدر، ثــم حكما فــي إدارة مباريات 
ضمن بطوالت الفرق الشعبية، قبل ان 
إلى مالكات  الوظيفية  بدرجته  ينتقل 
العالج  بتخصصــه في  الصحة  وزارة 

الطبيعي.

حميد طارق.. الجانب الطبي يلقى اهتماما كبيرا لدى اللجنة البارالمبية
منتخب الصم يترقب المشاركة في بطولة آسيا

درجال يحث العبي االخضر على التفوق في لقاء اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
والرياضة  الشــباب  وزارة  أبرمت 
تفاهم مشــتركة مع  ، مذكرة 
وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت 
وزير  الــوزارة بحضــور  في مقر 
الشــباب عدنــان درجــال ووزير 
ورئيس  شهاب  أركان  االتصاالت 
هيئة االتصــاالت علي اخلويلدي 
وتواجد مديري العالقات واإلعالم 
من الــوزارات والهيئــة ومديري 
والرعاية  القانونيــة  الدائرتــن 
العلميــة فــي وزارة الشــباب 

والرياضة .
واكد الوزير درجال ان املذكرة التي 
أبرمت اليوم تأتي تتويجا ملسيرة 
جهد وعمل استمر ألشهر عدة 
من اجل انضــاج جميع االفكار 

واســتيعاب الدراســات التــي 
اجلمعي  العمل  باجتــاه  انصبت 
املشــترك كفريــق واحد يهدف 
الــى خدمة شــبابنا والتواصل 
معهــم في أبعــد نقطة داخل 
، مشــيرا  ايضا  الوطن وخارجه 
االتصاالت بشخص  وزارة  ان  الى 
وهيئة  فيها  والعاملــن  وزيرها 
كانــوا  كذلــك،  االتصــاالت 
احلرص  بروح  شــركاء حقيقين 
وهو  لشــبابنا  والبناء  واملتابعة 
ما كان حافزنا االكبر لالستمرار 
ان  منوها  اجلهــود،  وتكثيــف 
سيكون  لالتفاقية  الثمار  اولى 

مطلع الشهر املقبل .
من جهته اشاد وزير االتصاالت 

اركان شهاب بالدور احليوي الذي 
يلعبــه وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال في حشــد اجلهود 

شــبابنا  الســناد  الرســمية 
على  وهو  احتياجاتهم  مبختلف 

قــدر املســؤولية امللقــاة على 
عاتقــه بكل ما عــرف عنه من 
، مشددا على  العمل  حرص في 
ان وجود الوزيــر درجال على راس 
الوزارة نال اهمية قصوى في هذا 
اجلانب وذلل الكثير من الصعاب 
في العمل املشترك مع الوزارات 
االخرى ، واشاد شهاب بدور هيئة 
االتصاالت وما تقدمه من تعاون 
مشــهود عــزز العمــل لنجاح 
هذه االتفاقيــة مبكرا من اجل 

شبـابنا . 
وثمن رئيس هيئة االتصاالت علي 
املشــترك  العمل  روح  اخلويلدي 
بن املؤسســات احلكومية التي 
أكبر  خدمة  أجــل  من  تتعاضد 
العراق  في  اجتماعية  شــريحة 

فئة الشــباب ، الفتــا ان تعاون 
واالتصــاالت  الشــباب  وزارات 
والهيئة سيعطي قوة مضاعفة 
ثقة  لكســب  اكبر  ومســاحة 
العمل  الية  واتســاع  شــبابنا 
معهــم وهي خطوة فــي غاية 

االهمية وفي الوقت املناسب .
اللقاء  درجــال  الوزير  واختتــم 
باالشادة  التوقيع  وبعد مراسيم 
بالشركاء مذكرا ان وزارة الشباب 
والرياضة لن تتوقف أبدا في دعم 
او عمل ممكن  نافذة  باية  شبابنا 
ان يسهم في رفع حالة االحباط 
بانفسهم  ثقتهم  ويعزز  عنهم 
تشــمل  االتفاقية  بــان  مذكرا 
جميع مناطق العراق بال استثناء 

من زاخو حتى الفاو . 

