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بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلــن وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال عــن وضع جميع 
املنشــات الرياضية والشبابية 
التي متلكهــا الوزارة من قاعات 
رياضيــة ومجمعــات وبيــوت 
شباب حتت تصرف خلية االزمة 
فــي حال اقتضــت احلاجة الى 
جاهزة  كمواقع  اســتخدامها 
للحجــر الصحي واســتيعاب 
مرضــى جائحــة كورونــا من 
املصابني بالفيروس الذين تزايدت 
اعدادهم خالل االسبوع املاضي 
، مؤكــدا ان اللجــان الصحية 
اخملتصة لها حرية اختيار ما هو 
الجل  الغرض  ويؤدي  مناســب 
متمنيا   ، ابناء شــعبنا  خدمة 
الشفاء العاجل للمرضى وزوال 

اخلطر عن بلدنا باسرع وقت.
وبتوجيــه مــن وزير الشــباب 
درجال  عدنان  الكابنت  والرياضة 
الــوزارة  مســؤولو  اســتقبل 
االدارية  للدائــرة  العام  املدير    ،
واملاليــة شــاكر  والقانونيــة 
اجلبــوري يرافقه معــاون املدير 
العــام لدائرة شــؤون االقاليم 
د. ميثم حســني  واحملافظــات 
امني ، عددا من مســؤولي وزارة 
الصحة قدمــوا لتفقد مواقع 
املنشــآت الرياضيــة والطبية 
الشــبابية  املدينة  مجمع  في 
، لبحــث امكانيــة وضعهــا 
فــي خدمة القطــاع الصحي 
كمواقــع مفترضــة للحجــر 
الصحي في ظل ظروف محاربة 
فايــروس كورونــا ، وقــد رافق 
الصحي  الوفد  الوزارة  مسؤولو 

دائرة الطب  الزائر لتفقد مبنى 
الرياضي و القاعــات الرياضية 
فــي مجمــع املركــز الوطني 
لرعاية املوهبــة الرياضية، وقد 
وزارة  استعداد  مسؤولينا  ابدى 
الكامل  والرياضــة  الشــباب 
الرياضية  منشــآتها  لوضــع 

وغيرهــا حتت تصــرف القطاع 
حرب  في  للمساهمة  الصحي 

الفايروس القاتل .
من جانبه عبــر الوفد الصحي 
الوزارة  ملوقف  تقديره  عن  الزائر 
مقدمتهم  وفي  ومســؤوليها 
الســيد الوزير و انــه بعد هذه 

اجلولــة االســتطالعية لوضع 
ســيصار  الرياضية  املنشــآت 
الى ارســال مختصني من وزارة 
النواقص  لتكملــة  الصحــة 
لتحويل  الالزمة  اللوجســتية 
مواقع  الــى  املنشــآت  هــذه 
كورونا  مصابي  حلجر  محتملة 

اذا استلزم ذلك املوقف الوبائي 
في البالد.

وزار وفــد وزارة الصحة والبيئة 
الطب  التخصصي مستشفى 
القاعات  ومجمــع  الرياضــي 
الشبابية  املدينة  في  الرياضية 
مبقــر وزارة الشــباب والرياضة 

الختيار ما هو افضل الستيعاب 
كورونــا  بفيــروس  املصابــني 
بديلة  حجر  كمواقع  املستجد 
عن املستشــفيات، متاشيا مع 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  قرار 
منشــات  بوضع  درجال  عدنان 
الوزارة حتت تصرف خلية االزمة.
اعلــن ذلــك )لقســم االعالم 
واالتصــال احلكومي ( مدير عام 
بوزارة  واملالية  االداريــة  الدائرة 
الشباب شاكر محمد، مضيفا 
والبيئة  الصحــة  وزارة  وفد  ان 
اطلع على قاعات مراكز املوهبة 
مستشــفى  وزار  الرياضيــة 
والعــالج  الرياضــي  الطــب 
العاملني  والتقــى  الطبيعــي 
فيــه، مؤكدا انه مت االتفاق على 
ان يكــون مستشــفى الطب 
للمصابني  مخصصا  الرياضي 
اذ سيتم  حتديدا  الرياضيني  من 
تهيئــة جميــع املســتلزمات 
الغرض  لهذا  الطبية  واملالكات 
وســيترك االختيار الى اللجنة 
الصحيــة في االســتفادة من 
اية قاعــة اخرى الجــل احلجر 
الصحــي، منوهــا بــان وزيــر 
الشــباب والرياضــة ابلغه بان 
قائمة  االســتعدادات  جميــع 
لتوفيــر االجهزة ومــا تتطلبه 
الصحــي على  احلجر  ظــروف 

اكمل وجه.
يذكر ان وزارة الشباب والرياضة 
االعالن  كانــت ســباقة فــي 
عــن وضع املنشــات الرياضية 
االزمة  خليــة  تصــرف  حتــت 
وشــهدت املنشــات الرياضية 
البصرة وكربالء  في محافظات 
املصابني  من  اعداد  اســتقبال 

بالفيروس.

درجال يضع منشات الوزارة تحت تصرف خلية االزمة الصحية
محمد داود على مستشفى الطب الرياضي يستقبل المصابين الرياضيين بالفايروس

رادار الشرطة

شباب االنبار تعفر 
وتعقم قضاء عنه

تحديد مواعيد الجولتين 
30 و31 من الليجا

الريال مهتم بضم 
الجزائري بن ناصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
فتحت إدارة نادي الشــرطة، قنــوات االتصال مع 
محمد داوود جنــم فريق النفط، لضمه خالل فترة 
االنتقاالت املقبلــة.. وقال مصدر مقرب من النادي 
في تصريحات صحفية، إنَّ إدارة الشرطة حصلت 
على موافقة مبدئية من الالعب حيث أبدى رغبته 
في االنتقال، ومتثيل الفريق في املوسم املقبل بعد 

انتهاء عقده مع النفط.
وأشــار املصدر، إلى أنَّ إدارة الشــرطة، باشــرت 
خطواتها للتحضير للموســم املقبل، الســيما 
وأن الفريق تنتظره املشــاركة بدوري أبطال آسيا 
بطريقته اجلديد )التجمع(، وبالتالي الفريق بحاجة 

لتدعيم صفوفه.
يذكر أنَّ إدراة الشــرطة، ســبق وتعاقدت املوسم 

املاضي مع جنم نادي النفط اآلخر مازن فياض.

إعالم شعبة األنبار:
بحسب توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجــال وبأشــراف من قبل عضــو خلية األزمة 
الرئيسية في محافظة االنبار عماد املشهداني، 
اقامــت خلية األزمــة اخلاصة مبديرية شــباب 
ورياضة االنبار حملة شــاملة لتعفير وتعقيم 
املناطق السكنية واحملالت واالسواق واملدارس في 

قضاء عنه غربي االنبار.
امين  التطوعي  العمل  وأكد مســؤول شــعبة 
ابراهيم اســماعيل ان احلملة نفــذت من قبل 
ابطال متطوعي منتدى شــباب عنه ونادي عنه 
الرياضي بالتنسيق مع شعبة العمل التطوعي، 
وان حمالت التعفير والتعقيم ستتواصل ضمن 
االجراءات االحترازية للوقاية من جائحة فايروس 
كورونا املستجد بعد ظهور اصابات في احملافظة.

مدريد ـ وكاالت:
أعلنــت رابطة الدوري اإلســباني، رســمًيا، في 
أمــس، مواعيد  األولى مــن صباح  الســاعات 
اجلولتني 30، و31 من الليجا.. وسيلعب برشلونة 
فــي هاتــني اجلولتني ضــد إشــبيلية وأتلتيك 
بلباو، فــي حني يواجه ريال مدريــد كاًل من ريال 

سوسيداد ومايوركا.
ومن املقرر أن تنطلــق اجلولة 30 يوم 19 حزيران، 
علــى أن تنطلق اجلولة 31 يوم 22 من الشــهر 

نفسه.

العواصم ـ وكاالت: 
ذكرت تقارير إخبارية أّن ريال مدريد اإلسباني دخل 
سباق التعاقد مع الدولي اجلزائري إسماعيل بن 
ناصر الذي يلعب حاليــاً في صفوف نادي ميالن 
اإليطالي.. وكانت بعض أجهــزة اإلعالم ربطت 
العــب »اخلضر« بناديــي باريس ســان جيرمان 

الفرنسي ومانشستر سيتي اإلنكليزي.
وزادت التكهنات حول مســتقبل بن ناصر، بعد 
الكشــف عن وجود بند لفســخ عقده بقيمة 
٥٠ مليــون يورو، مــا يعنــي أّن الالعب احلاصل 
على جائــزة أفضل العب فــي كأس أمم إفريقيا 
العام املاضي، قد يغادر الـ«روســونيري« في حال 
تفعيل هــذا البند. ويبحث ريال مدريد عن العب 
وسط شاب للتعاقد معه خالل سوق االنتقاالت 
املقبل، خاصة أّن معظم العبي الفريق احلاليني 

في ذلك املركز قد تقدموا في السن.
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ميونيخ ـ وكاالت:

أعرب قائد منتخب اليابان الســابق 
ماكوتو هاســيبي عــن فخره ألنه 
الالعب اآلســيوي  أصبح الســبت 
الدوري  األكثر مشاركة في مباريات 
القدم.. وقال هاسيبي  األملاني لكرة 
في تصريح للموقع الرسمي لرابطة 
ألنني  »أنا فخور جداً  األملاني  الدوري 
األملاني  الــدوري  في  مباريات  لعبت 
أكثــر مــن أي العب آســيوي آخر. 
بالنســبة لي، كان من األهم  لكن 
أكثر بكثير بالنسبة للفريق حتقيق 

الفوز«.
ولعب هاســيبي البالــغ من العمر 
36 عاماً، أساســياً في املباراة التي 
أمام  فرانكفورت  أينتراخت  خسرها 
ضيفــه ماينتس صفر2- الســبت 
فــي املرحلــة الثالثني، رافعــاً عدد 
مشــاركاته إلــى 309 مباريات في 

البوندسليغا.
وجتاوز هاســيبي الرقم القياســي 
مع  يتقاسمه  كان  والذي  الســابق 
الســابق  اجلنوبي  الكــوري  الدولي 
تشــا بوم-كــون الــذي دافــع عن 
ألــوان أينتراخــت فرانكفورت )122 
)185 مباراة(  ليفركوزن  وباير  مباراة( 

ودارمشتاد )98 مباراة(.
الياباني مســيرته في  الالعب  وبدأ 
الدوري األملاني مع فولفسبورغ )135 
مباراة( عام 2008 وتوج معه باللقب 
 2013 انتقل عــام  2009، ثم  عــام 
إلى نورمبــرغ )14 مباراة(، ومنه إلى 

فرانكفورت )160( في العام التالي.
يخــوض  الــذي  هاســيبي  وفــاز 
موسمه الثالث عشر في أملانيا، مع 
الكأس  مسابقة  بلقب  فرانكفورت 
احملليــة عــام 2018، وهي الســنة 
بعـد  دولـياً  اعتـزاله  التي شهـدت 
قيادتـــه اليابـــان فـــي مونديـال 

روسيـا 2018.
من جانب اخر، ضاعف فولفسبورج، 
برمين،  فيــردر  من محنــة مضيفه 
وتغلــب عليــه )1-0( باجلولة الـ30 
مــن الــدوري األملاني لكــرة القدم 

»البوندسليجا«.
ويدين فولفسبورج بالفضل في هذا 
الفوز لفوتر فيجورست، الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد بالدقيقة )82(.. 
لـ45  ورفع فولفســبورج، رصيــده 
نقطة في املركز الســادس، وتوقف 
رصيد برمين عنــد 25 نقطة باملركز 
الـ17 )قبل األخير(، ليقترب أكثر من 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
فيما خيــم التعادل 1/1 على املباراة 

التي جمعــت يونيون برلني بضيفه 
أندريش  روبــرت  تقــدم  شــالكه.. 
ليونيون برلني في الدقيقة 11 وتعادل 

شالكه عن طريق جوجنوي كيني في 
رصيده  شــالكه  28.ورفع  الدقيقة 
إلــى 38 نقطة في املركز العاشــر 

كما رفع يونيون برلني رصيده إلى 32 
نقطة في املركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، هز فيليب ماكس 

ليمنح  النهايــة،  قــرب  الشــباك 
أوجسبورج التعادل )1-1( مع كولن، 
بعدما تقدم الفريق الضيف أوال في 
الدقيقــة 85، عبــر البديل أنطوني 

موديست.
ورفع كولن رصيــده إلى 35 نقطة، 
من 30 مباراة، في املركز 12، متقدما 
أوجســبورج  علــى  نقــاط  بثالث 
صاحب املركز 13.. ويبتعد الفريقان 
عــن منطقــة الهبــوط، إذ يحتل 
 ،16 املركــز  دوســلدورف  فورتونــا 
28 نقطة..  املؤهل للملحق، برصيد 
وأهــدر فلوريان نيدرخلنــر، مهاجم 
الشوط  في  فرص  ثالث  أوجسبورج، 
األول، مــن بينهــا ركلة جــزاء في 

الدقيقة 27.
لكن موديســت منح كولن التقدم، 
بتســديدة  اللعب،  مجريات  عكس 
مباشــرة بقدمه اليســرى من 16 
القائم  عنــد  ماكس  وقفــز  مترا.. 
رفائيــل  متريــر  ليحــول  البعيــد، 
فرامبيرجر العرضيــة داخل املرمى، 
فــي الدقيقة 88، ويؤتــي الضغط 
في  األرض  مارســه صاحــب  الذي 

الدقائق األخيرة ثماره.
إلى ذلــك، لوح العبــو فريق يونيون 
خارج  مشجعا  لـ30  بأيديهم  برلني 
ملعبهم عقب التعادل 1-1 مع فريق 

شالكه، وهي املباراة التي أقيمت دون 
جمهور بسبب وباء فيروس كورونا.. 
وخالل املباراة كان من املمكن سماع 
األغانــي مــن مجموعــة جماهير 
يونيــون الذين جتمعوا فــي الغابة 
خلف املدرجــات التقليدية جلماهير 
الفريــق املضيــف.ورددت اجلماهير: 
املبـاراة  بنهاية  الفريـق«  رؤية  »نريد 

واستجـاب الالعبـون.
وتوجه احلــارس رافايل جيكيفيتش 
أرض  الالعبــني من  آخر مــن  وعدد 
امللعــب إلى الســياج ووقفوا على 
ســريعا  الشــكر  لتوجيه  طاوالت 
دعمهــم.ومت  علــى  للجماهيــر 
االحتفــال بهــدف روبــرت أندريش 
الشــرطة  ورأت  برلني  يونيون  العب 
أنه ال داع للتدخل.وتســمح قواعد 
فيروس كورونا في برلني بالتجمعات 
الصغيرة وهؤالء الذين تواجدوا خارج 
امللعب حافظوا على قواعد التباعد 
االجتماعي.ولكــن مــن املفتــرض 
املالعب خالل  في  التجمعات  تفادي 

املباريات التي تقام دون جمهور.
وقدمــت رابطة الدوري األملاني لكرة 
القــدم مفهومــا صحيــا مفصال 
اســتئناف  أجل  من  للسياســيني 
اللعب دون جمهور بعد شهرين من 

التوقف في منتصف آذار.

هاسيبي فخور برقمه القياسي اآلسيوي في البوندسليغا
خسارة جديدة تضع فيردر بريمن على حافة الهبوط

هاسيبي في صراع على الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــي شــهر أيلــول عــام 2017، 
التحقت الالعبة الواعدة، شمس 
بســام، باملركز الوطنــي لرعاية 
املوهبــة الرياضية حتت اشــراف 
املــدرب ثامر خلــف، فقد الحظ 
االخير رشــاقتها اثناء مرافقتها 
خلالتها العداءة السابقة شعوب 
بتحطيــم  املعروفــة  قحطــان 
االرقام القياسية واعتالء منصات 
القوى،  ألعاب  رياضة  في  التتويج 
واالخيــرة كانت في زيــارة لرفاق 

جيلها الذهبي السابق.
كمــا ان خالها الرياضــي الرائد 
رائد  الباراملبيــة  اللجنــة  ضمن 
قحطان، اســهم في تشجيعها، 
فيمــا يبقــى والدهــا داعمــان 
في  يرافقانها  لهــا،  اساســيان 
تهيئة  على  ويعمــالن  التدريبات 
جميع مســتلزمات التواصل في 

مضمار ألعاب القوى.
وألن شمس ومواليدها لم تسنح 
لهــم الفرصــة في املشــاركة 
االحتاد  بطــوالت  ضمن  رســميا 
املركــزي أللعاب القــوى، وتبقى 
دون  مــن  رمزيــة  مشــاركتهم 

نناشد  فأننا  النتائج،  احتســاب 
بطوالت  يعتمد  ان  اللعبــة  احتاد 
الفئات  لهــذه  خاصة  رســمية 
الواعدة من اجل تشــجيعها في 
التواصل مع رياضة ألعاب القوى.

الواعــدة،  الالعبــة  شــاركت 
شــمس، فــي مهرجــان نظمه 
املركــز الوطني لرعايــة املوهبة 
الرياضية في سباقي 150 م، و4 / 
الذهبي  بالوسام  بريد وفازت   100
فــي بطولة براعم العــراق 60 م 

التي اقيمت فــي مضمار ملعب 
على  وحصلت  الدولي  الشــعب 
الوسام الفضي في ركضة 300 م 

ضمن البطولة ذاتها.
وفي بطولــة املرحوم علي ناهض 
الكرادي حصلت على املركز االزل 
في سباق 150 م وملرتني متتاليتني، 
الكبرى  اجلائــزة  بطولــة  وفــي 
باشــراف وزارة الشباب والرياضة 
فــازت باملركز األول فــي فعالية 

400/ 100 بريد.
في  حاليا  تدريباتها  تؤدي  الالعبة 
منزلها بســبب احلظر الصحفي 
ويتابع  "كورونــا"  وباء  وتفشــي 
 "Zoom" برنامج  عبــر  تدريباتها 
حترص  وهي  خلــف،  ثامر  مدربها 
على احلفاظ على لياقتها البدنية 
مترقبة موعــد بدء التدريبات من 
جديد برفقة العبي املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية وتأمل ان 
انطالقها  نقطــة  املضمار  يكون 
على  واحلصــول  التفــوق  نحــو 
العراق  ومتثيل  الكبيرة  البطوالت 
في احملافل اخلارجيــة لتقتفي اثر 
البطلة السابقة شعوب  خالتها 

قحطان.

