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بغداد ـ  الصباح الجديد:

شدد مدرب املنتخب العراقي لكرة 
ستريشكو  الســلوفيني  القدم، 
كاتانيتــش، علــى ضــرورة عودة 
الالعبني خلوض مباريات تنافسية 
رســمية، خصوصــاً بعــد إلغاء 
منافسات املوسم الكروي احلالي.

التطبيعية  الهيئــة  رئيس  وقال 
لالحتــاد العراقــي لكــرة القدم، 
الســيد إياد بنيان في بيان نشره 
احتاد الكرة إن اتصاال هاتفيا جمعه 
مع املــدرب كاتانيتــش للحديث 
عن مســتقبل املنتخب الوطني، 
احلالي  املوسم  إلغاء  السيما بعد 

بسبب فيروس كورونا.
رحــب  كاتانيتــش  أن  وبــني 
البطولة  إقامــة  بفكــرة  كثيراً 
تســاهم  التــي  التنشــيطية 
بإعداد حقيقــي لألندية، وكذلك 
املنتخب بشــكل جيد  لالعبــي 
لكون  املقبلــة،  لالســتحقاقات 
جميــع الالعبني سيســتفيدون 
مــن هذه البطولة بعــد انقطاع 
خلمســة أشــهر كاملــة عــن 

منافسات كرة القدم.
وأوضح: »مدرب منتخبنا الوطني 
وذلك  الرسمي،  منهاجه  سيقدم 
لتحضيــر املنتخــب للتصفيات 

اآلسيوية املزدوجة.
ومطالبتــه باالســتفادة من أيام 
الفيفــا إلقامة املباريــات الودية، 
وإعادة الالعبــني إلى أجواء هكذا 
مباريات قبل االستحقاق الرسمي 
األول  أمام هوجن كوجن خاللتشرين 

املقبل.
وكشــف بنيان عــن رغبة املدرب 
كاتانيتــش باحلضور إلــى العراق 
بأقــرب وقت ممكن متــى ما تعود 
حركة الطيران بني الدول، كاشفاً، 

بالوقــت نفســه، عــن تواصله 
املنتخب خالل  العبــي  أغلب  مع 
الفترة احلالية، وذلك لإلطالع على 
مبارياتهم  ومتابعــة  تدريباتهم، 
الالعبني  يخص  فيما  الرســمية 

احملترفني.
وأبدى االحتاد األردني رغبته بخوض 
مباراة وديــة مع املنتخب العراقي 
حتضيــرا للتصفيــات املزدوجــة 
والعالم.  أســيا  لكأسي  املؤهلة 

العراقي  االحتــاد  وقال مصدر في 
بتصريحــات خاصــة ل إن االحتاد 
األردني أبدى رغبته بخوض مباراة 
ودية في شــهر أب املقبل حتضيرا 
الســتئناف التصفيــات املنتظر 

انطالقها في شــهر تشرين األول 
املقبل.

وبــني أن هناك موافقــة مبدئية 
إلقامــة املبــاراة خصوصــا بعد 
احلصول علــى رأي مدرب املنتخب 
العراقي كاتانيتــش، الفتا إلى أن 
املواجهة ســتتحدد رســميا مع 

تثبيت أيام الفيفا.
يشــار إلى أن التصفيات املزدوجة 
املؤهلة لكأســي آســيا والعالم 
كان مقرر لها أن تقام في شــهر 
أذار املاضي وتأجلت بسبب جائحة 

كورونا.
وحدد االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
مواعيــد اجلــوالت املتبقيــة من 
املؤهلة  املشــتركة  التصفيــات 
إلى نهائيــات كأس العالم 2022 
وكأس آســيا 2023، التــي كانت 
من املقرر أن تُلعب في آذار املاضي 

وحزيران احلالي.
وتأجلــت مباريــات التصفيــات 
الراهنة  الصحية  األوضاع  بسبب 
العالــم جراء  التــي يشــهدها 
املواعيد  كورونا.وبحسب  جائحة 
مباريات  أولى  ســتكون  اجلديدة، 
أمــام هوجن كوجن  العراق  منتخب 
يوم 13 تشــرين األول 2020 خارج 
الديار، على أن يواجه كمبوديا يوم 

12 تشرين الثاني في العراق.
وســيلعب منتخب العــراق آخر 
أمام  التصفيــات  فــي  مبارياته 
إيران خارج ملعبه يوم 17 تشرين 
الثاني.وطبقــاً للوائح التصفيات 
يتم حتديد املالعب املســتضيفة 
للمباريات قبل شهرين من موعد 

كل مباراة.

السلوفيني كاتانيتش يطالب بإعداد فعلي السود الرافدين
القوة الجوية يجدد اآلسيوي يحدد مواعيد مباريات تصفيات آسيا والعالم

الثقة في أوديشو

أرسنال يفوز بالستة 
استعدادًا لسيتي

أم صالل يمدد عقود 
الخماسي األجنبي 

برشلونة يكافئ 
أياكس بالدفعة األولى

بغداد - الصباح الجديد:
جــددت الهيئــة اإلداريــة لنادي القــوة اجلوية 
العراقي، الثقة في املدرب أيوب أوديشــو، لقيادة 
الفريــق في املوســم املقبل. وقــال نائب رئيس 
النــادي، وليد الزيدي، في تصريحات صحفية، إن 
إدارة الصقــور أعلنت جتديد الثقة في أوديشــو 

نظرًا لتاريخه الطويل وإجنازاته املعروفة.
وأضاف »اإلدارة تضع ثقتهــا الكبيرة في املدرب 
لقيادة الفريق في املوســم املقبل، بوجود نخبة 
»لدينا مشــاركات  الالعبني«.وتابع  كبيرة مــن 
خارجية عربية وآســيوية، يجب علينا الظهور 

باملستوى الذي يليق باسم الصقور«.

لندن ـ وكاالت
عــاد أرســنال ألجــواء املباريات ألول مــرة منذ 
توقف الدوري اإلنكليزي املمتاز بســبب جائحة 
كوفيد19- وفاز -6صفر على تشارلتون أثليتيك 
في لقاء ودي مبلعب اإلمارات اخلالي من اجلماهير.

وحصلــت أندية الــدوري املمتاز علــى الضوء 
ودية  املاضي إلقامة مباريات  األخضر األســبوع 
قبل اســتئناف املوســم في 17 حزيران احلالي 
بعد توقفه لثالثة أشــهر.  واستضاف أرسنال 
تشــارلتون املنافس فــي الدرجــة الثانية أمام 
مدرجات خالية وتولــى أعضاء في اجلهاز الفني 
للفريقني حتكيم  املباراة.  وهز ألكسندر الكازيت 
وبيير-إميريــك أوباميانغ الشــباك قبــل نهاية 
الشــوط األول بينما أحرز الشاب إيدي نكيتياه 
ثالثية في الشوط  الثاني. كما سجل جو ويلوك 
أرســنال، صاحب  الســتة.ويحل  األهداف  أحد 
املركز التاســع في الدوري املمتــاز، ضيفاً على 

مانشستر سيتي في 17 حزيران.   

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي أم صالل متديد عقود محترفيه اخلمسة 
راؤول  واألرجنتيني  أنيس سيبوفيتش،  البوسني 
بيسيرا، واجلزائريان وليد مســلوب، وأيوب عزي، 

والسوري محمود املواس.
وكانت عقود اخلماسي تنتهي في 31 أيار املاضي، 
لكن بعد قرار احتــاد الكرة باســتئناف بطولة 
الــدوري اعتبارا من يوم 22 متوز املقبل، قرر النادي 
متديد عقــود محترفيه حتى نهايــة آب املقبل، 
من أجل استكمال املوســم. ويسعي أم صالل 
لالبتعــاد عن منطقة الهبوط التي يصارع فيها 
مع فريق الشــحانية األخير برصيــد 10 نقاط، 

واخلور الذي يتساوى معه في رصيد 14 نقطة.

مدريد ـ وكاالت:
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة سدد 
أولى مكافآت صفقة جنمــه الهولندي فرينكي 

دي يوجن، لناديه السابق أياكس أمستردام.
وانضم دي يوجن )23 عاًما( إلى برشلونة الصيف 
املاضي، قادًما من آياكس، مقابل 75 مليون يورو، 
باإلضافة إلى 11 مليون يــورو آخرى كمتغيرات 
في صورة مكافآت.وبحســب صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلســبانية، فقد دفع برشلونة مبلغ 
2.3 مليون يورو، وهــي الدفعة اإلضافية األولى، 
والتــي سيســتفيد منهــا أياكــس وفيلم تو 

تيلبورج، النادي الذي نشأ فيه دي يوجن.
وميتد عقــد دي يوجن مع برشــلونة حتى صيف 
 37 الهولندي  امليــدان  2024.وخاض متوســط 
مبــاراة بقميص برشــلونة حتى اآلن، ســجل 

خاللها هدفني، وصنع 4 آخرين.
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ميونيخ ـ وكاالت:

اقتــرب بايرن ميونيــخ خطوة إضافية 
األملاني  الــدوري  بلقب  االحتفاظ  نحو 
لكــرة القدم بفوزه خــارج أرضه على 
باير ليفركوزن ٤-٢ الســبت في اجلولة 
الثالثني من الدوري األملاني لكرة القدم.

ويبحث بايرن عن لقب ثامن متتالي في 
الدوري األملاني والثالثني في تاريخه.

سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان 
(٢٧( و ليون غوريتسكا )٤٢( و سيرجي 
ليفاندوفسكي  وروبرت   )٤٥+١( غنابري 
(٦٦(. وبــات رصيد البولنــدي ٣٠ هدفا 
هذا املوســم فيما رفــع توماس مولر 
إلى  اليــوم، رصيده  الذي صنع هدفني 
٢٠ متريرة حاســمة هذا املوسم أيضا.

وعادل ليفا رقمه القياسي في موسم 
واحد في البوندســليغا إذ ســجل ٣٠ 
هدفــا موســم ٢٠١٥-٢٠١٦ حني نال 
لقــب هــداف الــدوري، أي أن أي هدف 
جديد سيكون رقما قياسيا شخصيا.

كما ســجل ليفا هدفه رقم ٣٠٠ في 
منذ  الطويلة  االحترافيــة  مســيرته 

انطالقتها منها ١٥٨ مع بايرن.
أما مولر فهو الالعب الثاني فقط الذي 
يصل الى ٢٠ متريرة حاسمة في موسم 
واحــد في بوندســليغا بعد كيفن دي 

بروين موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.
فيما سجل لباير ليفركوزن األرجنتيني 
لــوكاس االريــو )١٠( وفلوريــان فيرتز 
بايرن شــارات على  ٨٩.وارتــدى العبو 
سواعدهم تقول »حياة السود مهمة« 

في رسالة ضد العنصرية.
ورفــع بايــرن ميونيخ رصيــده إلى ٧٠ 
نقطــة في الصدارة  بفــارق ١٠ نقاط 
عن بوروسيا دورمتوند الذي يلعب الحقا 
مــع هيرتا برلني.وبات فــي رصيد بايرن 
الهجومــي ٩٠ هدفا، علمــا ان الرقم 
القياســي في موسم واحد في رصيد 
البافــاري وهو ١٠١ ســجله موســم 

.١٩٧١-١٩٧٢
رفع  دورمتوند  بوروســيا  رفض  واستمر 
ملنافسه  في مالحقته  األبيض  املنديل 
بايرن ميونيخ ومتســكه باملركز الثاني 
علــى األقل بعدما هــزم ضيفه هيرتا 

برلني.
حافظ بوروسيا دورمتوند على حظوظه 

الضئيلة جــداً في خطف لقب الدوري 
بايــرن ميونيخ عقب فوزه  األملاني من 
على ضيفه هيرتا برلني بهدف نظيف 

في األسبوع الثالثني من املسابقة.
وسّجل إميري جان هدف اللقاء الوحيد 
في الدقيقة السابعة واخلمسني ليرفع 
63 نقطة  صاحب األرض رصيــده إلى 
بفارق ســبع نقاط عن بايــرن ميونيخ 
حامل اللقب واملتصدر قبل أربع مراحل 

من النهاية.
العبــي  بركــوع  املبــاراة  وافتتحــت 
الفريقــني في دائــرة منتصف ملعب 
»سيغنال ادونا بارك« وأعضاء اجلهازين 
الفنيني والعبــي االحتياط على جانب 
امللعب على ركبة واحدة، التي أصبحت 
عالمة تضامن رمزية بعدما ركع كولن 
كوبرنيك الالعب الســابق لنادي سان 
فرانسيســكو لكرة القدم األميركية 
على ركبتــه خالل النشــيد الوطني 
عام 2016، لدعــوة بالده حلماية حقوق 
األميركيني من عنف الشرطة، ال سيما 

ذوي البشرة السوداء.
وارتــدى العبو دورمتوند خــالل اإلحماء 
قمصان ُشطبت عنها كلمات »أسود«، 

»أبيض«، »أصفر« و«أحمر« وُكتب حتتها 
كلمة »إنسان«، والبعض اآلخر قمصان 

»ال عدالة، ال سالم«.
إيرلينــغ هاالند عن  النرويجي  وغــاب 
الفريق األسود واألصفر بداعي اإلصابة، 
إلى مســتوى  الفريقان  يرتق  فيما لم 

التوقعات في الشوط االول.
رفع دورمتوند اإليقاع فــي الثاني وأهدر 
اإلنكليــزي سانشــو أخطــر الفرص 
عندما مــّرر املغربي أشــرف حكيمي 
عرضية إلى داخل املنطقة وصلت إلى 
البلجيكي تورغان هــازار الذي مهدها 
أمام اإلنكليزي على باب املرمى سددها 
بغرابة بجانــب القائم 52، هّدد بعدها 
البديل ألكســندر  هرتا عــن طريــق 
ايوسني الذي سدد كرة قوية عن اجلهة 
اليمنــى داخل املنطقة مــرت بجانب 
القائم الثاني 56، وســجل جان هدف 
جماعية  لعبــة  بعد  الوحيــد  اللقاء 
رائعة، بعدما رفع سانشــو الكرة إلى 
داخل املنطقة، تابعهــا يوليان براندت 
برأسه إلى األملاني الذي تابعها بيمناه 

في الشباك )57(.

بايرن يكتسح ليفركوزن ويقترب خطوة إضافية من اللقب
بوروسيا دورتموند يتخطى هيرتا برلين 

بايرن واثق اخلطى

متابعة الصباح الجديد:
شهدت السنوات املاضية، العديد 
تنســى،  ال  التي  األهــداف  مــن 
وحسمت  لقاءات  مســار  وغيرت 
بطوالت، لتظــل خالدة في أذهان 
التالي  التقريــر  اجلميــع. ويرصد 
ضمن سلسلة "قصة هدف"، أبرز 
األهداف التي ما زالت حاضرة في 

أذهان مشجعي كرة القدم.
ونســلط الضوء، في هذا التقرير، 
أكــرم عمانؤيل في  على هــدف 
شــباك الزوراء في ختام موســم 
الدوري  لقب  ليذهب   ،1992-1991
العراقي للقوة اجلوية: يقول أكرم 
خاصة  تصريحات  فــي  عمانؤيل 
"أهمية املبــاراة كانت مضاعفة، 
أواًل ألنها ضد الغرمي الزوراء، وثانًيا 
أنها مباراة حســم اللقب".وتابع 
"الزوراء كان متصدر الترتيب قبل 
اجلولة األخيــرة برصيد 61 نقطة 
بفــارق نقطة واحدة عــن القوة 
كان  وحده  الفوز  الوصيف.  اجلوية 

يضمن لنا التتويج باللقب".

وأوضح "اليوم الذي ســبق املباراة 
لم نهــدأ، اجلماهير حضرت املران 
األخير، كان هناك ضغط نفســي 
كبير مــن أجل الفوز وحصد لقب 

الدوري".
ونوه أكــرم عمانؤيل "بدأنا نتدرب 
الــزوراء من خالل  على مباغتــة 
األخيرة".وواصل  التدريبية  احلصة 
"طريقــة الهدف كانــت مباغتة 

للخصــم، في الدقيقــة 8 توغل 
صبــاح جعير ومــرر عرضية أمام 
املدافعني، متكنت من تســديدها 
أقصــى الزاويــة اليمنــى حلارس 
الــزوراء، لتســكن الكــرة داخل 

الشباك بنجاح".
بالهدف  االحتفال  "طريقة  وشدد 
جاءت عفويــة وغير مخطط لها، 
لكنها فرحة هيســتيرية، رفعت 
يــدي محتفــاًل بالهــدف وكنت 
لكن  للجماهير،  حينها متجًهــا 
بي  أمســك  ياســر  حازم  زميلي 

وجتمع زمالئي لنحتفل مًعا".
ويذكــر تشــكيلة الفريــق التي 
خاضت هذه املباراة، وكانت مؤلفة 
املرمى،  زيدان حلراســة  من جليل 
أمامه سمير كاظم وجبار هاشم 
وســعد عبــد احلميد وهاشــم 
نصيف للدفاع، وراضي شنيشــل 
جاســم  ومحمد  رؤوف  وبســام 
وأكرم  للوســط،  وصبــاح جعير 
للهجوم،  ياســر  وحازم  عمانؤيل 

وقاد الفريق املدرب عادل يوسف.

مدريد ـ وكاالت:
كشــف جنــم التنس اإلســباني 
واملصنــف الثاني عامليــا، رافائيل 
نــادال، النقاب اليوم الســبت عن 
قاربه الفخم اجلديــد، والذي يبلغ 
الذي  نادال،  28 متــرا. وكان  طوله 
األربعاء  الـ34  ميالده  بعيد  احتفل 
املاضي، يستخدم حتى وقت قريب 
يخته »بيتهوفن«، ولكنه سيتحول 
اآلن إلى قاربه اجلديد الفخم الذي 

صممه على ذوقه اخلاص.
قيمته  تبلغ  الذي  القارب،  ويحتوي 

5.5 مليــون يورو، علــى عدة غرف 
12 شــخصا،  تســع حتى  للنوم 
بتدليك  وســبا، وحمام ســباحة 
وبار، حسبما جاء في بعض  مائي، 

املنشوارت املتخصصة.
ولعــل أبرز مــا مييز هــذا اليخت 
الفاخر هو اجلناح الرئيســي الذي 
يضم ســريرا مزدوجا، ويطل على 
وغرفة  وحمام،  القوسية،  الشرفة 
خلع مالبــس، كما يحتــوي على 
من  ومجموعة  مســاعد،  النــش 

الدراجات املائية )اجلت سكي(.

لندن ـ وكاالت:
القدم  لكرة  اإلنكليزي  االحتاد  قال 
إنــه منح لقــب الــدوري املمتاز 
ملســابقة كرة القدم النســائية 
لنادي تشيلسي بعد إلغاء املوسم 
فيروس  أزمة  اســتمرار  بســبب 

كورونا الصحية حول العالم.
وقال بيــان االحتاد: »توصل مجلس 
إدارة االحتاد لقرار بأغلبية األصوات 
يتعلق بالدوري املمتاز لكرة القدم 
 2020-2019 النســائية ملوســم 
الثاني على أساس  القسم  ودوري 

النقاط لــكل مباراة على  معدل 
أن يتحدد الصعــود والهبوط بناء 
علــى ســجل األداء الرياضــي«.

وأضاف البيان: »ونتيجة لذلك أكد 
مجلــس إدارة االحتــاد القرار مبنح 
لقب الدوري املمتاز إلى تشيلسي 
ومنح لقب القسم الثاني ملوسم 

2019-2020 ألستون فيال«.
ويأتي قرار منــح اللقب بناء على 
مباراة  كل  فــي  النقــاط  معدل 
مبثابــة ضربــة قوية ملانشســتر 
ســيتي الذي كان يتصدر الترتيب 

متفوقاً بفــارق نقطة واحدة عن 
تشيلســي الذي لعب مباراة أقل 
الرياضي  النشــاط  توقــف  عند 
املاضي.وتأهل  آذار  منتصــف  في 
الفريقان لدوري أبطال أوروبا للكرة 
املقبل. املوســم  في  النســائية 

وســيهبط فريق ليفربول صاحب 
املركز األخير لدوري القسم الثاني 
في املوســم املقبل رغم أن فريقه 
التتويج  الرجالي قريب من ضمان 
األولى  للمرة  املمتاز  الدوري  بلقب 

في 30 عاماً.

نيويورك  ـ وكاالت:
ذكرت وســائل إعالم أميركية أن 
جنم كرة السلة األميركية كيفن 
دورانت اشــترى حصة قليلة من 
يونيون  فيالدلفيا  فريق  أســهم 

لكرة القدم.
»ســبورتس  صحيفة  وأوضحت 
بيزنس دايلي« أن دورانت اشــترى 
يونيون  نادي فيالدلفيا  حصة في 
باملئة.وليســت  و5   1 بني  تتراوح 
املــرة األولــى التي يقــوم فيها 
دورانت، املتوج بلقب الدوري مرتني 
ووريرز، بشراء  مع غولدن ستايت 
أســهم في أحد أنديــة الدوري 
األميركــي لكرة القــدم. فقبل 
عامني قام بشــراء حصة في دي 
ســي يونايتد في مسقط رأسه 

في واشنطن العاصمة.
ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل 
حول ما إذا كان اســتثمار النجم 
احلالي لبروكلني نتس شــخصيا 
أم مت مــن خالل شــركته »ثيرتي 

فايف فنتشور«.

قائمة  في  األحــدث  هو  ودورانت 
الذين  املشــاهير  طويلــة مــن 
يشــترون حصصــا قليلــة في 
فــرق الــدوري األميركــي لكرة 
القــدم. وتشــمل القائمة لوس 
فيريل،  )ويــل  أجنليس إف ســي 
ماجيــك جونســون، ميــا هام، 
نومار غارسابارا(، سياتل سوندرز 

كاري(،  درو  ويلســون،  )راســل 
دينامو )جيمس هاردن(،  هيوسنت 
فانكوفــر وايت كابس )ســتيف 
ناش( وأوســنت إف ســي )ماثيو 
ماكنوي كما ميلك »امللك« ليبرون 
ليكرز  أجنليس  جيمس جنم لوس 
2 باملئة في ليفربــول اإلنكليزي 

منذ 2011.

قصة هدف.. لمسة عمانؤيل
 تمنح لقب الدوري للقوة الجوية

سيدات تشيلسي يتوجن بلقب الدوري اإلنكليزينادال يستعرض قاربه الفخم الجديد في مايوركا

دورانت يشتري أسهمًا في فريق 
فيالدلفيا لكرة القدم 

عمانؤيل

نادال

دورانت

السلوفيني كاتانيتش 
يطالب بإعداد فعلي 

السود الرافدين

3

3

الصباح الجديد - وكاالت:
أثار مقتــل ثالثة الجئني أفغان جراء حريق ســيارة 
في إيران غضباً عارماً جتاه الشرطة اإليرانية بعدما 
تبنّي أن عناصرها أطلقت النار باجتاه الســيارة، وهو 

ما تسبب في اندالع احلريق.
وجرح أربعة أشــخاص من بينهم صّبي ظهر في 
مقطع فيديو يقول متوســالً »أعطني بعض املاء، 

إني أحترق«.
وحتولت كلماته إلى هاشــتاغ على مواقع التواصل 
عّبر من خالله األفغانيون عن غضبهم إزاء ما حدث.
وتأتي احلادثة بعد شهر من مزاعم مسؤولني أفغان 
عن تعّرض 45 الجئاً أفغانياً للتعذيب من قبل حرس 

احلدود اإليراني، األمر الذي نفته طهران.
وقــال نائب حاكم محافظة يــزد، أحمد تراهومي، 
لوسائل إعالم محلية إن عناصر الشرطة اشتبهت 
في أن السيارة كانت تنقل مخدرات ومهاجرين غير 

شرعيني.
وأضاف أن الشــرطة أطلقت النار على الســيارة 
بعدما رفضــت التوقف عند نقطة تفتيش أمنية. 
وأنه بعد إصابة إطارات الســيارة اشتعلت النيران 

فيها.
وأكدت وزارة اخلارجيــة األفغانية حقيقة مضمون 

الفيديو بعد التأكد منه.
وقال غفور ليوال، السفير األفغاني في طهران لبي 
بي سي اجلمعة، إن بعثة أفغانية أرسلت إلى إيران 

ملساندة الضحايا والتحقيق في احلادث.
وأثار انتشار مقطع الفيديو على شبكات التواصل 

االجتماعي موجة من الغضب.
ويعيــش نحو ثالثــة ماليني أفغاني فــي إيران من 

بينهم مهاجرون والجئون.
ونقلــت رويترز عن صفحة احملامي والناشــط علي 
نــوري على فيســبوك قوله: »ال يحــق إليران قتل 
الالجئني األفغان، ميكنهم إغالق احلدود وطرد جميع 

األفغان لكن ليس قتلهم«.

الصباح الجديد - وكاالت:
اتهمت الســلطات الصحيــة احمللية فــي البرازيل 
الســبت حكومة الرئيس جاير بولسونارو بـ«إخفاء« 
الوفيات جراء فيروس كورونا املستجّد، بعدما شّكك 

مسؤول في وزارة الصحة باحلصيلة الرسمية.
وأكد اجمللس الوطني لــوزراء الصحة الذي يضّم كل 
الســلطات احمللية اجلمعة أن »احملاولة االســتبدادية 
وغيــر املتعاطفة وغيــر األخالقية بإخفــاء وفيات 

كوفيد19-، لن تزدهر«.
وفي اليوم الســابق، توقفت وزارة الصحة عن إعالن 
حصيلــة الوفيات اإلجمالية فــي البرازيل، ولم تعد 
تنشر إال عدد الوفيات في الساعات األربع والعشرين 
األخيرة. وفي اليوم نفسه، مت إغالق املوقع اإللكتروني 
الذي ينشر االحصاءات الرســمية ثم أُعيد تفعيله 
الســبت مع أعداد اليوم الســابق فقــط، من دون 

حصائل محلية وال سابقة.
وقال وزير الصحة الســابق في حكومة بولســونارو 
لويــز انريكي مانديتــا الذي أُقيل في نيســان/أبريل 
بعدما أعــرب عن اعتراضه على سياســة احلكومة 
الفدرالية، في مقابلة نُشــرت على مواقع التواصل 
االجتماعــي، »من وجهة نظر صحية، نحن نشــهد 
على مأســاة )...( عدم اإلبالغ يعني أن الدولة مضرة 

أكثر من الفيروس«.
واملعــدات  والتكنولوجيــا  العلــوم  وزيــر  وأكــد 
ويتزارد لصحيفة  بالوكالة كارلوس  االســتراتيجية 
غلوبو أنه متّ تخفيض احلصيلة الرســمية بســبب 

أعداد »خيالية ومتالعب بها«.
وقال »عندمــا ظهرت أولى اإلصابــات، التوجه الذي 
اختير، أن مع ظهور أول أعراض ال ينبغي الذهاب إلى 
املستشفى، ألن ذلك سيتسبب بتجّمع أشخاص. إذا 
تطور املرض، على الناس استشــارة طبيب. لألسف، 

عبر اتباع هذه التوصيات فقدنا آالف البرازيليني«.
وذّكــر بــأن وزارة الصحة تدعــو اليوم إلــى تلقي 
»عالج اســتباقي« يتمثل مبجموعة أدوية، من بينها 
الهيدروكســي كلوروكني الذي ينقسم العلماء في 

العالم حول فعاليته في محاربة الوباء.