»الشباب والرياضة« توقع مذكرة تفاهم مشتركة مع وزارة االتصاالت وهيئة االتصاالت



استقالل القضاء بين 
الشعار والتطبيق

فائق زيدان*

يذكرني البعــض عند احلديث عن )اســتقالل القضاء( وضرورة 
احلفاظ عليه بشــعارات النظام الســابق التــي كان يتجمل 
بهــا مثل )الوحدة واحلرية واالشــتراكية( التي كانت توضع في 
الســاحات العامة واملدارس ومؤسسات الدولة، لكن في الواقع 

العملي لم يكن هناك وجود )للوحدة أو احلرية أو االشتراكية(.
ال يختلف اثنان على أن مبدأ ســيادة القانون واستقالل القضاء 
هو العمود األساس الذي يرتكز عليه بناء الدول احملترمة وسبب 
تقدمها، لــذا حرصت معظم األحزاب السياســية بعد تغيير 
النظام السياســي ســنة 2003 أن تضع هذا املبدأ في مقدمة 
برامجها وشــعاراتها االنتخابية، لكن لألســف ما ملسناه من 
)بعض( هــذه األحزاب أنها اتخذت من هــذا املبدأ مجرد جتميل 
لشــعاراتها لكســب ود جمهور الناخبني لكنهــا في الواقع 
العملي خرقت مبدأ سيادة القانون واستقالل القضاء في أكثر 
من مناسبة بقصد أو بدونه, واليوم نشهد إحدى صور محاوالت 
خرق هذا املبدأ مبناسبة سعي مجلس النواب إلقرار قانون تعديل 
األمر رقم )30( لسنة 2005 )قانون احملكمة االحتادية( الذي أصدره 
رئيس الوزراء في حينه )باعتباره قانوناً مؤقتاً( حلني إقرار القانون 
األصــل املنصوص عليه في املادة )92( من الدســتور الذي تعذر 

إقراره بسبب اخلالفات السياسية حول بنود هذا القانون.
وهنا نبــني أن مجلس القضاء األعلى ســبق وان حذر من حالة 
)الفراغ الدستوري( الذي أوجدته احملكمة االحتادية بقرارها الصادر 
بالعدد )2019/38 في 2019/5/21( الذي قضى بإلغاء املادة )3( من 
األمر رقم )30( لســنة 2005 وهو النص الوحيد النافذ في حينه 
وكان معموالً به منذ سنة 2005 لغاية تأريخ 2019/5/21 والذي 
مبوجبه يتم ترشــيح وتعيني رئيس وأعضــاء احملكمة االحتادية، 
إال انه ولألســف لم ينتبــه الكثير من املعنيــني لهذا التحذير 
الذي بانت مصداقيته منذ ســبعة أشهر بســبب إحالة احد 
أعضــاء احملكمة على التقاعد وتعطــل عمل احملكمة منذ ذلك 
احلني بســبب القرار املذكور, إذ انه مــن املتعارف عليه في اجملال 
التشــريعي والقانوني في حال عدم القناعة بوجود نص معني 
ألي ســبب كان يصار إلى مقتــرح تعديل أو إلغــاء هذا النص 
ويســتمر العمل بالنص املعترض عليه حلني تشريع ونفاذ النص 
البديــل إال ان احملكمة االحتادية اجتهــت عكس ذلك حيث ألغت 
النص النافذ وطلبت من مجلس النواب تشريع نص بديل وبذلك 
وقع القضاء في حالة )الفراغ الدســتوري(, والذي يؤسف له أن 
هذه احلالة الشــاذة دســتورياً وقانونياً سببها احملكمة االحتادية 
نفســها في حني يفترض أن هذه احملكمة هي الرقيب املتصدي 
حلاالت خرق الدستور والقانون سواء من السلطة التشريعية أم 
من الســلطة التنفيذية لكن أن تكون احملكمة االحتادية هي من 
يخرق الدستور والقانون فانه أمر معيب النه فسح اجملال لبعض 
األحزاب السياسية الن تستغل حالة )الفراغ الدستوري( لطرح 
مقترحات بحجة معاجلة هذه احلالة بأفكار معظمها تشــكل 
صورة من صور خرق مبدأ اســتقالل القضاء وسيادة القانون قد 