بابل ـ شعبة اإلعالم:
يكثــف قســم رعايــة املوهبــة 
الرياضية  في بابــل  التابع لدائرة 
بوزارة  االقاليم واحملافظات  شــؤون 
انشــطته  والرياضــة،  الشــباب 
اجملتمعية بغيــة ترجمة توجيهات 
الكابنت  والرياضــة  الشــباب  وزير 
عدنــان درجــال ومدير عــام دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات بضرورة 
واالسناد  الدعم  تقدمي كل اشكال 
للقطاع الصحي ملساندته في حرب 
فايروس كورونا ، وخدمة للمجتمع 
والتنســيق  وبالتعــاون  البابلــي 
مع مركــز التدريب الشــعبي في 
احملافظة بعمل وتســليم ) ٢٥٠٠ ( 
كمامة الى املؤسســات الصحية 
بالتنسيق مع   ، في مركز احملافظة 
دائرة صحة بابل ، كما نفذ القسم 
حملة توعوية بشأن فايروس كورونا 
رافقهــا حملــة تعقيــم وتعفير  
لبنايــة املركــز ، فضال عــن توزيع 
الكمامــات الوقائية واملنشــورات 
التوجيهيــة والتعليمــات علــى 

املواطنني وسواق املركبات من قبل 
مــالكات املركز االداريــة والفنية، 
وتعزيز  الوقاية  ثقافة  نشــر  بغية 
الســلوكيات الصحيــة في حياة 
اجملتمــع البابلــي ، وفي الســياق 
الدكتور الصيدالني)  نفســه قدم 
احمد كرمي املشــايخي  ( محاضرة 
توعيــة عــن الفايــروس وماهيته 
وكيفية الوقاية منه ، على مالكات 

القســم االدارية والفنية، بحضور 
مدير القســم د. احمد احلسناوي  
الــذي اثنى خــالل احملاضــرة على 
اجلهود املبذولة مــن دائرة الصحة 
في هذا اجملــال ، مؤكدا ان تكثيف 
جهود القســم في هذه الفترة قد 
نبعت من شــعور مركــز املوهبة 
باملسؤولية جتاه  بابل  الرياضية في 

اجملتمع احمللي وصحة مواطنيه.

موهبة بابل تكثف انشطتها شمس بسام.. طموحات التفوق في عروس األلعاب
المجتمعية لمحاربة فايروس كورونا

شمس بسام

نشاطات موهبة بابل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلقت وزارة الشباب والرياضة، 
االبطال  الرياضني  منحة  االحد، 
املاضي  نيســان  لشهر  والرواد 
 )6( رقم  قانون  من  املستفيدين 

لسنة 2013، فيما دعت موظفي 
الــوزارة الذيــن ال يســتلمون 
رواتبهــم عــن طريــق بطاقة 
)املاســتر كارد ( الــى مراجعة 
الــوزارة الســتالم رواتبهم عن 

طريق الدفع اليدوي.
وقال مدير عــام الدائرة االدارية 
الوزارة،  فــي  واملالية  والقانوية 
شاكر محمد ان الوزارة اطلقت 
منحة الرياضيني االبطال والرواد 

لشهر نيســان 2020، وبامكان 
املستفيدين من املنحة مراجعة 
فــروع مصــرف الرافديــن في 
الدفع  واحملافظات ومراكز  بغداد 

الستالم املنحة الشهرية.

الــوزارة  ان  محمــد،  واضــاف 
اطلقت في وقت ســابق رواتب 
املاضي  آيار  لشــهر  موظفيها 
عن طريق بطاقة )املاستر كارد(، 
الذين  املوظفــني  تدعــو  فيما 

الميلكون بطاقة )املاسترد كارد( 
املالي في  القسم  الى مراجعة 
مقر الوزارة الستالم رواتب شهر 
آيــار املاضي عن طريــق الدفع 

اليدوي.

اطالق منحة الرياضيين االبطال والرواد 

درجال يضع منشات 
الوزارة تحت تصرف 
خلية االزمة الصحية
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المباشرة باعمار كنيسة السريان 
األرثوذكس في نينوى

أعلنت بلديات نينوى،  عن املباشــرة باعمار كنيســة 
السريان االرثوذكس واعادتها الى وضعها السابق.

وقال مديــر بلديات نينوى عبدالقــادر دخيل في بيان 
اطلعت عليه » الصباح اجلديد » ، إن “احدى شــركات 
االعمار في وزارة االعمار واالسكان وبالتعاون مع اجلهد 
الهندسي في بلديات احملافظة باشرت اعمار كنيسة 
السريان االرثوذكس واعادتها الى وضعها السابق بعد 

االنتهاء من رفع االنقاض منها”.
وأضاف دخيل، أن “الكنيسة تعرضت الضرار كبيرة من 
قبل عصابات “ داعش” االرهابية في بلدة القوش شمال 
املوصل”، منوها الى “اعادة اعمار السياجات اخلارجية 
والداخلية واملباني القريبة والتابعة للكنسية أيضا”. 

طفل كيني يبتكر آلة لمكافحة كورونا
حصــل طفل كيني يبلغ من العمر تســع ســنوات 
على جائزة رئاســية، لصنعه آلة غسل يدين خشبية 
للمســاعدة في احلد من انتشــار فيروس كورونا في 

البالد.
فعلى الرغم من الفقر املدقع، ابتكر الطفل ستيفن 
آلة من اخلشب تسمح بإمالة دلو من املاء باستخدام 
دواســة قدم لتجنب اســتخدام األيدي بغية تقليل 

انتقال العدوى.
برامج  الفكرة بعد مشــاهدته  الطفل  واســتوحى 
تلفزيونية عــن طرق جتنب اإلصابــة بالفيروس، وأفاد 
ملوقع BBC بأنه »سعيد للغاية« حلصوله على جائزة 
رئاســية.وقال ســتيفن واموكوتا: »لدي اآلن جهازين 

وأريد صنع املزيد«.

رجل يعثر على 40 أفعى في مكّيف 
الهواء

في حادثة صادمــة، عثر رجل في الهنــد على أفعى 
صغيرة داخل منزله وســرعان ما اكتشف وجود نحو 

40 أفعى أخرى داخل مكّيف الهواء.
وفي التفاصيــل، أوضح شــرادهاناند، وهو مزارع من 
قرية بافلي خورد فــي منطقة ميروت، أنه رصد أفعى 

على أرضية غرفة نومه وقام برميها خارج املنزل.
وتابع الرجل سرد تفاصيل احلادثة، مشيراً الى أنه بعد 
عودته الى غرفة النوم عثر على 3 أفاعي على سريره.

بعد ذلــك، بدأ الرجــل باحلبث عن مصــدر األفاعي، 
ليكتشف في النهاية وجود نحو 40 أفعى تعيش في 

مكّيف الهواء.
وقال شــرادهاناند إنه متّكن من اإلمســاك باألفاعي 

مبساعدة اجليران وإطالقها في منطقة غابات قريبة.
وفي هذا السياق، فقد لفت طبيب بيطري محلي الى 
أن أفعى وضعت، على مــا يبدو، البيض داخل مكيف 

الهواء، الذي لم يتم استخدامه ألشهر.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد :

طوابير طويلة ومتاجر خالية من 
الدراجات  باعة  فحتى  البضاعة: 
التهافت.  هــذا  يتوقعــوا  لــم 
أصبحت  الهوائيــة  فالدراجــة 
وسيلة نقل الســاعة وفائزة في 

وقت األزمة خالل وباء كورونا.
البالغ  افتخار ميتطي ماتس  بكل 
من العمر ســبع سنوات دراجته 
اجلديدة التي تلمــع باللون األزرق 
مثــل اخلوذة التــي يضعها على 
»دراجة شرطة حقيقية«،  رأسه. 
الدراجة  ويســوق  ماتــس  يقول 
بيع  داخــل محل  بجولة  للقيام 

الدراجات.
دراجات  ألن  محظــوظ،  ماتــس 
األطفــال باتــت فــي األثناء في 
العديد مــن احملال فــي كولونيا 

بضاعة نادرة. 
وحتى الكبــار الذين يبحثون عن 
منــاذج معينة أو عــن قطع غيار 
وجب عليهم توقع االنتظار طويال 
الطلب  ألن  عليهــا  للحصــول 
كبير جد. »لن أنســى أبدا اليوم 
احملل«،  فيــه مجددا  الذي فتحنا 
محل  من  هوب  كريستوف  يقول 
الدراجــات »Relater«. »لقد كان 

مثل انهيار سد«.
محال  على  وجب  أسابيع  وطوال 
الدراجات في أملانيا اإلغالق بسبب 
الفترة  فــي  وذلك  كورونــا،  وباء 
عادة  فيها  ينطلــق  التي  بالذات 
موسم البيع في الربيع. »وبسبب 
بالطبع  اإلغــالق حصل  إجراءات 
ازدحام«، كما يقــول البائع. واآلن 
ليس  ولكن  للغاية.  كبير  اإلقبال 
طقــس الربيــع اجلميــل ورغبة 
الشراء لدى الناس فقط هما من 

يدفعهم لطلب الدراجة.

وسيلة نقل الساعة
الدراجة  »بســبب كورونا حتولت 
إلى وسيلة نقل الساعة«، يقول 
ديفيد أيزنبيــرغ من احتاد صناعة 
»وهذا  ويضيف:   ،DWلـ الدراجات 
ال نالحظــه فقط في الشــوارع، 
بل أيضا من خالل التهافت على 
والبعض  الدراجــات«.  محــالت 

الدراجــة للهروب من  يقفز فوق 
ركــود البيت والبقــاء في لياقة 
بدنيــة جيدة. وآخــرون يرفضون 
في  اإللزامية  الكمامــة  وضــع 
وسائل النقل العمومي. »ولذلك 
يصعد النــاس اآلن فوق الدراجة، 
عوض التنقل مثل الســابق عبر 

قطار األنفاق إلى العمل«.
وفي ظل أزمة كورونا زوج وزوجته 

في  بالدراجة  بجولــة  يقومــان 
قرانهما  عقــد  بعد  فرانكفورت 
مباشرة في منتصف أيار 2020، اذ 
كثير من املدن األملانية الكبرى مت 
تشييد الطرق اخلاصة بالدراجات. 
وفي وسط مدينة كولونيا تسود 
حركة سير كثيفة، وسائق دراجة 
مجبــر على الفرملــة بقوة، ألن 
مجموعــة من الراجلــن ـ بدون 

النظر إلــى اليمن أو اليســار ـ 
تريد جتاوز طريــق الدراجات. وفي 
اخللف تدفع ســيدة شابة دراجة 
لم تشــتريها  وهي  خارج محل، 
بل استأجرتها للتو. »ال ميكن لي 
الذهاب بها لألســف إلى العمل، 
ألنني مازلت أعمــل من البيت«، 
تقول إينس. ومبا أن دورات الرياضة 
ماتــزال متوقفة، فإنهــا تبرمج 

للقيــام بجــوالت بالدراجة على 
طول نهر الراين.

 »Swampiest« شــركة  لــدى 
 20 نحو  مقابل  الزبائــن  بإمكان 
دراجة.  استئجار  الشهر  يورو في 
في  وممكنة  مجانية  واإلصالحات 
كل وقت. كما ميكن في كل حلظة 
ودراجات  االستئجار.  عقد  فسخ 
Swampiest معروفــة بعجالتها 
األماميــة الزرقــاء، ويوجد منها 
3.500 دراجة في شوارع كولونيا. 

وفي األسابيع املاضية ارتفع
عدد الزبائن مرة أخرى. »نشــهد 
بالتحديد في شــهري مارس/ آذار 
وأبريل/ نيســان من هــذا العام 
طفــرة حقيقية ال تعــود فقط 
للطقس اجلميل وموسم الدراجة 
اجلديد«، يقول أندري إيلمير، رئيس 

Swampiest في أملانيا.

تعويض اخلسائر
ومــن أجل معرفة أســباب هذه 
الطفــرة أجــرت الشــركة في 
اســتطالعا  املاضية  األســابيع 
للرأي سألت فيه 741 من الزبائن 
اجلدد. و42 في املائة قالوا بأن وباء 
كورونا هو الــذي أثر على قرارهم 
في التحول إلى الدراجة. و45 في 
املائة اعتبروا أن ســياقة الدراجة 
هــي اآلن البديل األفضل للتنقل 
ـ الســيما وأن وســائل النقــل 

العمومي تقلص عروضها.
وســواء كان عن طريق الشراء أو 
تسير  الدراجات  جتارة  االستئجار، 
بشــكل جيــد، بحيــث بإمكان 
أسابيع  خسارات  تعويض  التجار 
»نعتقد  االنتــاج.  وحتفيز  اإلغالق 
األزمة«،  من  أننا سنخرج ساملن 
يقول ديفيد أيزنبيرغ، »لكن فقط 
إذا ظل الصيف جميــال ،وإذا لم 

حتصل موجة عدوى ثانية«.

متابعة الصباح الجديد :
من املعروف أن االســتعمال الشــائع 
للملح هو برشه على الطعام لضبط 
مذاقــه، لكن ال يعلــم الكثيرون أنه 
من أفضل مواد التنظيف الطبيعية، 
التاليــة  الســطور  فــي  ونعــرض 

استعماالته اخملتلفة.

وامللح عبارة عن مادة كاشطة لطيفة 
جتعله فعال فــي التخلص من البقع 
واخمللفات  املتبقيــة  الطعــام  وبقايا 
األخرى في طاسات القلي، ليس ذلك 
فحسب، بل إن امللح أيضا مادة ماصة 
مثل صودا اخلبز قادرة على امتصاص 
الشــحوم، ومبجرد مالمســته للماء 

يــذوب ويخلق محلول ملحي ميكن أن 
البروتن،  على  القائمــة  البقع  يذيب 

بحسب موقع »ذا أكتيف تاميز«.
ويســاعد امللح فــي تنظيــف لوح 
تقطيــع اللحوم، ففي املــرة التالية 
التي تســتخدم فيها لــوح تقطيع 
الرومي  والديك  الدجــاج  طهي  أثناء 

وشرائح اللحم وغيرها من األطعمة، 
لتنظيف  والليمون  امللح  اســتعمال 
لوح التقطيع وجتنــب البكتيريا التي 
الناجتة عن  تعيــش بــن الشــقوق 

تقطيع السكن.
وللحفــاظ علــى لــوح التقطيــع 
وتنظيفه قم برش بعض امللح اخلشن 

أو ملح الكوشير على اللوح، ثم اقطع 
وافركها مع  إلــى نصفــن،  ليمونة 
امللح علــى كل جانب من جوانب لوح 
التقطيع، وأخيــرا اترك محلول امللح 
والليمون ملــدة 5 دقائق قبل تنظيف 
إســفنجة  باســتعمال  الســطح 

وشطفه باملاء.

كمــا أن امللح معالج فعال في تلميع 
أوانــي املطبخ الصدئة، فبالنســبة 
من  غالونا  استعمال  الكبيرة  لألواني 
اخلل األبيــض املقطر وكوب واحد من 
ملح الطعام، وإذا كان القدر أصغر في 
احلجم اســتخدم نصف غالون فقط 

من اخلل ونصف كوب من امللح.

استعماالت مفيدة وليست متوقعة لملح الطعام
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معلومة

»عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد :
مع حلــول فصل الصيــف، يتوجه كثيــرون إلى 
املسابح ألجل االستجمام، لكن هذا الترفيه قد ال 
يكون متاحا، في هذا العام، بسبب انتشار فيروس 
كورونا، وســط تســاؤالت حول ما إذا كانت هذه 

األحواض املائية قادرة على نقل العدوى.
العالم الشــواطئ واملسابح،  وأغلقت أغلب دول 
ألجــل كبح انتشــار املرض، لكن بعــض البلدان 
أبقتها مفتوحة أمام املصطافن، أو أنها شــرعت 
في تخفيف القيود عقب استقرار الوضع الوبائي.

ويؤكد األطباء أن احتمال انتقال فيروس كورونا في 
املســابح ضعيف جدا، ويجب أال يشكل مصدرا 
للقلق، حتى وإن كان املسبح مشتركا بن عدد من 

املصطافن.
ويقول الباحث فــي جامعة غاشــون، يوم جونغ 
شيك، أن مياه املســابح يجري تعقيمها بكمية 
مهمة وعالية التركيز من مادة الكلورين، وبالتالي، 
ال مجال النتقال العدوى إلى اآلخرين حتى وإن دخل 

شخص مصاب إلى املسبح.
وأوردت صحيفة »شوسن إلبو« الكورية اجلنوبية، 
أن الفيروس ال ينتقل حتى وإن ابتلع الشخص الذي 
يســبح قدرا من املاء، وهذا األمر له تفسير علمي 

أيضا.