انتقادات للشرطة 
اإليرانية بعد مقتل الجئين 

أفغان في حريق سيارة

الحكومة البرازيلية 
متهمة بـ«إخفاء« وفيات 
فيروس كورونا المستجّد
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الصباح الجديد - وكاالت:

تشهد أنحاء متفرقة في الواليات املتحدة 
العنصرية  ضد  حاشدة  سلمية  مسيرات 
بذلــك  لتدخــل  الشــرطة،  ووحشــية 
التي أشــعلها مقتل املواطن  املظاهرات، 
األمريكي مــن أصول أفريقية جورج فلويد 

في أثناء اعتقاله، يومها الثاني عشر.
يحتشد عشرات  واشنطن،  العاصمة  في 
اآلالف من احملتجني، من بينهم حشود على 
مقربة من مبنــى الكونغرس، وعند نصب 
لنكولن التذكاري. وأغلقت قوات األمن كل 

الطرق املؤدية إلى البيت األبيض.
وفي والية نورث كارولينا، تظاهرت حشود 
تكرميا جلورج فلويد في مسقط رأسه قبل 

مراسم تأبينه.
وشهدت دول أخرى عدة مسيرات حاشدة 
مناوئــة للعنصريــة، فقد غّصــت لندن 
الداعمني حلركة »حياة  بجموع احملتشدين 
احلكومة  حتذيرات  برغم  مهمة«،  الســود 
البريطانية من االحتشــاد خشية انتقال 

عدوى فيروس كورونا.
واشتبك احملتجون مع الشرطة لفترة بعد 
جتمع آالف في وســط لنــدن للتعبير عن 
غضبهم من وحشــية الشرطة بعد موت 
املواطن األســود األعزل جــورج فلويد في 

منيابوليس بالواليات املتحدة.
وبعد يــوم ســلمي إلى حد كبير رشــق 

عدد صغير من احملتجني قــرب مقر إقامة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
الشــرطة  وقامت  بزجاجــات  الشــرطة 

الراكبة بإبعادهم.
نقــل  شــرطيا  إن  الشــرطة  وقالــت 
من  بعد سقوطه  للعالج  للمستشــفى 
على ظهــر حصانه كما أصيب تســعة 

آخرون.
دمية على  وهاجمــت مجموعة منهــم 
شكل الرئيس دونالد ترامب في حني ألقى 

آخرون مشاعل.
وقالت شرطة لندن في ساعة متأخرة من 
مساء امس االول السبت إنها اعتقلت 14 

شخصا وتوقعت ارتفاع هذا العدد.
وكان أكثــر من ألف شــخص قد نظموا 
مســيرة في وقت ســابق أمام الســفارة 

األميركية.
كما احتشد أيضا آالف احملتجني في امليدان 
الواقــع أمام البرملــان رافعني الفتات كتب 
عليها ”حياة الســود مهمة“ ومتجاهلني 
التجمعات  بتجنــب  احلكومــة  نصيحة 
الضخمة بســبب خطر اإلصابة بفيروس 

كورونا.
وفي أســتراليا، خرجت مظاهرات حاشدة 
وبريســبان،  وملبورن،  مدن ســيدني،  في 
معاملة  طريقة  على  املتظاهرون  وشــدد 
السكان األصليني في أستراليا. وفي كندا 
كذلك تظاهر االالف ضد العنصرية حيث 

شارك معهم جسنت ترودو رئيس الوزراء.

ولفظ فلويد أنفاســه األخيــرة أمام أحد 
احملــال التجارية فــي مينيابوليس في 25 
مايو/أيار أثناء اعتقاله حيث ضغط شرطي 

على رقبته.
واندلعــت مظاهرات في أنحــاء الواليات 
املتحدة بعد انتشــار فيديو لرجل شرطة 

أبيــض يدعــى ديريك تشــوفني يضغط 
بركبته على عنق فلويد ملدة تســع دقائق، 
األرض. وُســمع  بينما هــو مثبت علــى 
فلويد وهو يستغيث قائال »ال أستطيع أن 

أتنفس«.
واحتشد عشــرات اآلالف من املتظاهرين، 

بعضهــم يحمل الفتات مكتــوب عليها 
»حياة الســود مهمة«، في جتمع ســلمي 
خارج ساحة الفاييت، غير بعيد من مبنى 
البيــت األبيض، في ســاحة أطلق عليها 

مؤخرا اسم »حياة السود مهمة«.
ورحبت عمدة واشــنطن العاصمة، موريل 

بــوزر، باملتظاهرين، قائلة إن احلشــود في 
املدينة قد بعثت رسالة إلى الرئيس دونالد 

ترامب.
وكانــت الشــرطة الفيدراليــة، أطلقت 
الغاز املســيل للدموع لفّض مظاهرة في 
املنطقة قبيل زيارة ترامب إلحدى الكنائس.

وطالبت بوزر بانســحاب عناصر الشرطة 
الفيدراليــة وقــوات احلــرس الوطني من 

املدينة، قائلة إن وجودها »غير ضروري«.
وقــال إريــك وود، متظاهر في اخلامســة 
والثالثني من عمره، لبي بي ســي: »أنا هنا 
ألنني لم أستطع أال أكون هنا. العنصرية 

باتت جزءا ال يتجزأ من الواليات املتحدة«.
وتقول كريستال بالنغر، البالغة من العمر 
46 عاما، إنها تأمل أن يكون األمر مختلفا 
هذه املــرة. »أشــعر أن هــذه املظاهرات 
مختلفــة. آمــل أن تصل رســالة اإلخاء 

واملساواة هذه املرة«.
وأمــر حاكم الواليــة، روي كوبر، بتنكيس 
األعالم من شروق شــمس السبت وحتى 

غروبها حدادا على فلويد.
وفي بوفالــو قدمت الئحة اتهام ضد اثنني 
من ضباط الشــرطة بعــد أن دفعا رجال 
مسنا وأوقعاه أرضا مما أدى إلصابته بشكل 
خطيــر. وفي مينيابوليــس حظر مجلس 
املدينــة ودائرة حقوق اإلنســان فيها على 
الشرطة أن تثّبت املعتقلني بالضغط على 
أعناقهــم. وقال حاكم واليــة كاليفورنيا 
كيفني نيوسوم إنه سيتخذ إجراءات حلظر 

الشيء نفسه، وكذلك حظر عمدة سياتل 
على الشــرطة اســتعمال الغاز املسيل 
وأصــدر قاضي  احملتجــني.  للدمــوع ضد 
احتادي في دنفر تعليمات بحظر استعمال 

الشرطة للغاز املسيل للدموع.
وانتشــرت دعاوى على وســائل التواصل 
عدم  قضايــا  معاجلة  إلــى  االجتماعــي 
املســاواة فــي مجاالت عدة، من ســلوك 
الشــرطة، إلى الرعاية الصحية، إلى غير 

ذلك.
يبلغ  مبعدل  الســود  األميركيون  ويُسجن 
خمســة أضعــاف نظرائهــم البيــض، 
ويُحاكمــون فــي قضايا جنائيــة تتعلق 
باخملدرات أكثر من البيض بســتة أضعاف، 
وفقــا للجمعيــة الوطنيــة للنهــوض 
بامللونني. ومتوت النساء السوداوات في أثناء 
الوالدة مبعدل يفوق ضعف حاالت النســاء 
البيضاوات، وفقا لبيانات صحية أميركية.

العنصــري  الفصــل  مــن  عقــود  وأدت 
املدعوم حكوميا إلى تكريس الال مســاواة 
فــي النظــام التعليمي ونظام الســكن 

وقطاعات عامة أخرى.
وتبني من دراســة أجراها معهــد أبحاث 
بيو عــام 2019 أن ثمانية من كل عشــرة 
من املواطنني الســود البالغني يقولون إن 
إرث التمييــز العنصري مــا زال يؤثر على 
حياتهم. ويقــول نصفهم إنه ال يتوقع أن 
تكون هناك مســاواة في الواليات املتحدة 

في أي يوم.

تقرير

عشرات اآلالف في أنحاء الواليات المتحدة والعالم يتظاهرون ضد العنصرية 
محتجون في بريطانيا يهاجمون لعبة على شكل ترامب

الصباح الجديد-متابعة: 

بعــد ان اجبرهــم كورونا على 
العودة الــى بيوتهم، بعد فرض 
حظر التجول واخملاوف من انتشار 
الذي تســبب مبوت  الفيــروس 
االالف فــي كل انحــاء العالم، 
عاد مئات املتظاهرين اللبنانيني 
السبت  االول  امس  الشارع  إلى 
احتجاجاً على أداء الســلطات 
العاجزة عــن وضع حّد لالنهيار 
االقتصادي املتســارع، فيما أثار 
نزع  رفع بعض اجملموعات شعار 
سالح حزب اهلل توتراً مع شبان 

غاضبني موالني له.
بيروت  في وسط  التحّرك  ويعّد 
األول بعد تخفيف الســلطات 
مطلع األســبوع احلالــي قيود 
االغالق العام التي فرضتها منذ 
ملكافحة  آذار/مــارس  منتصف 
الــى  وأدت  وبــاء كوفيــد19-، 
تراجع وتيــرة التحركات املناوئة 

للسلطة.
ورفعت بعض اجملموعات عناوين 
خالفية بينها نزع ســالح حزب 
تتطرق  لــم  شــعار  وهو  اهلل، 
احلراك  مجموعــات  غالبية  له 
الشــعبي غير املســبوق الذي 
شــهده لبنان منذ نحو ثمانية 

أشهر.
48 شــخصا بجروح  وأصيــب 
37 جرت معاجلتهم في  بينهم 
املكان بحسب الصليب األحمر 

اللبناني.
ســاحة  في  التجّمع  وتخّلــل 
الشــهداء توتراً بني متظاهرين 
رّددوا شعارات مناوئة حلزب اهلل 
وآخريــن قدموا مــن حي قريب 
»شيعة  مرددين  للحزب  موالني 
شيعة« حاولوا التقّدم نحوهم، 
إال أن عناصــر اجليش شــكلوا 
بينهم،  للفصل  بشــرياً  جداراً 
علــى وفــق ما شــاهد مصور 

وكالة فرانس برس.
وقالت ســناء )57 سنة( احدى 
املتظاهرات من مدينة النبطية 
لفرانــس برس »جئــت ألطالب 
بحقوقنا وأولها ال لسالح حزب 
اهلل، الســالح يجــب أن يكون 
فقط بيــد اجليش.. حتى نعيش 

بكرامة«.
وأضافــت بينما رفعــت الفتة 

كتب عليها »ال حلــزب اهلل وال 
واجلوع  »الســالح  لســالحه«، 
يأتيان معاً.. علينا أن نســتعيد 
كرامتنــا أوالً وبعدهــا نطالب 

بحقوقنا«.
لبنان منذ أشهر أسوأ  ويشهد 
انتهاء  منــذ  اقتصادية  أزمــة 
 )1990  1975-( األهليــة  احلرب 
تخطى معها سعر صرف الليرة 
عتبة األربعة آالف مقابل الدوالر 
بينما  نيســان/أبريل،  في شهر 
الســعر الرســمي مثبت على 

1507 ليرات.
من  املتظاهريــن  أحــد  وقــال 
منطقة الضنية شــماالً لقناة 
»آخر  التلفزيونية  بي سي«  »أل 
همنا ســالح حــزب اهلل طاملا 
أّنه متجه الى اخلارج«، موضحاً 
فرصة  »طلبــت  احلكومــة  أن 
في  نحن  انتهــت..  والفرصــة 
الشارع من أجل لقمة عيشنا«.
ولطاملا شــكل نزع سالح حزب 
اهلل الذي يعد العباً رئيسياً في 

القوى  بني  خالفياً  عنواناً  لبنان، 
السياسية.

التي  التظاهرات  في  وتشــارك 
بدأت في تشــرين األول/اكتوبر، 
مروحة واســعة من اجملموعات 
الناشطة سياسياً ومدنياً، ترفع 
غالبيتهــا مطالــب اقتصادية 
واجتماعية ومدنية وشــعارات 
ويطالــب  للفســاد  مناوئــة 
نيابية  انتخابات  باجراء  بعضها 

مبكرة.
- »احلصول على حقوقنا« -

غاضبون  متظاهــرون  وعمــد 
إلى تكسير  بيروت  في وســط 
حجارة  ورمي  متاجــر  واجهات 
رّدت  التــي  األمن  باجتاه قــوات 

بإطالق غاز مسيل للدموع.
وأحرق محتجون حاويات نفايات 
علــى طريق في وســط بيروت 
وتراجعوا أمــام قوات مكافحة 
تتقدم  كانــت  التي  الشــغب 

باجتاههم.
اجلامعيــة  الطالبــة  وقالــت 

كريســتنيا حــداد )21 عامــاً( 
لفرانــس برس »نزلنــا من أجل 
األساســية  حقوقنا  حتصيــل 
والعمل  والتعليــم  كالطبابة 
وهي أبســط احلقوق التي على 
ليبقى  بها  يتمتع  أن  االنســان 

على قيد احلياة«.
وأفاد مندوب »الوكالة الوطنية 
لالعــالم«،أن إشــكاال وقع بني 
شــبان من عني الرمانة وآخرين 
مــن الشــياح، تخلله رشــق 
وفق  الفــور،  وعلى  للحجــارة. 
قوة  وصلــت  نفســه،  املصدر 
كبيــرة من اجليــش ومن األمن 
وأعادت  بينهم،  وفصلت  العام، 

الهدوء.
ومنــذ اندالع احلراك الشــعبي 
في تشــرين األول/أكتوبر 2019، 
إلى  اللبنانيني  آالف  نزل مئــات 
الشــارع احتجاجا على أوضاع 

البالد االقتصادية.
ومســاء، حصل تبــادل إلطالق 
النار في العاصمة، بني ســكان 

منطقــة ذات غالبية ســنية، 
الســابق  الوزراء  لرئيس  معقل 
احلريري، وسكان منطقة  سعد 
مجاورة ذات غالبية شيعية هي 

معقل حلركة أمل.
اللبناني  اجليــش  انتشــر  وقد 
الهدوء  إعــادة  علــى  وعمــل 
بحســب مــا أفــادت الوكالة 
أشــارت  التي  لالعالم  الوطنية 

إلى إصابة شخصني بجروح.
ونددت جهات دينية رفيعة عدة، 
اهلل،  وحــزب  احلريري  وكذلــك 

بالتعرض للسيدة عائشة.
وأثار التعرض للســيدة عائشة 
التوتــر في طرابلس )شــمال( 
حيث اقــدم متظاهــرون على 
رمي حجارة على القوى األمنية 
التي ردت بإطالق الغاز املســيل 
الرصــاص  وإطــالق  للدمــوع 
مراســلة  بحســب  املطاطي، 

وكالة فرانس برس.
ودان رئيس الوزراء حســان دياب 
عبــر تويتر التعرض للســيدة 

عائشــة، داعيــاً اللبنانيني إلى 
التحلي ب«احلكمة«.

وبرغم تشكيل حكومة جديدة 
منذ مطلع العــام، ثّم وضعها 
اقتصادية،  اصالحيــة  خطــة 
الشهر  أساســها  طلبت على 
صنــدوق  مســاعدة  املاضــي 
النقد الدولــي إلنقاذ االقتصاد 
املتداعي، إال أنها لم تتمكن بعد 

من اتخاذ أي اجراءات عملية.
خانقة  أزمة  اللبنانيون  ويعيش 
أسعار  في  ارتفاعاً  انعكســت 
الغذائية والســلع كافة،  املواد 
اآلالف  عشــرات  خســر  بينما 
وظائفهــم أو جزءاً من رواتبهم 

جراء األزمة.
ويعيش أكثر من 45 في املئة من 
بينما  الفقر  السكان حتت خط 
ارتفعــت البطالة الى أكثر من 
35 في املئة، على وفق تقديرات 
لوزارة املاليــة. وتتوّقع احلكومة 
منواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 

في املئة.

الصباح الجديد - متابعة:
اكــد رئيس دائــرة االتصال في 
الدين  فخر  التركية  الرئاســة 
ألطــون، إن منظمــة »أنتيفا« 
األميركيــة املتطرفــة، تعتمد 
العنف في العالم بالتعاون مع 

املنظمات اإلرهابية في سوريا.
جاء ذلــك في مقطــع مصور 
نشــره ألطون عبر تويتر، تطرق 
فيــه إلى املنظمة اليســارية، 
التي تعتزم واشنطن تصنيفها 

منظمة إرهابية.
وأفــاد ألطــون فــي املقطــع 
قائــال: »رأينا الوجــه احلقيقي 

لـ«أنتيفا«، التي تعتمد العنف 
في جميع أنحــاء العالم ولها 
عالقات مع اجملموعات اإلرهابية 

في سوريا«.
وأضــاف: »أنتيفــا« متورطــة 
في  أعمــال عنــف  بارتــكاب 
مبقتــل  )املنــددة  املظاهــرات 
جورج فلويــد( بعموم الواليات 

املتحدة«.
وأعــرب عــن »قلــق تركيا من 
التهديــد الذي تشــكله هذه 
باجملموعات  وعالقاتها  املنظمة 

اإلرهابية على أمنها القومي«.
وأكــد أن »أنتيفــا« تتشــارك 

األيديولوجيــة نفســها مــع 
اإلرهابية،  كا«  كا  »بي  منظمة 
حيــث قــام ذراع األخيــرة في 
سوريا )ي ب ك( بتدريب العديد 

من عناصر اجملموعة«.
دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
ترامب األحــد املاضي، أن إدارته 
ســتصنف حركــة »أنتيفــا« 

اليسارية منظمة إرهابية.
»أنتيفا« في  ويتركــز نشــاط 
الســاحل الغربــي للواليــات 
أعضاؤها  وينتمــي  املتحــدة، 
إلى تيارات سياســية مختلفة 
مثل االشــتراكية والشيوعية 

والدميقراطيــة  والليبراليــة 
االجتماعية.

الرئيــس األميركي، دونالد  قال 
املتحدة  الواليــات  إن  ترامــب، 
ســتصنف حركــة »أنتيفــا« 
تنظيما  للفاشــية  املناهضة 
اســتمرار  وســط  إرهابيــا، 
االحتجاجــات احلاشــدة فــي 
البالد مبشــاركة أنصار لألفكار 

اليسارية.
وقــال ترامــب، فــي تغريــدة 
مقتضبة نشــرها يــوم األحد 
الواليات  »ستقوم  »تويتر«:  عبر 
بتصنيف  األميركيــة  املتحدة 

أنتيفا تنظيما إرهابيا«.
وتشهد الواليات املتحدة موجة 
شــغب  وأعمال  احتجاجــات 
اندلعت في البــالد بعد مقتل 
املواطــن من أصــول إفريقية، 
جــورج فلويــد، فــي مدينــة 
من  احتجازه  جراء  مينيابوليس 
قبــل عناصر شــرطة محلية 
 25 يـوم  قاســـية  بطريقـــة 

مايـو.
»أنتيفــا  ترامــب  واتهــم 
واليساريني املتطرفني السيئني« 
بالوقوف وراء أعمال الشــغب، 
احمللية  الســلطات  دعــا  فيما 

في الواليــات إلى أن تكون أكثر 
معهم،  التعامــل  في  صرامة 
مهــددا باســتعمال »القــوة 
العســكرية غير احملدودة« حال 

تطلبت الضرورة ذلك.
»أنتيفا« شــبكة  ومتثل حركة 
مناهضــة  جماعــات  مــن 
يسارية  ميول  ذات  للفاشــية، 
تعمل في كثير من دول العالم، 
وخاصة  املتحدة  الواليات  بينها 
في جزئها الغربي، تراقب وتتبع 
أنشــطة النازيني اجلدد احملليني، 
وليس لها هيكل موحد أو قيادة 

عامة.

الرئاسة التركية تأييدا لترامب: »أنتيفا« تتعاون مع المنظمات اإلرهابية في سوريا

يطالبون بحصر السالح بيد الدولة
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إلى الشارع وسط أزمة معيشية خانقة
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بغداد - الصباح الجديد:
الصحــة  منظمــة  حــذرت 
العاملية امس االحد، من تعرض 
العراق الى ما وصفته بـ”املوجة 
الثانية”، لتفشي فيروس كورونا 
االرتفاع  عزت  وفيما  املستجد، 
الكبيــر فــي عــدد االصابات 
الى تسرع  البالد  بالفيروس في 
التبادل  باعادة  احملافظات  بعض 
التجــاري مع دول اجلــوار، أعلن 
التنســيق  مســاعد شــؤون 
االقتصادي مبحافظة كردستان 
غربــي ايران، إعــادة فتح معبر 
"باشــماق" احلدودي مع إقليم 
كردســتان العــراق، بعد اغالق 

استمر أليام.
الصحــة  منظمــة  وعبــرت 
العامليــة عن قلقها الشــديد 
من االرقام املتزايــدة في اعداد 
االصابات التي تعلن عنها وزارة 

الصحة في البالد.
العراق،  في  املنظمة  ممثل  وقال 

ادهم إسماعيل في حوار تابعته 
الصباح اجلديد، إن “هناك موجة 
ثانيــة من كوفيد 19 جتتاح دول 

العالم بســبب عدم وجود دواء 
او لقاح لهذا املرض وقد تستمر 
املوجات حلني ايجاد لقاح فعال”.

وأضاف إســماعيل، أن “املوجة 
في  ابتدأت  اجلائحة  من  الثانية 
عدد من الدول اجملاورة مثل ايران 

والسعودية والكويت وتركيا.
احملافظات  “بعــض  أن  وأوضح، 
بإعــادة  تســرعت  العراقيــة 
التبادل التجــاري مع دول اجلوار 
مما  االقتصادية  االزمة  بســبب 
ارتفــاع كبير في عدد  ادى الى 
داعيا  بالفيــروس”،  االصابــات 
الى “تأجيل النشــاط التجاري 
مع الدول التي تشــهد املوجة 
انتشار  على  للسيطرة  الثانية 
الفيــروس أو وضــع ضوابــط 

صحية صارمة عليه”.
ومــا ذهب اليه ممثــل منظمة 
البالد،  العاملية فــي  الصحــة 
اعالن مســاعد شــؤون  اكده 
مبحافظة  االقتصادي  التنسيق 
كردستان غربي ايران، عن إعادة 
فتح معبر "باشــماق" احلدودي 
مــع إقليم كردســتان العراق، 

بعد اغالق استمر أليام.
وأوضــح خالــد جعفــري في 
تصريح صحفي، أن االنشــطة 

التجارية اســتؤنفت في املعبر 
في ظــل تطبيق للبروتوكوالت 

الصحية.
وأشــار الى أن كردستان العراق 
أغلق املعبر في منطقة مريوان 
)أقل من 72 ســاعة( بعد زيادة 
عدد املصابــني بفيروس كورونا 
فــي مدينــة "بنجويــن" في 

محافظة السليمانية.
وفــدا من  أن  وبــنّي جعفــري 
منطقة  زار  العراق  كردســتان 
الفائــت  االســبوع  مريــوان 
تخــص  قــرارات  اتخــاذ  ومت 
في  الصحيــة  البروتوكــوالت 

املعبر.
جتدر االشــارة الــى ان مراقبني 
طالبــوا فــي اوقــات متباينة 
مبراقبــة الطريــق التجاري مع 
اقليم كردستان والذي يستغل 
لتســويق بضائع مستوردة من 
بغداد  العاصمة  الى  اجلوار  دول 

وباقي محافظات البالد.

الصحة العالمية عزته الى الموجة الثانية التي تضرب دول الجوار

ارتفاع اعداد االصابة بكورونا في البالد سببه
تسرع بعض المحافظات في التبادل التجاري مع الخارج

بغداد - الصباح الجديد :
أكــدت هيئة التقاعــد الوطنية، 
امــس االحــد، ان توزيــع رواتــب 
املتقاعدين اليــوم االثنني او غدا ، 
فينما كشــفت ان مقترح تعديل 
يشــمل  املوحد  التقاعد  قانــون 
تعديل الســن القانونية واخلدمة 

وسلف وقروض املتقاعدين.
وقال مدير الهيئة احمد الساعدي 
في تصريح اطلعت عليه الصباح 

اكملت جميع  “الهيئة  إن  اجلديد، 
اخلاصة  واالجــراءات  املتطلبــات 
بدفع رواتب املتقاعدين من املدنيني 
والعسكريني ونحن بانتظار وصول 
املالية  وزارة  من  التمويل  اشــعار 
للمباشرة بتوزيع رواتب املتقاعدين 

في موعدها احملدد”.
وبشــأن مقتــرح تعديــل قانون 
التقاعد، بني الساعدي، ان “مقترح 
التعديــل يشــمل مجموعة من 

الســن  تعديل  بضمنها  النقاط، 
القانونية لالحالــة على التقاعد 
واخلدمة، وكذلك  والنساء  للرجال 
الســلف والقروض التي اقترضت 
من قبل املتقاعدين”، مشــيرا الى 
ان “كل القوانــني الى حتتوي على 
اثر مالي يجــب أن تأتي عن طريق 
مقترح مشــروع  ان  اال  احلكومة, 
سيرســل  التقاعد  قانون  تعديل 
من البرملان الى احلكومة لدراسته 

واالثــر املالــي واجلوانــب االخرى 
الذي يترتب عليــه ومن ثم يصار 
تلك  بتوصيــات عن  اخلــروج  الى 

التعديالت”.
ولفت الســاعدي، الى ان “مقترح 
التعديل  الغــاء  يتضمن  القانون 
املوحد،  التقاعد  االول من قانــون 
والقروض  بالسلف  تتعلق  ونقاط 
وتاجيــل  باملتقاعديــن  اخلاصــة 

انفكاك املوظفني”.

السليمانية ـ عباس اركوازي:
أعلن وزير الصحة في حكومة 
اقليم كردستان سامان برزجني 
فايــروس كورونا  عن تفشــي 
بنحو كبير ما اســهم بخرجه 
وينذر بحدوث  الســيطرة،  عن 
كارثة إنســانية كبرى، مشيراً 
إلى ان املوجــة الثانية ادت الى 
وارتفاع  للعدوى  سريع  انتشار 
عــدد اإلصابــات بالفايــروس 
مقابــل انخفاض فــي حاالت 

الشفاء.
وقال برزجني، أن أعداد االصابات 
ترتفع بنحو مستمر، إلى جانب 
وجود حــاالت حرجــة وارتفاع 
نســبة الوفيات التي كانت ال 
لكنها  السابق  في   1% تتعدى 

وصلت اآلن إلى 1.96".
محافظــة  وســجلت 
كردستان  باقليم  السليمانية 
االربع  خمســة وفيات خــالل 
املنصرمة  ســاعة  والعشرين 

ارتفاع خطير  على  مؤشر  وهو 
في حاالت الوفــاة، اضافة الى 
وجود عشــرات احلاالت االخرى 

بوضعية حرجة. 
الوفــاة  حــاالت  وارتفعــت 
بفايروس كورونا حســب وزارة 
الصحة الــى 24 حالة، وجاءت 
السليمانية باملرتبة األولى في 

نسبة تسجيل حاالت الوفاة.
وكان نائــب مديــر عام صحة 
الســليمانية، قد قال في وقت 

ســابق، ان اكثر من 20 مصابا 
حالتهــم  كورونــا  بفيــروس 
الصحية غير مســتقرة وهم 

حتت العناية املشددة.
وبينما اكد القائمني على قطاع 
الصحة امتالء املستشــفيات 
املصابني  ملعاجلــة  اخملصصــة 
بفايــروس كورنــا، وعدم وجود 
مرضى  فارغة الستقبال  اسرة 
اخرين، بعد فقدان الســيطرة 
على احلد من انتشار الفايروس.