نفصح عنها في الوقت املناسب.
لــذا حرصاً على القضاء الدســتوري في العراق ندعو الســادة 
أصحــاب القرار داخل وخارج مجلــس النواب إلى مالحظة نص 
املادة )90( من الدستور التي تنص على أن )يتولى مجلس القضاء 
األعلى إدارة شــؤون الهيئات القضائية( واملــادة )91/اوالً( التي 
تنص على اختصاص مجلس القضاء األعلى في )إدارة شــؤون 
القضاء واإلشراف على القضاء االحتادي( لذا نرى من الواجب إزاء 
هذه النصوص األخذ بوجهة نظر مجلــس القضاء األعلى في 
نظر االعتبار عند تشــريع قانون تعديل األمر )30( لسنة 2005 
)قانــون احملكمة االحتادية( باعتبــار ان املادة )92( من الدســتور 
عرفت احملكمة بأنها )هيئة قضائية( مستقلة مالياً وإدارياً وهي 
فعالً مســتقلة متامــاً عن مجلس القضــاء األعلى لكن يبقى 
األخير هو املنبع الوحيد لترشــيح قضاة هذه احملكمة باعتباره 
اجلهة املســؤولة إدارياً عن جميع القضاة وهو األعلم مبن تتوفر 
فيه الشــروط املؤهلة لرئاســة أو عضوية هذه احملكمة، وندعو 
السادة املشرعني ان يضعوا نصب أعينهم املهنية واملوضوعية 
باعتبارها املعيار الصحيح في صياغة القوانني ذلك أن القاعدة 
القانونيــة تعرف بأنهــا قاعدة عامة مجــردة )ال تفصل( على 
مقياس شــخص أو جهة معينة وان تكون حســاباتهم مبنية 
على أساس أن مصلحة العراق فوق كل اعتبار وان يحافظوا على 
استقالل القضاء وسيادة القانون وهو الشعار الذي طاملا يدعون 
إليه حفاظاً على ما تبقى من مؤسسات الدولة أال وهو القضاء.
*رئيس مجلس القضاء االعلى

طرح الفنان اللبناني رامي 
"انا  اجلديدة  اغنيته  عياش 
ثائــر" التــي صورها على 
طريقــة الفيديــو كليب، 
على قناته الرســمية في 
شــاركت  وقد  يوتيــوب، 
لبــس  كارمــن  املمثلــة 

التمثيل في الكليب.
نادين  تأليف  مــن  األغنية 
األسعد واحلان رامي عياش، 
كتبت  وطنية  اغنية  وهي 
كلماتهــا وحلنت اثر كارثة 
إنفجار املرفأ املأساوي الذي 
عدد  استشــهاد  الى  ادى 
كبير مــن املواطنني وجرح 
آخريــن واحلــاق الضرر في 
عدد كبير من املباني ايضا. 

ســافر  قد  عيــاش  وكان 
برفقة  أنطاليا،  الى  مؤخراً 
زوجتــه مصممــة األزياء 
داليــدا عياش، فــي رحلة 
للتحضير  قصيــرة،  عمل 
مطاعم  سلسلة  إلفتتاح 
تركيا  فــي  لــه  خاصــة 
اململكة  أنحــاء  كل  وفي 

املغربية.