ويشــرح الباحث فــي جامعة ســوغانغ الكورية 
ديوك  لــي  هــوان، أن من يبتلع ماء لن اجلنوبيــة، 

ميرض على األرجح، ألن مناعة اإلنســان في اجلهاز 
الهضمي أقوى مما هي عليه في اجلانب التنفسي«، 
وهذا يعني أن تســلل كمية صغيرة من املياه لن 

يؤدي إلى أي أذى صحي.
لكــن الباحثــن يحثون علــى مراعــاة التباعد 
االجتماعــي في املســابح، الســيما أن االقتراب 
من األشــخاص اآلخريــن في هــذه األماكن يبدو 
أمــرا حتميا، كما أن الناس ال يســتطيعون ارتداء 

الكمامات وهم في املاء.
وتبعا لذلك، فإن املســابح املكتظــة بعدد كبير 
من األشــخاص، تزيد أيضا احتمال انتقال فيروس 

كورونا الذي أصاب مالين األشخاص في العالم.
أما االســتحمام بعد الســباحة في املســابح، 
فيشكل خطرا بدوره، السيما أن مسؤولي الصحة 
ينصحون ممارسي الرياضة بتفادي حمامات النوادي 
الرياضيــة، نظــرا إلى احتمــال انتقــال العدوى 
عن طريق صنابير املياه وأدوات تنشــيف الشــعر 

ومقابض األبواب وعبوات »الشامبو«.

نقل مياه المسابح لكورونا ضعيف

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،حان الوقــت أخيرًا لوضع 
مخططاتك التي تضمرها منذ فترة طويلة قيد 
التنفيذ والبدء في حتقيق شيء جديد وجاري. أنت 
تبعث الثقة واحلماس جاذبًا بذلك من بإمكانهم 

مساعدتك في حتقيق مخططاتك الطموحة.

عزيزي برج العذراء،ســوف حتصل على السكينة 
والصفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما. من 
خالل تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة 
والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك املقربن أو 

زمالئك بالعمل املساعدة والعون.

عزيزي برج اجلوزاء،خصص الفترة القادمة إلعادة 
بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك  االتصال 
في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان 
وترحاب حار من اجلميع. اذا كان هناك أي خالفات 

ـُحل بعد. عائلية لم ت

عزيزي برج امليزان،مبا أن األمور تســير في االجتاه 
الصحيح، وأنت تشعر بالراحة بالنسبة لألمور 
التي تقــوم بها، ميكنك االســتمتاع بالنجاح 
القادم. لكن ال ترتبط بالكثير من املشــروعات 

وذلك ألن توازنك الداخلي.

عزيزي بــرج القوس،في الوقت احلالــي، يبدو أن 
حجم املشــكالت فــي تزايد، ولكــن يجب أن ال 
تطغى املشــكالت عليك. فقــط عندما تواجه 
مشــكلة واحــدة تلــو األخرى ســوف تبدأ في 

الشعور بالسعادة مرة أخرى.

عزيزي برج احلوت،اليوم أنت على وفاق مع اجلميع، 
وســوف يظهرون لك اهتماًما بــك، وأنت بدورك 
يجب أن تكون جاهزًا ملساعدتهم ودعمهم. هنا 
يتحقق التوازن بن األخذ والعطاء ويقترب اجلميع 

من أهدافهم.

عزيزي بــرج الدلو،في العمل، أنــت دائًما تخبط 
رأسك في احلائط، وهذا بالتأكيد ال يفي بالغرض. 
يالحظ زمالؤك أنت تعمل ضدهم. ال تنس أن كل 

عضو من أعضاء الفريق له نفس األهمية.

عزيزي برج الثور،اليوم تســتطيع إظهار معدنك، 
ونظــرًا للجاذبية التي تتمتع بهــا، فإنك مجهز 
للعمــل من خالل فريق. ماذا تنتظر؟ أنت ال تعلم 
إلى متى يســتمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك 

تشعر برضا تام وراحة.

عزيزي برج األسد، توقفت األشياء دون سبب واضح، 
وعلــى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير املســار 
وأردت أن تلتزم باجلدول املوضوع، يجب اآلن أن تأخذ 
مســار حتويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى ال 

تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. 

عزيــزي برج العقرب،يبدو أن شــكوك األمس قد 
تبخرت وأنت اآلن منشغل بالتقدم لألمام؛ حاول 
اســتخدام هذه الطاقة في البدء في مشروعات 

جديدة واتخاذ قرارات هامة. 

عزيزي برج اجلدي، يجب أن تتعامل مع الفشل في 
العمل. كن شجاًعا وانظر إلى هذه االنتكاسات 
على إنها فرص للتغيير إلى األحســن. إذا قمت 
بذلك، فســوف تخرج من أعماق اليأس في حالة 

أفضل. 

الجديالدلو

عزيزي برج احلمل، يتبن حالًيا أن جميع أشــكال 
الــة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنــم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلــو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 
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الصباح الجديد - متابعة:
املتحــدة فرض  اململكة  بــدأت 
حجر صحّي ملــدة 14 يوًما على 
الوافدين اليها من اخلارج، اعتبارا 
من امس االثنني لتجنب استيراد 
إصابات جديــدة بفيروس كورونا 
املستجد، في إجراء مثير للجدل 
يشــّكل مصدر قلق بالنســبة 

لقطاعي الطيران والسياحة.
ستراجع  الذي  احلجر،  ويشــمل 
البريطانية  احلكومــة  تطبيقه 
جميــع  أســابيع،  ثالثــة  كل 
الوافدين عــن طريق البر والبحر 
واجلــو، ســواء كان املســافرون 
أو غيــر مقيمني في  مقيمــني 

اململكة املتحدة.
إلــى جتنب اســتيراد  ويهــدف 
إصابات جديدة بكوفيد19-، بعد 
ان بدأت البالد منذ أوائل حزيران/
يونيو برفــع القيود التي فرضت 
في نهاية آذار/مــارس للحد من 

انتشار الوباء.
وقــال وزير الصحــة البريطاني 
لقناة  مات هانكوك في تصريح 
سكاي نيوز التلفزيونية "نفرض 

مع  ألنه  الصحــي  احلجــر  هذا 
اجلديدة  اإلصابات  عدد  انخفاض 
)في اململكة املتحدة(، فإن نسبة 
القادمة مــن اخلارج  اإلصابــات 

تزداد".
تفتيــش  تطبيــق  وســيجري 

عشــوائي حيث يواجه اخملالفون 
غرامــة قدرهــا ألــف جنيــه 
إسترليني )1122 يورو(. ويستثنى 
الشاحنات  ســائقو  اإلجراء  من 
والعاملــون في اجملــال الصحي 
والعمال الزراعيون املوسميون أو 

القادمون من أيرلندا.
ويبدو التبرير املتعلق بزيادة خطر 
غير  اخلارج  من  بالعدوى  اإلصابة 
مقنع للبعض فــي وقت ال تزال 
بريطانيــا بني أكثر الــدول تأّثرا 
بالوباء، فيما يشدد البعض على 

أن األولوية هي لتحسني الوضع 
الصحي في البالد.

تقرير رســمي  آخــر  وأحصــى 
امس االول األحــدن 40542 وفاة 
إصابتهــم  ثبتــت  ألشــخاص 
بالفيــروس وأكثر مــن 48 ألفا 
حلاالت مشــتبه بهــا - مع نحو 

287 ألف إصابة.
العلمية  اللجنــة  عضــو  ورأى 
املكلفــة تقــدمي املشــورة إلى 
احلكومة بشــأن الفيروس روبرت 
مؤخرا  تصريــح  فــي  دينجوال 
البريطانيــة  اإلذاعــة  لهيئــة 
"أعتقــد أننا يجب أن نســتمر 
في خفض مســتوى  بالفعــل 
في  ملحوظ  بشــكل  )العدوى( 
هــذا البلد قبــل أن يثبت احلجر 

الصحي أنه إجراء فعال".
الوطني  اإلحصــاء  وقدر مكتب 
تســجيل أكثر من 5500 إصابة 
يومية فــي أواخــر أيار/مايو في 
بريطانيا. وأشارت دراسة أجرتها 
اإلنكليزية  الصحية  السلطات 
وباحثون فــي جامعة كامبريدج 
تباطأ  الفيروس  انتشــار  أن  إلى 

في مناطــق معينة منذ بدأ رفع 
إجراءات اإلغالق.

العلمــي  املستشــار  وأعتبــر 
فاالنــس  باتريــك  للحكومــة 
أمام الصحافيــني أن قرار فرض 
أكثر  سياســي  الصحي  احلجر 
منه علمي، علــى الرغم من أن 
احلكومة تســعى إلــى تطبيق 

اآلراء العلمية بدقة.
العاملون فــي مجالي  وأعــرب 
الطيران والســياحة، املتضررين 
بشدة من الوباء، عن استياءهم 

البالغ من هذا اإلجراء.
اجلويــة  اخلطــوط  وطالبــت 
البريطانية وشركة "إيزي جيت" 
و"ريــان إير" احلكومــة بالعدول 
عن هــذا "احلجــر الصحي غير 
الفعال، الذي ســيكون له تأثير 
الســياحة  صناعة  على  كارثي 
البريطانية وسيقضي على آالف 

الوظائف".
وشاركوا في التوقيع على رسالة 
احلكومة  إلى  رســمية موجهة 
متهيدية  خطــوة  وهي  اجلمعة، 

إلجراءات قانونية محتملة.

لتجنب استيراد اصابات جديدة بكورونا

بريطانيا تفرض حجرا صحيا السبوعين على الوافدين اليها من الخارج 

السليمانية - عباس اركوزاي: 
قــدم رئيــس حكومــة اقليم 
كردستان مســرور بارزاني ثالثة 
قطع  او  لتخفيــض  مقترحات 
مرتبات املوظفــني في حكومة 
االقليــم، بعد عجــز حكومته 
عــن تامــني رواتــب املوظفني 
لشهر شباط ونحن نقترب من 

منتصف شهر حزيران.  
مطلع  حكومي  مصدر  واضاف 

للصباح اجلديد، ان بارزاني الذي 
تواجــه حكومته اوضاعا مالية 
ويقاطع  صعبــة  واقتصاديــة 
قســم مــن املوظفــني الدوام 
رواتبهم  لتاخر  نتيجة  الرسمي 
من  عــدد  يــدرس  الشــهرية، 
اخليارات املتاحــة امامه احالها 
احلكومية  النفقات  لتقليل  مر، 
نتيجة النخفاض اسعار النفط 
انخفاض  الــى  ادى  مــا  عاملياً، 

التي  االقليم  حكومــة  ايرادات 
االســـاس  بالدرجـــة  تعتمد 
علـــى بيـع النفـــط لتاميـن 

نفقاتهـا.
تخفيض  ان  املصــدر  واضــاف 
او قطــع رواتــب املوظفني في 
امراً  بــات  االقليــم  حكومــة 
حتمياً، نظرا الن رئيس حكومة 
االقليم قدم هذا املقترح في اخر 
ورغم  االقليم،  اجتماع حلكومة 

عدم حصوله علــى تأييد نائب 
الداخلية،  ووزير  احلكومة  رئيس 
اال ان رئيــس حكومــة االقليم 
اصــر على اتخاذ تلــك اخلطوة 
التي قد ينتج عنها احتجاجات 
تؤدي  قد  وجماهيرية  شــعبية 
احلكومة،التي  اســقاط  الــى 
اسوء  بانها من  اجلميع  يصفها 
احلكومات التي شهدها االقليم 

حلد االن.

بغداد- الصباح الجديد :
كشــف نائب رئيــس مجلس 
النواب بشــير خليــل احلداد، 
امــس االثنني، عــن جاهزية 7 
قوانني للتصويت خالل املرحلة 
املقبلة، فيما أكد أن التصويت 
علــى موازنة 2020 ســتكون 
بصيغة نصف سنوية او أخرى 

يتم االتفاق عليها فيما بعد.

تابعته  في حــوار  احلداد  وقال 
“هناك  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
العشرات من مشاريع القوانني 
التي مـــن املؤمـــل أن تشرع 
النواب، منها مامت  في مجلس 
الثانية  او  االولى  للمرة  قراءته 
وجاهزيتهــا  ومناقشــتها 
للتصويــت، ومنها؛ مشــروع 
قانــون جرائــم املعلوماتيــة 

والتجــــاوزات  والالجئيــــن 
ومقتـــــرح  السكنيــــــة 
الرياضيـة  األنديـــة  قانونـي 
املدنية  واخلدمة  واالحتــــادات 
اإلعمــار  ومجلــس  االحتادية 

وغيرهــا”.
طالب  “البرملــان  أن  وأضــاف، 
اإلســراع  بضرورة  احلكومــة 
موازنة  قانون  مشروع  بإرسال 

العــام 2020 في مدة أقصاها 
لتجري  احلالي  الشــهر  نهاية 
قراءتها ومناقشــتها ومن ثّم 

التصويت عليها”.
“صيغة  أن  إلى  احلداد  وأشــار 
عليها  سيصوت  التي  املوازنة 
مجلس النواب ستكون نصف 
سنوية او أية صيغة أخرى يتم 

االتفاق عليها فيما بعد”.

طرح بارزاني ثالثة خيارات بشأنها

عجز حكومة االقليم عن توزيع الرواتب يجعل سقوطها احتماال واردا  
موازنة 2020 ستكون نصف سنويَّة

وسبعة قوانين جاهزة للتصويت في البرلمان

وزير النفط: مصفى كربالء تغطي جزء 
4كبير من الحاجة المحلية الصحة: بلغنا االنفجار الوبائي 

2واإلصابات قد تتجاوز الـ 15 الف حالة

بغداد - الصباح الجديد:
كشــفت عضو اللجنــة املالية 
النيابية ماجــدة التميمي امس 
االثنــني، عــن لقــاء مرتقب بني 
الوزراء مصطفى  ورئيس  اللجنة 
الكاظمــي ووزيــر املالية لبحث 
بعض امللفــات املاليــة املهمة، 
مبينــة ان القــروض اخلارجيــة 
في  ســتكون  واملوازنة  والرواتب 

اولوية املباحثات.
وقالت التميمي في حوار تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ان “اللجنــة 
طالبــت بعقد اجتماع مع رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير 
احلكومة  خطــط  لبحث  املالية 

في ملف القروض اخلارجية”.
“اللقاء  ان  التميمــي  واضافــت 
املرتقب سيبحث رواتب املوظفني 
اقرار  وكذلك  تسديدها  وكيفية 
موازنــة 2020 وملــف مواجهة 

االزمة املالية “.
واشارت الى ان “القروض اخلارجية 
للعراق بلغت نحو 25 مليار دوالر 
فيما كانــت الداخلية بنحو 38 
املفروضة  والقــروض  دوالر  مليار 
خالل حرب اخلليج 40 مليار دوالر”.

اجتماع مرتقب بين الكاظمي والبرلمان 
لحسم مشكالت مالية شائكة

بغداد - الصباح الجديد:
فؤاد حسني،  اخلارجية  وزير  أعلن 
االستعدادات  إكمال  االثنني، عن 
الستراتيجّي  احلوار  خلوض جولة 
مــع أميــركا، عــاّداً أّنــه ُيثل 
محطة ُمهّمة من شأنها تأطير 

األولوّيات.
وذكــر بيــان للــوزارة تلقــت " 
الصباح اجلديد " نســخة منه، 
أن “وزيــر اخلارجّية فؤاد حســني 
التقى، اليوم، مع سفير الواليات 
بغداد  لدى  األميركّيــة  املتحدة 
اللقاء  ماثيو تولر، وفي مستهل 

األميركي عن  الســفير  أعــرب 
تهانيه للوزير مبناســبة تسّنمه 
وزيراً خلارجّية جمهورّية  منصبه 
“إكمال  حســني،  وأكد  العراق”. 
االستعدادات خلوض جولة احلوار 
الســتراتيجّي مع أميركا”، عاّداً 
أّنــه “ُيثل محطــة ُمهّمة من 
لدى  األولوّيــات  تأطير  شــأنها 

بغداد وواشنطن”.
وشدد وزير اخلارجية على “ضرورة 
اإليجابّي  بالتطوير  االســتمرار 
خمُلتلِــف أوجه التعــاون الثنائّي 

املُتمّيز”.

بغداد - الصباح الجديد:
يسرى  املستقلة  النائبة  هاجمت 
احلزبني  االثنــني،  امــس   ، رجــب 
الديقراطي  اإلقليم  احلاكمني في 
الوطني  واالحتــاد  الكردســتاني 
اياهما  متهمــة  الكردســتاني، 
باملتاجرة بقضايا الشعب لصالح 

عوائلهما.
وقالت رجب فــي تصريح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، إن “احلزبني 
اســتحوذا  االقليم  في  احلاكمني 
الوظيفية  الدرجــات  االالف  على 
“بغــداد  أن  مبينــة  الوهميــة”، 

درجات وظيفية  اإلقليــم  منحت 
عليا متت ســرقتها من قبل احلزب 
الديقراطي واالحتاد لصالح عوائل 

مقربة من احلزبني”.
وأضافت، أن “تســييس مفوضية 
االنتخابــات وتعيني شــخصيات 
مقربــة من احلزبني امــر مرفوض 
التغاضي عنه وســتكون  اليكن 

لنا وقفه داخل مجلس النواب”.
بغداد  حكومــة  رجب  وطالبــت 
احلزبــني  اســتحواذ  بــ”منــع 
احلاكمــني على أمــوال موظفي 

اإلقليم الوهميني”.

إكمال االستعدادات لخوض جولة 
الحوار الستراتيجّي مع أميركا

نائبة تتهم الحزبين الكرديين 
الرئسين بالمتاجرة في قضايا 

الشعب لصالح عوائلهما 

الصباح الجديد - وكاالت:
جتاوز إجمالي اإلصابات بفيروس 
كورونا في العالم حتى صباح 
امس االثنني عتبة الـ7 ماليني، 
"جونز  جامعة  عداد  حســب 

هوبكنز" األمريكية.
وتشــير بيانــات اجلامعة إلى 
إصابــة 117,9 ألف شــخص 
 24 آخــر  خــالل  بالفيــروس 
ساعة، مقابل 126,3 في اليوم 

السابق.
وبلغت حصيلــة الوفيات في 
فيما  حالة،   402852 العالــم 
و142440  ماليــني   3 متاثــل 

بداية  منذ  للشــفاء  شخصا 
تفشي اجلائحة.