هيئة التقاعد: اليوم او الغد
موعـد صـرف رواتـب المتقاعديـن

ارتفاع حاد بنسبة الوفيات في االقليم 
وزير الصحة: كورونا خرج عن السيطرة وينذر بكارثة إنسانية 

»أوبك +« تتوصل إلى اتفاق
4جديد لتخفيض اإلنتاج اللجنة العليا تقرر استمرار فرض الحظر الشامل 

2السبوع وتحويله لجزئي في األسبوع المقبل

بغداد - الصباح الجديد :
ان  النيابية،  املالية  اللجنة  بينت 
املوازنة مــازال غير معلوم  عجز 
النواب  مجلــس  ينتظــر  حيث 
وصــول املوازنــة مــن احلكومة 
الالزم  االجــراء  اتخــاذ  لغــرض 

بشأنها.
النائب حنني  اللجنة  وقال عضو 
ان “املوازنة ستعد لنصف  القدو 
عام لكن مازال العجز فيها غير 
مجلس  ينتظــر  حيث  معلــوم 
النــواب وصولها مــن احلكومة 

املركزيــة لغرض اتخــاذ االجراء 
الالزم بشأنها”.

واضــاف ان “احلكومــة لديهــا 
خيــارات متعددة لرفــد املوازنة 
الــذي حتتاجه مــن دون  باملــال 
كمصدر  النفط  علــى  االعتماد 

اساسي في متويل املوازنة”.
واكــد ان “اللجوء خليار االقتراض 
اخلارجــي اليصب فــي مصلحة 
العراق كونه سيتســبب بارتفاع 
الديــون املرتبة بذمــة البالد في 

اخلارج”.

المالية النيابية: عجز الموازنة ليس 
معلوما وبانتظار وصولها من الحكومة

بغداد - الصباح الجديد:
االســتثمار  جلنــة  كشــفت 
األحد،  امس  النيابية،  واالقتصاد 
عن اسباب تأخر فتح ملف تعثر 
وزارة التجارة في تسليم مفردات 
للبســطاء  التموينية  البطاقة 
، مبينــة أن تعطيل اجللســات 
الى عدم محاسبة ومراقبة  ادى 
اجلهــات املعنيــة داخــل وزارة 
ومساءلتها  الســابقة  التجارة 

عن تاخر توزيع املفردات.
علي  النائب  اللجنة  عضو  وقال 

غاوي في تصريح لـــه ، إن جلنته 
“عاكفــة على إعادة فتح جميع 
ملفــات تعثر تســليم مفردات 
ومشاكلها  التموينية  البطاقة 

على مدى السنوات السابقة”.
وأضاف أن “عملية توزيع املفردات 
لم تكن باملستوى املطلوب على 
الرغــم من وجــود تخصيصات 
ماليــة كبيــرة لها”، مشــيرا 
:هناك ملفــات كبيرة  أن  إلــى 
وخطيرة يجري االعداد لها حاليا 

للتحقيق بشأنها”. 

بغداد - الصباح الجديد : 
أعلنــت وزارة التعليــم العالي 
والبحث العلمي آليات االمتحان 
الدراســات  لطلبة  اإللكتروني 
 2019 الدراســي  للعام  األولية 

.2020/
وقال املتحدث الرســمي للوزارة 
بيان تلقت "  العبودي في  حيدر 
الصباح اجلديد " نســخة منه، 
الوسائل  استعمال  "معايير  إن 
املتعلقة بــأداء االمتحان نصت 
والفروع  األقســام  تخويل  على 
صالحيــة حتديــد واســتخدام 
وأتاحــت  املناســبة  املنصــة 
إرســال ورقة األسئلة مطبوعة 
املنصات  الطالــب عبــر  الــى 

اإللكترونية املعتمدة".
وأضــاف، أن "تصميم أســئلة 
االمتحــان ســيقوم على وفق 
األســاس املوضوعــي املتنــوع 
وأن  العلميــة  املــادة  حســب 
تصنيــف األســئلة يكون على 
وفق املهارات املطلوب حتقيقها".
 وأوضــح أن "درجــة االمتحان 
النهائــي ســيعتمد فيها وزن 
%30 على تقرير يقدمه الطالب 
في ضوء مفردات املادة املدروسة 
نهاية  تتجــاوز  ال  مــدة  وفــي 
لالمتحانات  الزمني  الســقف 
فيما سيكون وزن %70 من درجة 
االختبار  النهائي على  االمتحان 

اإللكتروني".

لجنة االقتصاد النيابية تعتزم
فتح ملف البطاقة التموينية 

وأسباب تعثرها

التعليم تعلن آليات االمتحان 
اإللكتروني في الدراسات األولية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن وزير الشــباب والرياضة 
عدنــان درجال، امــس األحد، 
املنشــآت  جميــع  وضــع 
والشــبابية حتت  الرياضيــة 

تصرف خلية األزمة.
وذكر بيــان للــوزارة تلقت " 
الصبــاح اجلديد "  نســخة 
الشــباب  "وزيــر  إن  منــه، 
والرياضــة عدنان درجال وضع 
الرياضية  املنشــآت  جميــع 
والشــبابية، التــي متلكهــا 
الــوزارة من قاعــات رياضية 
شــباب  وبيوت  ومجمعــات 
األزمة،  خليــة  تصــرف  حتت 
في حــال اقتضت احلاجة إلى 
جاهزة  كمواقع  استخدامها 
واستيعاب  الصحي،  للحجر 
مرضــى جائحــة كورونا، من 
الذين  بالفيــروس  املصابــني 

خــالل  أعدادهــم  تزايــدت 
األسبوع املاضيي".

أعطى  "الوزيــر  أن  وأضــاف، 
للجــان  الكاملــة  احلريــة 
الصحيــة اخملتصــة، باختيار 
ما هو مناسب ويؤدي الغرض 

ألجل خدمة أبناء الشعب".
وكان افاد عضو جلنة الصحة 
والبيئــة النيابيــة عبد عون 
العبادي، امس األحد ايضا، ان 
جلنته تدرس حاليا اســتئجار 
لعزل  متهيدا  جديــدة  اماكن 

املصابني بفيروس كورونا.
وقال العبادي إن “خلية االزمة 
النيابية بالتعــاون مع األزمة 
لدراســة  تعــد  احلكوميــة 
اســتئجار اماكن جديدة في 
عدد  ارتفــاع  اســتمرار  حال 
كورونا  بفيــروس  اإلصابــات 

خالل األيام القادمة”.

بغداد - وعد الشمري:
العراقية،  القــوى  حتالف  أنتقد 
أمس األحد، غياب املكون السني 
عن الوفد املكلف بالتفاوض مع 
الواليات املتحدة األميركية، مبيناً 
أن امللف اخلارجي يتطلب إشراك 
اجلميــع، فيما طالــب احلكومة 
االحتادية بإطالع الرأي العام على 
مبيناً  املرتقبة،  احلــوارات  نتائج 
والعالقة  اإلقليمــي  الصراع  أن 
ستكون  والســعودية  إيران  مع 

حاضرة بقوة في املباحثات.
وقــال نائب رئيــس الكتلة رعد 
إلى  حديــث  فــي  الدهلكــي، 
"البدء  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
بحــوارات مع الواليــات املتحدة 
في هذا الوقت مهــم جداً بعد 
تنفيذ  شــاب  الــذي  الغموض 
املبرمة  اإلستراتيجية  االتفاقية 

بني الطرفني".
وتابــع الدهلكــي، أن "واجــب 
احلكومة العراقية األســاس هو 
على  العراقي  الشــارع  أطــالع 
نتائج احلوارات وال تكون حكراً بني 
طرف سياسي معني كما حصل 

في السابق".
ولفت، إلــى أن "جميــع القوى 
العمليــة  فــي  املشــاركة 
متثيل  لديها  والتي  السياســية 
في مجلــس النــواب ينبغي أن 
تكــون لديهــا رؤية فــي امللف 

اخلارجي".
وأورد الدهلكــي، أن "احلكومــة 
اطــالع كامــل علــى  لديهــا 
متطلبــات العراق العســكرية 
واالقتصاديــة،  والسياســية 
وبالتالي ستكون قادرة على إدارة 

احلوار مع اجلانب األميركي".
ويواصــل، أن "التخصص الفني 
فــي الوفد التفاوضــي العراقي 
هو  احلكومة  اعتمدتــه  الــذي 

أمر جيد لكــي يعمل كل فريق 
مبا لديــه من معلومــات وبدون 

تدخل".
الدهلكي ينتقــد، "خلو  لكــن 
الوفد العراقي من املكون السني 
واقتصــاره علــى مفاوضني من 
الشــيعة وإقليم كردستان، في 
حني أن القضية تتعلق بالسيادة 

الوطنية".
ودعــا نائب رئيــس كتلة حتالف 

إيصال  إلــى  القــوى "احلكومة 
رســائل ايجابية جلميع مكونات 
الشــعب العراقــي بأنها تعمل 
وفق املصلحة العامة وأنها متثل 
اجلميع وال تهمش طرفاً معيناً".

إن  بالقــول،  الدهلكي  وأكمــل 
"املفــاوض العراقي مــع اجلانب 
األميركي ســيكون مسؤوالً عن 
حفظ قوة طرفــي احلوار وفق ما 
يتمتع بــه مــن إمكانيات على 

طرح امللفات وعدم االذعان".
مــن جانبــه، ذكر القيــادي في 
املال، في تصريح  التحالف حيدر 
أن  اجلديــد"،  "الصبــاح  إلــى 
الوطنية  القضايا  في  "اخلالفات 
أمــر  الداخليــة  والنقاشــات 
طبيعــي مــن املمكــن جتاوزها 
من خــالل تعميق احلــوارات بني 

مختلف األطراف".
"القضايــا  أن  املــال،  وأضــاف 

اخلارجيــة ينبغي فيهــا توحيد 
املواقف"، ويجد أن "تعرضها إلى 
أي خالف ممكن أن ينعكس سلبياً 
على الواقع السياسي العراقي".

وأكد املال، أن "هيبة الدولة ينبغي 
السياسة  في  موجودة  تكون  أن 
اخلارجية من أجــل احلفاظ على 
مصالح العراق السيما في احلوار 
مع الواليات املتحدة األميركية".

وشــدد، علــى "ضــرورة دعــم 

الكاظمي  مصطفــى  حكومة 
في املفاوضات التي ســتجريها 
مع اجلانب األميركي، ألننا نبحث 

اليوم عن حقوق العراق".
إلــى أن "احلوار  املــال،  ومضــى 
األميركــي لن يكــون بعيداً عن 
احمليــط اإلقليمي وفي مقدمتها 
العالقــة مع إيران والســعودية 
العمق  داخل  املوجــود  والصراع 

العراقي".

دعم الحكومة في المفاوضات مع االميركان
ضرورة وتوحيد المواقف يؤمن حقوق البالد

الكاظمي خالل جلسة جمللس الوزراء 

وهو يطالب باطالع الرأي العام على نتائج المباحثات.. تحالف القوى: 

تقريـر

درجال يضع منشآت وزارة الشباب 
تحت تصرف خلية األزمة 

لمواجهة كورونا

فيما الصحة النيابية تدرس استئجار 
أماكن جديدة لعزل المصابين 

ارقام متزايدة في اعداد االصابات
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 بغداد ـ الصباح الجديد: 

تصريح  فــي  وزيُرالصحــِة،  قــال 
رســمي ٔان »تزايد ٔاعــداد االصابات 
في العــراق يعود لتطــور القدرات 
التشخيصية ملٔوسسات الوزارة من 
خالل زيادة ٔاعــداد اخملتبرات اخملتصة 
وحمالت  اليوميــة  والفحوصــات 
املســح امليداني والذي كشف عن 

احلاالت غير الظاهرة اخملفية ».
وبــن، ٔان »احلــرب ضــد الفيروس 
خطيرة الننا ال نعرف مصدره ومتى 
ينتهــي ؟«، منوهــا الــى ان »عدد 
إصابات املواطنن واملالكات الطبية 
ايضــا بشــكل ملحوظ في  زادت 
االونــة االخيرة اذ نعيش ٔازمة وحربا 
قاســية مع مرض ال يعرف الرحمة 
ونذرنا ٔانفسنا للقتال حتى النهاية 
واقســمنا ٔامــا ان  نقضــي عليه 
او يقضــي علينا ال ســامح اهلل، 
واننا نعلم علــم اليقن ان اجلميع 
ســوف يخوضون هذه املنازلة حتى 

النهاية«.

 ولفــت الى ان »اإلصابــات الكلية 
تخطت الـ 9000 حالة وقابلة للزيادة 
الصحي  الوعــي  ضعف  بســبب 
التزامهم  وعــدم  املواطنن،  لــدى 
التي فرضتها  الوقائية  بالتعليمات 
االزمــة، وقد اصبــح احلظر  خلية 
ان  شيئا بسيطا لديهم«، موضحا 
مستحيل  الفيروس  مع  »التعايش 
وال ينفع، وخطورة الوباء تكمن مع 

ارتفاع اعداد االصابات املستمر«.
وتابــع، ٔان »وزارة الصحــة هيــأت 
مستشــفيات، مراكــز للحجــر، 
مواجهة  علــى  قادرة  ومختبــرات 
اجلائحــة، فضال  املوجــة من  هذه 
عــن اســتعداد املــالكات الطبية 
النهوض  على  القــادرة  والصحية 
وتوفير جميع  الصحــي،  بالواقــع 
منبهــا  الطبيــة«،  املســتلزمات 
الى ان »مجلس الوزراء قرر إنشــاء 
ســريعة  كرفانية  مستشــفيات 
التنفيذ، وواطئة الكلفة الستيعاب 
ٔاعداد املصابن بالفيروس في بغداد 
واحملافظات وضمــن إمكانيات وزارة 

الصحة، واجلهات املتبرعة«.

وقــال: »نأمل القضاء علــى الوباء 
بتعاون اجلميع ولم نصل الى املرحلة 
احلرجة«، مبينا ٔان »دائرة التوعية في 
الوزارة طرحت االرشــادات الوقائية 
املواطن  سالمة  تٔومن  التي  االخيرة 
من االصابة بالفيروس ومنها ارتداء 
الكمامــة طيلــة التواجــد خارج 
واالستمرار  االختالط،  او عند  املنزل 
بغســل وتعقيم االيــدي مع لبس 
عدم  وضــرورة  الوقايــة.  كفــوف 
مالمسة ٔاصابع الكف لألنف والفم 
والعن، فضال عــن اعتماد التباعد 
احلياة  فعاليات  كل  في  االجتماعي 
اليوميــة حفاظــا علــى الصحة 

العامة«.
ؤاكد، ٔان »احلظر الصحي مسٔوولية 
األجهزة األمنية«، متمنيا ٔان »يكون 
هناك حظر صحي شــامل بتعاون 
املواطنــن مع اجلهــات الصحية، 
الوقائية  بالتعليمــات  والتزامهم 

النه سيقلل من اعداد اإلصابات«.
وفي حن حــذرت منظمة الصحة 
العامليــة، امس االحــد، من تعرض 
العــراق الى ما وصفتــه بـ”املوجة 

الثانية”، لتفشــي فيــروس كورونا 
املستجد، عبرت عن قلقها الشديد 
املتزايدة فــي اعداد  مــن االرقــام 
االصابــات التي تعلن عنهــا وزارة 

الصحة.
وقال ممثل املنظمة في العراق، ادهم 
إســماعيل في حوار له ، إن “هناك 
موجة ثانية مــن كوفيد 19 جتتاح 
دول العالم بســبب عدم وجود دواء 
او لقــاح لهذا املرض وقد تســتمر 

املوجات حلن ايجاد لقاح فعال”.
ؤاضاف إسماعيل، ٔان “املوجة الثانية 
مــن اجلائحة ابتدٔات فــي عدد من 
الدول اجملاورة مثل ايران والسعودية 

والكويت وتركيا.
احملافظــات  “بعــض  ٔان  ؤاوضــح، 
التبادل  بإعادة  تســرعت  العراقية 
التجاري مع دول اجلوار بسبب االزمة 
االقتصادية مما ادى الى ارتفاع كبير 
في عدد االصابات بالفيروس”، داعيا 
التجاري مع  النشــاط  “تأجيل  الى 
الدول التي تشــهد املوجة الثانية 
للسيطرة على انتشار الفيروس ٔاو 
وضع ضوابط صحية صارمة عليه”.

الصحة العالمية تحذر من تعرض العراق لموجة كورونا ثانية

وزير الصحة: اقسمنا أما القضاء على كورونا أو يقضي علينا

بغداد - الصباح الجديد:

 تــرٔاس رئيــس مجلس الــوزراء، 
مصطفــى الكاظمــي، مســاء 
العليا  للجنة  اجتماعا  الســبت 
الوطنية،  والســالمة  للصحــة 
وتداعيــات  تطــورات  ملناقشــة 
البــالد،  فــي  كورونــا  جائحــة 

واإلجراءات الواجب اتخاذها.
وذكــر بيــان ملكتبــه، تلقــت » 
الصبــاح اجلديد » نســخة منه، 
ان« االجتماع بحث إجراءات احلظر 
بسبب جائحة كورونا، حيث وّجه 
احلظر  فرض  باستمرار  الكاظمي 
لهــذا األســبوع وحتويلــه جلزئي 

اعتبارا من األسبوع املقبل ».
وثّمن الكاظمي بحســب البيان، 
دور الكوادر الصحية الذين يبذلون 
جهــودا كبيرة في مواجهة الوباء 
واجباتهم،  ٔاداء  علــى  وحرصهم 
ؤاشــاد باجلهــود الكبيــرة التي 
تبذلها القوات األمنية في تنفيذ 
حظــر التجوال وإســناد الكوادر 

الصحية في واجباتها.
ٔاهمية  الكاظمي علــى«  ؤاكــد 
تعزيــز وعــي اجملتمــع واملواطن، 
الســيما في هــذه املرحلة التي 
ؤاصبح  اإلصابــات،  فيها  تزايدت 
اجلميع يدرك خطــورة املرض، ؤان 
تبذل  ٔاجهزتهــا  وكّل  احلكومــة 
اجلائحة  ملواجهة  مضنية  جهودا 
والتقليل  الوباء  تطويق  ومحاولة 
واحلفــاظ على صحة  آثــاره  من 

املواطنن«.
وبّن ٔان« زيادة نســبة الفحوصات 
التــي تنفذها الفرق الصحية في 
حجم  كشفت  واحملافظات  بغداد 
اإلصابات، وشــدد على ٔاهمية ٔان 
السالمة  بشــروط  اجلميع  يلتزم 

الوطنية والتباعد االجتماعي«.
ودعــا رئيــس مجلــس الــوزراء 
الــى« رفع مســتوى التوعية في 
الفعاليات  خــالل  مــن  البــالد، 
اجملتمعيــة اخملتلفة، من ٔاجل إلزام 
الصحية  بالشــروط  املواطنــن 
والتدابيــر الوقائية واحلفاظ على 

سالمتهم«.
مــن جانبه قــّدم وزيــر الصحة 
والبيئة شــرحا مفصــال عن آخر 
العراق،  في  كورونا  مرض  تطورات 
واإلجراءات املتخذة من قبل الوزارة 

والتدابير  اجلائحــة،  مواجهة  في 
التي اتخذت في ظل الزيادة بأعداد 

اإلصابات في عموم البالد.  
وقــد اتخذت اللجنــة جملة من 

القرارات هي:
-1 اســتمرار احلظر الشامل ملدة 
اسبوع، بدءا من يوم األحد املوافق 
2020/6/7، ولغابــة يوم الســبت 
التشديد  مع   ،2020/6/13 املوافق 
بحسب  دقيقة  بصورة  لتطبيقه 
وزارة  التي وضعتهــا  اإلجــراءات 

الصحة من خالل: 
بأشــكالها  التجمعات  ٔا - منــع 
كافة، واســتمرار غلق ) املطاعم 
عــدا خدمــة التوصيــل، قاعات 
املناســبات، املتنزهــات، املقاهي، 
دور الســينما، املــوالت، القاعات 
التدريــس  معاهــد  الرياضيــة، 

األطبــاء  عيــادات  اخلصوصــي، 
اخلاصة، املسابح، احملال(، باستثناء 
ومحال  الغذائية  املواد  بيع  محال 
واألفران  واخلضــر  الفواكــه  بيع 

والصيدليات.
بارتــداء  املواطنــن  إلــزام  ب - 
العامة  األماكــن  في  الكمامات 

ومعاقبة اخملالفن.
ج - احلفاظ على التباعد اجلسدي، 
مبســافة التقل عــن )2( متر بن 

شخص وآخر.
د- منــع التنقل بن احملافظات مع 
العليا  اللجنة  بقرار  التام  االلتزام 
رقم  الوطنية  والسالمة  للصحة 
2020، بشأن تسهيل  (44( لسنة 
بن  العالقــة  العوائــل  دخــول 

احملافظات.
والعجالت  األفراد  منع حركة  هـ- 

باســتثناء  احملافظــات  داخــل 
منتســبي وزارة الصحة واجلهات 
املشــار  والدوائر اخلدمية  األمنية 
اليها فــي الفقــرة )11( من قرار 
اللجنة العليا للصحة والسالمة 

الوطنية رقم )57( لسنة 2020.
-2 يبدٔا فرض حظــر التجوال من 
الســاعة السادسة مساء لغاية 
بدءا  صباحا،  اخلامســة  الساعة 
من يوم األحد املوافق 2020/6/14، 
وفرض حظر التجوال الشامل ٔايام 
اخلميس واجلمعة والسبت من كل 
اسبوع، وإلغاء جميع االستثناءات 
املمنوحة ٔاثناء ٔايام وساعات احلظر 

آنفا. 
-3 إلــزام املٔوسســات احلكومية 
واملستشــفيات  احلكومية  وغير 
األهليــة بتوفير مــواد التعقيم 

مع  كافة،  ملنتسبيها  والكمامات 
اجلسدي  التباعد  إجراءات  تطبيق 

ومنع التجمعات.
تأليف غرفة عمليات مصّغرة   4-
عن  املسٔوولة  األمنية  القوات  بن 
الصحة،  ووزارة  احلظــر  تطبيــق 
احلظر  تطبيــق  متابعة  لغــرض 

الشامل بصورة دقيقة.
العقوبــات  فــرض  تشــديد   5-
والغرامــات بحق ٔاصحــاب احملال 
املســتثناة من احلظر الشــامل، 
اإلجراءات  في حال عدم تطبيــق 
انتشــار  ومنع  للوقاية  الالزمــة 
ارتداء  املعقمــات،  توفير   ( املرض، 
العاملن  قبــل  مــن  الكمامات 
كافة، وتطبيق إجــراءات التباعد 
اجلسدي بن الزبائن مبسافة التقل 
وآخر  )2( متــر بن شــخص  عن 

مــن جميع االجتاهــات، ٔاي مبعدل 
شخص واحد لكل 2 متر مربع من 

مساحة احملل(.
-6 غلق احملافظات التي حتتوي على 
املراقد الدينية املقدسة بالكامل، 
املوتى، بحيث  لدفــن  آلية  ووضع 
ال يســمح بدخول العجالت التي 
تقل ٔاكثــر من 7 ٔاشــخاص، ألي 

سبب كان.
-7تشديد اإلجراءات في احملافظات 
التــي لديها منافــذ حدودية مع 
)الســليمانية  اجملاورة مثل  الدول 

وديالى وواسط وميسان(.
-8 إعادة النظر باإلجازات املمنوحة 
لألجهزة والقوات األمنية مبختلف 
صنوفهــا، بحيث تكــون بنظام 
البديل وملدة التقل عن اســبوعن 

ملنع انتشار املرض بن احملافظات.

اللجنة العليا تقرر استمرار فرض الحظر الشامل السبوع 
وتحويله لجزئي في األسبوع المقبل

ثمّن الكاظمي بحسب 
البيان، دور الكوادر 
الصحية الذين يبذلون 
جهودا كبيرة في 
مواجهة الوباء 
وحرصهم على أداء 
واجباتهم، وأشاد 
بالجهود الكبيرة التي 
تبذلها القوات األمنية 
في تنفيذ حظر التجوال 
وإسناد الكوادر الصحية 
في واجباتها

بغداد - الصباح الجديد :
ٔاكــدت دائرة البحــوث والتطويــر التابعة في 
وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي، االحد، 
ٔانه ســتتم إعادة املرقنة قيودهــم من طلبة 

الدراسات العليا.
وقال مدير عام الدائرة غسان حميد في تصريح 
لــه ، إن “املرقنة قيودهم من طلبة الدراســات 
العليا ممن باشــروا بالدوام ستتم إعادتهم إلى 
الدراســة، بينما الذين لم يباشروا لن يسمح 

لهم بالعودة”.
ؤاضــاف حميــد، ٔانــه “بتوجيه من قبــل وزير 
التعليم العالي مت تشــكيل فريق عمل للنظر 
بــأراء ؤافكار الطلبة ومناشــداتهم عن طريق 
مواقع التواصل االجتماعي”، الفتا إلى ٔان “جميع 
األفكار مسموعة سواء من قبل التدريسين ٔاو 
الطلبة ٔاو ٔاولياء األمــور وحتى ٔاعضاء مجلس 

النواب والقيادات بالدولة”.

بغداد - الصباح الجديد :  
اعلنت امانة بغداد، امس االحد، عن اجناز ربطة 
مــاء عملت على ضخ كميات اضافية من املاء 

الصافي الى مناطق جنوبي بغداد.
وذكر بيــان لالمانة ان »مالكات دائرة ماء بغداد 
وبالتعــاون مع دائــرة بلدية الــدورة ومبتابعة 
مكتب امن بغــداد اجنزت اعمــال ربطة ماء 
عملت على ضــخ كميات اضافيــة من املاء 
الصافي الى مناطق جنوب بغداد ابرزها احمللة 

842 مناطق اجلمعية ودور النفط«.
ؤاضاف البيــان ان »هذه املناطق واجهت خالل 
االيــام املاضية شــحة وانقطاعــات في املاء 

الصافي«.

واسط ـ الصباح الجديد:   
دعا محافظ واســط، محمــد جميل املياحي، 
احلكومة املركزيــة إلى معاجلة ٔاوضاع اصحاب 
القوت اليومــي املتضررين من اســتمرار قرار 

حظر التجوال.
ؤاوضح املياحي في بيان، تلقت » الصباح اجلديد 
» نسخة منه، ٔان« احلظر يضع احلكومات احمللية 
في احملافظات مبواجهة الناس ال سيما ؤان قرار 
احلظر يقابل برفض كبير من شــريحة كبيرة 

من املواطنن«. 
 واضــاف ان« الوضع الصحي فــي احملافظات 
يشهد تراجعا كبيرا، وما زالت املبالغ اخملصصة 
ال تســاوي  %5 من احتياج احملافظات ملواجهة 

ٔازمة وباء كورونا«. 