كشــف املمثــل اللبناني 
باســم مغنية حتدٍّ جديد 
ســيخوضه فــي املرحلة 
عبر  مصــر،  في  املقبلــة 
على  اخلاصــة  صفحتــه 
التواصــل  أحــد مواقــع 
اتصال  وفــي  اإلجتماعي. 
هاتفــي معه قبــل إقالع 
الطائــرة املتجهــة الــى 
مصر، أكد أنه ســيتحدث 
في  املصريــة  باللهجــة 
هــذا العمــل املؤلف من 
عشــر حلقــات بعنــوان 
"أبيــض وردي" وســيؤدي 
دور البطولــة الــى جانب 
املمثلتــني املصريتني جنالء 
تأليف  بدر وجميلة عوض. 
مرمي  وإخراج  احلديني  جنالء 

األحمدي. وأشار في حديثه 
املصرية  اللهجــة  أن  الى 
عليه  ســهلة  أصبحــت 
بعدمــا اعتاد زيــارة مصر 
منذ أكثر من 25 سنة لكن 
بالطبع املشاهد سيالحظ 
أنني لست مصرياً مئة في 
املئة ألن األمر يعتمد على 
الفعل  والروح وردة  النفس 

أيضاً.

ســخرت املمثلــة املصرية 
هالــة صدقي مــن عروض 
الزواج التي بــدأت تتلقاها 
مؤخــرا مــن املتابعني بعد 
إعالن انفصالها عن زوجها. 
وكتبــت علــى حســابها 
احــد مواقع  اخلــاص على 
التواصل االجتماعي: "واهلل 
يا جماعة رب ضارة نافعة.. 
مــن بعد مــا اتعــرف إني 
منفصلة وعايزة أطلق بدأت 
النــاس  واهلل  احلجــوزات.. 
وبتطبطب  وطيبة  جميلة 
خسارة  اجلسمي،  رأي  على 
ضيعــت خمــس ســنني 
جماعة  يا  أخلص  صامتة.. 
إيدي  في  اللــي  اجلوازة  من 

وبعدين نبحــث الطلبات .. 
ان  ذكره  اجلديــر  بحبكم". 
مؤخرا  نشرت  صدقي  هالة 
وهما  وابنها،  البنتها  صورة 
املدرســة،  مالبس  يرتديان 
مدرسة..  يوم  "أول  معلقة: 
فوق  مــن  املدرســة  لبس 
اهلل  حتت..  مــن  والبيجاما 

يخرب بيت الكورونا".

رامي عياش

هالة صدقي

باسم مغنية

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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وداد ابراهيم
تعد عائلة )مســودنية( من أشــهر 
العائــالت التــي عملت في )ســوق 
السراي  الكائن خلف سوق  الصياغ( 
ويتخذ مســاحة واســعة متتد الى 

خلف املتحف البغدادي.
يقــول الصائغ رعد حليــم داود احد 
كلها  عائلتي  عائلة مسودنية:  افراد 
كانت تعمل في )سوق الصياغ( كان 
العمل فيه يبــدأ مبكرا وكأنه خلية 
نحل، حركة وحيــاة ذهبية مفعمة 
بالربح واملال، وواجهات عرض الذهب 
اجلديــد في كل  بعــرض  تتنافــس 
موسم، ومبا يتناسب والذوق العراقي، 
عمل ال ينتهي في عدد كبير من ورش 
بالذهب،  خاصــة  ومبكائن  الصياغة 
واملنافســة كبيرة في عمل موديالت 
القــراط واســاور وسالســل ذهبية 
الصناع  امهر  مــن  ومبتكرة  جديدة 
واحلرفيــني.  يضعــون علــى األرض 
شبكة يتجمع عليها الذهب الناعم 
الذي يتساقط خالل عملهم اليومي.
وتابــع: عائلتــي غادرت الســوق بل 
هاجرت نهاية التسعينات من القرن 
املاضي واخر اشــقائي غــادر مكان 
عمله بعــد احداث عــام 2003 وانا 
تركــت العمل بالذهب الن الســوق 
وقتها خال من الورش والتجار والزبائن 
على حد ســواء، اال قليل منهم ظل 
يتعامــل مع الفضة، بالنســبة لي 
والنــي احــب التعامل مــع صياغة 
الفضة  صياغة  الى  فاجتهت  الذهب 