في  املصابــني  عــدد  وجتــاوز 
الواليات املتحدة الدولة األكثر 
تضــررا بالوباء، مليــون و942 
البرازيل  تليها  ألف شــخص، 
)نحو 692 ألفا( وروسيا )حوالي 

468 ألفا(.
األكثر  العربيــة  الــدول  وبني 
إصابــة بالوبــاء الســعودية 
وقطر  حالــة(،  ألــف   101,9)
(68,7 ألــف( واإلمــارات )38,8 
ألف( ومصر )34 ألف( والكويت 

(31,8 ألف(.

بغداد - وعد الشمري:
أمــس  الصحــة،  وزارة  أكــدت 
األثنني، أن املوقف الوبائي ما زال 
حتت الســيطرة، لكنها شددت 
على أنه ُمهدد نتيجة عدم التزام 
املواطنــني بالتباعد االجتماعي، 
وحتدثت عن خطــورة "اإلصابات 
الصامتــة"، وفيما أشــارت إلى 
"بالزما  لتجربــة  كبيــر  جنــاح 
النقاهة" في العالج، نوهت إلى 

عدم اعتماده رسمياً لغاية اآلن.
وقال املتحدث الرســمي للوزارة 
الوبائي  إن "املوقف  البدر،  سيف 
بالرغم  الســيطرة،  زال حتت  ما 
بفيروس  اإلصابات  زيادة عدد  من 

كورونا".
إلى  البدرـ فــي تصريح  وأضاف 
"أرقام  أن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
املصابــني والوفيات فــي العراق 
يعد أقل مما هو مسجل في دول 

املنطقة".
وأشار إلى أن "العراق لم يتجاوز 
اخلطــر"،  مرحلــة  اآلن  حتــى 
مشــدداً علــى أن "البعض قد 
الوقائية  باإلجــراءات  اســتهان 
إلى  اإلصابــات  وصلت  عندمــا 
معدالت بسيطة، رغم حتذيراتنا 

املتكررة".
وبني البدر، أن "هناك من يشكك 
أن  إلى  منوهاً  الفيروس"،  بوجود 
من  تطلب  الرســمية  "اجلهات 
االهتمام  وهمــا  أمرين،  املواطن 
والتباعد  الشخصية،  بالنظافة 

االجتماعي".
ولفــت، إلى أن "اســتمرار عدم 
االلتزام ســينتهي إلى تفشــي 
الوبــاء بنحو ال يكــن ألي نظام 
كثرة  حتمل  العالــم  في  صحي 
العدد فــي اإلصابات حال وصول 

املعدالت إلى اآلالف يومياً".
وأكد البدر، أن "املقاطع املصورة 

نوصي  مبــا  التزام  عــدم  تظهر 
به، فمــا زالت بعــض العائالت 
االجتماعية  نشــاطاتها  تقيم 
مــن أعراس أو مجالــس عزاء أو 

ملتقيات عشائرية".
أن  الصحي،  املتحــدث  ويواصل 
احملافظات  "الوزارة جهزت جميع 
الفيروس  لكشــف  مبختبــرات 
مــع تطويــر األجهــزة وزيــادة 
قدرة  تضاعفت  وبالتالي  عددها، 

تشخيص احلاالت".
وأســتطرد البــدر، أن "العمــل 
مستمر على املسح امليداني، من 
الصامتة  اإلصابات  كشف  أجل 
والتــي ال يحمــل أصحابها أي 
أعــراض، وقد شــخصنا حاالت 

كثيرة".
وأورد، أن "اجلهات الصحية حددت 
ما أسمته ببؤر الفيروس وأجرت 
للســاكنني  ميدانيــاً  كشــفاً 

لنا حاالت  وبالتالي ظهرت  فيها 
صامتــة عديدة، وهــذه خطرة 
للغايــة كونها قــد ال تؤثر في 
أصحابها الذيــن لديهم مناعة 
قوية، لكنها قد تتســبب مبوت 
احمليطــني به مــن ذوي األمراض 

املزمنة".
ومضى البدر، إلى أن "استخدام 
بالزما النقاهة قــد حقق نتائج 
جيدة فــي عدد مــن احملافظات 

لكنه لــم يعتمد كعالج نهائي 
لغاية اآلن، ولكــي يتم احلصول 
توفر  ينبغي  املتعافي  من  عليها 
شــروط أهمها مــرور مدة على 
أسبوعني  بنحو  التام  الشــفاء 
أمراض  امتــالك صاحبها  وعدم 
االستفادة  يكن  وبالتالي  أخرى، 
منها في عالج املصابني اآلخرين".
إلى ذلك ذكر عضو خلية األزمة 
النيابيــة عبد عون عــالوي، في 

حديــث إلى "الصبــاح اجلديد"، 
العراق  في  االصابة  "معدالت  أن 
كبير  بنحــو  تصاعدها  ورغــم 

لكنها ما زالت حتت السيطرة".
"املشــكلة  أن  عــالوي،  وتابــع 
األولى التــي نواجهها حالياً هي 
باإلجراءات  املواطــن  التزام  عدم 
االجتماعي  والتباعــد  الوقائية 
وبالتالي فأن الفيروس مســتمر 

في االنتقال بني املالمسني".

الصحة: الموقف الوبائي تحت السيطرة لكنه 
ُمهّدد لعدم التزام المواطنين بالتباعد االجتماعي

شوارع بغداد خالل حظر التجوال

تحدثت عن خطورة "اإلصابات الصامتة"... وأشرت نجاح العالج بـ "البالزما"

تقريـر
عدد اإلصابات بكورونا في 
العالم يتخطى 7 ماليين
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بغداد - الصباح الجديد :

النقل، امس االثنني،  وزارة  أفصحت 
عن مساٍع جدية إلكمال متطلبات 
رفــع احلظر عــن اخلطــوط اجلوية 
دخول  مــن  املمنوعــة  العراقيــة 
األجواء االوروبية بسبب وضعها في 
استيفائها  لعدم  السوداء  القائمة 
معايير املنظمــة الدولية للطيران 
املدنــي. وأشــارت الــوزارة إلى أن 
من  متتلك أسطوالً  اجلوية  اخلطوط 
31 طائرة معظمها طائرات حديثة.
وقال وزير النقل ناصر الشبلي، في 
تصريــح صحفــي إن وزارته »ومن 
خالل جلان فنية تعمل على تطبيق 
وتنفيذ املتطلبات واملعايير الدولية 
لرفــع اخلطــوط اجلويــة العراقية 
من القائمة الســوداء التي تشمل 

من  املمنوعة  الطيــران  شــركات 
دخول األجواء األوربية«.

وبــنّي أن »الــوزارة تســيير بخطى 
حثيثــة لرفع احلظر عنهــا ليعود 
الطائر األخضر للتحليق من جديد 
في جميع عواصــم الدول األوروبية 

والعاملية«.
وأشــار إلى أن »الوكالــة األوروبية 
كانت  )االياسا(  الطيران  لســالمة 
قــد طلبت مــن اخلطــوط اجلوية 
العراقية فــي حينها توفير معايير 
الســالمة واألمــان األوروبيــة في 
طائراتها كما في شركات الطيران 
األوروبية األخــرى من خالل تطبيق 
اتفاقية البلد الثالث )تي ســي او(، 
العراقية  اجلويــة  اخلطــوط  أن  أي 
يجب أن تهبـط فـــي بلـد أوروبي 
ثالث للتأكد من معايير الســالمة 

واألمان«.

ولفت وزير النقــل، أن وزارته »جادة 
الثنائية  االتفاقيــات  تفعيــل  في 
السابقة بني سلطة الطيران املدني 
واالحتاد األوروبي النطالق رحالت الى 
معظم الدول األوروبية منها )أملانيا 
بعد  وبريطانيا(  والسويد  والدمنارك 
العراقية  اجلويــة  اخلطــوط  وضع 
في القائمة الســوداء بسبب عدم 
الدولية«، منوهاً  باملعاييــر  االلتزام 
بأن »اخلطوط اجلوية العراقية متتلك 
31 طائرة معظمها  من  أســطوالً 

طائرات حديثة«.
وأردف أن »الطائرات املوجودة تســد 
حاجــة اخلطوط اجلويــة العراقية، 
وهنــاك مســاٍع لرفــع احلظر عن 
دول أوروبــا ودعم األســطول اجلوي 
الطائــرات وفتح  بإدامة  العراقــي 
خطوط لتشغيل الطائرات اجلاثمة 
في املطارات العراقية بسبب احلظر 

املفروض عليها«.
وأوضح الشبلي، أن »الوزارة  تعمل 
علــى تفعيــل عقد مع شــركة 
)بوينغ( وقعتــه احلكومة العراقية 
بهــدف تعزيز أســطول الطائرات 
العراقيــة ضمن العقــد املبرم مع 
جتهيز  ويتضمن  املذكورة،  الشركة 
فترات  ضمــن  بالطائرات  العــراق 
محددة وحسب احلاجة املستقبلية 

للخطوط اجلوية العراقية«.
وكانت أوروبا قــد حظرت اخلطوط 
العراقية فــوق أراضيها عام 2015 
بســبب عدم اســتيفائها معايير 
املنظمة الدوليــة للطيران املدني، 
وكالة ســالمة  أن طلبــت  بعــد 
الطيــران األوروبيــة »EASA« عام 
2014 منع طيــران اخلطوط اجلوية 
العراقية بشــكل مؤقت خملالفتها 

شروط ومعايير السالمة.

النقل: نسعى لرفع حظر دخول طائراتنا ألوروبا
والخطوط الجوية تمتلك 31 طائرة

بغداد - الصباح الجديد:

حذرت وزارة الصحة، امس  االثنني، 
من مؤشــرات مقلقة متهد أليام 
خطيــرة فــي مواجهــة فيروس 
إصابات  تســجيل  بعــد  كورونا 
متوقعة  يوميــا،  األلــف  جتاوزت 
تســجيل 15 الــف حالــة خالل 
األيام املقبلة. فــي حني  اطلقت 
مفوضية حقوق اإلنســان، حملة 
)صحتــك أهم( للحصــول على 
الطبية  واالرشــادات  النصائــح 

بشأن فيروس كورونا.
وقال وكيــل وزيــر الصحة حازم 
اجلميلي في حوار له إن “عبور عدد 
االصابات بفيــروس كورونا حاجز 
األلف يوميا أمر مقلق جدا بسبب 

عدم التزام املواطنني باحلظر”.
الوبائي  “املوقــف  أن  الى  وأشــار 
شــهد مؤخــرا تســجيل 1252 
أعلى  فــي  بالفيــروس  إصابــة 
حصيلة بالبالد، ووصفه باالنفجار 
الوبائي اخلطير مع قفزة في أعداد 
معدالتها  وصلــت  التي  الوفيات 
أكثر من 30 حالة يوميا”، متوقعا 
أن “تتخطى االصابات حاجز الـ 15 
ألفا خــالل األيام املقبلة، في حني 
أن العراق لم يكن يســجل أكثر 
من 100 حالــة يوميا قبل 22 أيار 
ارتفاع  املاضي، والسبب يعود الى 
التــي وصلت  الفحوصات  عــدد 
بــني 10 – 15 ألــف فحص يوميا، 
واإلصــرار علــى االعتقــاد بعدم 
وجــود كورونا رغم خطــر الوباء، 
فضال عن اجراء عمليات املســح 
الوبائي السريع على نطاق واسع، 
ما ســمح بالوصول الى األف من 

حاالت اإلصابة اخملفية”.
مبعدل  بغداد  “نســبة  أن  وأوضح 
اإلصابــات تتــراوح بــني 50 – 60 
باملئة من عــدد اإلصابات الكلية 
في البــالد”، عازيــا ذلك لضعف 
مواجهة  فــي  األمنية  اإلجراءات 
اخلروقــات التي جنمــت عن عدم 
تفاعــل غالبيــة املواطنــني مع 

حمالت التوعية”.
الوزارة  أن “خلية األزمة في  وأردف 
رفضــت منــذ البدايــة حتويــل 

احلظر الشــامل الى جزئي، وكنا 
قريبــني مــن االنتهاء مــن خطر 
كورونــا مبنتصف رمضــان لكن 
احلكومة الســابقة اتخذت قرارا 
على عجلة”، مؤكــدا احلاجة الى 
ارتداء  قرارات قوية وفاعلة تفرض 
الكمامة في الشارع، وفي الدوائر 
احلرفي  وااللتــزام  الكفــوف  مع 

بإجراءات الوقاية”.
في حني  اطلقت مفوضية حقوق 
حملة  االثنــني،  امس  اإلنســان، 
)صحتــك أهم( للحصــول على 
الطبية  واالرشــادات  النصائــح 

بشأن فيروس كورونا.
باسم  الرســمي  الناطق  وأوضح 

مفوضية حقوق اإلنسان الدكتور 
»املفوضيــة  أن  البياتــي  علــي 
أطلقــت منــذ يوم أمــس األحد 
حملــة )صحتــك أهــم( التــي 
هواتف  أرقام  تخصيص  تشــمل 
باحلصول  تساعدهم  للمواطنني 
واالرشــادات  املعلومــات  علــى 
الســيما  كورونا  مبــرض  اخلاصة 
الذيــن لديهم مصــاب ويخضع 

حلجر منزلي صحي«.
واضــاف، أن »املفوضية نســقت 
مع عدد من األطبــاء لالجابة عن 
وخصصت  االستفســارات  هذه 
 07722145452 الرقمـــــني      
و87029535825 للتواصــل مــع 

تعد  التي  احلملــة  األطباء ضمن 
ضمــن إجــراءات احلجــر املنزلي 

الصحي الطوعي«.
 ودعــا البياتــي اللجنــة العليا 
للصحة والســالمة الوطنية الى 
واجلهات  بغــداد  أمانة  »توجيــه 
املسؤولة في احملافظات كافة من 
أجل ارشاد املواطنني بشأن اآللية 
للتعامل  الســليمة  الصحيــة 
باملريض  اخلاصــة  النفايــات  مع 
حتت احلجر املنزلــي، وكذلك آلّية 
التعامل مع أدواته ومســتلزماته 
ملنع انتشار العدوى بني أفراد أسرة 

املصاب«.
وعلى صعيد متصل اشــرت جلنة 

االعتداءات  تزايــد  والدفاع،  االمن 
على منتســبي اجليــش األبيض 

فيما داعت الى حمايتهم.
وقــال عضو جلنة األمــن والدفاع 
عن كتلة سائرون النيابية النائب 
ســعد مايــع احللفي، فــي بيان 
تلقت » الصباح اجلديد » نسخة 
البالد  محافظات  »عموم  ان  منه، 
شهدت تزايداً ملحوظاً في أعداد 
كورونا،  بوباء  املصابني  األشخاص 
إلى  اإلصابات  »وصــول  إن  مبيناً، 
أرقام قياسية خالل األيام املاضية 
قد ينذر بكارثة صحية وشيكة«.

وأضــاف احللفــي، إن »املــالكات 
الصحيــة اليــوم تبــذل جهوداً 

مضنية لوضع حد لتفشــي هذا 
الوباء اخلطير«، مستدركاً بالقول:  
»بــدالً من تقدمي املســاعدة لهم 
نرى أن عــدداً مــن املواطنني قام 
بالتهجم على منتســبي اجليش 
أثناء  عليهــم  وتطــاول  األبيض 

تأديتهم واجبهم اإلنساني«.
ودعا األجهــزة األمنية إلى »توفير 
للمــالكات  الكافيــة  احلمايــة 
الصحية وعدم السماح باالعتداء 
عليهــم« ، مؤكداً في الوقت ذاته 
على »ضرورة محاســبة كل من 
اجليش  منتســبي  على  يتعــدى 
األبيض وهم يتصدون لوباء كورونا 

بصدور عارية«.

الصحة: بلغنا االنفجار الوبائي واإلصابات
قد تتجاوز الـ 15 الف حالة

حقوق االنسان تطلق حملة )صحتك اهم( لتقديم االرشادات بشأن كورونا

الموقف الوبائي 
شهد مؤخرا 
تسجيل 1252 
إصابة بالفيروس 
في أعلى حصيلة 
بالبالد، ووصفه 
باالنفجار الوبائي 
الخطير مع قفزة 
في أعداد الوفيات 
التي وصلت 
معدالتها أكثر من 
30 حالة يوميا

بغداد - الصباح الجديد:
ترأس حســن كرمي الكعبي النائب االول لرئيس 
مجلس النواب ، ندوة موسعة للجنة القانونية 
النيابيــة بحضــور رئيس واعضــاء املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات ، لبحث آلية عمل 
املفوضية واجــراء االنتخابات املبكرة ، والوقوف 
على ابرز التحديات و املعوقات الفنية واالدارية 

واملالية املوجودة .
ودعا الكعبي جميع القوى السياسية وجميع 
منظمــات اجملتمــع املدنــي لتعضيــد عمل 
املفوضية واســناد اداءها املطلوب خالل الفترة 
املقبلة مبا يحفظ جناح العملية الدميقراطية و 
يضمن تعزيز ثقة اجلماهير في اداء املفوضية و 
استقرار و حيادية هذه املؤسسة واستقالليتها 
وحتقيق االهداف التي ينشدها الشعب ، محذرا 
من اية تدخــالت في عمــل املفوضية حتت اي 
عنوان او ظرف ، داعيا في الوقت ذاته املفوضية 

للعمل على تثبيت اصحاب العقود فيها .
واســتعرض اجملتمعــون موضوعــة النظــام 
الداخلــي والهيكليــة املنجــزة للمفوضية ، 
والتخصيصــات املالية املطلوبة الجنــاز وادارة 
العملية االنتخابية املقبلة ، كما جرى التأكيد 
على ضرورة ان تتســم عملية اختيار املناصب 
بالشــفافية واتاحة الفرصة للمنافسة وفقا 
التي وضعتها املؤسســة  للكفــاءة واملعايير 

املستقلة .