كردستان - الصباح الجديد :
ٔاعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، امس 
االحد، ٔان نحو 30 من األطباء والكوادر الصحية 

ٔاصيبوا بفيروس كورونا املستجد حتى اآلن.
وقال املتحدث باســم الــوزارة، محمــد قادر 
خوشــناو في تصريــح ٔاوردته شــبكة رووداو 
اإلعالمية واطلعت عليــه » الصباح اجلديد » 
إن “عــدد األطباء والكــوادر الصحية املصابن 

بفيروس كورونا يتجاوز الـ30 شخصاً”.
ؤاضاف خوشــناو، ٔان “إصابة األطباء والكوادر 
الصحية بكورونا تنعكس سلباً على القطاع 

الصحي”.

التعليم: سيتم إعادة 
المرقنة قيودهم من 
طلبة الدراسات العليا

بعد شحة لعدة ايام.. 
كميات ماء اضافية تصل 

الى جنوب بغداد

محافظ واسط يدعو بغداد 
الى معالجة اوضاع الكسبة 

المتضررين من استمرار الحظر

إصابة أكثر من 30 طبيبًا 
وكادرًا صحيًا بكورونا في 

كردستان

التجارة: تسويق قرابة الـ3 ماليين طن من الحنطة والعراق سيكون رائدا بانتاجها

محافظة بغداد تتسلم نماذج اجهزة انعاش رئوي صممته الجامعة التكنولوجية

مؤكدة أنها من أجود أنواع الحنطة المجهزة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
ٔاعلنــت وزارة التجارة ان احلنطة 
املســوقة لهذا املوسم تعد من 
ٔاجود ٔانــواع احلنطة اجملهزة خالل 
إلى  الفتة  الســابقة،  األعــوام 
تسويق قرابة الـ3 مالين طن من 
احلنطة. في مــا ٔاكدت ٔان العراق 

سيكون رائدا بانتاجها.
للوزارة،  الرســمي  الناطق  وقال 
محمــد حنــون احلمدانــي في 
بيــان له، إن »احلنطة املســوقة 
تعد  واملزارعــن  الفالحــن  من 

لهذا  احلنطــة  انواع  ٔاجــود  من 
العامليــة  وتضاهــي  املوســم 
جلودتها وتطابقها مع املواصفات 

العراقية املطلوبة«.
ؤاضاف احلمدانــي، ٔان »الكميات 
واملزارعن  الفالحن  من  املسوقة 
مــن محصــول احلنطــة لهذا 
املوســم تقترب من الـ 3 مالين 
طن«، مٔوكدا ٔانه »مٔوشرا ايجابيا 
التسويقية  احلملة  ان  على  جدا 
لهذا العام حققت اهدافها وهي 
بصدد زيادة الكميات لتصل إلى 

من  طن  مالين  اخلمســة  عتبة 
احلنطة احمللية«.

ؤاوضح، ٔان »التجارب التي اجريت 
الفالحن  من  املسوقة  للحنطة 
البالد  محافظــات  جميــع  في 
تٔوشر مالمح ايجابية كونها من 
سوقت  التي  احلنطة  انواع  ٔاجود 
التسويقية،  املواسم  جميع  في 
العاملية  احلنطــة  تضاهي  وهي 
ومطابقتهــا  جودتهــا  فــي 

للموصفات«.
ؤاشــار الناطق الرسمي، إلى ٔان 

»هناك مٔوشــرات ايجابية اخرى 
اهمهــا اجلهــود التــي بذلتها 
املــالكات الزراعية التابعة لوزارة 
الزراعة وكذلــك اجلهود الكبيرة 
التي قام بها الفالحن واملزارعن 
من اجل االهتمام بقطاع الزراعة 

وخاصة احلنطة«.
التي  »اجلهود  ٔان  احلمداني،  وتابع 
تبذل منذ ساعات الصباح األولى 
وحتى ساعات متأخرة من الليل 
خــالل احلملة التســويقية من 
التجارة سواء  وزارة  قبل مالكات 

املوجــودة في الشــركة العامة 
بالشــركات  ٔاو  لتجــارة احلبوب 
الســاندة لها ٔاو بقطاع الرقابة 
التجارية واملالية، فضال عن جهود 
جهاز األمــن الوطني واملنظمات 
الفالحية، ٔاســفر قد اسفر عن 
بشكل  التسويقية  احلملة  جناح 

كبير جدا«.
ؤاكد، ٔان »املٔوشرات لهذه احلملة 
تٔوكد بأن احلملة حققت اهدافها 
ؤان كميــات املســوقة االن تعد 
مــن افضل الكميات املســوقة 

خالل األعــوام املاضية من حيث 
التســويق  واليــات  الكميــات 

ونوعية احلنطة املسوقة«.
وبن، ٔان »العراق ســيكون منتج 
كبيــر للحبوب عامــة واحلنطة 
خاصــة، ودخولــه هــذا امليدان 
مٔوشــر على اهتمــام احلكومة 
اهمية  وايالها  الزراعــة  بقطاع 
باألمن  مرتبطة  كونهــا  خاصة 
ومواجهة  للمواطــن  الغذائــي 
التــي  االقتصاديــة  الظــروف 

يشهدها العراق والعالم«.

بغداد - الصباح الجديد :
منوذجا  بغــداد  محافظة  تســلمت 
تصميمه  مت  الرئوي  لالنعاش  جهازين 
باجلامعــة  مختصــن  قبــل  مــن 
التكنولوجيــة الدخاله ضمن اخلدمة 

في مستشفيات منطقة الرصافة.

وقال محافــظ بغداد محمــد جابر 
العطــا في بيــان اطلعــت عليه » 
الصباح اجلديد »  إن “وفدا من اجلامعة 
التكنولوجية سلم احملافظة جهازين 
لالنعاش الرئوي مت تصنيعها من قبل 
وباالت  اجلامعة  طلبة ومختصن في 

ومعدات بسيطة ومتوفرة”.
ؤاضــاف العطا، ٔان “ذلــك يعد جانبا 
من االبتكارات التي يطلقها اصحاب 
والكفــاءة مــن اجــل حل  اخلبــرة 
باالجهزة  النقص  وتعويــض  االزمات 
الطبية خصوصــا ان احملافظة اولت 

بالغة  اهميــة  االبتــكارات  جميــع 
كونــه  العلمــي  لتطويراملســتوى 
احلل االمثل في مثل هــذه الظروف، 
البالد مبالغ  وان تصنيعه ال يكلــف 

طائلة”.
“احملافظة ســتعمل على  ٔان  ؤاوضح 

دائــرة صحة  الى  االجهزة  تســليم 
الصحية  مٔوسساتها  لرفد  الرصافة 
وســد النقص احلاصل اليه بعد تزايد 
احلاالت بشــكل ملحوظ”، مٔوكدا ان 
“احملافظة اوعزت الى جميع اســاتدة 
اجلامعات والكليات واملعاهد العلمية 

من  مالديها  مراجعــة  الى  والطبية 
بحوث ودراســات بهذا اجملال من اجل 
تطبيقها عمليا السيما بعد ان تثبت 
االجهزة جناحهــا وقدرتها على  هذه 
باالصابات  احلاصلة  الزيادة  استيعاب 

باملستشفيات”.
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الصباح الجديد - وكاالت:
أثار مقتــل ثالثة الجئني أفغان جراء حريق ســيارة 
في إيران غضباً عارماً جتاه الشرطة اإليرانية بعدما 
تبنّي أن عناصرها أطلقت النار باجتاه الســيارة، وهو 

ما تسبب في اندالع احلريق.
وجرح أربعة أشــخاص من بينهم صّبي ظهر في 
مقطع فيديو يقول متوســالً »أعطني بعض املاء، 

إني أحترق«.
وحتولت كلماته إلى هاشــتاغ على مواقع التواصل 
عّبر من خالله األفغانيون عن غضبهم إزاء ما حدث.

وتأتي احلادثة بعد شهر من مزاعم مسؤولني أفغان 
عن تعّرض 45 الجئاً أفغانياً للتعذيب من قبل حرس 

احلدود اإليراني، األمر الذي نفته طهران.
وقــال نائب حاكم محافظة يــزد، أحمد تراهومي، 
لوسائل إعالم محلية إن عناصر الشرطة اشتبهت 
في أن السيارة كانت تنقل مخدرات ومهاجرين غير 

شرعيني.
وأضاف أن الشــرطة أطلقت النار على الســيارة 
بعدما رفضــت التوقف عند نقطة تفتيش أمنية. 
وأنه بعد إصابة إطارات الســيارة اشتعلت النيران 

فيها.
وأكدت وزارة اخلارجيــة األفغانية حقيقة مضمون 

الفيديو بعد التأكد منه.
وقال غفور ليوال، السفير األفغاني في طهران لبي 
بي سي اجلمعة، إن بعثة أفغانية أرسلت إلى إيران 

ملساندة الضحايا والتحقيق في احلادث.
وأثار انتشار مقطع الفيديو على شبكات التواصل 

االجتماعي موجة من الغضب.
ويعيــش نحو ثالثــة ماليني أفغاني فــي إيران من 

بينهم مهاجرون والجئون.
ونقلــت رويترز عن صفحة احملامي والناشــط علي 
نــوري على فيســبوك قوله: »ال يحــق إليران قتل 
الالجئني األفغان، ميكنهم إغالق احلدود وطرد جميع 

األفغان لكن ليس قتلهم«.

الصباح الجديد - وكاالت:
اتهمت الســلطات الصحيــة احمللية فــي البرازيل 
الســبت حكومة الرئيس جاير بولسونارو بـ«إخفاء« 
الوفيات جراء فيروس كورونا املستجّد، بعدما شّكك 

مسؤول في وزارة الصحة باحلصيلة الرسمية.
وأكد اجمللس الوطني لــوزراء الصحة الذي يضّم كل 
الســلطات احمللية اجلمعة أن »احملاولة االســتبدادية 
وغيــر املتعاطفة وغيــر األخالقية بإخفــاء وفيات 

كوفيد19-، لن تزدهر«.
وفي اليوم الســابق، توقفت وزارة الصحة عن إعالن 
حصيلــة الوفيات اإلجمالية فــي البرازيل، ولم تعد 
تنشر إال عدد الوفيات في الساعات األربع والعشرين 
األخيرة. وفي اليوم نفسه، مت إغالق املوقع اإللكتروني 
الذي ينشر االحصاءات الرســمية ثم أُعيد تفعيله 
الســبت مع أعداد اليوم الســابق فقــط، من دون 

حصائل محلية وال سابقة.
وقال وزير الصحة الســابق في حكومة بولســونارو 
لويــز انريكي مانديتــا الذي أُقيل في نيســان/أبريل 
بعدما أعــرب عن اعتراضه على سياســة احلكومة 
الفدرالية، في مقابلة نُشــرت على مواقع التواصل 
االجتماعــي، »من وجهة نظر صحية، نحن نشــهد 
على مأســاة )...( عدم اإلبالغ يعني أن الدولة مضرة 

أكثر من الفيروس«.
واملعــدات  والتكنولوجيــا  العلــوم  وزيــر  وأكــد 
ويتزارد لصحيفة  بالوكالة كارلوس  االســتراتيجية 
غلوبو أنه متّ تخفيض احلصيلة الرســمية بســبب 

أعداد »خيالية ومتالعب بها«.
وقال »عندمــا ظهرت أولى اإلصابــات، التوجه الذي 
اختير، أن مع ظهور أول أعراض ال ينبغي الذهاب إلى 
املستشفى، ألن ذلك سيتسبب بتجّمع أشخاص. إذا 
تطور املرض، على الناس استشــارة طبيب. لألسف، 

عبر اتباع هذه التوصيات فقدنا آالف البرازيليني«.
وذّكــر بــأن وزارة الصحة تدعــو اليوم إلــى تلقي 
»عالج اســتباقي« يتمثل مبجموعة أدوية، من بينها 
الهيدروكســي كلوروكني الذي ينقسم العلماء في 

العالم حول فعاليته في محاربة الوباء.

انتقادات للشرطة 
اإليرانية بعد مقتل الجئين 

أفغان في حريق سيارة

الحكومة البرازيلية 
متهمة بـ«إخفاء« وفيات 
فيروس كورونا المستجّد
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الصباح الجديد - وكاالت:

تشهد أنحاء متفرقة في الواليات املتحدة 
العنصرية  ضد  حاشدة  سلمية  مسيرات 
بذلــك  لتدخــل  الشــرطة،  ووحشــية 
التي أشــعلها مقتل املواطن  املظاهرات، 
األمريكي مــن أصول أفريقية جورج فلويد 

في أثناء اعتقاله، يومها الثاني عشر.
يحتشد عشرات  واشنطن،  العاصمة  في 
اآلالف من احملتجني، من بينهم حشود على 
مقربة من مبنــى الكونغرس، وعند نصب 
لنكولن التذكاري. وأغلقت قوات األمن كل 

الطرق املؤدية إلى البيت األبيض.
وفي والية نورث كارولينا، تظاهرت حشود 
تكرميا جلورج فلويد في مسقط رأسه قبل 

مراسم تأبينه.
وشهدت دول أخرى عدة مسيرات حاشدة 
مناوئــة للعنصريــة، فقد غّصــت لندن 
الداعمني حلركة »حياة  بجموع احملتشدين 
احلكومة  حتذيرات  برغم  مهمة«،  الســود 
البريطانية من االحتشــاد خشية انتقال 

عدوى فيروس كورونا.
واشتبك احملتجون مع الشرطة لفترة بعد 
جتمع آالف في وســط لنــدن للتعبير عن 
غضبهم من وحشــية الشرطة بعد موت 
املواطن األســود األعزل جــورج فلويد في 

منيابوليس بالواليات املتحدة.
وبعد يــوم ســلمي إلى حد كبير رشــق 

عدد صغير من احملتجني قــرب مقر إقامة 
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون 
الشــرطة  وقامت  بزجاجــات  الشــرطة 

الراكبة بإبعادهم.
نقــل  شــرطيا  إن  الشــرطة  وقالــت 
من  بعد سقوطه  للعالج  للمستشــفى 
على ظهــر حصانه كما أصيب تســعة 

آخرون.
دمية على  وهاجمــت مجموعة منهــم 
شكل الرئيس دونالد ترامب في حني ألقى 

آخرون مشاعل.
وقالت شرطة لندن في ساعة متأخرة من 
مساء امس االول السبت إنها اعتقلت 14 

شخصا وتوقعت ارتفاع هذا العدد.
وكان أكثــر من ألف شــخص قد نظموا 
مســيرة في وقت ســابق أمام الســفارة 

األميركية.
كما احتشد أيضا آالف احملتجني في امليدان 
الواقــع أمام البرملــان رافعني الفتات كتب 
عليها ”حياة الســود مهمة“ ومتجاهلني 
التجمعات  بتجنــب  احلكومــة  نصيحة 
الضخمة بســبب خطر اإلصابة بفيروس 

كورونا.
وفي أســتراليا، خرجت مظاهرات حاشدة 
وبريســبان،  وملبورن،  مدن ســيدني،  في 
معاملة  طريقة  على  املتظاهرون  وشــدد 
السكان األصليني في أستراليا. وفي كندا 
كذلك تظاهر االالف ضد العنصرية حيث 

شارك معهم جسنت ترودو رئيس الوزراء.

ولفظ فلويد أنفاســه األخيــرة أمام أحد 
احملــال التجارية فــي مينيابوليس في 25 
مايو/أيار أثناء اعتقاله حيث ضغط شرطي 

على رقبته.
واندلعــت مظاهرات في أنحــاء الواليات 
املتحدة بعد انتشــار فيديو لرجل شرطة 

أبيــض يدعــى ديريك تشــوفني يضغط 
بركبته على عنق فلويد ملدة تســع دقائق، 
األرض. وُســمع  بينما هــو مثبت علــى 
فلويد وهو يستغيث قائال »ال أستطيع أن 

أتنفس«.
واحتشد عشــرات اآلالف من املتظاهرين، 

بعضهــم يحمل الفتات مكتــوب عليها 
»حياة الســود مهمة«، في جتمع ســلمي 
خارج ساحة الفاييت، غير بعيد من مبنى 
البيــت األبيض، في ســاحة أطلق عليها 

مؤخرا اسم »حياة السود مهمة«.
ورحبت عمدة واشــنطن العاصمة، موريل 

بــوزر، باملتظاهرين، قائلة إن احلشــود في 
املدينة قد بعثت رسالة إلى الرئيس دونالد 

ترامب.
وكانــت الشــرطة الفيدراليــة، أطلقت 
الغاز املســيل للدموع لفّض مظاهرة في 
املنطقة قبيل زيارة ترامب إلحدى الكنائس.
وطالبت بوزر بانســحاب عناصر الشرطة 
الفيدراليــة وقــوات احلــرس الوطني من 

املدينة، قائلة إن وجودها »غير ضروري«.
وقــال إريــك وود، متظاهر في اخلامســة 
والثالثني من عمره، لبي بي ســي: »أنا هنا 
ألنني لم أستطع أال أكون هنا. العنصرية 

باتت جزءا ال يتجزأ من الواليات املتحدة«.
وتقول كريستال بالنغر، البالغة من العمر 
46 عاما، إنها تأمل أن يكون األمر مختلفا 
هذه املــرة. »أشــعر أن هــذه املظاهرات 
مختلفــة. آمــل أن تصل رســالة اإلخاء 

واملساواة هذه املرة«.
وأمــر حاكم الواليــة، روي كوبر، بتنكيس 
األعالم من شروق شــمس السبت وحتى 

غروبها حدادا على فلويد.
وفي بوفالــو قدمت الئحة اتهام ضد اثنني 
من ضباط الشــرطة بعــد أن دفعا رجال 
مسنا وأوقعاه أرضا مما أدى إلصابته بشكل 
خطيــر. وفي مينيابوليــس حظر مجلس 
املدينــة ودائرة حقوق اإلنســان فيها على 
الشرطة أن تثّبت املعتقلني بالضغط على 
أعناقهــم. وقال حاكم واليــة كاليفورنيا 
كيفني نيوسوم إنه سيتخذ إجراءات حلظر 

الشيء نفسه، وكذلك حظر عمدة سياتل 
على الشــرطة اســتعمال الغاز املسيل 
وأصــدر قاضي  احملتجــني.  للدمــوع ضد 
احتادي في دنفر تعليمات بحظر استعمال 

الشرطة للغاز املسيل للدموع.
وانتشــرت دعاوى على وســائل التواصل 
عدم  قضايــا  معاجلة  إلــى  االجتماعــي 
املســاواة فــي مجاالت عدة، من ســلوك 
الشــرطة، إلى الرعاية الصحية، إلى غير 

ذلك.
يبلغ  مبعدل  الســود  األميركيون  ويُسجن 
خمســة أضعــاف نظرائهــم البيــض، 
ويُحاكمــون فــي قضايا جنائيــة تتعلق 
باخملدرات أكثر من البيض بســتة أضعاف، 
وفقــا للجمعيــة الوطنيــة للنهــوض 
بامللونني. ومتوت النساء السوداوات في أثناء 
الوالدة مبعدل يفوق ضعف حاالت النســاء 
البيضاوات، وفقا لبيانات صحية أميركية.

العنصــري  الفصــل  مــن  عقــود  وأدت 
املدعوم حكوميا إلى تكريس الال مســاواة 
فــي النظــام التعليمي ونظام الســكن 

وقطاعات عامة أخرى.
وتبني من دراســة أجراها معهــد أبحاث 
بيو عــام 2019 أن ثمانية من كل عشــرة 
من املواطنني الســود البالغني يقولون إن 
إرث التمييــز العنصري مــا زال يؤثر على 
حياتهم. ويقــول نصفهم إنه ال يتوقع أن 
تكون هناك مســاواة في الواليات املتحدة 

في أي يوم.

تقرير

عشرات اآلالف في أنحاء الواليات المتحدة والعالم يتظاهرون ضد العنصرية 
محتجون في بريطانيا يهاجمون لعبة على شكل ترامب

الصباح الجديد-متابعة: 

بعــد ان اجبرهــم كورونا على 
العودة الــى بيوتهم، بعد فرض 
حظر التجول واخملاوف من انتشار 
الذي تســبب مبوت  الفيــروس 
االالف فــي كل انحــاء العالم، 
عاد مئات املتظاهرين اللبنانيني 
السبت  االول  امس  الشارع  إلى 
احتجاجاً على أداء الســلطات 
العاجزة عــن وضع حّد لالنهيار 
االقتصادي املتســارع، فيما أثار 
نزع  رفع بعض اجملموعات شعار 
سالح حزب اهلل توتراً مع شبان 

غاضبني موالني له.
بيروت  في وسط  التحّرك  ويعّد 
األول بعد تخفيف الســلطات 
مطلع األســبوع احلالــي قيود 
االغالق العام التي فرضتها منذ 
ملكافحة  آذار/مــارس  منتصف 
الــى  وأدت  وبــاء كوفيــد19-، 
تراجع وتيــرة التحركات املناوئة 

للسلطة.
ورفعت بعض اجملموعات عناوين 
خالفية بينها نزع ســالح حزب 
تتطرق  لــم  شــعار  وهو  اهلل، 
احلراك  مجموعــات  غالبية  له 
الشــعبي غير املســبوق الذي 
شــهده لبنان منذ نحو ثمانية 

أشهر.
48 شــخصا بجروح  وأصيــب 
37 جرت معاجلتهم في  بينهم 
املكان بحسب الصليب األحمر 

اللبناني.
ســاحة  في  التجّمع  وتخّلــل 
الشــهداء توتراً بني متظاهرين 
رّددوا شعارات مناوئة حلزب اهلل 
وآخريــن قدموا مــن حي قريب 
»شيعة  مرددين  للحزب  موالني 
شيعة« حاولوا التقّدم نحوهم، 
إال أن عناصــر اجليش شــكلوا 
بينهم،  للفصل  بشــرياً  جداراً 
علــى وفــق ما شــاهد مصور 

وكالة فرانس برس.
وقالت ســناء )57 سنة( احدى 
املتظاهرات من مدينة النبطية 
لفرانــس برس »جئــت ألطالب 
بحقوقنا وأولها ال لسالح حزب 
اهلل، الســالح يجــب أن يكون 
فقط بيــد اجليش.. حتى نعيش 

بكرامة«.
وأضافــت بينما رفعــت الفتة 

كتب عليها »ال حلــزب اهلل وال 
واجلوع  »الســالح  لســالحه«، 
يأتيان معاً.. علينا أن نســتعيد 
كرامتنــا أوالً وبعدهــا نطالب 

بحقوقنا«.
لبنان منذ أشهر أسوأ  ويشهد 
انتهاء  منــذ  اقتصادية  أزمــة 
 )1990  1975-( األهليــة  احلرب 
تخطى معها سعر صرف الليرة 
عتبة األربعة آالف مقابل الدوالر 
بينما  نيســان/أبريل،  في شهر 
الســعر الرســمي مثبت على 

1507 ليرات.
من  املتظاهريــن  أحــد  وقــال 
منطقة الضنية شــماالً لقناة 
»آخر  التلفزيونية  بي سي«  »أل 
همنا ســالح حــزب اهلل طاملا 
أّنه متجه الى اخلارج«، موضحاً 
فرصة  »طلبــت  احلكومــة  أن 
في  نحن  انتهــت..  والفرصــة 
الشارع من أجل لقمة عيشنا«.
ولطاملا شــكل نزع سالح حزب 
اهلل الذي يعد العباً رئيسياً في 

القوى  بني  خالفياً  عنواناً  لبنان، 
السياسية.

التي  التظاهرات  في  وتشــارك 
بدأت في تشــرين األول/اكتوبر، 
مروحة واســعة من اجملموعات 
الناشطة سياسياً ومدنياً، ترفع 
غالبيتهــا مطالــب اقتصادية 
واجتماعية ومدنية وشــعارات 
ويطالــب  للفســاد  مناوئــة 
نيابية  انتخابات  باجراء  بعضها 

مبكرة.
- »احلصول على حقوقنا« -

غاضبون  متظاهــرون  وعمــد 
إلى تكسير  بيروت  في وســط 
حجارة  ورمي  متاجــر  واجهات 
رّدت  التــي  األمن  باجتاه قــوات 

بإطالق غاز مسيل للدموع.
وأحرق محتجون حاويات نفايات 
علــى طريق في وســط بيروت 
وتراجعوا أمــام قوات مكافحة 
تتقدم  كانــت  التي  الشــغب 

باجتاههم.
اجلامعيــة  الطالبــة  وقالــت 

كريســتنيا حــداد )21 عامــاً( 
لفرانــس برس »نزلنــا من أجل 
األساســية  حقوقنا  حتصيــل 
والعمل  والتعليــم  كالطبابة 
وهي أبســط احلقوق التي على 
ليبقى  بها  يتمتع  أن  االنســان 

على قيد احلياة«.
وأفاد مندوب »الوكالة الوطنية 
لالعــالم«،أن إشــكاال وقع بني 
شــبان من عني الرمانة وآخرين 
مــن الشــياح، تخلله رشــق 
وفق  الفــور،  وعلى  للحجــارة. 
قوة  وصلــت  نفســه،  املصدر 
كبيــرة من اجليــش ومن األمن 
وأعادت  بينهم،  وفصلت  العام، 

الهدوء.
ومنــذ اندالع احلراك الشــعبي 
في تشــرين األول/أكتوبر 2019، 
إلى  اللبنانيني  آالف  نزل مئــات 
الشــارع احتجاجا على أوضاع 

البالد االقتصادية.
ومســاء، حصل تبــادل إلطالق 
النار في العاصمة، بني ســكان 

منطقــة ذات غالبية ســنية، 
الســابق  الوزراء  لرئيس  معقل 
احلريري، وسكان منطقة  سعد 
مجاورة ذات غالبية شيعية هي 

معقل حلركة أمل.
اللبناني  اجليــش  انتشــر  وقد 
الهدوء  إعــادة  علــى  وعمــل 
بحســب مــا أفــادت الوكالة 
أشــارت  التي  لالعالم  الوطنية 

إلى إصابة شخصني بجروح.
ونددت جهات دينية رفيعة عدة، 
اهلل،  وحــزب  احلريري  وكذلــك 

بالتعرض للسيدة عائشة.
وأثار التعرض للســيدة عائشة 
التوتــر في طرابلس )شــمال( 
حيث اقــدم متظاهــرون على 
رمي حجارة على القوى األمنية 
التي ردت بإطالق الغاز املســيل 
الرصــاص  وإطــالق  للدمــوع 
مراســلة  بحســب  املطاطي، 

وكالة فرانس برس.
ودان رئيس الوزراء حســان دياب 
عبــر تويتر التعرض للســيدة 

عائشــة، داعيــاً اللبنانيني إلى 
التحلي ب«احلكمة«.