ايضا للتعويض.
ويجــد الصائغ كرمي هاشــم عبود ان 
سوق الصاغة عمل فيه اشخاص من 
الستينيات  في  وقال:  الطوائف  شتى 
كان يعمل في هذا الســوق اشــهر 
يعقوب  واخرهــم   اليهــود  الصاغة 
الى دكان صغير  بيده  )يشير  اليهودي 
فيه مصوغــات من الفضــة( وعمل 

فيه اشــهر الصاغــة مثــل  )ناصر 
لعيبي  وفيصل  وناصر مهدي  معيدي 
وقدوري حاضر وعائلة مسودنية وسيد 
من  وهم  شــنبات(  وصاحب  محسن 
الصابئة، وعمل معهم أوالدهم وحتى 
احفادهم، كان السوق يزدحم بالزبائن 
والتجــار من بغــداد وعمــوم العراق، 
والسوق بشــكل مربع كبير ميتد من 
خلف سوق السراي الى املتنبي ويصل 
والشراء  البغدادي،  املتحف  خلف  الى 
كان باجلملة واملفرد، لكن اخر مسمار 

دق في نعش ســوق الصياغ كان عام 
2003 حني غادره كثير من الصاغة من 
أصدقائنا من طائفة الصابئة وأغلقت 
محالهم وحتــول بعضها الى مخازن. 
االن الســوق للفضة فقــط، او لبيع 
بعض األحجار الكرمية التي توضع في 
اخلوامت. رواد السوق قلة بل اجده سوق 

ميت حاله مبك. 
ذلك الســوق الــذي حتدثنــا عنه من 
ضمن املناطق التراثية في بغداد، وهنا 
معضلة اذ يقول عالء محمد من دائرة 

االثار والتراث: املنطقة الواقعة ما بعد 
وزارة الدفاع والقشــلة وحتى املتنبي 
)جديد حســن  114 تســمى  واملرقة 
باشا( وهي نسيج تراثي بغدادي يحمل 
صفــات األبنية البغداديــة التي متتاز 
وتالصقها،  وتالحمها  حجمها  بصغر 
حســب قانون االثار ال تتم أي عملية 
ترميــم او تأهيل ألبنيــة تراثية تعود 
ألشــخاص، فيما توقف شراء األبنية 
التراثية للظــروف املالية التي متر بها 

دائرة االثار.

الصباح الجديد - وكاالت:
تتمتع خبيــرة التجميل جينا بوكس 
مبهارة غير اعتيادية في ابتكار إطالالت 
متنوعــة ورائعــة حتى أنهــا حولت 
ألشهر  املكياج  باســتعمال  نفسها 

وأجمل أميرات ديزني.
جينا خبيرة جتميل في الـ24 من عمرها 
وتعيــش في إجنلترا وحققت شــهرة 
السوشيال ميديا بفضل  كبيرة على 
إمكانياتهــا الرائعــة فــي التعامل 
مــع املكياج واحلصــول على إطالالت 
مختلفة كما أن لديها معرفة واسعة 
باختــالف بأمناط املكياج حســب كل 

فترة زمنية.
بدأت مســيرتها من خالل قناة على 
يوتيوب أطلقتهــا في أكتوبر من عام 

2011 حتــى وصلت اليــوم ألكثر من 
نصف مليون متابــع بجانب أكثر من 

600 ألف متابع على إنستغرام.
من أبرز املشاريع التي أطلقتها مشروع 
أميرات ديزني فهي حتصل على إطالالت 
كاملة ال تقتصر فقــط على املكياج، 
حيث تُكمل اإلطاللة من خالل املالبس 
واإلكسســوار وحتى أشكال متنوعة 

من الشــعر املســتعار لتتحول إلى 
مظهر أميرات ديزني.

أحبها  إطاللة  من  أكثر  وهناك 
إلسا  إطاللة  أبرزها  اجلمهور 

الثلج حيث أصبحت  أميرة 
بطريقة  تشــبهها  جينا 
بالنســبة  كذلك  كبيرة 
الطويل  بشعرها  رابونزل 

ومالمحها البارزة والواسعة.
وتؤكد جينا أن العمل على مكياج كل 
شــخصية يحتاج بعض الوقت يصل 
لبضعة ساعات في اليوم الواحد لكن 
هذا األمر ال ميثل لها أي مشكلة لذلك 
فهي ال تتردد في تنفيذ أي فكرة تخطر 

ببالها.