صالح الدين ـ الصباح الجديد:
أعلــن محافظة صالح الدين عمار جبر، امس 
االثنــني، أن نصــف اإلصابات املســجلة في 

احملافظة بفيروس كورونا في العسكريني.
وقــال جبر في بيان اطلعــت عليه » الصباح 
اجلديــد » إن “تشــديد االجــراءات الوقائية 
ازدياد اإلصابات وأغلبها بســبب  جاء نتيجة 
إذ شــهدت تسجيل  الى احملافظة،  الوافدين 
26 إصابة موزعة بني 13 مدنيا و 13 عسكريا 
الرســمي لهذه  انتظــار اإلعالن  وحاليا في 
النتائج مــن خلية األزمــة املركزية في وزارة 

الصحة”.
وأضاف، أن “املشــكلة التــي تواجه احملافظة 
هي القطعات األمنية التي كان من املفترض 
ان تكون لها مــدة محددة لاللتحاق او النزول 

بإجازات، إال أن هذا االمر غير مطبق”.
وأشار جبر إلى أن “إمكانيات احملافظة ملواجهة 
الفيــروس هي مستشــفى التأهيــل التي 
تستوعب 60 سريرا وهناك نسبة مخصصة 
في كل مستشــفى في األقضية، فضال عن 
تخصيص مكان للحجر الصحي في جامعة 
تكريت – األقســام الداخلية، ومتت تهيئة 50 
غرفة للحجر، الى جانب املستشــفى اخليري 

في سامراء”.

واسط ـ الصباح الجديد:
قررت خليــة االزمة في محافظة واســط، 
االثنــني، إغالق قضــاء احلــي بالكامل بعد 

تفشي فيروس كورونا.
و قال مدير إعالم صحة واســط علي محمد 
في بيان اطلعت عليه » الصباح اجلديد » إن 
“خلية األزمة قررت إغالق قضاء احلي بالكامل، 
وشــددت على ضرورة تطبيــق أعلى درجات 
احليطة واحلــذر واتخاذ االجــراءات الوقائية 
بعــد ارتفاع حاالت االصابــة بكورونا، فضال 
املتوفني واملالمسني  افراد  عن اخضاع جميع 
الى الفحوصات الطبية لبيان سالمتهم او 

إصابتهم بالعدوى”.
ولفت محمد الى “تعزيز واســناد اإلجراءات 
املتخذة في القضاء من خالل ارسال قوة من 
الشرطة والفرق الطبية، إلى جانب مباشرة 
فــرق الدفاع املدني بحملــة تعفير وتعقيم 
مناطق ومؤسســات ومحــال القضاء، مع 
توفير جميع املستلزمات الدوائية والغذائية 

لألهالي”.

الكعبي يحذر من اية 
تدخالت في عمل المفوضية 

تحت اي عنوان او ظرف

صالح الدين: نصف إصابات 
كورونا هي لعسكريين

واسط: اغالق قضاء الحي 
بعد تفشي كورونا

وزير التعليم يخول الجامعات صالحيات قانونية
لتحقيق استقاللها العلمي واإلداري

تأجيل استيفاء أجور الدراسات األهلية إلى السنة المقبلة

بغداد - الصباح الجديد :
خول وزير التعليــم العالي والبحث 
العلمي نبيل كاظــم، امس االثنني، 
واجلامعــات  الــوزارة  تشــكيالت 
الصالحيات  واألقســام  والكليــات 
العلمية واإلدارية حسب املهام التي 
حددتهــا القوانني النافــذة لضمان 
املؤسسات  املنشود ومتكني  التكامل 
األكادميية مــن أداء مهامها وحتقيق 
استقاللها العلمي واإلداري. في حني 
أعلنـــت الوزارة تأجيـــل استيفـاء 
إلـــى  األهليـــة  الدراســـات  أجور 
الســنة املقبلة، مؤكدة أن نسبـــة 
تخفيضات األجـور وصلـت مـن 10% 

إلـى 100%.
وقد نص الكتاب املوقع بإمضاء الوزير، 
بحسب بيان تلقت » الصباح اجلديد 
» ، نسخة منه، على أن “الصالحيات 
املمنوحــة ابتــداء من هيــأة الرأي 
الى رئيس القســم العلمي هدفها 
ضمان العمل املؤسســي والتكامل 

بني التشــكيالت لتحقيــق هدفني 
أساسني هما خدمة اجملتمع واحترام 
الذات في ممارسة الصالحيات وحتمل 
املســؤولية في العدالة االجتماعية 

والنزاهة والكفاءة واألداء”.
وتضمن الكتــاب املوجه للجامعات 
كافة أن “املســؤولني في األقســام 
والكليــات واجلامعــات تقع عليهم 
مســؤولية كبــرى على املســتوى 
والتربــوي  واألخالقــي  العلمــي 
مخرجــات  أن  مؤكــدا  والوطنــي 
اجلامعات مدخالت ملؤسسات الدولة 
والقطاع اخلاص وحاثا اجلميـع علـى 
حتمـــل املسؤوليـــة في استخدام 
أجـل  مـــن  والعمـــل  الصالحيات 

سيـادة القانـون”.
في حني أعلنت الوزارة امس ، االثنني، 
تأجيــل اســتيفاء أجور الدراســات 
األهلية إلى الســنة املقبلة، مؤكدة 
أن نســبة تخفيضات األجور وصلت 

من %10 إلى 100%.

وقــال مديــر عــام دائــرة التعليم 
األهلي إحســان يحيــى في تصريح 
األهلية  واجلامعات  “الكليــات  إن  له 
املسجلة لدى وزارة التعليم تبلغ 62 
جامعة وكلية، فضال عن معهد واحد 
للدراسات العليا”، مبينا أن “جميعها 
الدراســية  األجور  تخفيــض  قررت 

للطلبة من %10 إلى 100%”.
وأضاف يحيى، أنه “مت تأجيل استيفاء 
أجور الدراســات األهلية إلى السنة 
املقبلــة، أي أن الطالــب الــذي لم 
بإجراء  لــه  يدفع أجوره سيســمح 

االمتحانات النهائية”.
وأشــار إلى أن “الــوزارة تعمل على 
رقم  األهلي  التعليــم  قانون  تعديل 
(25( لســنة 2015، والذي سيشمل 
األهلية  اجلامعات  في  التدريســيني 
بقانون اخلدمــة اجلامعية”، مبينا أن 
“هناك 7196 تدريسيا و 7670 موظفا 
ومنتســبا في اجلامعــات والكليات 

األهلية”.

 ادراكاً لصعوبــة املوقف الذي مير بها بلدنا 
العزيز وامياناً بضرورة تقدمي وتظافر اجلهود 

لتجاوز هذه احملنة
برعاية وتوجيه معالي وزير العمل والشؤون 
وبالتعاون مع شــركة  احملترم  االجتماعية 
التأمني  خدمــات  تقدم  للتأمــني  احلمراء 

اجلماعي على احلياة والتأمني الصحي
للموظفني واملســتفدين و )أســرهم(من 

خدمات هيئة احلماية االجتماعية :
 

))برنامج رعايتك((
اوالً:التأمــني اجلماعــي على احليــاة الذي 

يغطي:
1_حاالت الوفاة الطبيعية •

عــن  الناجتــة  الوفــاة  2_حــاالت 
احلوادث)االعتيادية( •

3_ حاالت الوفاة الناجتة عن احلوادث الغير 
االعتيادية )االرهابية( •

4_نســب العجز الكلي واجلزئي املمنوحة 
من قبل اللجان الرسمية •

ثانياً: التأمني الصحي الذي يغطي:
الكبرى  وفوق  الكبرى  اجلراحية  )العمليات 
الكســور(  وعمليات  العام  التخدير  وحتت 
وجترى العمليات في املستشفيات التابعة 

لشركتنا في عموم العراق
مالحظة:_ جميع هذه األغطية املمنوحة 
مغطاة مــن تاريــخ )2020/1/1( و بالتالي 

)ندعوا كافة املســتفيدين مــن التأمني و 
الذين اســتحقت لديهم تعويضات خالل 
هذه الفتــرة ملراجعة الهيئــة او االتصال 
شرط  التعويضات  الستحصال  بالشركة 

استكمال الوثائق املطلوبة
وزارة العمل بالتعاون مع شــركة احلمراء 
للتأمني على احلياة واألخيرة ترسل رسائل 
نصية ملســتفيدي احلمايــة االجتماعية 

ابتداًء من السبت ٢٨-٣
 أعلنـت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 
بالتعاون مع شــركة احلمراء للتامني على 
احليــاة والصحة الذي يشــمل املوظفني 

ومستفيدي احلماية االجتماعية.
نصية  رســائل  ارسال  الشــركة  باشرت 
الى املســتفيدين من احلماية االجتماعية 
الطالعهم علــى برنامج )رعايتك( خلدمات 
التأمني على احلياة والتأمني الصحي داعية 
في الوقت ذاتــه الراغبني في االطالع على 
البرنامج البحث عبر  املزيد من تفاصيــل 

الرابط:
bit.ly/2UJOTgT 

وللمزيد من املعلومات يرجى االتصال على 
ارقام الهواتف

07718609090
07802609090

او مراسلتنا عبر البريد االلكتروني
(Molsa@alhamraains.com)

..  رعايتك ..
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الصباح الجديد - وكاالت:
لم يهدأ التوتر بني أســتراليا والصني على خلفية 
مطالبة األولــى بتحقيق دولي ملعرف مصدر الوباء 
الذي أصاب أكثر من 7 ماليني انســان حول العالم، 
إثر ظهوره في ووهان الصينية في ديسمبر املاضي.
فقد أثار حفيظة بكني على مدى األسابيع املاضية، 

ودفعها إلى التلويح »بالقصاص التجاري«.
وأعلنت استراليا امس االثنني أن الصني لم ترد على 
نداءات وجهتها منذ أسابيع لتخفيف التوترات بني 
الشــريكني التجاريني والتي تصاعدت بعد أن دعت 
كانبيرا إلى إجراء حتقيق دولي في منشــأ الفيروس 

املستجد.
وفي حني تصر أستراليا على أن هذه الدعوة إلجراء 
حتقيق مستقل حول اجلائحة التي تقول إنها نشأت 
على األرجح في سوق للحيوانات البرية في مدينة 
ووهان ال تستهدف الصني سياسيا، تتهمها بكني 

بالقيام »بحيل تافهة«.
وكان ســفير الصني في أســتراليا حذر سابقا من 
أن املســتهلكني الصينيني قد يقاطعون املنتجات 

االسترالية إذا واصلت استراليا هذا التحقيق.
كما علقت الصني أيضا استيراد اللحم البقري من 
أربع من أكبر شركات تصنيع اللحوم في استراليا 
وفرضــت تعريفــات جمركية كبيرة علــى واردات 
الشــعير على الرغــم من إعالن اجلانبــني أن تلك 

االجراءات ليس لها صلة باخلالف بشأن اجلائحة.
من جهته، قال وزير التجارة االســترالي ســيمون 
برمنجهام، الذي طلب إجــراء محادثات مع نظيره 
الصينــي منذ أســابيع، إن بكني جتاهلــت نداءات 

كانبيرا.
كما أضاف في مقابلة مع هيئة اإلذاعة االسترالية 
اليــوم االثنني » لألســف طلباتنا مــن أجل إجراء 
مباحثات قوبلت بشــكل سلبي حتى اآلن، هذا أمر 

مخيب لآلمال«.
وتعــد الصني أكبر ســوق للصادرات األســترالية 
حيث حتصل على أكثر من 30 في املئة من صادرات 

استراليا من حيث القيمة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أكدت رئيســة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن امس 
االثنني، رفــع كل التدابير املتعلقــة بفيروس كورونا 
ابتداء من اليوم الثالثاء باســتثناء قيود إغالق احلدود 

بعد القضاء على الفيروس.
وأضافت فــي مؤمتر صحفي إن نيوزيلندا ســتنتقل 
إلى املســتوى األول من حالة التأهب العام ابتداء من 

منتصف الليل.
كما أعلنت أنــه إن ميكن إقامة املناســبات العامة 
واخلاصة واالحتفاالت دون قيود، وميكن لقطاعات جتارة 
التجزئة والفندقة العمل بشكل طبيعي كما ميكن 

استئناف كل وسائل النقل العام.
وفي وقت ســابق من يوم امس، أعلنت وزارة الصحة 
النيوزيلنديــة في بيان، أن البالد لم تســجل حاالت 
إصابة نشــطة مبرض »كوفيد19-« في البالد منذ 28 
فبراير. وقال املدير العام للصحة، أشــلي بلومفيلد، 
في بيان إن آخر شخصا خرج اآلن من العزل الصحي 

بعد اختفاء األعراض.
وبينمــا متكنت الدولــة الواقعة فــي جنوب احمليط 
الهادي التي يبلغ عدد سكانها خمسة ماليني تقريبا 
من القضاء على هــذا الوباء، تعاني اقتصادات كبرى 
مثل البرازيل وبريطانيا والهند والواليات املتحدة من 

تفشي الفيروس.
ويرجع هذا إلى حد كبير إلى فرض قيود ملدة 75 يوما 
منها نحو ســبعة أســابيع من العزل العام الصارم 
الذي شــهد إغالق معظم أنشــطة األعمال وكان 
على اجلميع باستثناء العاملني في وظائف أساسية 

التزام بيوتهم.
وكان بلغ إجمالــي حاالت اإلصابات فــي ذلك البلد 
1154 والوفيــات 22 وهو رقــم منخفض مقارنة مع 

العديد من الدول حول العالم.
يذكــر أن عدة دول بدأت بتخفيف قيــود العزل التي 
فرضت ألشهر بغية منع تفشي الفيروس املستجد، 

في حني يستمر الوباء في تسجيل إصابات جديدة.

التوتر بين استراليا والصين 
يتصاعد جراء المطالبة 

بتحقيق دولي بشأن كورونا

بعد قيود صارمة الكثر من 
شهرين نيوزيلندا تحتفل 

بانتصارها على كورونا
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الصباح الجديد - وكاالت:

األملانية مع  التحقيقــات  زالــت  ما 
ضبــاط من جيش النظام الســوري 
غــادروا بالدهم الجئــني جارية حتى 

اليوم.
واجلديــد فــي قضية الضابــط أنور 
رسالن الذي كان مع مخابرات النظام 
الســوري مدة طويلة ارتكب خاللها 
شــهادة  وانتهاكات،  تعذيب  أعمال 

أحد املعتقلني.
فقد أفاد احملامي الســوري أنور البني 
عبــر تويتر، مبعلومات عن شــهادته 
أمــام احملكمة األملانيــة، حيث وقف 
وجهاً لوجه أمام أنور رسالن الضابط 
املتهم الــذي عذبه فــي أقبية فرع 
اخملابرات قبل أن ينقلب الســحر على 

الساحر.
وامتدت شــهادة البني قرابة الست 
ســاعات على مــدى يومــني، بدأت 
باحلديث عن عمله كمحام مدافع عن 
حقوق اإلنســان منذ عام 1986 حتى 
عام 2006 حيث قام النظام السوري 
باعتقاله ملدة خمس سنوات واستمر 
بعمله بعد خروجه من السجن عام 
2011 حتى حلظة خروجه من سوريا 

عام 2014، وذلك بحســب ما نقلته 
صحيفة »ليفانت«.

73 عاماً من االعتقال
وكشف احملامي للقضاة أن فرع إدارة 
اخملابــرات العامــة 285 كان اعتقله 
في ســجن  اخلمس ســنوات  قرابة 
عــدرا املركــزي، مضيفا أنــه ومنذ 
عام 1977، اعتقــل النظام ثالثة من 
أشقائه وشقيقته وزوج أخته وزوجة 
أخيه أيضاً ليكون مجموع ســنوات 
عاماً،   73 بكاملهــا  العائلة  اعتقال 
وكان تعذيبهم شديداً لدرجة أن أحد 
بذراعيه  مؤقت  لشلل  تعرض  إخوته 
استمر معه لسنوات نتيجة الشبح 
املتكرر والذي وصل أحياناً ألسبوعني 

متتاليني.
واعتقــل البني في الفــرع 251 ملدة 
أســبوع عام 1978 حيث كان يسكن 
وأخته في دمشق وداهم األمن املنزل 
العتقالها وحني لــم يجدوها قاموا 
باعتقاله هو وعرضوه لتعذيب شديد 
إلجبار أخته على تســليم نفســها 

لهم.
أما اعتقاله األخير عــام 2006، أكد 
البنــي أن الضابط الــذي عذبه في 
الفرع هو ذاته أنور رسالن، كما حتدث 

البني عن سماعه من زنزانته ألصوات 
تعذيب املعتقلني في املهاجع األخرى.
ثم كشــف أمام النيابــة األملانية أن 
النظام اســتخدم منذ السبعينيات 

التعذيب كوســيلة لنزع االعترافات 
االعتقــال  وأن  ممنهــج،  بشــكل 
الركيزتان  هما  القســري  واالختفاء 
وبدونهما  األسد  لنظام  األساسيتان 

ال ميكن ملثل هكذا نظام أن يبقى في 
السلطة ألكثر من عاٍم واحد.