وبرغم تشكيل حكومة جديدة 
منذ مطلع العــام، ثّم وضعها 
اقتصادية،  اصالحيــة  خطــة 
الشهر  أساســها  طلبت على 
صنــدوق  مســاعدة  املاضــي 
النقد الدولــي إلنقاذ االقتصاد 
املتداعي، إال أنها لم تتمكن بعد 

من اتخاذ أي اجراءات عملية.
خانقة  أزمة  اللبنانيون  ويعيش 
أسعار  في  ارتفاعاً  انعكســت 
الغذائية والســلع كافة،  املواد 
اآلالف  عشــرات  خســر  بينما 
وظائفهــم أو جزءاً من رواتبهم 

جراء األزمة.
ويعيش أكثر من 45 في املئة من 
بينما  الفقر  السكان حتت خط 
ارتفعــت البطالة الى أكثر من 
35 في املئة، على وفق تقديرات 
لوزارة املاليــة. وتتوّقع احلكومة 
منواً اقتصادياً سلبياً بنسبة 13 

في املئة.

الصباح الجديد - متابعة:
اكــد رئيس دائــرة االتصال في 
الدين  فخر  التركية  الرئاســة 
ألطــون، إن منظمــة »أنتيفا« 
األميركيــة املتطرفــة، تعتمد 
العنف في العالم بالتعاون مع 

املنظمات اإلرهابية في سوريا.
جاء ذلــك في مقطــع مصور 
نشــره ألطون عبر تويتر، تطرق 
فيــه إلى املنظمة اليســارية، 
التي تعتزم واشنطن تصنيفها 

منظمة إرهابية.
وأفــاد ألطــون فــي املقطــع 
قائــال: »رأينا الوجــه احلقيقي 

لـ«أنتيفا«، التي تعتمد العنف 
في جميع أنحــاء العالم ولها 
عالقات مع اجملموعات اإلرهابية 

في سوريا«.
وأضــاف: »أنتيفــا« متورطــة 
في  أعمــال عنــف  بارتــكاب 
مبقتــل  )املنــددة  املظاهــرات 
جورج فلويــد( بعموم الواليات 

املتحدة«.
وأعــرب عــن »قلــق تركيا من 
التهديــد الذي تشــكله هذه 
باجملموعات  وعالقاتها  املنظمة 

اإلرهابية على أمنها القومي«.
وأكــد أن »أنتيفــا« تتشــارك 

األيديولوجيــة نفســها مــع 
اإلرهابية،  كا«  كا  »بي  منظمة 
حيــث قــام ذراع األخيــرة في 
سوريا )ي ب ك( بتدريب العديد 

من عناصر اجملموعة«.
دونالد  األميركي  الرئيس  وأعلن 
ترامب األحــد املاضي، أن إدارته 
ســتصنف حركــة »أنتيفــا« 

اليسارية منظمة إرهابية.
»أنتيفا« في  ويتركــز نشــاط 
الســاحل الغربــي للواليــات 
أعضاؤها  وينتمــي  املتحــدة، 
إلى تيارات سياســية مختلفة 
مثل االشــتراكية والشيوعية 

والدميقراطيــة  والليبراليــة 
االجتماعية.

الرئيــس األميركي، دونالد  قال 
املتحدة  الواليــات  إن  ترامــب، 
ســتصنف حركــة »أنتيفــا« 
تنظيما  للفاشــية  املناهضة 
اســتمرار  وســط  إرهابيــا، 
االحتجاجــات احلاشــدة فــي 
البالد مبشــاركة أنصار لألفكار 

اليسارية.
وقــال ترامــب، فــي تغريــدة 
مقتضبة نشــرها يــوم األحد 
الواليات  »ستقوم  »تويتر«:  عبر 
بتصنيف  األميركيــة  املتحدة 

أنتيفا تنظيما إرهابيا«.
وتشهد الواليات املتحدة موجة 
شــغب  وأعمال  احتجاجــات 
اندلعت في البــالد بعد مقتل 
املواطــن من أصــول إفريقية، 
جــورج فلويــد، فــي مدينــة 
من  احتجازه  جراء  مينيابوليس 
قبــل عناصر شــرطة محلية 
 25 يـوم  قاســـية  بطريقـــة 

مايـو.
»أنتيفــا  ترامــب  واتهــم 
واليساريني املتطرفني السيئني« 
بالوقوف وراء أعمال الشــغب، 
احمللية  الســلطات  دعــا  فيما 

في الواليــات إلى أن تكون أكثر 
معهم،  التعامــل  في  صرامة 
مهــددا باســتعمال »القــوة 
العســكرية غير احملدودة« حال 

تطلبت الضرورة ذلك.
»أنتيفا« شــبكة  ومتثل حركة 
مناهضــة  جماعــات  مــن 
يسارية  ميول  ذات  للفاشــية، 
تعمل في كثير من دول العالم، 
وخاصة  املتحدة  الواليات  بينها 
في جزئها الغربي، تراقب وتتبع 
أنشــطة النازيني اجلدد احملليني، 
وليس لها هيكل موحد أو قيادة 

عامة.

الرئاسة التركية تأييدا لترامب: »أنتيفا« تتعاون مع المنظمات اإلرهابية في سوريا

يطالبون بحصر السالح بيد الدولة

متظاهرون لبنانيون يعودون مجددًا 
إلى الشارع وسط أزمة معيشية خانقة

يعد التحرك في 
وسط بيروت 

األول بعد تخفيف 
السلطات مطلع 
األسبوع الحالي 

قيود االغالق العام 
التي فرضتها 

منذ منتصف آذار/
مارس لمكافحة 
وباء كوفيد19-، 
وأدت الى تراجع 
وتيرة التحركات 
المناوئة للسلطة



الصباح الجديد - وكاالت:
سّجلت الليرة السورية امس، تدهورا قياسيا 
بقيمتها في السوق السوداء، لتتخطى عتبة 

2300 ليرة في مقابل الدوالر.
وبينما يعادل سعر الصرف الرسمي 700 ليرة 
للدوالر، تشهد الليرة منذ أيام انخفاضا غير 
مســبوق، أكد ثالثة جتار في دمشق أن سعر 
صرف الدوالر في السوق السوداء جتاوز 2300 

ليرة السبت، ألول مرة في تاريخه.
وأوضحــت مصــادر مطلعــة أن اخملاوف من 
تداعيات بــدء تطبيق قانــون قيصر في 17 
يونيو، الذي يفرض عقوبــات على املتعاونني 
مع دمشق، تعد سببا إضافيا في تراجع قيمة 

الليرة.
وقال زكي محشي اخلبير االقتصادي والباحث 
لدى “شــام هــاوس”: “الشــركات األجنبية، 
بينها الروسية، اختارت أساسا عدم اخملاطرة”، 
ولفت االنتباه إلــى أن “حتويل األموال يحتاج 
أســبوعني إلى ثالثة، ما يعني أن التحويالت 

التي حتصل اليوم ستدفع بعد 17 يونيو”.
وحّذر محشــي من أن انخفاض قيمة الليرة، 
وما ينتــج عن ذلك من ارتفاع في األســعار، 
ستكون له تداعيات “كارثية” على السوريني.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن وزيــر االقتصاد االيراني فرهاد دجبســند 
تراجع اإلنتاج احمللي بنســبة %15 جراء تفشي 

فيروس كورونا في إيران منذ اذار املاضي.
وقال فرهاد دجبسند خالل جلسة استماع في 
البرملــان إنه »حتى لو جرت صــادرات النفط بال 
معوقات ناجمة عن احلظــر االميركي فإننا لن 

نصل إلى جميع املصادر الالزمة«.
ووصــف الوزير األوضــاع االقتصاديــة التي متر 
بها إيــران بالعصيبــة، وحث علــى »توظيف 
االســتثمارات إليجاد طاقــات إنتاجية جديدة، 
في  االســتثمار  مســتوى  لرفع  والتخطيــط 

الطاقات املتاحة«.
من جانبه قــال رئيس دائرة اجلمــارك اإليرانية، 
مهدي مير أشــرفي، إن حجم التجارة اإليرانية 
بلغ 85 مليار دوالر خالل العام الفارسي املاضي، 

أي ما بني اذار 2019  واذار 2020.
وأوضح اشــرفي خــالل اجتماع البرملــان أنه مت 
تصدير 135 مليون طن من السلع اإليرانية خالل 
العــام املاضي، فيما مت اســتيراد 35 مليونا من 
السلع األجنبية، معتبرا أن أداء التجارة اإليرانية 
ميثل ردا على »املتربصني بإيــران« في ظل عودة 

العقوبات األمريكية على طهران منذ 2018.

الصباح الجديد - وكاالت:
تبدأ اجلزائــر املرحلة األولــى من اخلطة 
األنشــطة  الســتئناف  احلكوميــة 
االقتصادية والتجارية بعد أســابيع من 

اإلغالق بسبب فيروس كورونا املستجد.
ووفقا لوكالة األنبــاء اجلزائرية فإن اليوم 
على  النشــاط  اســتئناف  سيشــهد 
مســتوى قطاعــات البناء، واألشــغال 
العموميــة، والري، مع اشــتراط االلتزام 

بتدابير الوقاية الصحية.
كما تعود وكاالت السفر، ومتاجر األجهزة 
النشــاطات  من  والعديد  الكهربائيــة، 

التجارية إلى استئناف أعمالها األحد.
وحتى اآلن، سجلت اجلزائر أكثر من عشرة 
آالف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ونحو 

700 وفاة.
وكان مكتب رئيس الــوزراء اجلزائري ذكر، 
اخلميــس املاضي، أن البالد ستســتأنف 
االقتصادية، وستسمح  األنشطة  بعض 
لعدد من الشــركات مبعاودة فتج أبوابها 
اعتبارا من األحــد، في إطار خطة إلنهاء 
اتقاء  املفروضة  العــام  العــزل  إجراءات 

لفيروس كورونا.

انهيار غير مسبوق
لليرة السورية

تراجع اإلنتاج
المحلي اإليراني 

الجزائر: خطة 
الستئناف األنشطة 

االقتصادية

اقتصاد4

الصباح الجديد - وكاالت:

قال وزير الطاقة اإلماراتي سهيل 
املزروعــي إن مجموعة »أوبك +« 
توصلــت إلى اتفــاق على متديد 
خفض اإلنتاج النفطي خالل متوز 

املقبل.
وكانــت مجموعــة أوبــك+ قد 
اتفقت في نيســان على خفض 
اإلمدادات بواقع 9.7 مليون برميل 
يوميا خالل أيــار  وحزيران لدعم 
األسعار التي انهارت بسبب أزمة 

فيروس كورونا.
تقليــص  املقــرر  مــن  وكان 
7.7 مليون  إلــى  التخفيضــات 
برميل يوميا في الفترة من يوليو 

إلى ديسمبر.
وارتفع خــام القيــاس برنت مبا 
يقرب من ســتة فــي املئة يوم 
اجلمعة ليجري تداوله بأكثر من 
42 دوالرا للبرميــل، وهــو أعلى 
مســتوى منذ ثالثة أشهر. وكان 
الســعر قــد انخفــض دون 20 
دوالرا للبرميل في نيســان. لكن 
األسعار ال تزال منخفضة مبقدار 

الثلث عنها في نهاية 2019.
وقال وزير الطاقة اجلزائري محمد 
افتتاحه محادثات  لــدى  عرقاب 
الســبت إنه بالرغم من التقدم 
الذي حتقــق حتى اليوم فال ميكن 

التوقف عند هذا احلد.
إن  أوبك+  إعالن  وقالت مســودة 
جلنــة مراقبة وزارية مشــتركة 
حتى  الشهر  في  مرة  ستجتمع 
كانون اول ملراجعة وضع السوق.

وقال مصدران بأوبك إن اجملموعة 
اتفقت علــى متديد اخلفض ملدة 

شهر واحد.
وقبل بــدء احملادثات قالت مصادر 

بأوبك+ إن الســعودية وروســيا 
التخفيضات  متديد  على  اتفقتا 
القياســية حتى نهاية متوز وإن 
ذكــرت أن الريــاض حتبــذ متديد 
العمل بالتخفيضات حتى نهاية 

آب بل وحتى كانون اول.
فــي الســياق، اظهــرت بيانات 
رســمية تراجع قيمــة صادرات 

باملئة   21.9 الســعودية  النفط 
على أســاس ســنوي في الربع 
األول مــن العام إلــى 40 مليار 
دوالر، مبا يعــادل انخفاضا بنحو 

11 مليار دوالر.
تراجعت أســعار خام برنت أكثر 
من 60 باملئة في ذلك الربع الذي 
شــهد جائحة فيــروس كورونا 

الســعودية  وحرب أســعار بني 
محادثات  انهيار  أعقبت  وروسيا 
مــن  املزيــد  بشــأن  آذار  فــي 

تخفيضات اإلنتاج.
لإلحصاء  العامة  الهيئة  وقالت 
النفط  صــادرات  انخفــاض  إن 
تراجع  في  الرئيس  الســبب  هو 
بنســبة 20.7 باملئــة في قيمة 

إجمالي صادرات السلع في الربع 
األول.

غيــر  الصــادرات  أن  وأضافــت 
النفطية، مبا يشمل الكيماويات 
تقلصت  البالســتيكية،  واملواد 

بنسبة 16.5 باملئة.
الرئيسة  الوجهة  الصني  وكانت 
للصادرات الســعودية في الربع 

األول تليهــا اليابان والهند، كما 
كانــت الصني املصــدر الرئيس 

لواردات اململكة.
وسجلت الســعودية عجزا في 
امليزانيــة قدره تســعة مليارات 
دوالر في الربع األول بسبب تراجع 
باملئة   24 بنسبة  النفط  إيرادات 

إلى 34 مليار دوالر.

»أوبك +« تتوصل إلى اتفاق جديد لتخفيض اإلنتاج
تراجع قيمة صادرات النفط السعودية 11 مليار دوالر

كانت مجموعة أوبك+ 
قد اتفقت في نيسان 
على خفض اإلمدادات 
بواقع 9.7 مليون برميل 
يوميا خالل أيار  وحزيران 
لدعم األسعار التي 
انهارت بسبب أزمة 
فيروس كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:

املال  أغلقــت معظــم أســواق 
امس  ارتفاع  على  اخلليج  مبنطقة 
بعــد يوم مــن اتفــاق مجموعة 
غير  أوبك+ على متديد تخفيضات 
حتى  النفط  إلنتــاج  مســبوقة 
نهاية متوز، في حني تلقت األسهم 
مبدئي  اتفاق  مــن  دعما  املصرية 
بشــأن قرض مع صنــدوق النقد 

الدولي.
وقفز املؤشــر الرئيس في دبي 4.6 
باملئة، في أكبر صعود ليوم واحد 
منذ الســابع من نيسان، مدفوعا 
دبي  بنك  بارتفاع سهم  باألساس 

وزيادة سهم  باملئة   9.5 اإلسالمي 
إعمار العقارية 6.1 باملئة.

وفي السعودية، صعد املؤشر 0.8 
باملئــة مع تقدم ســهم مصرف 
وارتفاع  باملئــة  واحدا  الراجحــي 
الســعودية  الشــركة  ســهم 
)سابك(  األساســية  للصناعات 

1.1 باملئة.
النفــط  شــركة  ســهم  وزاد 
العمالقة أرامكو الســعودية 0.6 

باملئة.
ولــم يتضح بعــد مــا إذا كانت 
الســعودية واإلمــارات والكويت 
الطوعية  تخفيضاتها  ســتمدد 
اإلضافيــة البالغــة 1.18 مليون 
برميــل يوميا التــي ال يتضمنها 

اتفاق أوبك+.
2.4 باملئة  وجنى مؤشــر أبوظبي 
مدفوعــا بقفــزة لســهم بنك 
أبوظبي األول، أكبــر بنوك البالد، 

بنسبة 4.2 باملئة.
اخلليــج، صعد  منطقة  وخــارج 
مؤشر األســهم القيادية املصري 
4.6 باملئــة بعدمــا أعلن صندوق 
إلى  التوصل  اجلمعــة  يوم  النقد 
اتفــاق على مســتوى اخلبراء مع 
مصر بشأن قرض بقيمة 5.2 مليار 
ملدة عام ملساعدتها على مواجهة 

جائحة فيروس كورونا.
التنفيــذي  اجمللــس  وســيضع 
للصندوق اللمسات النهائية على 

االتفاق.

بغداد - الصباح الجديد:
والشؤون  العمل  جلنة  كشفت 
امس  النيابيــة،  االجتماعيــة 
»مشــتقات  واردات  عن  االحد، 
»نفطية« ال تسجل في مشروع 
قانون املوازنة العامة، مشــيرة 
إلى أن وارداتها تتجاوز 6 مليارات 

دوالر سنويا.
وقــال عضــو اللجنــة فاضل 
إن  نيوز،  الفتالوي لوكالة شفق 
»احلكومة لم تسجل املشتقات 

النفطية ضمــن واردات املوازنة 
العامة«، مبينا أنها »لو سجلت 
ذلك لتمكنا من املساهمة في 
ســد العجز املالي في مشروع 

املوازنة«.
املالية  »الــواردات  أن  وأضــاف 
التي  النفطية  املشــتقات  من 
املنتجــات  شــركة  تبيعهــا 
النفطيــة عبــر احملطــات إلى 
املواطنني تتجاوز 6 مليارات دوالر 

سنويا«.

»علــى  أن  الفتــالوي،  وتابــع 
مجلس الــوزراء بــأن تكون له 
رؤية واضحــة من الواردات التي 
ال تسجل وال تدخل في هيكلة 
املوازنة العامة«، متســائال عن 
»مصير األموال وذهابهـــا إلـى 

اجملهـول؟«.
يشــار الــى أن أســعار برميل 
النفــط قــد انخفضــت منذ 
تفشــي فيروس كورونا، ما أدى 
الى مخاوف من تأثير االنخفاض 

وقلــة اإليــرادات علــى موازنة 
وتأثر   2020 العراق للعام احلالي 
ملوازنــة التشــغيلية ورواتــب 
واملتقاعدين  احلكومة  موظفي 

بذلك.
اللجنة  قــدرت  لذلك،  ونتيجة 
العجز  النيابيــة، حجم  املالية 
في املوازنة العامة للبالد للعام 
احلالي، بـــ«69« تريليــون دينار 
بأنه عجز  ايــاه  عراقي، واصفة 

»غير مسبوق«.

صعود أسهم الخليج.. وارتفاع بورصة مصر بعد اتفاق صندوق النقد

العمل النيابية: واردات »ضخمة« من مشتقات نفطية ال تسجل في الموازنة

بكين - رويترز:

انكمشــت صــادرات الصــني في 
أيار مع اســتمرار إجــراءات الغلق 
الشــامل العاملية بســبب فيروس 
كورونا في النيل من الطلب، بينما 
يشير انخفاض الواردات بوتيرة أكبر 
مــن املتوقع إلى تنامــي الضغوط 
على املنتجني فــي ظل تعثر النمو 

العاملي.
أن  اجلمــارك  بيانــات  وأظهــرت 
الصادرات في أيار تراجعت 3.3 باملئة 
مقارنة بها قبل عام، بعدما سجلت 
زيادة مفاجئة في نيسان بلغت 3.5 
باملئة. وتوقع استطالع أجرته رويترز 

انخفاضا بنسبة سبعة باملئة.
وجــاء أداء الصــادرات أفضــل من 
الــواردات هوت  التوقعــات لكــن 
16.7 باملئة مقارنة بها قبل ســنة 
ومقارنــة بهبــوط 14.2 باملئة في 
تراجع  أكبر  وذاك  الســابق  الشهر 

منذ كانون الثاني 2016.
الصني  ســجلت  لذلك،  ونتيجــة 
فائضا جتاريا قياســيا بلــغ 62.93 

مليــار دوالر الشــهر املاضي، وهو 
تتبع  رويتــرز  بــدأت  منذ  األعلــى 
البيانــات فــي 1981، مقارنــة مع 
توقعات لفائض 39 مليار دوالر وبعد 
فائض قدره 45.34 مليار في نيسان.
وبلــغ فائض التجارة مــع الواليات 
املتحــدة 27.89 مليار دوالر في مايو 
أيار، وفقا حلسابات أجرتها رويترز من 

واقع بيانات اجلمارك الصينية.
وكانت صــادارت اإلمدادات الطبية 
إذ تهيمن الصني  نقطة مضيئــة، 
علــى سالســل توريدهــا. وتفيد 
حســابات لرويترز مــن واقع بيانات 
اجلمارك أن الصني شحنت إمدادات 
طبية بقيمــة 63.2 مليار يوان في 
النصف األول مــن مايو أيار مقارنة 
مع ما قيمتــه 71.2 مليار يوان في 

آذار ونيسان معا.
الصــني  احتياطيــات  وارتفعــت 
مــن النقــد األجنبــي علــى غير 
املتوقع بســبب تغيرات في أسعار 
األصول، برغــم تراجع اليوان بفعل 
اخملاوف حيال تصاعــد في التوترات 
الصينية األمريكية، في حني تقول 
اإلمكانيات  إن  التنظيمية  الهيئات 

االستقرار  للبلد تكفل  االقتصادية 
في املستقبل.

األجنبــي  النقــد  احتياطــي  وزاد 
الصينــي - األضخم فــي العالم 
- 10.233 مليــار دوالر فــي أيار إلى 
حســبما  دوالر،  تريليــون   3.102

أظهرته بيانات البنك املركزي.
تراجع  توقعــوا  اقتصاديــون  وكان 
االحتياطيات 10.459 مليار دوالر إلى 
3.081 تريليون دوالر بسبب التقلبات 
في أسعار الصرف العاملية وأسعار 
الســندات األجنبية التي في حوزة 

الصني.
األجنبــي  الصــرف  إدارة  وقالــت 
الصينية في بيان إن الزيادة املفاجئة 
ترجع إلى تغيرات في أسعار الصرف 
واألصول، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وقالت الهيئـة التنظيمية ”بالنظر 
إلى األمام، فــإن إمكانياتنا واملتانة 
الفســيح  واجملـــال  االقتصاديــة 
السياســة  وأدوات  للمنــاورة 
العديدة... ستواصل دعم االستقرار 
النقـــد  الحتياطيــات  الكلــي 

األجنبـي.“
تســارعت التدفقات األجنبية على 

األســهم والســندات الصينيــة 
فــي اآلونة األخيــرة مــع مراهنة 
املستثمرين على انتعاش اقتصادي. 
حركة  على  صارمة  قيود  وساعدت 
رؤوس األموال في ســيطرة الصني 
على نــزوح األموال على مدى العام 
املنصرم رغم صدمة تفشي فيروس 
كورونا وحرب التجــارة املمتدة من 
النمو  وتباطــؤ  املتحدة  الواليــات 

االقتصادي.
وانخفض اليوان واحدا باملئة مقابل 
الدوالر فــي أيار، في حيـــن تراجع 
الــدوالر 0.78 باملئـــة في نفـــس 
الشهر أمام سلة عمـــالت رئيسة 

أخرى.
وبلغ احتياطـي الذهـب لدى الصني 
62.64 مليــون أوقيــة )أونصة( في 
نهاية أيار، مــن دون تغير عن نهاية 

نيسان.
وزادت قيمــة احتياطيــات الذهب 
دوالر  مليار   108.29 إلــى  الصينية 
في نهايــة أيار مــن 106.67 مليار 
في نهاية نيســان، انســجاما مع 
ارتفاع فـي سعـــر املعـدن املقـوم 

بالـدوالر.

تقـرير

انكماش صادرات الصين مجددًا في أيار 
بكين: زيادة مفاجئة الحتياطيات النقد األجنبي
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ثقافةدراسة
دراسة

نصاصدار

أفكار

الفكريــة األمر الذي قد تــراه بالوضوح في 
املذاهب العبثية.

بوادر
تســبُق ظهــور أي مذهب فلســفي جديد 
عدة مؤشــرات تنبئ بتحوالت على مستوى 
الواقع والفكر وهذا املوقُف ينسحُب على ما 
يشــهدُه األدب أيضاً من التطور على صعيد 
التعامل مــع معطيات حياتية فمن املعلوم 
أنَّ التيار الوجودي كان احتجاجا على ضمور 
القيم اإلنســانية والشــعور باإلحباط من 

االلتفــاف على مبدأ احلرية إذ يربُط ســارتر 
بني املســؤولية ومفهوم احلريــة ولوال ذلك 
الترابط بني حالتني الســتحال حتمل الكائن 
البشري ملســؤولية أفعاله. فهذا هو أساس 
املذهب الوجودي كما ميثلُه سارتر فاإلنسان 
بالنســبة لصحاب »أبواب مقفلة« ال شيء 
ســوى العمل. و ما يفرق بني التشــاؤم لدى 
شــخصيات ســارتر الروائية والشخصيات 
املتحركة في روايات إميل زوال على ســبيل 
املثــال أنَّ األخيــر يفســر أســباب اخلمول 
والضعف وفقــاً للعوامل البيولوجية. وهذا 
ما يرتاُح إليه القــارئ بينما ال يكوُن اخلموُل 
والتشــاؤم لدى سارتر ســوى اختيار فردي 
وهو يقول في »الوجودية منزع إنســاني« أن 
مذهبه يســبُب والذعر لعدد من الناس ألن 
هؤالء األشــخاص ليس لديهــم إال طريقة 
واحدة لتحمل بؤســهم وهــي أّن الظروف 
كانــت ضدهم وما أنصفــت جدارتهم. وإذا 
حتولنا إلى متابعة الشخصية الرئيسة في 
رواية »الغثيان« وهي باكورة األعمال الروائية 
لسارتر ال يشــُق عليك تفهم ما يرمي إليه 
املؤلــف مــن التعبير عن موقف فلســفي 
مــن خالل أقــوال وتصرفات »روكنتــان« إذاً 
تستشُف من محتويات الرواية بوادر مشروع 
ســارتر الفلســفية هذا ناهيك حترك ظالل 
بعض االجتاهات الفلســفية السائدة آنذاك 
الــذي يتكفل  على ســلوكيات »روكنتان« 
حول  انطباعاته  وتســجيل  الرواية  بســرد 
وقائع أيامه ومما يردُ على لسان البطل الضد 
يفصح عن همــوم وجودية فهو يقوُل » كم 
أودُ لــو أتبصر فــي ذاتي بالوضــوح قبل أن 
يفوت األوان« فتلمُس شــكاً ديكارتياً إضافة 
إلى رنني آراء هاديغر بشــأِن نسيان الكينونة 
والوجود. ومن ثمَّ يتم التأكيد على دور العمل 
في تشكيل هوية الذات يخاطُب العصامي 
صديقــه الفتاً نظره إلى مــا حتمله األفعال 
من األهمية »إن في أتفه أفعالك قدراً هائالً 
من البطولة« أكثر من ذلك فإنَّ املســؤولية 
األصعب تكمُن فــي أن يكون املرُء إنســاناً 
بنظر ســارتر طبعاً يوافقُه غرميه كامو في 
هذا الــرأي وال تغيُب فكرة االنتحار بوصفها 

خياراً قائماً لدى شخصيات سارتر غير أن ما 
ميســُك العصامي من املضي نحو االنتحار 

هو التفكير بأنَّ ال أحــد يتأثر مبوته بل يكوُن 
في موته أشد وحدًة مما كان عليه باحلياة. إذاً 

فــأن االرمتاء إلى العمل هو ما يعطي للحياة 
قيمًة براي ســارتر أما عن عالقة اإلنسان مبا 
يقُع عليه نظرُه من األشياء فال وجودَ لشيء 
خارج املظاهر وما يجــدرُ بالذكر هنا أنَّ جان 
بول ســارتر يشــيُر إلى صراع اإلنســان مع 
الزمن في سياق روايته ويوحي ما يقوله بهذا 
الشأن أنَّ الزمن الميتليُء وكل ما يغمُس فيه 

مييُع ويتمطى حسب تعبير روكنتان.