فتاة تتحول الى أجمل وأشهر أميرات ديزني بواسطة الماكياج

2003.. آخر مسمار ُدقَّ في نعش الذهب

الصباح الجديد - وكاالت:
اعلنت احــدى الفضائيات اللبنانية 
عودة برنامج "قعدة رجالة" مبوسمه 
الثالث بتاريخ 26 من الشهر احلالي. 
وستحل الفنانة ســيرين عبد النور 
ضيفة الول حلقة منه، ويستضيفها 
نيقوال معوض الذي مــن املتوقع ان 
يكــون حوارها معه جــريء ويحمل 
بوصفه  التفاصيــل  العديــد مــن 

صديقا مقربا من سيرين وعائلتها.
ومــن املقــرر ان تواجه ســيرين في 
احللقة املمثل السوري قيس الشيخ 

جنيب واملمثل املصري خالد سليم.

وكانت إنتشرت عبر مواقع التواصل 
اإلجتماعــي صــورة نادرة لســيرين 
إلتقطــت لهــا قبل 28 عامــاً، في 
حفل زفاف شقيقتها عارضة األزياء 
الســابقة ســابني نحاس. والصورة 
تعود لعــام 1991، وتظهر ســيرين 
فيها وهي ترتدي فســتاناً أسود، أما 
سابني فشــبهها الكثيرون بعارضة 
جيجي  الشــهيرة  العاملية  األزيــاء 

حديد.
يُذكر أن سيرين ما زالت حتّقق جناحاً 
كبيراً بدورها في مسلسل "دانتيل"، 
والــذي يتصدر نســب املشــاهدة 

فــي العديد من دول الشــرق 
األوســط، والذي يشــاركها 
نصر  محمود  فيه  البطولة 
وســلوم حداد وزينة مكي 
وســارة أبي كنعان، وعدد 
اخــر من جنــوم الفن في 
لبنان. املسلســل تأليف 
وسماء  القاســم  أجني 
عبــد اخلالــق، إخــراج 
املثنــى صبــح، وإنتاج 
 Eagle Films شــركة
، لصاحبهــا اللبناني 

جمال سنان.

سيرين عبد النور 
ضيفة في "قعدة رجالة"

الصباح الجديد - وكاالت:
نعت نقابــة الفنانني العراقيني الفنان 
طارق الربيعي الذي توفي اجلمعة عن 
عمر ناهز 83 عاما بعدما ظل على 
مدى عقود مصدر سعادة للطفل 
واألسرة في بالده من خالل عمله 

مبسرح الدمى.
كمــا نعت الفنــان الراحل وزارة 
الثقافة والسياحة واآلثار والعديد 
من املؤسســات الفنية والثقافية 

العربية.
1937 وبدأ  الربيعــي في عــام  ولد 
بالعمــل في اإلذاعة ثــم التلفزيون 
الترفيه  برامــج  العديــد من  فقدم 
واملســابقات مثــل )رحلــة املعرفة( 
و)لقاء األصدقــاء( و)الثالثي الضاحك( 

وغيرها.
واكــب انطالقة التلفزيــون العراقي في 
1956 وقــدم مع زميله أنــور حيران برنامج 
)قره قوز( الذي استمر عرضه في اخلمسينات 
والستينات وبدايات السبعينات وأكسبه شهرة 

كبيرة عبر شخصية "أبو شنيور".
وأســس لفن املاريونت في العــراق مع صديقه 
حيــران، فكونــا فرقة مســرح بغــداد اجلوالة 
للعرائــس التــي قدمت عروضها فــي املدارس 

واملتنزهات وساحات الترفيه بأنحاء العراق.
وشارك في مسلسالت تلفزيونية منها )الست 
كراســي( و)مجنون ليلى في الريف( وغيرها من 

األعمال املسرحية والسينمائية.
كرمه املركــز الثقافي العراقي للطفولة وفنون 
الدمى في آب املاضي بإطالق اســمه على دورة 
هذا العام من مهرجان الشــباب الدولي ملسرح 

الدمى والتي أقيمت عبر اإلنترنت.