ليس منشقاً

البني  على  احملكمة  باملقابل، عرضت 
فكــرة أن رســالن أضحــى ضابطا 
منشــقا عن النظام، فرفض الفكرة 
متاما، وبرر رفضه بأن كل من انشــق 
عــن النظام فــي تلك الفتــرة قدم 
يتبرأُ فيه  أو مكتوباً  تصريحاً متلفزاً 
من النظام وفظائعه بحق الشــعب 
السوري، إال أنه لم يسمع عن رسالن 
أنه فعل ذلك، بل على العكس اختار 
ضابط النظــام الكفة الراجحة بعد 

أن شعر أن األسد في خطر.
ويشتبه بأن رســالن الذي كان يقود 
وحدة حتقيق لها سجنها اخلاص في 
منطقة دمشــق، وتستهدف عناصر 
املعارضــة الســورية، »متواطئ في 
ارتكاب جرائم بحق اإلنسانية«، وكان 
رسالن يدير السجن الذي تعرض فيه 
»ما ال يقل عن 4000 شخص« ألعمال 
تعذيب بني نهاية نيسان/أبريل 2011 
ومطلع أيلول/سبتمبر 2012، بحسب 
النيابة العامة، في حني »قضى ما ال 
يقل عن 58 شخصاً جراء التعذيب«، 
الذي تعرضوا له في هذا السجن في 

فترة إشراف رسالن عليه.
كما يقال إن رســالن الــذي هو من 
قدامى إدارة اخملابرات العامة، انشــق 
عن نظام األســد عام 2012 قبل أن 

يأتي الجئاً إلى أملانيا عام 2014.

عنف جنسي ضد الرجال والنساء
وعــن االعتداءات والعنف اجلنســي 
ضمن األفــرع األمنية أجــاب البني 
بكثــرة ممارســتها من األمــن على 

الرجال والنساء على حد سواء.
أمــا أدوات التعذيــب املســتخدمة 
في األفــرع األمنيــة، فأكــد البني 
أنهــا مســتخدمة أيضــاً منذ زمن 
الثــورة ولكن بعضها مت  طويل قبل 
اســتحداثه بعد الثورة لإلمعان في 
ذلك  على  التعذيــب، وضرب مثــاالً 
طريقة التعذيب بشمعة توضع حتت 
كرســي يتم إجــالس املعتقل عليه 

وتركه ليحترق ببطء.

محامي رسالن يرفض
الرســمية،  اإلحصائيات  وبحســب 
ألــف معتقل   150 يقبع أكثــر من 
بعضهم منذ العــام 2011 في فروع 

اخملابرات السورية.
يذكــر أن محامي الدفــاع كان قدم 
كخبير  البني  شــهادة  برفض  طلباً 
التي  املعلومــات  دقة  بحجة عــدم 
قدمها حــول عمل األفــرع األمنية 

وآليتها، بحسب تعبيره.

تقرير

معتقل سابق في سوريا يدلي بإفادة ضد ضابط عذبه من جيش األسد
في محكمة مدينة كوبلنز األلمانية 

الصباح الجديد - متابعة:

مــع تأييد وزيــر الداخلية فتحي 
باشــاغا فــي حكومــة الوفاق 
الليبيــة أمس األحد االســتمرار 
فــي العمليات العســكرية، في 
إشارة إلى رفض وقف إطالق النار 
أو »إعالن القاهــرة« للحل، أعلن 
اجليش الليبي االثنني تدمير سرية 
مدفعية كاملة تابعة لتشكيالت 
الوفــاق، وتضم 3 مدافــع هاوزر 
عربات  و6  ودبابتني  الصنع  تركية 

مسلحة للحماية.
كمــا كشــف أنــه نفــذ غارة 
اســتهدفت حافلة نقــل كبيرة 
كانت تقــل عدداً مــن الضباط 
األتراك واملرتزقة الســوريني أثناء 

حتركهم نحو سرت.
وفي كلمة مسجلة، أشاد الناطق 
باســم اجليش الوطنــي الليبي، 
القوات  بقتال  املســماري،  أحمد 
املسلحة خالل املعارك التي دارت 
خالل املرحلة الســابقة، معتبراً 
»ما قدمــه اجليش من عمل جبار 
وبسالة  من شــجاعة  أبداه  وما 
طيلة املعارك الســابقة يجعله 
جزءا من تاريــخ ليبيا في الدفاع 

عن سيادة البالد وكرامتها«.
يأتــي هذا فــي وقــت تضافرت 
أجل حث  الدولية مــن  اجلهــود 
استئناف  على  املتنازعة  األطراف 
املفاوضات ووقف النار، ال ســيما 
دعت  التي  القاهــرة  مبادرة  بعد 
التوصل  بغية  إلى هدنة  السبت 

إلى حل سياسي لألزمة.
إال أن موقــف الوفاق أمس، والذي 
أتى على لســان وزيــر الداخلية، 
أظهر رفض السلطة في طرابلس 
للحوار قبل احلســم العسكري، 

والسيطرة على سرت.
سلسلة  في  باشــاغا  أكد  فقد 
تغريدات أن العمليات العسكرية 
على  الســيطرة  حتى  مستمرة 
الشــرق  إلى  والتوجــه  ســرت 
واجلنــوب الليبي، قائــالً »قاعدة 
واجلفرة  والقرضابيــة  الوطيــة 
وسرت وكافة مدن الغرب واجلنوب 
ســتكون حتت مظلــة حكومة 

الوفاق«.
مــا دفع اجليش إلــى تعزيز قواته 
املتمركــزة فــي محــاور القتال 
بعناصــر  وضواحيهــا  بســرت 
إضافيــة، حيــث أعلــن اإلعالم 
احلربي التابع للجيش أمس وصول 
إلى  تعزيزات عســكرية إضافية 

محاور القتال.
كما أعلنت قوات حكومة الوفاق 
بدورها وصول تعزيزات كبيرة من 
مصراتة إلى غرب ســرت متهيدا 
النطــالق مرحلــة جديــدة من 
املعارك تستهدف السيطرة على 
قوات  اســتطاعت  التي  املدينة، 
اجليــش حتريرها، في يناير من هذا 

العام.

أهمية سرت.. باب النفط
يذكر أن أهمية سرت تلك املدينة 

االســتراتيجية الواقعة وســط 
الليبي على بعد نحو  الســاحل 
450 كلم من العاصمة طرابلس 
و 600 كلــم من بنغــازي، تكمن 
في كونها تفتــح الطريق باجتاه 
في  النفطي  الهــالل  منطقــة 
شــرق البالد، وحتتوي على قاعدة 
القرضابيــة اجلوية وميناء بحري، 
وغيــر بعيــد عنها تقــع قاعدة 
اجلفــرة اجلوية التــي تبعد نحو 
400 كلــم جنوب شــرق مدينة 
مصراتة وهي مــن أكبر القواعد 
وتشــكل  الليبية،  العســكرية 
لقوات  رئيســية  عمليات  غرفة 
الليبــي وغرفة وصل بني  اجليش 

مناطق شرق ليبيا وغربها.
امليدانية في  التطورات  تلك  تأتي 
الدولية  التحركات  تتسارع  وقت 
املتحاربة  األطراف  إعادة  أجل  من 

للخروج  املفاوضــات،  إلى طاولة 
بحل ينهي الصراع املســتمر في 
ليبيا منــذ ســنوات، على ضوء 

مبادرات األمم املتحدة السابقة.
وفي ســياق الرفــض العربي ملا 
يدور من احداث فــي ليبيا، اعتبر 
وزيــر الدولة اإلماراتي للشــؤون 
أن هناك  أنور قرقــاش،  اخلارجية، 
قلقاً عربياً ورفضاً لشرعنة سالح 
امليليشيات حتت كنف الدولة في 
ليبيا، مشدداً على أن ال حل ألزمة 

الليبية إال عبر احلوار.
وقال في سلسلة تغريدات امس 
االثنني: ال شــك أن هناك العديد 
مــن اخملــاوف التــي ال ميكــن أن 
يقبل بهــا اجملتمع الدولي، وأولها 

استمرار االقتتال في ليبيا«.
كما أضاف: »هناك قلق مشــروع 
ببقاء قرار احلرب والســالم ضمن 

مؤسسات الدولة ورفض شرعنة 
ســالح امليليشــيات حتت غطاء 
الدولــة في بلــد عربــي جديد 
والسبيل إلى ذلك احلل السياسي 

اجلامع لألطراف الليبية.
ورأى أنه مــع تأييد مجلس األمن 
للمبــادرة  األميركــي  القومــي 
يتعزز  ليبيــا  بشــأن  املصريــة 
الزخــم العربــي والدولي لوقف 
القوات  وانســحاب  الفوري  النار 
املســار  إلى  والعودة  األجنبيــة 

السياسي.
كما شــدد علــى أنــه »ال ميكن 
إلى قرن خال،  الزمن  إعادة عقارب 
عبر التدخل العســكري املفتوح 
وجتاهــل اإلرادة الدولية الداعمة 

للحل السياسي«.
املصــري،  الرئيــس  أن  يذكــر 
قد  كان  السيســي،  عبدالفتاح 

أعلن، الســبت، مبادرة سياسية 
متهد لعودة احلياة الطبيعية إلى 
ليبيا، محذراً من التمسك باخليار 
األزمة، ومشيراً  العســكري حلل 
إلى أن احلل السياسي هو الوحيد 

حلل األزمة.
وجاءت املبادرة حتت اســم »إعالن 
القاهرة«، داعية إلى احترام كافة 
القــرارات الدولية بشــأن وحدة 
ليبيا، ووقــف النــار، اعتباراً من 

امس االثنني 8 يونيو/حزيران.
وكانت تلك املبادرة أو اإلعالن القت 
أمس األحد ترحيبا دولياً، أميركيا 
وأوروبيــا وعربياً أيضــا، في حني 
متســكت حكومة الوفــاق على 
لســان وزير داخليتها باستكمال 
املعركــة حتى الســيطرة على 
ســرت ومناطق ليبية أخرى تقع 

حتت يد اجليش الليبي.

الصباح الجديد - وكاالت:
ينقــل بعــض املدافعــني عن 
قصصــاً  اإلنســان  حقــوق 
السجون  داخل  من  مأســاوية 
التركية إلى اخلارج في محاولة 
منهم إلظهار معاناة املعارضني 
للرئيــس رجب طيــب أردوغان 
بهدف  عليها  الضوء  وتسليط 
الضغط على احلكومة واجملتمع 

الدولي إلطالق سراحهم.
ومن بني هــؤالء املدافعني، عمر 
جرجرلي أوغلــو، عضو البرملان 
التركــي عن حزب »الشــعوب 
لألكراد  املؤيــد  الدميقراطــي« 
والذي ينشــر قصصاً لسجناء 
حســاباته  عبــر  سياســيني 

الرسمية على موقع تويتر.
قــد كشــف جرجرلــي أوغلو 
وهو أيضاً عضــو »جلنة حقوق 
التركي  البرملان  في  اإلنســان« 

في مقابلة مــع »العربية.نت« 
عن وجود أكثــر من 800 طفل 
ومولــود جديــد معتقلني مع 
أمهاتهم في السجون التركية.

اعتقلت صباح العيد
وســرد قصة طفٍل مريض يبلغ 
ونصف،  أعــوام   3 العمــر  من 
اعتقل قبل نحو أســبوعني مع 
والدته فــي مدينة ديار بكر ذات 
والواقعة  الكرديــة  األغلبيــة 

جنوب شرقي تركيا.
وقال جرجرلي أوغلو إن »جونول 
أصالن هي أم لـ3 أطفال وعضو 
روزا للنساء( بديار  في )جمعية 
بكــر وأيضــاً عضو فــي حزب 
وقد  الدميقراطــي  الشــعوب 
اعتقلت صباح يوم عيد الفطر 

األخير مع طفلها الصغير«.
الســيدة  »تلك  أن  أضاف  كما 

اعتقلــت مع طفلهــا دلكش، 
املتواجد  زوجها  غياب  بســبب 
خارج البــالد حاليــاً، فهي لم 
تســتطع تركه وحيداً باعتباره 
مريضا ويعاني من فشٍل كلوي 
وال يوجــد مــن يهتــم به في 
غيابها، لذلــك اعُتقل كالهما 

معاً«.
الســجن  دخل  »الطفل  وتابع 
يوم العيد مــع والدته بدالً من 
أن يحتفل معها خارجه كغيره 
األطفال، ولسوء احلظ كان  من 
يجــب أن يخضــع لفحوصاٍت 
طبية فــي ذلك الوقــت، لكن 

اعتقاله حال دون ذلك«.
كمــا أشــار إلــى أن »والدته 
تضطر إللباســه ثالث طبقات 
من الثياب ملنع وضعه الصحي 
من التدهور خاصة وأن الطقس 
فــي زنزانتهمــا بــارد ودرجات 

تؤذيه«، الفتاً  املنخفضة  احلرارة 
إلى أنه »يقبع في تلك الزنزانة 
ســجينات  وثالث  والدتــه  مع 
أُخريات ويســأل دوماً ملاذا نحن 
هنا وكيف ال ميكنني اخلروج من 
هذا املكان وملاذا ال يوجد أطفال 

هنا«.

في احلجر الصحي
عن  التركي  املدافع  وبحســب 
حقوق اإلنســان، فــإن الطفل، 
وضع في احلجــر الصحي بعد 
تلقيه العالج في مســتوصٍف 
طبي داخل الســجن ونقل عن 
والده املتواجد خارج تركيا قوله 
إن »زوجتــه وطفله يعيشــان 
ظروفاً سيئة هناك«. وأضاف أن 
» ال أحد ميكنه االعتناء بدلكش 
سوى والدته، كما ال يوجد أحد 
لالهتمام بوضعه الصحي خارج 

السجن، لذلك بقي معها رغم 
أن والدته تواجه صعوبة كبيرة 

في تأمني أدويته«.
وطالــب املدافــع عــن حقوق 
التركية،  الســلطات  اإلنسان، 
الفــوري عنهما. وقال  باإلفراج 
في هذا الصدد »دلكش ينبغي 
أن يكون خارج السجن، فهو ال 
يعرف ماذا يعني االعتقال. كما 
وألعاب  بتلفزيون  أمــه  يطالب 

كي يتسلى بها«.

800 طفل في السجون
كمــا وصــف وجــود أكثر من 
800 طفــل ومولــود جديد في 
السجون مع أمهاتهم بـ »رقٍم 
ضخم وقاس مقارنة بســجون 
باإلفــراج  العالــم«، مطالبــاً 

عنهم وإنهاء مأساتهم.
االنقــالب  محاولــة  ومنــذ 

العسكري الفاشل على حكم 
منتصــف  أردوغــان  الرئيــس 
اآلالف في  يقبــع   ،2016 عــام 
اتهام السلطات  السجون بعد 
اإلطاحة  في  باملشــاركة  لهم 
باحلكومة ومن بينهم برملانيون 
وصحافيــون  أحــزاب  وقــادة 

وأكادمييون وغيرهم.
وقبل أيام اعتقلت الســلطات 
اثنــني مــن حــزب  برملانيــني 
بعد  الدميقراطي«  »الشــعوب 
إســقاط احلصانــة النيابيــة 
ليلى  وهما:  البرملان  في  عنهما 
غوفن وموســى فارس أوغالري. 
كما اعتقلت أيضاً جميلة أمني 
املشاركة  الرئيسة  وهي  أوغلو 
فيها  فاز  التي  البلديات  إلحدى 
احلــزب املؤيد لألكــراد في آخر 
شــهدتها  محلية  انتخابــاٍت 

تركيا.

اكثر من 800 طفل ووليد جديد في سجون تركيا مع امهاتهم

متجاهلة اإلرادة الدولية الداعمة للحل السياسي

الوفاق ترفض الحوار والجيش الليبي
 يستهدف ضباطا أتراك ومرتزقة قرب سرت

أشاد الناطق باسم 
الجيش الوطني 

الليبي، أحمد 
المسماري، بقتال 
القوات المسلحة 

خالل المعارك التي 
دارت خالل المرحلة 

السابقة، معتبرًا 
»ما قدمه الجيش 
من عمل جبار وما 
أبداه من شجاعة 

وبسالة طيلة المعارك 
السابقة يجعله جزءا 

من تاريخ ليبيا في 
الدفاع عن سيادة 

البالد وكرامتها



الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفــع الذهب امــس االثنني مع اســتغالل 
إثر هبوط املعدن  املشترين انخفاض األسعار 
األصفر ألقل مستوى في شهر نهاية األسبوع 
املاضي، وإن ظل الطلــب على املالذات اآلمنة 
ضعيفا عقب قفزة فــي التوظيف بالواليات 
املتحــدة عــززت اآلمال في تعــاف اقتصادي 

سريع.
وزاد الســعر الفوري للذهــب 0.7 باملئة إلى 
1696.37 دوالر لألوقيــة )األونصة(، بعدما نزل 
مبا يصل إلــى 2.4 باملئة يــوم اجلمعة عقب 
بيانات أظهرت إضافة القطــاع غير الزراعي 
بالواليات املتحدة 2.5 مليون وظيفة الشــهر 
بثمانية  لتراجــع  بتوقعات  مقارنــة  املاضي 

ماليني وظيفة.
اآلجلة  األمريكيــة  الذهب  عقــود  وصعدت 

واحدا باملئة إلى 1700.30 دوالر لألوقية.
وأدت بيانــات الوظائف القوية إلى إقبال على 
األصــول عاليــة اخملاطر مثل األســهم التي 

تقدمت امس االثنني.
مجلس  اجتمــاع  اآلن  املتعاملــون  وترقــب 
االحتياطــي االحتادي األمريكــي الذي يختتم 
أعمالــه األربعــاء، رغم توقفهــم عن وضع 
احتمال أســعار فائدة ســلبية في احلسبان 

عقب التعافي املفاجئ للتوظيف.