ضد الزيف
تنــزُل رواية »احلــارس في حقل الشــوفان« 
ضمن  ج.د.ســالنجر  األمريكــي  للكاتــب 
األعمــال األدبيــة التي تعبُر عن الســخط 
بل هي بالغ ضد الزيف كمــا أنَّ روكنتان ما 
انفك يشــعر بالغثيان كذلك حال هوفمان 
فــي رواية. ســالنجر حيُث يثــورُ على زيف 
نفاق  رافضــاً  املدرســة  ويهــرُب من  عامله 
القائمني عليها كما ال يقبــلُ التدجني في 
النظام األســري يفكُر في حياة جديدة مع 
ســالي التي ال ترى فيما تسمعُه منه سوى 
رومانســية املراهق. ومما يضاعُف من غضب 
هوفمان البالغ من العمر ســتة عشر عاماً 
هو االضطــرار  للنطق مبــا يخالُف حقيقة 
املشــاعر وكان االنتحار يراوده في حلظة ما 
غير أنَّ ما منعه من اإلقــدام عليه هو عدم 
التأكد من وجود شخٍص يغطي جثته وهو ال 
يريُد مكشوفاً أمام األنظار. يتقاطُع روكنتان 
مع هوفمان في الشــعور بالســأم والتغرب 
عن الواقــع واالســتخفاف باملتواضع عليه 
اجتماعيا والتوتر في العالقة مع املرأة إذ مييُل 
االثنان إلى تخيل املــرأة التي تعيُش حياتها 
احلميميــة مع شــخٍص آخر. يشــار إلى أن 
السردَّ في رواية سالنجر يتصُف بالعفوية إذ 
يســتجلي الكاتُب ما يعترُم في أعماق جيل 
جديد من الغضــب والرغبة في الثورة على 
الزيف يذكر أنَّ هذه الرواية حسب ما يقوله 
الكاتــب العراقي »علي حســني« قد أثارت 
لغطاً كبيراً في األوساط األكادميية بأمريكا 
والالفــُت في أجواء هذا العمــل الروائي هو 
حترر معجمه اللغوي من غطاء االســتعارة 

والكناية.

كه يالن محمد

ال تنفصل العملية اإلبداعية عن نزعة التمرد 
أبعاداً  املتنوعــة  ويضيُف اإلبداع بأشــكاله 
جديدة إلى احليــاة بحيُث ال يكون املرُء مقيداً 
مبا يعيشُه ويشاهده إمنا يتمكُن من حتويل ما 
اختبره إلى مادة في تشكيل ما يوازي التجربة 
احلياتية وهذا يعني أنَّ اإلبداع محاولة المتداد 
الزمن. وإيجــاد املعني في  خارج محدوديــة 
املســافة الفاصلة بني مجهولــني فإذا كان 
املوُت استحالة إلمكانية أخرى على حد قول 
هايدغر فــإنَّ اإلبداع يوفــُر فرصة ملضاعفة 
اإلدراك واالفتراض ضمــن إمكانية احلياة ولو 
ظلت محدودة بعوامــل بيولوجية عليه فإنَّ 
ما يتحرُك في الالوعــي ال ميكُن التعبير عنه 
أو نقله ســوى من خالل الفنــون اإلبداعية 
هنا يعطي شوبنهاور األفضلية للموسيقى 
التي تتفوُق على اللغة من حيث القدرة على 
االنطــالق باخمليلة نحو مدى أوســع. هذا عن 
عالقة اإلبداع بالتمرد عموماً وكيف يتمظهر 
فعل التمرد في الفن الروائي بالتحديد؟ طبعاً 
تتُم مســاءلة الواقع واستشراف املستقبل 
من خــالل هذا الفــن أكثر من ذلــك فإنَّ ما 
تتيحُه الروايــة من مجال املناورة في توظيف 
األساطير والتاريخ والرموز يكوُن أداًة ملناوشة 
املتواضــع عليه اجتماعيا وسياســياً ودينياً 
فبالتالي يتأســُس وعي مفارُق ملا هو ســائد 
كما ينزُع النص الروائي إلى تفكيك الظواهر 
املهينــة ويتبدى هذا امللمح في الروايات التي 
تعتمــُد على بنية ســجالية إذ يكون القارئ 
أمام نقاٍش بشــأِن محــددات الوعي اجلمعي 
وتقانة الســيطرة على اخمليال بوصفه حالة 
رغبة جامحة ال تعــرف موضوعها انها تريد 
كل شــيء في احلال وبشكل مباشر ال يقبل 
تأجيل كما يقول »ســعيد بنكــراد« من هنا 
نفهُم ملاذا تعــُد الروايُة مثيــرًة للريبة أكثر 
من أي جنس أدبي آخر إذ تتراخي في فضائها 
مايسميه سعد محمد رحيم بأنطقة احملرم. 
واحلــال هذه فقــد أصبحت الروايــُة منصًة 
للتيارات الفلسفية وإرهاصاً بنشوء املشاريع 

الرواية والتمرد

صــدر للباحث والقاص عبــداهلل امليالي 
كتــاب )املــوروث الشــعبي العراقي في 
احلريزي(  حميد  للروائي  »محطات«  ثالثية 
بواقع )150( صفحة من القطع املتوسط، 
عــن مطبعة حوض الفــرات في النجف 

األشرف.
الباحــث كشــف ما زخــرت بــه رواية 
»محطــات« بأجزائهــا الثالثــة  للروائي 
حميد احلريــزي  الصادرة عــام 2018 ِمن 
موروثات شعبية عراقية كثيرة ومتنوعة، 
شّكلت مبجملها عامل إثراء فني زادت من 
إبداع وجمالية الرواية. الكتاب يعد دراسة 
أدبية حســب املنهج العلمــي االكادميي، 
حيث تضمنت الدراســة مدخــالً وأربعة 

فصول وخامتة، وكما يلي:
ــ في املدخــل تناولت الدراســة تعريفاً 
لعدد من املفاهيــم واملصطلحات الواردة 

فــي العنوان مثــل )املوروث الشــعبي / 
التراث الشــعبي / الفولكلور / الرواية / 
ثاُلثيــة محطات / األقــالم النقدية التي 

تناولت الرواية(
املعتقدات  األول،  الفصــل  تنــاول  ـــــ 

واملعارف الشعبية التي تناولتها الرواية.
ـــــ تنــاول الفصــل الثانــي، العادات 
والتقاليد الشعبية التي تناولتها الرواية.

ـــ تناول الفصل الثالث، األدب الشعبي 
الذي تناولته الرواية.

ـــ تناول الفصــل الرابع، الثقافة املادية 
والفنون الشعبية التي تناولتها الرواية.

ـــ اخلامتة، وفيها أهــم ما توصلت إليه 
الدراسة من نتائج.

ـــ السيرة األدبية للروائي حميد احلريزي 
وللباحث عبداهلل املّيالي

وممّا جاء في خامتة الدراسة:
هدفــت هذه الدراســة لتبيــني املوروث 

الشعبي العراقي الواسع الذي زخرت به 
ثاُلثية )محطــات( للروائي حميد احلريزي، 
فكان هــذا التوظيف مبثابــة تأثير فني 
أضاف إلــى بُنية الروايــة جمالية أدبية 
خاصة ومتمّيزة، عندما اقتربت أكثر من 
العمق اإلنساني املتمثل مبوروثه الشعبي 
الذي هو خير من يعّبر عــن دقائق احلياة 
وتفاصيل النفس البشــرية، وهو عني ما 

حتتاجه أية رواية أدبية.
كما كشــفت الدراســة مــدى اهتمام 
الروائي حميد احلريزي مبوروثات مجتمعه 
وبيئته، مما اســتدعاه ذلك ألن يتمّثل هذا 
الكم منها في روايته، حيث ضّمت روايته 
معظــم تقســيمات التــراث أو املوروث 
الشــعبي وفروعه املتعدّدة، وبذلك تكون 
هــذه الرواية قد حازت الســبق في هذا 
النوع من التوظيــف من حيث النوع من 

جهة، ومن حيث الكم من جهة أخرى.

نصير فليح

اذا كانــت “ما بعد احلداثة” تشــير الى العقود 
االخيرة التي مت فيها تخطي ســمات “احلداثة” 
ثقافيا، فما الذي ميكن ان يشير اليه مصطلح 
من قبيل “بعد ما بعــد احلداثة”؟ هل هي عودة 
الــى “احلداثة” مرة اخرى، ام هــي عودة لبعض 
السمات في احلداثة دون غيرها؟ وما هي سمات 
هذه املرحلة التي ميكن تسميتها “بعد ما بعد 

احلداثة”؟
فــي كتابــه Post-posemodernism )بعد ما 
بعد احلداثة(، الصادر عــام 2012، يقول جيفري 
نيالون Jeffery T. Nealon : ان هذا املصطلح او 
التعبير، أي »بعد ما بعد احلداثة«، يبدو “قبيحا” 
جلهة صياغته اللغوية، بــل انه “قبيح بصورة 
جليــة، فهو غيــر مالئم، وصعب فــي القراءة 
والنطــق، كما انه فضفاض بشــكل ال معنى 
له. فماذا ميكن ان تعنــي البادئة املزدوجة )بعد 
ما بعد( )post-post(؟ اننا بالقدر الذي افترضنا 
فيه ان ما بعد احلداثة كانت تشــير الى نهاية 
عبادة مرحلة احلداثة لكل ما هو جديد، فإننا اذا 
تكلمنا بصرامة، ال شيء ميكن ان يأتي بعد “ما 
بعد احلداثة”، ألنها تشير أصال الى النهاية التي 
ال نهاية لها في كل شــيء )الرسم، الفلسفة، 

الرواية، احلب، السخرية، وكل شيء«(.
وهذه وجهة نظر موفقة، وفعال مصطلح “بعد 
ما بعد احلداثة” “قبيح” لفظيا في العربية ايضا 
ال في االنكليزية فقط، بســبب البادئة )بعد ما 

بعد( التي توحي بالتكلف والرطانة.
لكنه يعود بعد ذلك ليبني مســوغات اختياره 
لهذا املصطلــح، باعتباره االكثــر مالئمة من 
ســواه. وهو اذ يبني ان ســمات املرحلة اجلديدة 
ال متثل ســوى تطويرا داخليا لرؤى وتصورات ما 
بعد احلداثــة، فانه يؤكد انها ال تعني بالضرورة 

تخطيا او جتــاوزا ملفاهيمها، وهو يشــير الى 
ان هــذه التطورات الداخلية اخذت تتشــكل 
بشكل يجعلها تختلف عما مت التعارف عليه 

من املفاهيم املألوفة ملا بعد احلداثة.
لكن اجتاهــات “بعد ما بعد احلداثــة” ما تزال 
غير متبلورة الى حد بعيد، واملصطلح نفسه 
ما يزال جتريبيا، وواحــدا من عدة مصطلحات 
تســعى لتســمية هذه املرحلة اجلديدة التي 
اخذت بها تصورات ما بعــد احلداثة بالتراجع 
التدريجي من املشهد الفكري والثقافي العام. 
ومصطلحات من قبيل “ميتا ما-بعد احلداثة” 
او “احلداثــة الرقميــة” أو “احلداثــة الفائقة” 
متداخلــة الى حد بعيد، وتســعى الى تأطير 
مرحلة بدأت منذ تســعينات القرن املاضي او 
بداية األلفية الثالثة مــن زوايا نظر مختلفة 

لكن متداخلة.

مع هذا ميكن القول بصــورة عامة انها قابلة 
للتحديد بالتعارض مع املرحلة التي سبقتها، 
اي “ما بعد احلداثة”، مثلمــا ان االخيرة ممكنة 
التحديد بوجه عام باالستناد الى تعارضها مع 
فمرحلة  سبقتها.  التي   modernism”احلداثة“
“بعد ما بعــد احلداثة” تتضمن تخطي منطق 
مــا بعد احلداثــة التهكمي واملتشــكك في 
امكان حتديــد املعنى، والنافر من الســرديات 
الكبرى، ومن “روحها العدمية” )النهلســتية 
nihilistic(، بعودتهــا مجددا الــى قيم الثقة 
 )dogmatism ”وليــس الوثوقية “الدغمائيــة(
والتصورات  احلقيقة  وإمــكان  املعنى  بامكان 
عن االنســان والعالم، وان كان هــذا ال يعني 
بالطبع مجرد عودة بسيطة الى هذه املفاهيم 
بالشكل الذي كانت عليه، بل تأسيسها على 
أســاس معاصر متخطي ملرحلــة ومنطق ما 

بعد احلداثة.
لعل الكثيرين يعرفون ان مرحلة احلداثة، اصال، 
والتي يرجع اكثر الباحثني بداياتها الى نهايات 
القرن التاســع عشر )او قبل ذلك أحيانا( جتلت 
بصورة ملموســة في بدايات القرن العشرين 
والفنية  الفكريــة  عبر جملة من الســمات 
مــن قبيل اجلماليــات الثوريــة، والتخلي عن 
صيغة التتابــع الزمني املألــوف في االعمال 
الفنية واالدبية، والنزعة التجريدية واالجتاهات 
والعمارة واالدب.  الفن  املعروفة في  التجريبية 
هذه الســمات صارت موضع تســاؤل ورفض 
وتهكم تدريجي مــن جانب االفكار واملفاهيم 
ما بعد احلداثيــة التي اخــذت بالظهور بعد 
احلــرب العاملية الثانية. وقد جتســدت بصورة 
اجتاهــات تنــزع الــى تخطي التقســيمات 
والتصنيفــات والتراتبيــات الهرمية املألوفة، 
والسعي الى وضع االساليب اخملتلفة جنبا الى 
جنب واستخدامها في آن واحد )نزعة “اجملاورة” 
املتنوعة،  االســاليب  لهــذه   )juxtaposition

skeptic جتسدت على املستوى  ونزعة شكية 
الفلسفي.

وعلى املســتوى الفلســفي والنظــري متثل 
التفكيكية ملمحا رئيســية من فكر ما بعد 
احلداثة. صحيح ان التفكيكية وفكر وفلسفة 
جاك دريــدا اصبحت احد املراجع الرئيســية 
في الفكر النظــري املعاصر )كما هو احلال مع 
اهمية مفكرين اخرين مــن امثل جاك الكان، 
هايدغر، ميشيل فوكو، كارل ماركس، هيغل(، 
لكن من اجلهة االخرى فان الكثير من املنظرين 
والنظريات الفلســفية املعاصرة ال تتخذ من 
جاك دريدا وفلسفته عنصرا هاما في تكوينها.

ومع كل التغيرات احلاصلة في العالم، السيما 
في وســائل االتصــال والتواصــل والتقنيات 
الرقميــة ومظاهــر العوملــة املتعاظمة، فان 
متغيرات املرحلة اجلديــدة من الكثرة والتنوع 
بحيث انها قد حتتاج الى فسحة زمنية كافية 

لتتبلور بصيغة اكثر وضوحا.
بعض املنظرين اقترح اصال تســمية اخرى لـ 
“ما بعــد احلداثة” وهي “احلداثــة الثانية”. ولو 
كانت التسمية االخيرة هذه هي التي شاعت 
واستقرت في التداول والبحث النظري العاملي، 
رمبا كان ميكن بسهولة تسميه املرحلة اجلديدة 

قيد التشكل بـ “احلداثة الثالثة”.
مع كل هــذا، يجدر التنويه هنــا ان كل هذه 
االجتاهات واالفكار واملســميات ليست موضع 
اجمــاع مطلقا. بل ان هنــاك بعض املفكرين 
واملنظريــن املعاصرين، من امثــال برونو التور 
Bruno Latour يــرى ان اجملتمعــات الغربيــة 
اصال لم تكــن حديثة يوما، كمــا في كتابه 
We Have Never Been Modern ) = لــم نكن 
حداثويني أبدا(. وهو يؤســس حتليله هذا على 
نفي الســمات التي وضعــت لتمييز احلداثة 
على اساس االعمال الرائدة في هذا اجملال، مثل 

اعمال فيبر ودوركهامي.

»محطات« لـ »حميد الحريزي«

بعد ما بعد الحداثة: داللة المعنى وغرابة المصطلح

إنَّ ما تتيحهُ الرواية من مجال 
المناورة في توظيف األساطير 

والتاريخ والرموز يكوُن أداًة 
لمناوشة المتواضع عليه 
اجتماعيا وسياسيًا ودينيًا 

فبالتالي يتأسسُ وعي مفارقُ 
لما هو سائد كما ينزعُ النص 

الروائي إلى تفكيك الظواهر 
المهينة ويتبدى هذا الملمح 
في الروايات التي تعتمدُ على 

بنية سجالية إذ يكون القارئ 
أمام نقاٍش بشأنِ محددات 

الوعي الجمعي وتقانة السيطرة 
على المخيال بوصفه حالة رغبة 

جامحة ال تعرف موضوعها انها 
تريد كل شيء في الحال وبشكل 

مباشر ال يقبل تأجيل 

غالف رواية »احلارس في حقل الشوفان«

االثنني 8 حزيران 2020 العدد )4428(

Mon. 8 Jun. 2020 issue )4428(

نور مهند

أنا ال أريد منكم
أن حتملوا صورتي حني اموت

في أزقة التظاهرات..
وال أريد أن تلصقوا

وصمة مجهول الهوية
على جبيني

أنا لست سعيدا مبوتي.
ال جتعلوهم يخبرونكم

أنــي اآلن املــك جناحني أو أغــازل احلور 
العني..

إننا مازلنا واقفني هنا في ردهات الطوارئ
على أسرة العمليات

ننتظر الشهيد القادم
نسأل بلهفة ماذا حدث للثورة

ال أحد يفكر أن يسأل عن أطفاله
الساحات تبدو أكثر أهمية للنمو اآلن.

******
أختي ابتلعت ساقها

في آخر مرة حاولت فيها
أن جتعل دورتها الشهرية

طفال...
كان طفلها عنيدا وثوريا جدا

يرفس ويهتف بأعلى صوته
لن تستطيعوا إسكاتنا

كان والده يرش اخلمر على ظهره
ويطفئ السجائر

محاوال أن تصل سيجارته
إلى رأس الطفل الثوري

كان يستريح قليال
الهثا

من دخان احلقد الذي يبتلعه والده
كلما صرخ فيه صاحب املعمل

ال تسترح أكمل عملك..
هكذا كانــت تعبر العبوديــة على ظهر 

الرجل وأطفاله

الطفــل الــذي يجمــع قشــور اخليانة 
ويضعها على رأسه

حتّسبا ليوم والدته عراقيا
هكــذا سيســتطيع اســتقبال قنبلة 

دخانية في رأسه
بدون أن يفقد شيئا من ذكرياته.

******
اجلحيم يبصق على األرض

 فينبــت أولئك التعســاء الذين يغلفون 
أوالدهم

ببقايا اجلرائد
ويرسلوهم إلى ساحات التحرير

. ليتناولهم القادة على الفطور مع قليل 
من الزبدة

******
على األرصفة تتوالد البائسات

تتقفى آثار املال ككلب جائع.
في الشوارع.. تختفي اإلمكانيات

يسرع بهن اجملاز نحو أصباغ صارخة
تصرخ في وجه املشاة: أنا جائعة

أنت فقط من تسد جوعهن
تَقــوم بتقبيل الرغيف قبــل أن تبدأ في 

احتضانهن
رائحة شــفتيك ستكون عشــاءا جيدا 

ألطفالهن.
******

في املقبرة هناك قبر
يزهر كل حزيران زهرة عباد الشمس

الرجل الذي في داخل القبر
نسي أن يرسمها البنه في دفتر املدرسة

******
تتدحرج الرؤوس

يلعب بها املالئكة البولنغ
أكثر هو  يُســقط حكومات  الذي  الرأس 

الفائز
لذلك الــرؤوس تتعمــد أن تتدحرج نحو 

الشعوب
فقتلهم أقل خسارة.

صورتي حين أموت

5

من اعمال الفنان هادي ماهود

دريدا
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منوعات

سيتم عرضها بموسكو قريبًا
روسيا: البعثات اكتشفت آثارا مهمة في ذي قار

كشف الســفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، عن 
متكن البعثة الروسية االستكشافية في العراق من العثور على 
عشــرات املواقع والقطع االثرية املهمة في موقع الدحيلة ضمن 
محافظة ذي قار، مبينا ان روســيا تسعى لزيادة التعاون الثقافي 

مع العراق.
وقال ماكســيموف في تصريح متلفز ان ” البعثة الروســية في 
العراق عملت في اخلريف املاضي مع العلماء العراقيني وقد متكنوا 
من اكتشــاف العديد من القطع االثريــة املهمة واملواقع ضمن 

موقع الدحيلة ضمن محافظة ذي قار”.
واضــاف ان ” تلك القطع االثرية ســيتم ترميمهــا في اخملتبرات 
الروســية ومن ثم عرضها في املتحف الروســية ضمن التعاون 

الثقافي بني البلدين”.
وتابع ان ” روسيا تســعى الى زيادة التعاون العلمي والثقافي مع 
العراق عبر زيادة عدد العراقيني املبتعثني في روســيا على حساب 

حكومتنا فضال عن فتح املركز الثقافي الروسي في بغداد “.

جامعتا بغداد والتكنولوجية في مواقع 
متقدمة ضمن التصنيف التايمز البريطاني

أظهــرت نتائــج تصنيــف التاميــز البريطاني جامعتــي بغداد 
والتكنولوجيــة في مواقــع متقدمة ضمــن التصنيف اخلاص 

بجامعات قارة آسيا.
وحسب موقع التاميز الرسمي فإن جامعة بغداد احتلت موقعها 
ضمن الفئة )251-300( واجلامعة التكنولوجية شــغلت موقعا 
فــي الفئة )351-400( في ضوء 4400 جامعة آســيوية خضعت 

للتصنيف.
ويشار الى أن تصنيف التاميز البريطاني يضطلع بترتيب اجلامعات 
على وفق 13 ِســمة معيارية ضمن خمــس حقول هي التدريس 
)%30( والبحــث )%30( واالستشــهادات بأبحــاث اجلامعــة أو 
املؤّسســة البحثية )%32.5( واملكانة على املستوى الدولي )5%( 

وحجم الدخل )2.5 %(. 

ثالثة أشقاء يقدمون هدية ثمينة لمرضى 
كورونا

  اســتقبل املركز الوطني لنقل الدم، ثالثة أشقاء متشافني من 
الفايروس متطوعني للتبرع ببالزما الدم.

وثمــن املركز في بيان، تلقــت » الصباح اجلديد » نســخة منه، 
االخوة الثالثة املتشــافني من الفايروس والذيــن تطوعوا للتبرع 
ببالزمــا الدم النقاذ حياة املرضى ونكرانهم لذاتهم وشــعورهم 
باملســوؤلية الوطنية واالنســانية مجســدين الغيرة والنخوة 
العراقية مبوقفهم االنساني والبطولي املتميز وحضورهم للتبرع 
طوعاً للمرضــى تاركني عوائلهم فلهم كل الشــكر واالمتنان 

لعطائهم الذي اليقدر«.
واكد املركز« اســتمراه بتنفيــذ البروتوكــول العالجي بالعالج 
ببالزما النقاهة املاخوذة من املتشــافني مــن مرض كورونا والتي 

تساهم في عالج مرضى كورونا والتي اثبتت جناحها«.
نوافذ اخليال للفنانة نضــال عفراوي حتلق في فضاء دائرة الفنون 

العامة
اطلقت دائــرة الفنون العامــة إحدى تشــكيالت وزارة الثقافة 
والســياحة واآلثار معرضها االلكتروني الرابع عشــر على موقع 
دائرة الفنون العامــة ضمن بوابة الفنــون اإللكترونية للفنانة 

نضال عفراوي حتت عنوان »نوافذ اخليال ».

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد :

يعد النــوم ملدة 8 ســاعات في 
الليــل أمــراً ضروريــاً لوظيفة 
العقليــة  والصحــة  الدمــاغ، 
والبدنيــة، ولكن مــاذا تفعل إذا 
كان نومك الهادئ ينقطع بسبب 
تكون  عندما  املروعة؟  الكوابيس 
محروما من النــوم، فإن جهازك 
املناعــي يتعــرض للضــرر ومن 
املرجح أن تصــاب باملرض وتكون 
أكثــر ضغطاً  وتصبح  متعبــاً، 

وعاطفة.
وفي أثناء احلجر في املنزل بسبب 
جائحــة كورونا، قــد يكون من 
الصعــب العثــور علــى منفذ 
ملشــاعرك، وقد تزحــف األفكار 
الســلبية إليك أكثر من املعتاد. 
»إكســبرس«  صحيفة  وحتدثت 
البريطانية إلــى محللة األحالم 
ملعرفة  أندرســون  تريــزا  جــني 
الســبب، وكيــف ميكننــا منع 

حدوث ذلك.

ملاذا ترى الكوابيس؟
أوضحت جني تيريــزا أن أحالمنا 
والالواعية  الواعية  جتاربنا  تعالج 
في آخر يوم أو يومــني، وتقارنها 

بتجارب مماثلة في املاضي.
وقالــت: »مــن املهــم االعتراف 
مبخاوفنــا، وأن نكــون على علم 
بهــا. قد يحــاول بعــض الناس 
وعواطفهم  مخاوفهــم  قمــع 
األخرى في هذا الوقت، لكن هذه 
العواطــف تعيش فــي الالوعي 
أفكارنا  على  خفي  بشكل  وتؤثر 
وأفعالنا جتعل نفسها مسموعة 
فــي أحالمنــا، ما يســهم في 
واإلرهاق  ليال  النــوم  من  احلرمان 

في النهار«.

أحالمنا  »إن  تيريزا:  وأضافت جني 
حُتــّدث تفكيرنــا كل ليلة. كثير 
من الناس يعاجلون مخاوفهم في 
هذا الوقت، وهذا هو السبب في 

أن أحالمهم مخيفة«.
وتابعت: »عندما تشــعر باخلوف 
فــي احللم، فإن جســمك يكون 
واإلجهاد،  التوتر  مليئا بهرمونات 
لذا فإن جســمك املــادي يكون 

يعرف  ملــا  بالفعــل  مســتعداً 
بالقتال أوالهروب«.

االســتجابة  »هذه  وأوضحــت: 
الفسيولوجية هي ما يوقظنا في 
الكوابيس،  األحيان من  كثير من 
ويترك لنا ضربات قلب متسارعة، 
وقشعريرة على جلدنا، والشعور 
بالفعل.  حدث  مخيفاً  شيئاً  بأن 
يزيد من حدة اخلوف وميكن  وهذا 

أن يجعلنا خائفني من العودة إلى 
النوم في حال كان لدينا كابوس 
حلقــة  »إنهــا  آخر«.وأشــارت: 
مفرغة تنتهي باإلرهاق اليومي«.