  رحيل الفنان طارق 
الربيعي عن 83 عاما

الصباح الجديد - وكاالت:
تداول عدد من رواد منصــات التواصل اإلجتماعي، 
فيديو طريف، يظهــر محاولة رجل صيني للتغلب 
على ملل احلجر املنزلي الذي فرضته البالد بســبب 
انتشــار فيروس كورونا، والذي ضــرب العالم بداية 

العام احلالي.
فقد جلــأ الصيني "يانغ تيانشــني"، إلى مجموعة 
األســماك الذي يعمل على تربيتها في منزله، من 

أجل تعليمها كرة القدم! بشــكل غريب وفريد اثار 
موجة كبيرة من اإلعجاب.

الذهبية على  بتدريب أســماكه  تيانشــني  وقام 
ممارســة كرة القدم في حوض مائي صمم على 
شكل ملعب كرة القدم، كما تظهره اللقطات 
التــي مت جاءت في مقطــع الفيديو اضافة الى 

الصور.
وقال الرجــل في تصريحاته الصحافية: "لم 

أتوقع حقا أن تلعب كرة القدم في البداية، 
وبينما كنت أدربها، ملست حماستها في 

دفع الكرة.. ".
وتابع: "بــدأت مبكافأتها عند إحرازها 
هدفا، وأعطيتها الطعام، فبات األمر 
مبنزلة اســتجابة مشروطة لتشرع 

مبمارسة كرة القدم".
وتظهر األسماك من خالل فيديو، 
نشرته شــبكة تلفزيون الصني، 
عبر تويتر، في حوض أســماك 
قدم،  كرة  ملعــب  هيئة  على 
حيث خططت األرضية باللون 
األخضر كما تواجدت شــباك 

علــى املرمى لكل فريــق، حيث 
يقوم كل فريق من األسماك تسجيل 

كرة صغيرة في شباك اآلخر.

صينى يدرب أسماكه على لعب كرة القدم

الصباح الجديد - وكاالت:
االجتماعي  التواصل  مواقــع  رواد  تداول 
مقطع فيديو ملغامر تسلق أعلى ناطحة 
ســحاب وســط العاصمة الفرنســية 
باريــس، من دون االســتعانة بأي معدات 
أمان أو وســائل مســاعدة إلجناز مهمته 

اخلطيرة.
وأظهر مقطع فيديو شخصا يتسلق برج 
مونبارنــاس البالغ ارتفاعه 689 قدما، أي ما 
يعادل 210 أمتار، امس االول مستخدما يديه 
فقط، ومن دون أن يكون مزّودا بوسائل حماية.

ويعد برج مونبارناس أعلى ناطحة ســحاب في 
وسط باريس، واكتمل بناؤها عام 1973.

وعلى وفــق ما ذكــرت صحيفــة "ديلــي ميل" 

البريطانية، فإن سيارات شرطة وإسعاف وإنقاذ هرعت 
إلى مكان البرج، في حني ألقت السلطات القبض على 

املتسلق.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن شــهود عيان كان في 
املوقــع قولهم، إن املتســلق وصل قمة البــرج، قبل أن 
يستقبله هناك رجل من قوات الشرطة، وألقى القبض 

عليه.
وقال مصدر في شــرطة باريس إنه "مت اعتقال رجل في 
بــرج مونبارناس بعد تســلقه للمبنى غيــر قانوني" ، 
مؤكــدا أن االعتقال حدث في حوالي الســاعة الثامنة 
مساءا بالتوقيـــت احمللـي، مـــن دون أن تكشـف عـن 

هويتـه.
جدير بالذكر أن الفرنسي آالن روبرت البالغ من العمر 58 

عاما تسلق برج مونبارناس في عامي 1995 و2015.

مغامر يتسلق ناطحة سحاب من دون 
معدات أمان ويقبض عليه )يستاهل(
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