الصباح الجديد - وكاالت:
 أبلغ وزير الطاقة الروســي ألكســندر نوفاك 
مؤمتــرا صحفيا امــس االثنني أن اتفــاق أوبك+ 
خلفض إنتــاج اخلام حجب نحو تســعة ماليني 
برميل من النفط يوميا عن السوق العاملية في 
ظل تأثر الطلب ســلبا من جراء جائحة فيروس 

كورونا.
وكانت أوبك وروســيا وحلفاء آخرون اتفقوا يوم 
الســبت على متديد تخفيضات غير مسبوقة 
على إنتاج النفط حتى نهاية متوز، مما يطيل أمد 
اتفاق ساعد أســعار اخلام على االرتفاع ملثليها 
في الشــهرين األخيرين عن طريق سحب نحو 

عشرة باملئة من املعروض العاملي من السوق.
وقال نوفاك فــي تصريحاته امس االثنني إن من 
السابق ألوانه التكهن بالوضع في آب، مضيفا 
أن الشرط املسبق الرئيس ألي متديد آخر لالتفاق 
سيتمثل في سرعة تعافي الطلب على النفط.

طوكيو - رويترز: 
ارتفعــت األســهم اليابانية إلــى ذروة 
جديدة لثالثة أشهر ونصف امس االثنني 
بعد زيادة مفاجئة في التوظيف بالواليات 
املتحــدة أعطت املســتثمرين مزيدا من 
الثقة حيال تعاف سريع لالقتصاد العاملي 

من ركود أوقد فيروس كورونا شرارته.
وصعد املؤشر نيكي القياسي 1.4 باملئة 
إلــى 23178.10 نقطة، مســجال أعلى 

مستوى إغالق له منذ 21 شباط.
األمريكية  األســهم  مؤشــرات  وكانت 
الرئيســة الثالثة ارتفعت أكثر من اثنني 
باملئــة يوم اجلمعة، بعــد أن أظهر تقرير 
الوظائف لشــهر أيار أن اقتصاد الواليات 
املتحــدة أضــاف على غيــر املتوقع 2.5 
مليون وظيفة الشــهر املاضي، في دليل 

على أنه بصدد تعاف أسرع من املتوقع.
وانســجاما مــع الثقة املســتمرة في 
انتعــاش االقتصاد العاملــي، تراجع الني 
الذي يعتبر مالذا آمنا، ليســجل أضعف 
مســتوى له في شــهرين ونصف عند 
أواخــر معامالت يوم  للدوالر  ين   109.85

اجلمعة.
ويعزز تراجع الني أرباح املصنعني اليابانيني 
في اخلارج عند حتويلها إلى اليابان، مما دعم 
السيارات،  الطلب على أسهم مصنعي 
لتقفز أســهم نيســان ومازدا 7.8 باملئة 

و5.7 باملئة على الترتيب.
وزاد املؤشــر توبكس األوســع نطاقا 1.1 
باملئة إلــى 1630.72 نقطــة، في أعلى 
إقفال له منذ 21 شــباط، وفي مكاسب 
شــملت جميــع املؤشــرات القطاعية 

الثالثة والثالثني عدا ثالثة.

١٦٩٦ دوالرًا ألوقية 
الذهب

روسيا: اتفاق النفط 
العالمي حجب نحو 9 ماليين 

برميل يوميا عن السوق

أسهم اليابان عند
ذروة ٣ أشهر 

اقتصاد4

بغداد - الصباح الجديد:

اكد وزير النفط على أهمية اجناز 
النفطي  كربالء  مصفى  مشروع 
والبرنامج  اخلطــط  وفــق  على 
املتفــق عليــه، عــاداً ايــاه من 
املهمة  الســتراتيجية  املشاريع 

في قطاع التصفية.
جــاء ذلك خــالل زيارتــه ملوقع 
النفطي  كربالء  مصفى  مشروع 
مبحافظة كربالء وتفقده االعمال 

اجلارية في املشروع.
وقــال وزير النفط احســان عبد 
الشــركة  أن  اســماعيل  اجلبار 
الشــركات  )إئتــالف  املقاولــة 
هونــداي(  بقيــادة  الكوريــة 
وبالتعــاون مع اجلهد الوطني قد 
حققــت تقدماً كبيــراً في اجناز 
االعمال اخملطط لها، التي جتاوزت 
أكثر مــن )%88( باملئة، معبراً عن 
امله في اجناز العمل في املشروع 
وتعويض  املقــرر  املوعــد  قبــل 
التــي حصلت  التوقفات  فتــرة 
في وقت ســابق بســبب احلرب 
االرهابي،  داعــش  عصابات  على 
مؤكــداً حــرص الــوزارة علــى 
برغم  املشــروع  تنفيذ  أستمرار 
واملالية  االقتصاديــة  التحديات 
التي تواجــه البالد بعد انخفاض 
اســعار النفط، وذلــك الهميته 
االقتصاديــة بتوفير املشــتقات 
النفطية بجــودة عالية )يورو5(، 
منها  املســتورد  عن  والتعويض 
ما يوفــر العملة الصعبة خلزينة 

الدولة.
التقى  الزيــارة  وعلــى هامــش 
وزيــر النفــط مبمثــل املرجعية 
الكربالئي،  الشــيخ عبد املهدي 
مســتعرضاً خطط الــوزارة في 
تطوير القطــاع النفطي، كذلك 
التقى وزير النفط مبحافظ كربالء 
نصيــف جاســم اخلطابي الذي 
اشاد بدور الوزارة في دعم القطاع 

اخلدمي والصحــي في احملافظة، 
فضالً عن جهودها وحرصها على 
تنفيذ وتشغيل املصفى بحسب 

اجلدول الزمني.
فيما اكد وزير النفط اســتعداد 
الوزارة لدعم احملافظة وخصوصاً 
اخلدميــة  القطاعــات  فــي 
واالجتماعية والصحية على وفق 
على  مؤكداً  املتاحة،  االمكانيات 
اهميــة وجود املصفــى في هذه 

احملافظة املقدسة، ودوره املؤثر في 
التنمية الوطنية واالقتصادية.

عباس  اكــد محمود  جانبه،  من 
علي مدير عام شــركة املشاريع 
املشرفة على  الشركة  النفطية 
اهمية  اكد على  املشروع،  تنفيذ 
مشــروع بناء املصفــى في رفد 
الكهربائية،  الطاقــة  منظومة 
عبر تزويد محطة كهرباء اخليرات 
تنفيذها  املزمــع  احملطة  بالوقود 

من قبل الشركات الكورية والتي 
 1200 بطاقــة  املنظومة  ترفــد 

ميغاواط.
فيمــا اكــد مدير عام شــركة 
مصافــي الوســط عائــد جابر 
علــى تنفيــذ برنامــج اعــداد 
وتدريــب املــالكات الوطنية في 
الفنية  االختصاصــات  مختلف 
والهندسية وغيرها، بالتعاون مع 
ائتالف الشركات الكورية، بهدف 

املصفى  ادارة  مســؤولية  اناطة 
البرنامج  بحســب  واســتالمه 

اخملطط له.
وقــال املتحدث بإســم الــوزارة 
ينتج  املصفى  أن  جهــاد  عاصم 
ووقود  واحملســن،  العادي،  البنزين 
والنفــط  والــكاز،  الطائــرات، 
الصلــب  والكبريــت  االبيــض 
التبليط  وقــار  الســائل  والغاز 
الصناعي وغيرهــا من املنتجات 

قياســية  ومبواصفات  النفطية 
االجراءات  وبشأن  عاملية.  اوروبية 
االحترازية للوزارة للوقاية من وباء 
كورونا، اوضح جهــاد بان الوزارة 
وبالتعاون مع الشركة املقاولة قد 
اتخذت اجــراءات صحية صارمة 
حلمايــة العاملني في املشــروع 
من وباء كورونا، مع التأكيد على 
أســتمرار العمــل وتنفيذه وفق 

البرنامج اخملطط له.

وزير النفط: المصفى تغطي جزء كبير من الحاجة المحلية 
وتوفر المنتجات النفطية بمواصفات قياسية عالمية

خالل تفقده مشروع مصفى كربالء النفطي

أن المصفى ينتج 
البنزين العادي، 
والمحسن، ووقود 
الطائرات، والكاز، 
والنفط االبيض 
والكبريت الصلب 
والغاز السائل وقار 
التبليط الصناعي 
وغيرها من المنتجات 
النفطية وبمواصفات 
قياسية اوروبية عالمية.

برلين - رويترز:

النــاجت الصناعــي األملاني  تراجع 
مبعدل قياســي في نيســان بعد 
أن أجبرت جائحــة فيروس كورونا 
املستجد املصنعني بأكبر اقتصاد 
في أوروبا على وقف اإلنتاج، بينما 
وعرة  طريقــا  الشــركات  تتوقع 

برغم حزمة حتفيز ضخمة.

وأظهــرت األرقــام الصــادرة عن 
انخفاضا  اإلحصــاءات  مكتــب 
نســبته 17.9 باملئــة مقارنة مع 
الشهر الســابق. وكان استطالع 
أجرتــه رويترز توقــع تراجعا أقل 

قليال يبلغ 16 باملئة.
الســلع  مصنعــو  وســجل 
الرأسمالية أكبر تراجع في اإلنتاج 
وبنسبة بلغت 35.3 باملئة. وتراجع 
إنتــاج قطاع الطاقــة 7.2 باملئة 

والتشييد 4.1 باملئة.

وقالــت وزارة االقتصاد إن إجراءات 
كورونا  فيــروس  انتشــار  احتواء 
ُطبقــت منذ منتصــف آذار لكن 
بالكامل  للقيود ظهر  األكبر  األثر 

في نيسان.
وأضافت ”وصلنا ألدني نقطة. ومع 
لإلجراءات  التدريجــي  التخفيف 
الوقائيــة واســتئناف اإلنتاج في 
قطاع الســيارات يبــدأ التعافي 

االقتصادي اآلن“.
تعزز تلك البيانــات التوقعات بأن 

االقتصاد األملاني سيســجل أكبر 
الثانية  العاملية  احلرب  منذ  تراجع 

في الربع الثاني من العام.
وتتوقع احلكومة أن ينكمش الناجت 
احمللي اإلجمالي في 2020 بأكملها 
6.3 باملئــة بافتراض أن  بنســبة 
حزمــة التحفيــز البالغــة 130 
مليــار يــورو )146.69 مليار دوالر( 
ستســاعد األنشطة االقتصادية 
على االنتعاش مجددا في النصف 

الثاني من العام.

القاهرة - رويترز:
وكان اجلنيه بلغ أوج قوته حلقبة 
ما بعد حترير ســعر الصرف في 
 15.51 2016 عندما سجل  أواخر 
جنيــه للــدوالر في 21 شــباط 
املاضــي. ومنذ ذلــك احلني هبط 

اجلنيه 4.5 باملئة.
يقول محمد بدير العضو املنتدب 
لبنك عوده مصــر ”تراجع اجلنيه 
املصــرى مرتبط بأزمــة فيروس 

كورونا وتداعياتها“.
وتوقع بديــر أن يكون االنخفاض 
في ســعر اجلنيه مرحليا نتيجة 
العملة  تتجاوز  وأن  الظروف  تلك 

الحقا هذه الضغوط.
أضــرت اجلائحــة ببعــض أهم 
مــوارد النقد األجنبــي ملصر في 
الثالثة األخيرة، وبخاصة  األشهر 

نحو  تشــكل  التي  الســياحة، 
خمســة باملئة مــن الناجت احمللي 
املصريني  وحتويــالت  اإلجمالــي، 
في اخلــارج. وتســببت أيضا في 
عمليــات نــزوح كبيــرة للنقد 

األجنبي من أسواق الدين احمللية.
نائب رئيس  ويتفق إيهاب رشــاد 
إدارة مباشــر كابيتال  مجلــس 
هولدجن لالســتثمارات املالية في 
لتراجع  الرئيســي  الســبب  أن 
اجلنيه مقابل الدوالر هو تداعيات 

كورونا.
لكنه يعزو تراجع اجلنيه أيضا إلى 
اخلزانة  أذون  مــن  األجانب  خروج 
والســندات بجانب هبوط املوارد 
الدوالريــة مــن قناة الســويس 
والتحويـــالت  والســياحة 

اخلارجيـة.

وقال ”ســيكون لتراجــع اجلنيه 
تأثيرات ســلبية مباشــرة على 
املعيشة“،  ومســتويات  األسعار 
مشيرا إلى تأثر معدالت التضخم 
في مصر بســعر الصــرف نظرا 

لالعتماد الكبير على االستيراد.
وتوقعــت مذكــرة بحثية لبنك 
اتش.اس.بي.سي األسبوع املاضي 
أن يسجل ســعر صرف العملة 
16.5 جنيه للدوالر في األســابيع 
املقبلــة و17.5 جنيــه بنهايــة 
العــام، بدال مــن 17 جنيها في 
التوقعات السابقة، مع ميل نحو 
وتيرة انخفاض أشد في النصف 

الثاني.
البيانات  أن  املذكــرة  وأضافــت 
ضغوط  علــى  الضوء  تســلط 
جائحة كوفيــد19-، إذ تظهر أن 

التجارية  والبنوك  املركزي  البنك 
ســحبت أكثر من 21 مليار دوالر 
آذار  في  األجنبيــة  أصولهم  من 
ونيســان لإلبقاء علــى العملة 
مســتقرة فــي مواجهــة نزوح 

مطرد لرؤوس األموال.
وقــال عدد من متعاملي ســوق 
الصرف لرويترز إن السوق السوداء 
شــهدت خــالل األيــام املاضية 

مضاربات عنيفة على الدوالر.
لكن احتياطيــات البنك املركزي 
تظل من الضخامة مبا يســمح 
برغم  العملــة،  بتدعيــم  لــه 

انخفاضها األخير.
وهبطــت االحتياطيات األجنبية 
إلــى 36.0037 مليــار دوالر فــي 
نهاية أيار، بعــد ذروة عند 45.51 

مليار دوالر في شباط.

تراجع قياسي للناتج الصناعي األلماني

تراجع الجنيه المصري أمام ضغوط كورونا

الصباح الجديد - خاص:
املاليزية  بترونــاس  قامت شــركة 
املشــغلة حلقل الغــراف النفطي 
بالتعــاون مع شــركة نفط ذي قار 
بتجهيز مستشــفى احلســني )ع( 
من  بعدد  احملافظــة  في  التعليمي 
الكرفانات كأماكن للحجر الصحي 
باصابتهــا  املشــتبه  للحــاالت 
بفايــروس كورونا )COVID 19( كما 
تعتزم أيضاً البــدء بحملة لتعفير 
القــرى احملطية باحلقل ستشــمل 
30 قرية ولفترة اسبوعني  اكثر من 

تقريباً«.
جــاء ذلك ضمــن إلتزام شــركة 
اجملتمع  بتروناس مبســؤوليتها جتاه 

احمللي في احملافظة، ومنها مشاركة 
اجلهات الصحية في حملتها للحد 
من انتشــار فايــروس كورونا، وذكر 
برنامجاً  أنها »نفذت  بيان للشركة 
الرفاعي في  لتجهيز مستشــفى 
شــمال احملافظة اذ شــمل جتهيز 
الوقايــة  مبعــدات  املستشــفى 
الكفوف  تضمنــت  الشــخصية 
والكمامات الطبية وبدالت الوقاية.

وأوضحت الشــركة فــي البيان » 
تزامنا مع ازمة )COVID 19( وشهر 
رمضــان املبارك مت توزيــع نحو 800 
سلة غذائية على العوائل املتعففة، 
جاء البرنامج ضمن سلسلة برامج 
املســاهمات االجتماعية السنوية 

التي تقدمها الشركة«. 
وتابعــت ان »برامــج املســؤولية 
منطلق  مــن  جاءت  االجتماعيــة 
حتفيــز النمو االقتصادي وحتســني 
نوعية حيــاة اجملتمعات احمليطة ما 
يعد ذلك ضرورياً الستدامة عمليات 

الشركة«. 
ومضــت بترونــاس الــى القول أن 
احتياجات  تعكــس  البرامج  »هذه 
وشــواغلها  احملليــة  اجملتمعــات 
التحتية،  البنيــة  مثل:  وأولوياتها 
وتأهيــل وتطويــر املــدارس، ورفع 
مســتوى الرعاية الصحية ومرافق 
والتي  وغيرهــا  الصحي  الصــرف 
تقدماً  بترونــاس  حققــت فيهــا 

ملحوظاً منذ عام 2013«.
كما تســتمر بترونــاس في تقدمي 
باعتبارها  الصحيــة  املســاعدات 
بالغة األهميــة ومن اجلدير  أولوية 
العام  نهايــة  انهــا نفذت  بالذكر 
املاضي برنامجاً للرعاية الطبية في 
قضاء الفجــر في محافظة ذي قار 
متاشــياً مع االحتياجات األساسية 
للمجتمــع، إذ ســّلمت بترونــاس 
)PCIHBV( الــى املركــز الصحــي 
التابع لقضاء الفجر بعض املعدات 
الطبية الضروريــة والتي تضمنت 
ســرير طبي متنقل، جهاز فحص 
الــدم الشــامل وجهــاز التبخير 

الدوائي.