مــا هــي املواضيــع  تظهر في 
أحالمنا خالل الوباء؟

هنــاك العديد مــن املوضوعات 
الشائعة التي تظهر في أحالمنا 

فــي الوقت احلالــي، وقالت جني 
تيريزا إن الشيء الغريب هو أن ما 
يخيفنا في هــذه األحالم ال يبدو 

كذلك في اليقظة.
ويســاعدنا تفســير احللم على 
حتديد مخاوفنا الدقيقة ومعرفة 
كيف ميكننــا مواجهتها وإيجاد 

طرق.
تشمل املوضوعات األكثر شيوعاً 

الوقوع  احلالــي، مثل  الوقت  في 
في فخ، واخلروج عن الســيطرة، 

واخلسارة، وغيرها.

متى ستختفي هذه الكوابيس؟
اخلبر السار هو أنك لست مضطراً 
لقضــاء أزمــة فيــروس كورونا 
بأكملها خائفــاً من الذهاب إلى 
الفراش بســبب الكوابيس التي 
تنتظــرك، حيــث أوضحت جني 
ســتختفي  الكوابيس  أن  تيريزا 
وليس  أنت مخاوفك،  عندما حتل 

عندما يتم حل األزمة.
وأوضحت جني تيريزا في حديثها 
»لتفادي  »إكسبرس«:  لصحيفة 
الكوابيــس، واجــه مخاوفــك، 
وحتدث عنها مــع الناس، واطلب 
النصيحة عــن كيفية التعامل 

معها، وابحث عن اإليجابيات«.
وتابعت: »إن أقوى شــيء ميكنك 
القيــام به هو االســتيقاظ من 
أثناء االســتيقاظ،  كابوس، وفي 
ميكنك إعــادة تخيلــه بطريقة 
متغيــرة. على ســبيل املثال، إذا 
كنت حتلــم بأنــك محاصر في 
مصعــد، فاســتيقظ وتخيــل 
العثور على نافذة للتسلق، نافذة 
إلى مكان فســيح جميل  تؤدي 
حيث ميكنك التنفس بسهولة«. 
وأشــارت: »ما يفعلــه هذا، هو 
املســاعدة على منــع الكابوس 
من التكرار مع إرســال رســالة 
إلى عقلك في الالوعي تفيد بأن 
الفخ.  هناك طريقة للخروج من 
بالعمل  الالواعي  وسيبدأ عقلك 

على إيجاد ذلك اخملرج«.
وتابعت القول: »ميكن ألحالمنا أن 
تساعدنا على التأقلم مع بعض 
املواقــف وإيجــاد طــرق جديدة 
وصحيــة للتفاعل فــي العالم 

احلالي«.

متابعة الصباح الجديد :
متكــن فريــق بحثي مــن معرفة 
لديناصور  معدة  أفضل  محتويات 

محفوظ حتى اآلن.
ويعــود الفضل في ذلــك إلى قبر 
الديناصور  جثة  حفظ  الوحل  من 
بشــكل جيد بعد وفاته قبل 110 

ماليني عام، لدرجــة أن محتويات 
معدتــه بقيت لتخبرنــا أنه كان 
ينتقــي طعامــه ومــن الصعب 

إرضائه.
وفي عــام 2011 مت العثور ألول مرة 
علــى جثة الديناصــور املتحجرة 
الذي ينتمي إلى نوع »أنكيلوصور« 

ويحمل علــى ظهــره، وذلك في 
أثناء عمليــة تنقيب داخل منجم 
موجود بالقرب مــن مدينة فورت 

ماكموراي الكندية.
الباحثون فــي متحف  وكشــف 
احلفريات  لعلــم  تيريــل«  »رويال 
في درومهيلــر وجامعة »براندون« 

»ساسكاتشوان«  وجامعة  بكندا 
األميريكيــة في دراســتهم التي 
نشرت في دورية »رويال سوسايتي 
أوبن ساينس« العلمية أن الوجبة 
األخيرة للديناصور كانت عبارة عن 
حبوب اللقاح والطحالب وعشبة 
»عشبة الكبد«، وأوراق السرخس، 

ونباتات عاريات البذور )أغلبها من 
الصنوبريــات(، واثنــان من نباتات 

البذور »نباتات مزهرة«.
ومن املعروف أن الديناصورات التي 
من نوع »أنكيلوصــور« هي آكلة 

للنباتات.
كمــا عثــر العلماء أيضــا على 

الديناصور،  معــدة  داخل  الفحم 
وهذا يعني علــى األرجح أنه كان 
يرعى في منطقة تعرضت حلرائق 
الغابات  حرائــق  وكانــت  غابات، 
الطباشيري  العصر  خالل  شائعة 
املبكر، قبــل 100 مليون إلى 145 

مليون عاما.

الكشف عن آخر وجبة لديناصور قبل 110 ماليين سنة

واجهوا مخاوفكم لتفادي كوابيس كورونا

معلومة

لقطة لمنطقة المنصور من عام 2015 »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد :
بعــد العديد مــن النصائح التــي حتذر من 
العشــاء املتأخــر، خرجــت دراســة جديدة 
لتكشف أن هذه األقوال ليس لها أساس من 

الصحة.
وأظهــرت الدراســة العلمية التــي أُجريت 
مؤخراً ونشــرتها صحيفة الـــ »دايلي ميل« 
البريطانية، أن تناول العشاء في وقت متأخر 
من الليل وعدم ترك فترة ســاعتني بينه وبني 
النوم ليس باألمر الســيئ كمــا كنا نعتقد 
ســابقاً، وكما كان يوصي أخصائيو التغذية، 
بتناول العشــاء قبل ساعتني على األقل من 
النوم، بهدف تنظيم مســتوى الســكر في 

الدم.
ووجد باحثون يابانيون أن ترك ساعتني ما بني 
العشــاء والنوم ليس له تأثير على مستوى 

السكر في الدم على املدى الطويل.
وبعــد مراقبة قــام بها خبراء مــن جامعة 
أوكاياما، دامت 3 ســنوات طالت 1573 حالة 
ألشخاص بالغني، من حيث مواعيد وجباتهم 
ونومهــم، وإجراء حتاليــل دم منتظمة لهم، 
وترك معظم األشخاص، الذين أجريت عليهم 
الدراسة، ساعتني على األقل بني تناول وجبة 

العشــاء والذهاب إلى الفــراش، بينما ترك 
16% من الرجال و8% من النساء فترة أقل من 
ذلك، أظهــرت النتائج عدم وجود اختالف في 
مستوى الســكر بالدم بني األشخاص الذين 
تركوا فترة ســاعتني بني العشاء والنوم وبني 

أولئك الذين تركوا فترة أقل.
وألن املؤثر األكبر في نســبة السكر في الدم، 

كان الــوزن وضغط الدم وممارســة الرياضة 
والتدخني، بحسب ما أوضحه الباحثون، فقد 
أكــدوا على أهمية إيالء املزيــد من االهتمام 
لألجــزاء الصحيــة واملكونــات الغذائيــة، 
واحلصول علــى النوم الكافي وجتنب التدخني 
وزيادة الوزن، ألن هذه املتغيرات لها تأثير أكثر 

عمقاً على عملية التمثيل الغذائي.

العشاء المتأخر بريء من زيادة السمنة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان، ادخل روًحــا جديدة إلى 
عالقاتــك من خــالل األفعال غيــر التقليدية 
والعفوية، وســوف ترى أن هــذا ليس بصعب. 
بقليــل من الثقــة بالنفس، ميكنــك مفاجئة 

اآلخرين بطرٍق شتى. 

عزيزي برج العذراء،أنت على وفاق وانسجام تام 
مع محيطك، ســواء على املستوى الشخصي 
أو املهنــي. انتفع من هذا التناغــم في تقوية 
عالقاتك والروابط القائمــة بينك وبني اآلخرين 

للتسلح في األوقات العصيبة.

عزيزي برج اجلوزاء،اذا كنت ترغب في النجاح وفي 
حتقيق شيء ذو قيمة، فحان الوقت أن تتحالف 
مع اآلخرين، قد يكونوا أقرباء أو أصدقاء أو زمالء 
في العمل. ال تدع الفرصة تفوتك، فيجب عليك 

االنتفاع من هذه الفرصة وبذل مجهود. 

املوضوعات في  امليزان،الكثير مــن  برج  عزيزي 
الوقت احلالي ال تسير بالسالسة التي خططت 
لها، ورمبــا يجب عليك قبول األشــياء التي ال 
تستطيع تغييرها. ال تســمح خليبة أملك أن 

متنعك من التقدم، وركز على ما هو آت.

عزيزي برج القوس،األمر يزداد صعوبة في العمل، 
لذلــك يجب أن تقبــل عروض املســاعدة من 
زمالئك حتى يقل جبل العمل الذي يقبع أمامك 
تدريجًيــا إلى أن يصبح مهاًمــا ميكن التعامل 
معها. تتسم حياتك اخلاصة بعدد من النزاعات.

عزيــزي بــرج احلوت،حتــى لو جــاء النجاح 
بطريقة طبيعية في العمل، يجب أن تستمر 
في االحتفاظ بســالمك الداخلي وأسلوبك 
تســتطيع  الطريقــة،  بهــذه  املتواضــع. 

االحتفاظ بصداقات العمل.

عزيزي برج الدلو،أنت تفهم أن اخلالفات القدمية 
ال تهــم في الوقت احلالي، بل إنها لم تكن تهم 
على اإلطالق من قبل. دلِل نفسك وجسدك عن 
طريــق أخذ فترات راحة كافية بحيث تســتمر 

صحتك جيدة لفترة أطول.

عزيزي بــرج الثور،ميكنــك اليوم تبنــي موقًفا 
مؤيًدا لتقوية الروابط األســرية، وسوف تتقبل 
عائلتك ذلك بســعادة وســوف تدعمك بشدة 
في خططك. هذا التعزيز في العالقات ســوف 

يستمر أيًضا في حياتك العاطفية. 

عزيزي برج األسد، هناك تنبؤ بقدوم فترة اختبار 
هامــة، فتعامل معها بتفاؤل وثق في إمكاناتك 
الذاتية. ال تتأثر بــآراء اآلخرين وال جتعلها حتيدك 
عــن معتقداتك وبدالً من ذلك، اســتخدم هذه 
املواجهة إليجاد ما يدعم احلجج املؤيدة ملواقفك. 

عزيــزي برج العقــرب،كل من حولــك يحفزك 
إيجابًيــا مما يســاعد على تقدمــك، ويأتي هذا 
الدعــم من لطف األهــل واألصدقاء من جهة، 
واالنفتاح فــي تعاملك مــع اآلخرين من جهة 

أخرى. 

عزيزي برج اجلدي،لقد أجنزت الكثير ولكنك غير 
راض أكثر مــن أي وقٍت مضــى. إذا فكرت اآلن 
في أنك ســتقوم باملزيد من اإلجنازات بالتعنت 
والعناد فسوف تخســر جناحك السابق وأيًضا 
صحتك. خذ خطوة إلى الوراء وحاول االسترخاء.

الجديالدلو

عزيزي برج احلمل،اليــوم، مهاراتك التنظيمية 
واالجتماعيــة قوية على غير العــادة، فيجب 
أن تستغل ذلك للســيطرة على األمور. سوف 
تنجح في العمل وخارجــه، وحتى في حياتك 

الشخصية.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة

بغداد ـ  الصباح الجديد:

شدد مدرب املنتخب العراقي لكرة 
ستريشكو  الســلوفيني  القدم، 
كاتانيتــش، علــى ضــرورة عودة 
الالعبني خلوض مباريات تنافسية 
رســمية، خصوصــاً بعــد إلغاء 
منافسات املوسم الكروي احلالي.

التطبيعية  الهيئــة  رئيس  وقال 
لالحتــاد العراقــي لكــرة القدم، 
الســيد إياد بنيان في بيان نشره 
احتاد الكرة إن اتصاال هاتفيا جمعه 
مع املــدرب كاتانيتــش للحديث 
عن مســتقبل املنتخب الوطني، 
احلالي  املوسم  إلغاء  السيما بعد 

بسبب فيروس كورونا.
رحــب  كاتانيتــش  أن  وبــني 
البطولة  إقامــة  بفكــرة  كثيراً 
تســاهم  التــي  التنشــيطية 
بإعداد حقيقــي لألندية، وكذلك 
املنتخب بشــكل جيد  لالعبــي 
لكون  املقبلــة،  لالســتحقاقات 
جميــع الالعبني سيســتفيدون 
مــن هذه البطولة بعــد انقطاع 
خلمســة أشــهر كاملــة عــن 

منافسات كرة القدم.
وأوضح: »مدرب منتخبنا الوطني 
وذلك  الرسمي،  منهاجه  سيقدم 
لتحضيــر املنتخــب للتصفيات 

اآلسيوية املزدوجة.
ومطالبتــه باالســتفادة من أيام 
الفيفــا إلقامة املباريــات الودية، 
وإعادة الالعبــني إلى أجواء هكذا 
مباريات قبل االستحقاق الرسمي 
األول  أمام هوجن كوجن خاللتشرين 

املقبل.
وكشــف بنيان عــن رغبة املدرب 
كاتانيتــش باحلضور إلــى العراق 
بأقــرب وقت ممكن متــى ما تعود 
حركة الطيران بني الدول، كاشفاً، 

بالوقــت نفســه، عــن تواصله 
املنتخب خالل  العبــي  أغلب  مع 
الفترة احلالية، وذلك لإلطالع على 
مبارياتهم  ومتابعــة  تدريباتهم، 
الالعبني  يخص  فيما  الرســمية 

احملترفني.
وأبدى االحتاد األردني رغبته بخوض 
مباراة وديــة مع املنتخب العراقي 
حتضيــرا للتصفيــات املزدوجــة 
والعالم.  أســيا  لكأسي  املؤهلة 

العراقي  االحتــاد  وقال مصدر في 
بتصريحــات خاصــة ل إن االحتاد 
األردني أبدى رغبته بخوض مباراة 
ودية في شــهر أب املقبل حتضيرا 
الســتئناف التصفيــات املنتظر 

انطالقها في شــهر تشرين األول 
املقبل.

وبــني أن هناك موافقــة مبدئية 
إلقامــة املبــاراة خصوصــا بعد 
احلصول علــى رأي مدرب املنتخب 
العراقي كاتانيتــش، الفتا إلى أن 
املواجهة ســتتحدد رســميا مع 

تثبيت أيام الفيفا.
يشــار إلى أن التصفيات املزدوجة 
املؤهلة لكأســي آســيا والعالم 
كان مقرر لها أن تقام في شــهر 
أذار املاضي وتأجلت بسبب جائحة 

كورونا.
وحدد االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
مواعيــد اجلــوالت املتبقيــة من 
املؤهلة  املشــتركة  التصفيــات 
إلى نهائيــات كأس العالم 2022 
وكأس آســيا 2023، التــي كانت 
من املقرر أن تُلعب في آذار املاضي 

وحزيران احلالي.
وتأجلــت مباريــات التصفيــات 
الراهنة  الصحية  األوضاع  بسبب 
العالــم جراء  التــي يشــهدها 
املواعيد  كورونا.وبحسب  جائحة 
مباريات  أولى  ســتكون  اجلديدة، 
أمــام هوجن كوجن  العراق  منتخب 
يوم 13 تشــرين األول 2020 خارج 
الديار، على أن يواجه كمبوديا يوم 

12 تشرين الثاني في العراق.
وســيلعب منتخب العــراق آخر 
أمام  التصفيــات  فــي  مبارياته 
إيران خارج ملعبه يوم 17 تشرين 
الثاني.وطبقــاً للوائح التصفيات 
يتم حتديد املالعب املســتضيفة 
للمباريات قبل شهرين من موعد 

كل مباراة.

السلوفيني كاتانيتش يطالب بإعداد فعلي السود الرافدين
القوة الجوية يجدد اآلسيوي يحدد مواعيد مباريات تصفيات آسيا والعالم

الثقة في أوديشو

أرسنال يفوز بالستة 
استعدادًا لسيتي

أم صالل يمدد عقود 
الخماسي األجنبي 

برشلونة يكافئ 
أياكس بالدفعة األولى

بغداد - الصباح الجديد:
جــددت الهيئــة اإلداريــة لنادي القــوة اجلوية 
العراقي، الثقة في املدرب أيوب أوديشــو، لقيادة 
الفريــق في املوســم املقبل. وقــال نائب رئيس 
النــادي، وليد الزيدي، في تصريحات صحفية، إن 
إدارة الصقــور أعلنت جتديد الثقة في أوديشــو 

نظرًا لتاريخه الطويل وإجنازاته املعروفة.
وأضاف »اإلدارة تضع ثقتهــا الكبيرة في املدرب 
لقيادة الفريق في املوســم املقبل، بوجود نخبة 
»لدينا مشــاركات  الالعبني«.وتابع  كبيرة مــن 
خارجية عربية وآســيوية، يجب علينا الظهور 

باملستوى الذي يليق باسم الصقور«.

لندن ـ وكاالت
عــاد أرســنال ألجــواء املباريات ألول مــرة منذ 
توقف الدوري اإلنكليزي املمتاز بســبب جائحة 
كوفيد19- وفاز -6صفر على تشارلتون أثليتيك 
في لقاء ودي مبلعب اإلمارات اخلالي من اجلماهير.
وحصلــت أندية الــدوري املمتاز علــى الضوء 
ودية  املاضي إلقامة مباريات  األخضر األســبوع 
قبل اســتئناف املوســم في 17 حزيران احلالي 
بعد توقفه لثالثة أشــهر.  واستضاف أرسنال 
تشــارلتون املنافس فــي الدرجــة الثانية أمام 
مدرجات خالية وتولــى أعضاء في اجلهاز الفني 
للفريقني حتكيم  املباراة.  وهز ألكسندر الكازيت 
وبيير-إميريــك أوباميانغ الشــباك قبــل نهاية 
الشــوط األول بينما أحرز الشاب إيدي نكيتياه 
ثالثية في الشوط  الثاني. كما سجل جو ويلوك 
أرســنال، صاحب  الســتة.ويحل  األهداف  أحد 
املركز التاســع في الدوري املمتــاز، ضيفاً على 

مانشستر سيتي في 17 حزيران.   

الدوحة ـ وكاالت:
أعلن نادي أم صالل متديد عقود محترفيه اخلمسة 
راؤول  واألرجنتيني  أنيس سيبوفيتش،  البوسني 
بيسيرا، واجلزائريان وليد مســلوب، وأيوب عزي، 

والسوري محمود املواس.
وكانت عقود اخلماسي تنتهي في 31 أيار املاضي، 
لكن بعد قرار احتــاد الكرة باســتئناف بطولة 
الــدوري اعتبارا من يوم 22 متوز املقبل، قرر النادي 
متديد عقــود محترفيه حتى نهايــة آب املقبل، 
من أجل استكمال املوســم. ويسعي أم صالل 
لالبتعــاد عن منطقة الهبوط التي يصارع فيها 
مع فريق الشــحانية األخير برصيــد 10 نقاط، 

واخلور الذي يتساوى معه في رصيد 14 نقطة.

مدريد ـ وكاالت:
أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن برشلونة سدد 
أولى مكافآت صفقة جنمــه الهولندي فرينكي 

دي يوجن، لناديه السابق أياكس أمستردام.
وانضم دي يوجن )23 عاًما( إلى برشلونة الصيف 
املاضي، قادًما من آياكس، مقابل 75 مليون يورو، 
باإلضافة إلى 11 مليون يــورو آخرى كمتغيرات 
في صورة مكافآت.وبحســب صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« اإلســبانية، فقد دفع برشلونة مبلغ 
2.3 مليون يورو، وهــي الدفعة اإلضافية األولى، 
والتــي سيســتفيد منهــا أياكــس وفيلم تو 

تيلبورج، النادي الذي نشأ فيه دي يوجن.
وميتد عقــد دي يوجن مع برشــلونة حتى صيف 
 37 الهولندي  امليــدان  2024.وخاض متوســط 
مبــاراة بقميص برشــلونة حتى اآلن، ســجل 

خاللها هدفني، وصنع 4 آخرين.
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ميونيخ ـ وكاالت:

اقتــرب بايرن ميونيــخ خطوة إضافية 
األملاني  الــدوري  بلقب  االحتفاظ  نحو 
لكــرة القدم بفوزه خــارج أرضه على 
باير ليفركوزن ٤-٢ الســبت في اجلولة 
الثالثني من الدوري األملاني لكرة القدم.
ويبحث بايرن عن لقب ثامن متتالي في 

الدوري األملاني والثالثني في تاريخه.
سجل لبايرن كل من كينغسلي كومان 
(٢٧( و ليون غوريتسكا )٤٢( و سيرجي 
ليفاندوفسكي  وروبرت   )٤٥+١( غنابري 
(٦٦(. وبــات رصيد البولنــدي ٣٠ هدفا 
هذا املوســم فيما رفــع توماس مولر 
إلى  اليــوم، رصيده  الذي صنع هدفني 
٢٠ متريرة حاســمة هذا املوسم أيضا.
وعادل ليفا رقمه القياسي في موسم 
واحد في البوندســليغا إذ ســجل ٣٠ 
هدفــا موســم ٢٠١٥-٢٠١٦ حني نال 
لقــب هــداف الــدوري، أي أن أي هدف 
جديد سيكون رقما قياسيا شخصيا.
كما ســجل ليفا هدفه رقم ٣٠٠ في 
منذ  الطويلة  االحترافيــة  مســيرته 

انطالقتها منها ١٥٨ مع بايرن.
أما مولر فهو الالعب الثاني فقط الذي 
يصل الى ٢٠ متريرة حاسمة في موسم 
واحــد في بوندســليغا بعد كيفن دي 

بروين موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.
فيما سجل لباير ليفركوزن األرجنتيني 
لــوكاس االريــو )١٠( وفلوريــان فيرتز 
بايرن شــارات على  ٨٩.وارتــدى العبو 
سواعدهم تقول »حياة السود مهمة« 

في رسالة ضد العنصرية.
ورفــع بايــرن ميونيخ رصيــده إلى ٧٠ 
نقطــة في الصدارة  بفــارق ١٠ نقاط 
عن بوروسيا دورمتوند الذي يلعب الحقا 
مــع هيرتا برلني.وبات فــي رصيد بايرن 
الهجومــي ٩٠ هدفا، علمــا ان الرقم 
القياســي في موسم واحد في رصيد 
البافــاري وهو ١٠١ ســجله موســم 

.١٩٧١-١٩٧٢
رفع  دورمتوند  بوروســيا  رفض  واستمر 
ملنافسه  في مالحقته  األبيض  املنديل 
بايرن ميونيخ ومتســكه باملركز الثاني 
علــى األقل بعدما هــزم ضيفه هيرتا 

برلني.
حافظ بوروسيا دورمتوند على حظوظه 

الضئيلة جــداً في خطف لقب الدوري 
بايــرن ميونيخ عقب فوزه  األملاني من 
على ضيفه هيرتا برلني بهدف نظيف 

في األسبوع الثالثني من املسابقة.
وسّجل إميري جان هدف اللقاء الوحيد 
في الدقيقة السابعة واخلمسني ليرفع 
63 نقطة  صاحب األرض رصيــده إلى 
بفارق ســبع نقاط عن بايــرن ميونيخ 
حامل اللقب واملتصدر قبل أربع مراحل 

من النهاية.
العبــي  بركــوع  املبــاراة  وافتتحــت 
الفريقــني في دائــرة منتصف ملعب 
»سيغنال ادونا بارك« وأعضاء اجلهازين 
الفنيني والعبــي االحتياط على جانب 
امللعب على ركبة واحدة، التي أصبحت 
عالمة تضامن رمزية بعدما ركع كولن 
كوبرنيك الالعب الســابق لنادي سان 
فرانسيســكو لكرة القدم األميركية 
على ركبتــه خالل النشــيد الوطني 
عام 2016، لدعــوة بالده حلماية حقوق 
األميركيني من عنف الشرطة، ال سيما 

ذوي البشرة السوداء.
وارتــدى العبو دورمتوند خــالل اإلحماء 
قمصان ُشطبت عنها كلمات »أسود«، 

»أبيض«، »أصفر« و«أحمر« وُكتب حتتها 
كلمة »إنسان«، والبعض اآلخر قمصان 

»ال عدالة، ال سالم«.
إيرلينــغ هاالند عن  النرويجي  وغــاب 
الفريق األسود واألصفر بداعي اإلصابة، 
إلى مســتوى  الفريقان  يرتق  فيما لم 

التوقعات في الشوط االول.
رفع دورمتوند اإليقاع فــي الثاني وأهدر 
اإلنكليــزي سانشــو أخطــر الفرص 
عندما مــّرر املغربي أشــرف حكيمي 
عرضية إلى داخل املنطقة وصلت إلى 
البلجيكي تورغان هــازار الذي مهدها 
أمام اإلنكليزي على باب املرمى سددها 
بغرابة بجانــب القائم 52، هّدد بعدها 
البديل ألكســندر  هرتا عــن طريــق 
ايوسني الذي سدد كرة قوية عن اجلهة 
اليمنــى داخل املنطقة مــرت بجانب 
القائم الثاني 56، وســجل جان هدف 
جماعية  لعبــة  بعد  الوحيــد  اللقاء 
رائعة، بعدما رفع سانشــو الكرة إلى 
داخل املنطقة، تابعهــا يوليان براندت 
برأسه إلى األملاني الذي تابعها بيمناه 

في الشباك )57(.

بايرن يكتسح ليفركوزن ويقترب خطوة إضافية من اللقب
بوروسيا دورتموند يتخطى هيرتا برلين 

بايرن واثق اخلطى

متابعة الصباح الجديد:
شهدت السنوات املاضية، العديد 
تنســى،  ال  التي  األهــداف  مــن 
وحسمت  لقاءات  مســار  وغيرت 
بطوالت، لتظــل خالدة في أذهان 
التالي  التقريــر  اجلميــع. ويرصد 
ضمن سلسلة "قصة هدف"، أبرز 
األهداف التي ما زالت حاضرة في 

أذهان مشجعي كرة القدم.
ونســلط الضوء، في هذا التقرير، 
أكــرم عمانؤيل في  على هــدف 
شــباك الزوراء في ختام موســم 
الدوري  لقب  ليذهب   ،1992-1991
العراقي للقوة اجلوية: يقول أكرم 
خاصة  تصريحات  فــي  عمانؤيل 
"أهمية املبــاراة كانت مضاعفة، 
أواًل ألنها ضد الغرمي الزوراء، وثانًيا 
أنها مباراة حســم اللقب".وتابع 
"الزوراء كان متصدر الترتيب قبل 
اجلولة األخيــرة برصيد 61 نقطة 
بفــارق نقطة واحدة عــن القوة 
كان  وحده  الفوز  الوصيف.  اجلوية 

يضمن لنا التتويج باللقب".

وأوضح "اليوم الذي ســبق املباراة 
لم نهــدأ، اجلماهير حضرت املران 
األخير، كان هناك ضغط نفســي 
كبير مــن أجل الفوز وحصد لقب 

الدوري".
ونوه أكــرم عمانؤيل "بدأنا نتدرب 
الــزوراء من خالل  على مباغتــة 
األخيرة".وواصل  التدريبية  احلصة 
"طريقــة الهدف كانــت مباغتة 

للخصــم، في الدقيقــة 8 توغل 
صبــاح جعير ومــرر عرضية أمام 
املدافعني، متكنت من تســديدها 
أقصــى الزاويــة اليمنــى حلارس 
الــزوراء، لتســكن الكــرة داخل 

الشباك بنجاح".
بالهدف  االحتفال  "طريقة  وشدد 
جاءت عفويــة وغير مخطط لها، 
لكنها فرحة هيســتيرية، رفعت 
يــدي محتفــاًل بالهــدف وكنت 
لكن  للجماهير،  حينها متجًهــا 
بي  أمســك  ياســر  حازم  زميلي 

وجتمع زمالئي لنحتفل مًعا".
ويذكــر تشــكيلة الفريــق التي 
خاضت هذه املباراة، وكانت مؤلفة 
املرمى،  زيدان حلراســة  من جليل 
أمامه سمير كاظم وجبار هاشم 
وســعد عبــد احلميد وهاشــم 
نصيف للدفاع، وراضي شنيشــل 
جاســم  ومحمد  رؤوف  وبســام 
وأكرم  للوســط،  وصبــاح جعير 
للهجوم،  ياســر  وحازم  عمانؤيل 

وقاد الفريق املدرب عادل يوسف.

مدريد ـ وكاالت:
كشــف جنــم التنس اإلســباني 
واملصنــف الثاني عامليــا، رافائيل 
نــادال، النقاب اليوم الســبت عن 
قاربه الفخم اجلديــد، والذي يبلغ 
الذي  نادال،  28 متــرا. وكان  طوله 
األربعاء  الـ34  ميالده  بعيد  احتفل 
املاضي، يستخدم حتى وقت قريب 
يخته »بيتهوفن«، ولكنه سيتحول 
اآلن إلى قاربه اجلديد الفخم الذي 

صممه على ذوقه اخلاص.
قيمته  تبلغ  الذي  القارب،  ويحتوي 

5.5 مليــون يورو، علــى عدة غرف 
12 شــخصا،  تســع حتى  للنوم 
بتدليك  وســبا، وحمام ســباحة 
وبار، حسبما جاء في بعض  مائي، 

املنشوارت املتخصصة.
ولعــل أبرز مــا مييز هــذا اليخت 
الفاخر هو اجلناح الرئيســي الذي 
يضم ســريرا مزدوجا، ويطل على 
وغرفة  وحمام،  القوسية،  الشرفة 
خلع مالبــس، كما يحتــوي على 
من  ومجموعة  مســاعد،  النــش 

الدراجات املائية )اجلت سكي(.

لندن ـ وكاالت:
القدم  لكرة  اإلنكليزي  االحتاد  قال 
إنــه منح لقــب الــدوري املمتاز 
ملســابقة كرة القدم النســائية 
لنادي تشيلسي بعد إلغاء املوسم 
فيروس  أزمة  اســتمرار  بســبب 

كورونا الصحية حول العالم.
وقال بيــان االحتاد: »توصل مجلس 
إدارة االحتاد لقرار بأغلبية األصوات 
يتعلق بالدوري املمتاز لكرة القدم 
 2020-2019 النســائية ملوســم 
الثاني على أساس  القسم  ودوري 

النقاط لــكل مباراة على  معدل 
أن يتحدد الصعــود والهبوط بناء 
علــى ســجل األداء الرياضــي«.
وأضاف البيان: »ونتيجة لذلك أكد 
مجلــس إدارة االحتــاد القرار مبنح 
لقب الدوري املمتاز إلى تشيلسي 
ومنح لقب القسم الثاني ملوسم 

2019-2020 ألستون فيال«.
ويأتي قرار منــح اللقب بناء على 
مباراة  كل  فــي  النقــاط  معدل 
مبثابــة ضربــة قوية ملانشســتر 
ســيتي الذي كان يتصدر الترتيب 

متفوقاً بفــارق نقطة واحدة عن 
تشيلســي الذي لعب مباراة أقل 
الرياضي  النشــاط  توقــف  عند 
املاضي.وتأهل  آذار  منتصــف  في 
الفريقان لدوري أبطال أوروبا للكرة 
املقبل. املوســم  في  النســائية 
وســيهبط فريق ليفربول صاحب 
املركز األخير لدوري القسم الثاني 
في املوســم املقبل رغم أن فريقه 
التتويج  الرجالي قريب من ضمان 
األولى  للمرة  املمتاز  الدوري  بلقب 

في 30 عاماً.

نيويورك  ـ وكاالت:
ذكرت وســائل إعالم أميركية أن 
جنم كرة السلة األميركية كيفن 
دورانت اشــترى حصة قليلة من 
يونيون  فيالدلفيا  فريق  أســهم 

لكرة القدم.
»ســبورتس  صحيفة  وأوضحت 
بيزنس دايلي« أن دورانت اشــترى 
يونيون  نادي فيالدلفيا  حصة في 
باملئة.وليســت  و5   1 بني  تتراوح 
املــرة األولــى التي يقــوم فيها 
دورانت، املتوج بلقب الدوري مرتني 
ووريرز، بشراء  مع غولدن ستايت 
أســهم في أحد أنديــة الدوري 
األميركــي لكرة القــدم. فقبل 
عامني قام بشــراء حصة في دي 
ســي يونايتد في مسقط رأسه 

في واشنطن العاصمة.
ولم تقدم الصحيفة أي تفاصيل 
حول ما إذا كان اســتثمار النجم 
احلالي لبروكلني نتس شــخصيا 
أم مت مــن خالل شــركته »ثيرتي 

فايف فنتشور«.

قائمة  في  األحــدث  هو  ودورانت 
الذين  املشــاهير  طويلــة مــن 
يشــترون حصصــا قليلــة في 
فــرق الــدوري األميركــي لكرة 
القــدم. وتشــمل القائمة لوس 
فيريل،  )ويــل  أجنليس إف ســي 
ماجيــك جونســون، ميــا هام، 
نومار غارسابارا(، سياتل سوندرز 

كاري(،  درو  ويلســون،  )راســل 
دينامو )جيمس هاردن(،  هيوسنت 
فانكوفــر وايت كابس )ســتيف 
ناش( وأوســنت إف ســي )ماثيو 
ماكنوي كما ميلك »امللك« ليبرون 
ليكرز  أجنليس  جيمس جنم لوس 
2 باملئة في ليفربــول اإلنكليزي 

منذ 2011.

قصة هدف.. لمسة عمانؤيل
 تمنح لقب الدوري للقوة الجوية

سيدات تشيلسي يتوجن بلقب الدوري اإلنكليزينادال يستعرض قاربه الفخم الجديد في مايوركا

دورانت يشتري أسهمًا في فريق 
فيالدلفيا لكرة القدم 

عمانؤيل

نادال

دورانت



العاملية  املمثلــة  عبــرت 
سلمى حايك، عن غضبها 
بســبب عنف الشــرطة 
املكســيكية الــذي أودى 
يدعى  رجــل  مقتل  إلــى 
"جيوفانــي لوبيز" ألنه لم 
يكــن يرتــدي قناًعا على 
انتشار  أزمة  وسط  وجهه 
فيــروس كورونا. ونشــرت 
علــى صفحتها على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي 
قناًعا  ترتدي  وهي  صورتها 
أسود مكتوبًا عليه باللون 
جليوفاني  "العدالة  األحمر 
ســلمى  وعبرت  لوبيــز". 
القصاص  في  رغبتها  عن 
العاجل جليوفاني ومعاجلة 
بــن  املســتمر  التوتــر 

إنفاذ  وســلطات  اجلمهور 
القانون، وكتبت :" فســاد 
ووحشــية الشرطة يجب 
أن يتوقفــا، أطلــب مــن 
املســؤولن عــن األمن أن 
واإلنسانية  القوة  ميتلكوا 
شعبنا  حلماية  والشــرف 
الذي هــو في أمس احلاجة 
دعونا  واألمل.  األبطال  إلى 

نتغير".

املصرية  املمثلــة  تنتظر 
منى زكي قــرار فتح دور 
في  السينمائية  العرض 
الفتــرة املقبلة، من أجل 
انطــاق عــرض فيلمها 
"الصنــدوق  اجلديــد 
األســود"، مــن إخــراج 
محمود كامل بعد انتهاء 
من تصوير املشاهد شهر 
اخملرج  ويواصــل  املاضي، 
عملية املونتاج واملكساج 
املوســيقى  ووضــع 
جاهزا  ليكون  التصويرية 
االنتهاء  بعــد  للعــرض 
وتدور  كورونــا.  ازمة  من 
الفيلم بشــأن  أحــداث 
الشــخصية  تــورط 
التــي متثلهــا منى زكي 

للخطــف  وتعرضهــا 
ويجســده  "هجام"  من 
محمد  املصــري  املمثل 
ويجسده  وســارق  فراج، 
خاطر،  مصطفى  املمثل 
الذي يعد  بسبب حملها 
اللغز الرئيس في الفيلم. 
إلى  زكــى  منى  وتعــود 
السينما بعد غياب أكثر 

من ثاث سنوات.

عدســات  التقطــت 
صوراً  الباباراتزي  كاميرات 
الشــهير  العاملي  للنجم 
جان كلود فــان دام البالغ 
مــن العمــر 59 عاماً في 
كلود  جان  وقضى  ماليبو. 
يوماً ممتعاً على الشــاطئ 
وظهر  أصدقائــه.  برفقة 
جان كلود مبظهر مختلف 
عما اعتــاد عليه اجلمهور 
ســواء من ناحية جسمه 
الذي مــا زال رياضياً لكنه 
لم يعد مفتول العضات، 
شعره  قصة  ناحية  من  أو 
آخر  وكان  اخملتلفــة.  أيضاً 
فيلــم تألق فيه جان كلود 

ومت   We Die Young هــو 
إصداره مباشرة إلى إحدى 
العام  الرقميــة  املنصات 
املاضي. وسيلعب بعد ذلك 
شــخصية تســمى جان 
كاويد في فيلم الرســوم 
 Minions: املتحركة املقبل

.The Rise of Gru

سلمى حايك

جان كلود فان دام

منى زكي

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر
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سمير خليل
مــن املؤمــل ان تفتتح مؤسســة 
شــومان الثقافية برنامجها اجلديد 
بالفيلم التجريبي العراقي "قصص 
العابرين" للمخــرج العراقي قتيبة 
اجلنابي من خال موقعها اإللكتروني 
الســاعة  الثاثــاء في  يــوم غــد 
السادســة والنصف مساًء بتوقيت 

األردن.
الناقد السينمائي   سيقدم الفيلم 
املعروف عدنان مدانات مدير قســم 
احلميد  عبد  مؤسسة  في  السينما 
شومان وستقوم مبناقشته السيدة 
رانيــا حداد، اما مدة عــرض الفيلم 
فبحــدود 65 دقيقة، باللغة العربية 

ومترجم إلى اللغة اإلجنليزية.
جرى تصوير الفيلــم على مدى 30 
يعكس  جتريبــي  فيلم  وهــو  عاًما، 
والهرب،  واخلوف  والشــوق  االغتراب 
ويســرد حكايات املهاجريــن الذين 
اضطروا الى ترك أوطانهم بســبب 
والقمــع  واحلــروب  الصراعــات 
على  ضيوًفا  وأصبحوا  السياســي 

بلدان غريبة. 
اتصال مع اخملرج قتيبة اجلنابي  وفي 
بالنســبة  التجربة:  هــذه  قال عن 
فهذه  الثقافية  شــومان  ملؤسسة 
التجربة األولى للعروض السينمائية 
االفتراضية، ومشاركة فيلمي جاءت 
املعروف  السينمائي  للناقد  احتراما 
عدنــان مدانات فاســمه كان جزءا 
من ذاكرتنا ومن كتاباته  اقتربنا من 
سحر السينما ايام الشباب،  اتصل 
بي واخبرني  باالستضافة تزامنا مع 
احتضانهم فعالية اســبوع الفيلم 
العراقي، ولكــن  االحداث الصحية  
االخيرة التــي فرضها وبــاء كورونا 
اربكت االمور وبالتالي اتصل معتذراً 
وطلب منــي ان اوافــق على عرض 

ال  بانني  اخبرتُه  افتراضيــا،  الفيلم 
استطيع ان ارفض  له طلبا  وهكذا 

كان".
الثاني  واضاف " الفيلم يعــد اجلزء 
من ثاثيــة املنفى التي انطلقت مع 
بغداد"  إلى  "الرحيل  الروائي  فيلمي 
فيما سيكون فيلمي الروائي املقبل 
لهذه الثاثيــة، وهو في طور االنتاج 
باملرحلة  وانا  اخلشب"  "رجل  بعنوان 
االخيــرة للصــوت وبعدهــا يكمل 
الفيلم، ولوال هــذا الفيروس اللعن 
لكان  الصوت للفيلــم قد اجنز، وان 
شــاء اهلل تنتهي هذه الشدة التي 

اتعبت جميع شعوب العالم".
 واختتم حديثه" مثل هذه التجارب 
ليســت علــى نطــاق االردن  فقط 
بل حتى في بلــدان بالعالم كونها 
منهج جديد يجمع اجلمهور ويخلق 
السينما  املشــاهدة مثل  حميمية 
تقدمي عروض ســينمائية  من خال 

جديدة ".
اجلدير بالذكر انه سيجري نشر رابط 
مشــاهدة الفيلم قبل العرض على 
جميع مواقــع التواصل االجتماعي، 
و يتبع العرض مناقشــة مع مخرج 
اجلنابــي عبر منصة  قتيبة  الفيلم 

زووم.
تأليف  من  العابرين"  "قصص  فيلم 
البطولة  بدور  ويقوم  اخملرج نفســه 
عامر مهدي، وسبق ان ُعرِض الفيلم 
في الدورة الرابعة عشر ملهرجان دبي 
السينمائي الدولي عام 2017 إضافة 
إلى مهرجانات أخرى، كما فاز بجائزة 
أفضل فيلم روائي جتريبي خال حفل 
توزيــع جوائز لنــدن الدولية لألفام 
الســينمائية العــام املاضي 2019 
الروائية  األفام  التي شــملت فروع 
والقصيــرة والوثائقيــة والرســوم 

املتحركة.

الصباح الجديد - وكاالت:
التوقف عن  قررت شركة ســناب شــات 
ترامب،  دونالــد  الرئيس  الترويج حلســاب 
ونتيجــة لذلك، لــن يظهر بعــد اآلن في 
الشركة  وقالت  التطبيق.  قسم اكتشاف 
إنها "لن تضخم األصوات التي حترض على 

العنف والظلم العنصرين".
جاء القــرار بعد أن صــّرح ترامــب قائاً: 
"الكاب الشريرة" و"األسلحة املشؤومة" 
كانت ستســتعمل علــى املتظاهرين إذا 

خرقوا سور البيت األبيض.

وقالت الشركة األم سناب شات: "ال مكان 
للعنف العنصــري والظلم في مجتمعنا، 
ونحن نقف مع جميع الذين يســعون إلى 
الســام واحملبــة واملســاواة والعدالة في 

أميــركا". وأخفــى "تويتــر" الحقاً 
خلرقه  الرئيس،  تغريدات  إحدى 

تغريدته  وارفــق  قواعــده 
بوسم "متجيد العنف".

إجــراء  وســيعمل 
سناب شات أيضاً 

زيــادة  علــى 

الضغط على فيس بوك.
حيــث قــاوم رئيســها التنفيــذي مارك 
زوكربيــرج الدعوات الداخليــة واخلارجية 
للتدخــل فيمــا يتعلــق بالوظائف على 
منصتهــا. وقــال زوكربيرج إن 
في  التعبير  حريــة  مبادئ 
أنه  تعنــي  الشــركة 
وظائف  تــرك  يجب 
دون  من  الرئيــس 
وفقــاً  تغييــر. 
أنباء  لوكالــة 

بلومبرج، فــإن الرئيس ترامــب لديه أكثر 
من مليون متابع علــى Snapchat. وقالت 
إن التطبيــق يُنظر إليه على أنه »ســاحة 
معركة رئيســية« من خــال حملة إعادة 
انتخاب ترامــب؛ ألنه يوفر طريقة للوصول 

إلى الناخبن ألول مرة.
التنفيذي  الرئيــس  أرســل  اإلثنــن،  يوم 
لشركة Snapchat، إيفان سبيجل، مذكرة 
إلــى املوظفن حيــث شــرح بالتفصيل 
املدنية  وجهات نظره بشــأن االضطرابات 

التي أثارها مقتل جورج فلويد.

سناب شات وتويتر ينسحبان من الترويج لترامب 

الفيلم العراقي "قصص العابرين" يفتتح 
برنامج مؤسسة شومان الثقافية في االردن فن الســرقة أصبح شــطارة،أو لعبة كبيرة 

يجيدها أشــخاص بارعون مشهورون،ونوعية 
الســرقات لم تعــد مبالغ قليلة أو أشــياء 
اجلرمية  املليــارات، وقيدت  تبخرت  تافهة،فقد 
ضد معلومــن وليس مجهولن،وبات املواطن 
الفقير واملوظف املســكن يحاول توفير قوت 
يومه بصعوبة، فــي ظل أزمة صحّية ومالية 

قاسية!
 هناك من يسرق مبلغاً من جيبك، أو يسطو 
على ســلعة فــي بيتك،وســوف يكون حتت 
طائلة القانون، ولكن من يسرق عمرك ويتاجر 
بحياتك، فإنه ال يسمى لّصاً، وال يعاقب، وجتده 

ضيفاً دائماً في وسائل اإلعام!
الصحفي الفلســطيني األصل أسامة فوزي 
يخصــص فــي صحيفته)عرب تاميــز( زاوية 
بعنوان)لصوص ظرفاء( منذ نحو ثاثة عقود، 
يفضح مــن خالها لصوص املقــاالت واملواد 
األدبية الذيــن ال يتورعون عن )خمط( كتابات 
غيرهم ونشرها بأسمائهم)أي اللصوص( من 
أجل الشهرة او احلصول على مكافآت مالية 

بسيطة!
في أغلب البلدان العربية ال يحاسب لصوص 
الكلمات وفق القانون إال نادراً،وال يســتطيع 
كثير من الكتــاب واألدبــاء مراجعة احملاكم 
مــن أجــل ســرقة أدبية،فهم بعيــدون عن 
مراكز الشــرطة واحملاكم ألنهم ناس طيبون 

متسامحون!
مــا زلت اتذكر فــي طفولتي،فــي القرية،أن 
هناك لصوص صغار كانوا يتســلقون جدران 
النخات  علــى  ويصعــدون  لياً،  البســتان 
فــي جيوبهــم حفنات  املثمرات،ويضعــون 
مــن التمر ثــم يفرون،وكنا نعــرف بعضهم 
فنخبر اجلد رحمه اهلل،فيقول: ال تســمونهم 
حرامية،هؤالء خطيــة قاتلهم اجلوع، ولو لم 
يكونــوا جائعن ملا تســلقوا اجلدار منتصف 
الليــل وصعدوا النخلــة العاليــة وواجهوا 
الشوك واحتمال السقوط من أجل حفنة من 
التمر..العصافيــر تأكل من التمر أكثر منهم 

فدعوهم!
لم يكن في قريتنا ســوى الراديو الذي يجلب 
أخبار العالم البعيد،وكان احلكام بعيدون في 
بغداد ال نراهم،وكان نباح الكاب على أشباح 
اللصوص، بعــد منتصف الليل،يــؤرق نومنا 

الهاديء!
االن أصبــح العالم كلــه بــن أنظارنا عبر 
والنهار  الليــل  ســاعات  الشاشــات،وتكاد 
التكفــي ملشــاهدة ومتابعة وقــراءة كل ما 
يتدفق من صور ووجوه وكلمات،فنظل نطلب 

املزيد في إدمان با حدود!
األعجب في هذا الفضاء املفتوح أن اللصوص 
الظرفــاء تكاثروا وتغيروا وتطــوروا مع تطور 
التقنيات،لــم يعودوا متخفــن أو خائفن أو 
فقــراء جائعن..لصوص أثريــاء يرتدون بدالت 
أنيقة،ويتقلــدون أرفــع املناصب،ويعرفهــم 
اجلميع بالصورة والصوت،وجتعلهم الفضائيات 
ضيوفــاً محترمن،فــي ليــل صاخب،يلقون 
املواعــظ على الناس حول النزاهة والشــرف 

والوطن!..ضاع السارق واملسروق!

لصوص ظرفاء!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

الصباح الجديد - وكاالت:
كيت  األســترالية  املمثلة  كشــفت 
بانشيت في اثناء محادثة اجرتها عبر 
مدونتها الصوتية مع رئيسة احلكومة 
األســترالية الســابقة جوليا غيارد. 
تعرضها حلادثة مبنشار آلي في منزلها، 

أدت إلى إصابتها بـ"ندوب طفيفة".
وقالــت املمثلة احلائزة علــى جائزتي 
أوسكار عامي 2005 و2014 عن دوريها 
في "ذي أفيايتر" و"بلــو جازمن": "أنا 
بخيــر. لقد تعرضت حلادثة بســيطة 
لدى اســتعمالي املنشار اآللي، ما قد 
يبدو مخيفا للغاية لكن لم يكن األمر 

كذلك".
وأضافــت: "لــم أتعــرض ألي ســوء 
باســتثناء ندوب طفيفة في الرأس"، 
على وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

التي  املمثلة  واســتطردت 
قرب  عائلتها  مــع  تعيش 
مدينــة تانبريــدج ويلــز 

كنــت  منطقــة  فــي 
البريطانية، في احلديث 
احلياة  طبيعــة  عــن 
في ظــل أزمة فيروس 
املســتجد.  كورونــا 
أنهــا  وأوضحــت 

ســاعدت ابنهــا البكر 
املنزل،  في  الدراسة  على 

بعد أن أرجــأت امتحاناته 
بســبب الوبــاء، مشــددة 

أنها أصبحــت تكن "احتراما 
كبيــرا" للمدّرســن بعد هذه 

التجربة، معــدة أنهم ال يتقاضون 
أجرا منصفا.

كيت بالنشيت تؤكد 
تعرضها لـ"حادث منشار آلي"

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد مخــاوف من أن تنقــل احليوانات 
املصابــة فيــروس كورونا املــرض إلى 
البشــر، بدأت مــزارع لتربية املنك في 
هولندا تنفيذ أمر حكومي بقتل اآلالف 

منها.
والســلع  األغذيــة  وقالــت هيئــة   
الهولنديــة إنــه مت اكتشــاف حاالت 
إصابة بفيروس كورونا، في عشر مزارع 
تربــي حيوانات املنــك للحصول على 

فرائها الثمن.
هيرمي:  فريدريــك  املتحدثة  وقالــت 
"ســيجري إخاء وتطهير جميع مزارع 
تربية املينك التــي توجد بها إصابات، 
ولن يحدث ذلــك في املزارع اخلالية من 

اإلصابات".
وأمرت احلكومة بالتخلص من عشــرة  
آالف حيوان بعد التأكــد من أن املزارع 
املصابة ميكــن أن تصبح مســتودعا 

للمرض على املدى الطويل.
وفي مايو كشفت احلكومة عن حالتي 
إصابة بشــريتن مصدرهما حيوانات 

مريضــة وهمــا احلالتــان الوحيدتان 
املعروفتان النتقال الفيروس من حيوان 

إلنسان منذ بدء التفشي في الصن.
ويتم التخلص من احليوانات من خال 
قيام عاملن في املزارع يرتدون املابس 
الواقية باســتعمال الغاز ضد أمهات 

املنك وصغارها.
اجلماعــات  وتقــول 

الفراء  لتجارة  املعارضة 
إن الوباء سبب آخر إلغاق 

جميع املزارع.
ويقــول االحتــاد الهولندي 

إن هناك  الفــراء  ملنتجي 
140 مزرعــة حليوانــات 
تصدر  الباد،  في  املنك 
مليون   90 قيمتــه  ما 
يــورو )101.5 مليــون 

الفــراء  مــن  دوالر( 
سنويا.

إعدام عشرة آالف من حيوان المنك جراء كورونا 

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلــن وكاء شــركة فولكس 
الشركة  أن  موسكو  في  فاغن 
بــدأت بطرح االمنــوذج األحدث 
من سيارات Tiguan في السوق 

الروسية وبعض أسواق العالم.
ومتتاز السيارة اجلديدة من فولكس 
فاغن بالعديد من التفاصيل 
التي جتعلها أكثر جاذبية 
ســيارات  من  وأناقــة 
الســابقة،   Tiguan
احملرك  فغطــاء 
فيهــا 

مثا حصــل على خطــوط إضافية 
لتحسن انسيابية الهواء، وتغير فيها 
تصميم املصابيح األمامية بشــكل 
كبير، إذ أصبحت أعرض وأكبر حجما، 
وزودت بخطوط إضاءة بيضاء سفلية 

.LED من نوع
كمــا زودت Tiguan GO مبرايا جانبية 
ميكن طيها وفتحها كهربائيا، إضافة 
إلى أنظمة إلكترونية لتدفئة وتبريد 
املقاعد، وحساسات متطورة للضوء 
واملطــر، وشاشــتن إلكترونيتــن 
واحدة في منتصف واجهة القيادة 
وأخــرى قبالــة الســائق، ميكــن 
االعتمــاد عليهما فــي التحكم 

بأنظمــة الصوت والقيــادة ومراقبة 
احلالة الفنية للسيارة.

وحصلت املركبــة أيضا على عجات 
 17 مبقاس  عريضــة  بأقــراص  مزودة 
إنشــا، وعلى نظام ملنع االنزالق على 
املنحدرات، ونظام مســاعد يســهل 

على السائق ركن السيارة.
ومــن الناحية التقنيــة تعتمد هذه 
املركبــة على محــركات بنزين بعزم 
125 و150 حصانــا، وعلــى ســرعة 
أوتوماتيكية بســت مراحل، أما سعر 
هذه الســيارة في الســوق الروسية 

فسيكون نحو 25700 دوالر.

في  مؤخرا  الكشف  مت 
إندونيســيا، عن صور 
الوحــش"،  لـ"زهــرة 
والــذي أطلــق عليها 
االســم  ذلك  العلماء 
خصائصهــا  بســبب 
والرائحــة  الطفيليــة 
وجــد  حيــث  الكريهــة، 
مسؤولو احلياة البرية اإلندونيسية  
أنها الزهــرة األكثر وحشــية على اإلطاق 

واألكبر حول العالم.

و ازدهــرت "زهــرة الوحش" فــي قرية غرب 
سومطرة، ويبلغ قطرها  حوالي اربعة أقدام  
ما يجعلها أكبر زهرة مسجلة على اإلطاق 
في التاريــخ، وفًقا ملركز املــوارد الطبيعية 

واحملافظة في غرب سومطرة.
الافت في هذه الزهرة والتي تســمي زهرة 
رافليســيا بأن ليس لها أي جــذور أو أوراق، 
فهي نبات طفيلي، وتتغــذى على النباتات 
املضيفة للعيش، من خــال امتصاص املاء 
واملغذيات، وتصبح مرئية فقط عندما تزهر 
مــن خال النبــات املضيف لتكشــف عن 

أزهارها.

رحلة حزينة و نهاية مأساوية 
ألكبر زهرة بالعالم

أحدث سيارات Tiguan من فولكس
 فاغن تغزو أسواق العالم
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