تقـرير

شركة بتروناس تجهز عددا من المستشفيات بكرفانات للحجر 
ومستلزمات الوقاية الصحية

بالتعاون مع شركة نفط ذي قار
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ثقافةدراسة
 قراءة

اصدار

دراسة

1 - التســامح احلضاري الذي تتمتع به كل 
شــعوب األرض ما عدا منطقتنا العراقية أو 

العربية أو الشرق أوسطية عموماً. 
2 - النســاء اجلميــات األنيقات املصقوالت 
بلون البرونز وقد تكاتفت أشــعة الشمس 

السافعة وأوخام البحر على صنعه. 
وعن التســامح احلضاري نقرأ: ))كانوا شعباً 
املعشر، طيبني،  اجتماعياً، لطيف  مســاملاً 
البوذية، يعيشــون  الديانــة  أغلبهم مــن 
بســام مع أقلية إســامية ومســيحية 
وهندوسية، يتركون خجاً على وجوه الغرباء 
الذيــن ينظرون إليهم بدهشــة فا يجدون 
في بلدانهم مــا يجدونه هنــا((. )ص110(. 
))اخترقني اليأس قطرة بعد قطرة، أثقلتني 
الطرق املســتحيلة، مضطرب اإلحســاس 
قابعاً في محاضن يرّش في العينني احملدقتني 
باجلــواب: »ما أنا إال غريب ينتظر يداً متتد إلى 
صدره، تقلع قلباً جرحته األشــواك، ضمدته 
املرافئ، يريد غرز أفكاره بني السحر واجلمال، 

ال لشيء فقط للنسيان((. )ص126(. 
أما عن النساء اجلميات املصقوالت باألناقة 
فنقرأ: ))لــم أك أعلم أن هناك أرضاً في هذا 
الوجــود بهذا اجلمال وهــذه الهيئة البهية 
وتلك الوجوه احلمراء واألجساد البرونزية، إال 
حلظة جتاوزي بوابة امليناء((. )ص113(. ))هناك 
نساء نصبت شــراك الهوى، حمر ممشوقات 
تعانق رجاالً ال يقّلون عنهن جماالً، وهنا فوق 
الرصيف رأيت عشــقاً يترك ظل عناق ورنني 
قبات((. )ص113(. ))كانــت احملال تلتمع من 
الداخل، واحلانات تخرج منها نســاء نصف 
عاريات يقهقهن ضاحكات ناعمات مترنحات 
وأخريــات راقصــات فوق صدور رجــال تفور 
))الكل  بعدها(.  وما  مســتمتعة((. )ص115 
يضحك ويقّبل شفاهاً حمراوات في أجساد 
مضيئة كالبلــور، تتحرك على أحلان تنهض 
إليها العيون، تتوسدها املهج متسعة تثير 
في داخلي شعوراً كان غريباً يجعلني خاضعاً 
للبقاء مبكاني حتت قوة سحرية محاطاً بكل 
ما يرغب به مثلي ممن يريد االستمتاع. نساء، 
نبيذ، جمــال، ضحكات، رقص، موســيقى، 
كل األشــياء كانت رائعة في حرية الطيران، 
واألروع ال أحد يعرفك على وجه التصرف في 
الفرح الذي يسهم في التحليق بعيداً عند 
فضاء مكهرب فوق الطــاوالت، كنت أحدق 
مبن حولي كمن يحدق في لوحة كبيرة رائعة 
اجلمال أصيب بالدهشة ضاحكاً مرة وأخرى 
أعود لإلنبهــار صامتاً، ولكن ريتــا ما زالت 

تتشكل أمامي واضحة((. )ص116(. 
إنَّ ما يدفع املؤلف احلقيقي واملؤلف الضمني 
والسارد العليم، وكلهم يتكثفون في صوت 
واحد، في )بحــر أزرق... قمر أبيض(، بوصفها 
رواية سيرية أو رواية رحلة في بحار العالم أو 
بوح سنتمنتالي  واستذكارات  يوميات  رواية 
)عاطفــي مفرط(، أنه يحــاول )وأقصد هذا 
نقل هواجســه ومخاوفه  املكثف(  الصوت 
ومكبوتاتــه الدفينة إلينا عن طريق مفردات 
تختفي بالبحر بوصفه خــزان لغة، ألن كل 
ما لديه هي الســفينة واألمواج والعواصف 
وطيور البحر واألسماك، وما يحتاج اليه هو 
اســتخدام هذه املفردات البحرية كطريقة 
لتجــاوز اللغة –األم، لغة الكتابة، وســبب 
ذلك إنَّ االستعارات الرئيسة في الرواية هي 
»التحدث مــع البحر« واســتخدام الصراع 
البحر كصور توحي  مع عواصف وهيجانات 
مبعاٍن ضمنية. إنه يجاهد في تخطي املاديات 
اجلاذبة لليابسة، لكن الطريقة الوحيدة التي 
ميكنه بها نســيان اليابســة وهمومها هي 
االنغمــاس بالبحر وطبيعته املادية اخلالصة 

ذات اللمسات الغامضة جداً، فمادية البحر 
هي ليست مادية اليابسة. 

إنَّ مشكلة املشــاكل في سرديات »حسن 
البّحار« جميعاً تكمن في مواجهة الســارد 
العليم )وهو مبأر علــى أنا القصة واملؤلف 
الضمني وحسن البّحار نفسه كما أسلفنا( 
كيفيــات التعبير عن نوع احلــب الذي يكّنه 
المرأة واحدة أو لكل النساء اللواتي ينتظرنه 
على السواحل العاملية، في املوانئ النظيفة 
باإلنارة الساطعة، وجميعهن من  املتوهجة 

املغويات احملترفات املصممات  البحر  حوريات 
لصيد الرجــال املكبوتني احملبطني، املتفننات 
في منح احلب للزبائن عامري اجليوب: ))كانت 
روحي تــرزح حتت ضغط رغبــات مكبوتة((. 
)ص144(. ))لــم يبــق على وجــه األرض في 
عقلي سوى وجه امرأة تنتظرني عند اجلهة 
األخرى، قد جتهــز الطعام أو تقدم الطلب أو 
حتى نائمة، أو على دراجتها تسير، واقفة بني 

الشجرة والظل((. )ص146(. 
وكيفية التعبير عن نــوع هذا احلب: هل هو 

حب روحي أم حب جســدي؟ )وهذه أثنينية 
تبعثر نثر »حســن البّحار« وتربك اســلوبه 
الكتابي وتفتت متاســك عــرض األحداث(، 
فالروح هــي دائماً على احملك في مونولوجات 
الرواية التي نحن بصدد مقاربتها أو األعمال 
التي ســبقتها والتي حلقتهــا، هناك التردد 
في اتخاذ القــرارات بصدد موعد غرامي مع 
امرأة، وهناك اخلشية من شيء ما مجهول، 
والروح صعب سبر أغوارها، واحلوافز اجلسدية 
الوصفية  الوقفــات  املفروشــة على طول 
واملشــاهد املكانية وحلظات اإلستغراق مع 
باإلفتراش  واألحام  بالذكــر،  جديرة  النفس 
بالنســبة  واجملاســدة حقيقــة شــبقية 
لفتى يعشــق اجلمال، والشــكوك القرائية 
أصبحت معتقدات شائعة عند متصفحي 
املواقــع االلكترونية التي مــا أنزال اهلل بها 
من ســلطان، وذلك األمر يوضــح التطابق 
بني الروحي واجلســدي عند ســارد مهووس 
باجلسدانية )اجلنسانية(. وال تسعفنا خامتة 
الرواية عندمــا يختار البطــل اإلنحياز إلى 
البوذيــة األندنوســية واإلرتباط بها  »ريتا« 
املدرة  إياها علــى مهنته  كزوجة مفضــاً 
للمال كمهندس بحري )املهنة التي استقال 
منها نهائياً(، وهجرة الوطن واألهل واألحبة 
واالستيطان معها في وطنها. فهذه اإلشارة 
ال توحي إلى إنَّ هناك فعاً روحياً انتصر على 

فعل جسدي. 
إنَّ نقل الرغبات واألحاســيس الروحية غير 
امللموسة إلى داخل النص بطريقة تشوبها 
الغرائز املادية تؤكد علــى أن املؤلف املعني 
قد تقبل حقيقة أن لديه –فقط- املادة التي 
عن طريقها ميكنه نقل الرغبات واملشــاعر، 
وإن كانــت مهمــة ايجاد الطــرق الناجعة 
لنقل اجليشــانات العاطفيــة قد أصبحت 
متثل املشــكلة األساســية ملعظم الكّتاب 
املعاصرين، ألن ذلك –ونقولها بكل بساطة- 
مرتبــط مبــدى نضــج الوعي السياســي 
واإليديولوجي لديهم. فالرواية أو أية قطعة 
ســردية ليســت رســالة غرامية بسيطة 
ومســيطر عليها، نحاول أن نبث من خالها 
لواعج دفينة ومكبوتة المرأة مشتهاة، وإمنا 
هي رســالة ثقافية نوجههــا لكل أطياف 
ينتظر  اجملتمع وتفرعاته اجلهويــة: فاجملتمع 
منــا أن ندلو برأينا ونطلق قولتنا، وهو ضليع 
وخبير بفرز القمح اجليد عن الزؤان الفاسد. 
ولكــن حســن البّحار ســيبقى مبدعاً في 
مجال السرد واســتطاع مبكراً أن يشق له 

طريقاً ويحقق جناحاً كبيراً مبوهبته. 

د. سمير الخليل

يواصل القاص والروائي »حســن البحار« في 
ســرديته )بحر أزرق... قمر أبيــض(، )الصادرة 
عن الدار العربيــة للعلوم ناشــرون، بيروت، 
2014(، ما ابتدأه فــي مجموعته القصصية 
 .)2012 )مــرام/  وروايته   ،)2011 )الدردبيــس/ 
فــي مجموعته  ومــا ســيحاول مواصلته 
القصصية الثانية )الريح تترك فوق الطاولة/ 
 ،)2017 )النوتــي/  الضخمة  وروايتــه   )2017
والتعاطي  ذاتها،  واملغامرات  نفسه،  املوضوع 
مع اللحظــات املتطرفة من التجربة الفردية 
عندما يتحّول الواقع، كل الواقع، إلى هذيان. 

لقد أثبــت املؤلف في كل ســردياته، قصة 
قصيرة بعد قصة قصيــرة، ورواية بعد رواية 
بأن النتاج األدبــي اإلبداعي ليس صورة طبق 
األصل أو محتملة من احلياة املعيشــة بل هو 
شــيء مختلف متاماً، إنه انطباع شــخصي 
أو متثيات ذهنيــة حتاول  مباشــر للحيــاة، 
البرهنة على صــدق أو جناح فرضيات أنتجها 
عقل املؤلف. إنَّ ما يهم املؤلف الســردي هو 
النســق الذي يرجع إليه ويأخــذ منه لتجاوز 
األجناسية األدبية أو الشكل األدبي أو إليصال 
فكرة توضيحية أو مفهــوم غائم. مبعنى أْن 
يكون النص السردي وعاء لفكرة مفاهيمية 
وليس لقصة. إنَّ الشــيء اجلوهري في السرد 
الذهنية  التمثيات  البحار« هي  عند »حسن 

وليست التمثيات الواقعية. 
املؤلف مبغامراته السردية- البحرية يحاول أن 
يفلت من منطية الكتابة، ومنطية احلياة، فهو 
إبتكارياً مســتقاً عن املتعارف  ياحق هدفاً 
عليه في الكتابة الســردية، واملتعارف عليه 
في العالم اخلارجي، فاإلنتاج اإلبداعي –عنده- 
يوجــد حيث يوجــد االختــاف وال يوجد في 
التطابق، فإبداع القصــص والروايات يعتمد 
على احلبكة غير الناجــزة، واملأزق املعقد غير 

احمللول، واحلدث الذي ليس له نهاية. 
اخلطاب الســردي الذي تعتمده رواية الرحلة 
)بحر أزرق... قمر أبيض( يستند إلى حقيقتني 
ذهنيتــني عميقتني اجترحهمــا املؤلف من 
خال جتاربه مع فوضــى التلوثات واحتكاكه 
مــع الواقع احملتــرق: ليس هناك شــيء ممتع 
ومبهج ويثير االنتبــاه ويعطي معنى لعبث 
احلياة في داخل الوطــن، وإمنا يوجد الفردوس 
هنــاك ينتظرنا في اجلانب اآلخــر من احلدود 
املّرسمة دولياً. وفردوس »حسن البّحار« يتوفر 
على ميزتني جذابتني ســاحرتني ال يتحصان 

في أي مكان آخر هما: 

الحدث الذي ليس له نهاية في »بحر أزرق.. قمر أبيض«

صــدر حديثاً عن دار الكتــاب في تونس، 
املتوســط  بالشــراكة مع منشــورات 
لرواية  التونســية  الطبعة  إيطاليا،  في 
»البيريتا يكسب دائماً« للكاتب التونسي 
الرواية عن  الرياحي، وقد صــدرت  كمال 
املتوّسط نهاية سنة 2019 في طبعتها 

العربية.
»هي رواية ســوداء تتلّبسك وكأّنها روح 
والهدوء«  السكون  تأبى  متمردة  غاضبة 
وهي »قراءة للمشــهد العام بعد الّرجة 
التي أحدثها الشــعب بإســقاط نظام 
بن علي وتغيير مجــرى األحداث«. هكذا 
تصــف الناقــدة التونســية ابتســام 
الوســاتي رواية »البيرتا يكسب دائماً«. 
أمــا الكاتــب العراقي كه يــان محمد 
فيذهــب إلى التســاؤل، بأنهــا: »رواية 
سوداء جتعل اجلنس أداة لقول السياسي 

السيستم/ عودة  وتســجل  والثقافي، 
النظام القدمي إلى تونس الثائرة. فهل هي 
إنذار في صيغة إبداعية؟ أم وصف لواقع 
حقيقي قوض مبادئ الثورة باســتعادة 
أكثر رموزها شراســة«. في حني كتبت 
الكاتبــة واملترجمة الفلســطينية رمي 
غنامي، واصفــًة الرواية بأّنهــا: »مقولة 
في غاية األهمّية حول اجلســد، حدوده، 
تصنيفه، وعاقته بالّسلطة، إرادة القّوة، 
اجلنســّية،  الغريزة  الغضــب،  العنف، 
أشــكال املوت بني االنتحــار، واالغتيال 
والقتل العشــوائّي.« مضيفــًة: »ومن 
خال الرائحة، التي تتحّول هي نفسها 
إلى جســد، تتحّقق في الرواية سلطة 
القمع ودميقراطّيــة اللذة ووجع املعاناة 
على نحو عادل، بني النساء والرجال، بني 
القامعني واملقموعني، أصحاب السلطة 

وأصحاب الَقلم«.

وبتفكيــك العنوان يتضح أنَّها ســيرة 
ل بني أيٍد كثيرة،  ٍس مشــبوٍه يتنقَّ مسدَّ
ٌس  تخســر كّلها ويكســُب هو. مسدَّ
ملعــوٌن ملّطخ بتاريٍخ مــن االغتياالت 
والتصفيات. وبني أشباح الدولة األمنية، 
التي تتسّلل إلى أحاِم الثّوار واملواطنني 
احلائريــن لُترعبهــم، تُســتعادُ في جوٍّ 
مشــحون بالتوّتــر والغضب القصص 
احلقيقية الغتيال املناضلني السياسيني 
ومحــاوالت تغييبهــا وإبقائهــا طــيَّ 

النسيان.
»البيريتا يكســب دائمــاً« كما جاء في 
العربية: نصٌّ شرِّير  الطبعة  بيان صدور 
عــن الفوضــى والغضب، عــن العنف 
والفشل، عن احلب والشر، عن الرصاص 
ـا  واجلنـــس والثـورة، وعـــن األدب. ورمبَّ
عـن حيـــاٍة سائبـة؛ هذه التي يُطاردُها 

البيريتا.

أخيراً، جاءت الرواية في 240 صفحة من 
القطع الوسط.

من الرواية:
رائحتــه مازالــت عالقــة بأنفــي، ال 
إلى  تغادرنــي، كّلما ســحبُت هــواء 
الرائحة، وعادت  صدري، احتلَّْتني تلك 
لـــي كـــل العذابات التـــي عشُتها 
ر في شـــيء قبل أن  ليلتها. لــم أفكِّ
إليه اخلطــاب للنشــر. كنُت  أرســل 
منفعالً مبا وصلنــي من معلومات عن 

البيريتا.
رمّبــا حان الوقــت ألعترف لكــم أنني 
ــاش قبــل عملــي فــي  أعــرف احلشَّ
أيَّام عملي  أعرفه  الواشنطوني. كنُت 
الّصحفّي كُمحّلل سياسّي. معرفته 
نْتني من كتابة  بالصحافة الغربية مكَّ
املقاالت الّسياسّية، وشّقْت لي طريقاً 

إلى العاملّيــة التي لــم تكتمْل، وهي 
نفسها التي تسبَّبْت في ما حدث لي، 
وحّولْتنــي إلى مكان آخــر، وإلى ما أنا 
عليه اليــوم. كتبُت املقال، ورميُتُه إلى 
ــاش، لُيعّده للّنشر في صحيفة  احلشَّ
خارج البالد، ومنُت. نهضُت صباحاً، أعدُّ 
الدوش. لم أفتح الكومبيوتر، ألعرف إن 
كان قد نشر املقال أم ال. ظّل املاء بارداً. 
تركُت احلوض عارياً، أبحث عن زرّ معّدل 
احلرارة في الشرفة. لم يكن معي أحد 
في البيــت. كانت زوجتي وقتها تغيب 
كثيــراً عن البيت، بســبب شــجارنا 
املتواصل. تقول إّن مجالســة الكناغر 
صارَت أرحم من مجالستي، وإنني لم 
أعد إنســاناً يُطاق، وإّن الوقت قد حان 

ط له منذ زمن. لُتنّفذ ما كانت تُخطِّ

يوسف عبود جويعد

فــي جتربته اجلديــدة، وباكــورة أعماله 
الســردية الروائية، يقدم لنا الروائي كرمي 
للضباب(،  اآلخــر  )الوجه  روايتــه  صبح 
في ثيمة جديدة وغيــر تقليدية، وفكرة 
مختلفة، حيث اســتطاع أن يجد وجًها 
آخر ألحداث لم يتناولها أحد من الساردين 
في مجال فن صناعــة الرواية، من حيث 
الزمان واملكان  الشكل واملضمون، وحتى 
والشخوص، لنكون معه في أجواء روسيا 
البيضاء حيــث الصقيع والثلج والبحث 
عــن الدفء، والبــرد الدائــم، ومن خال 
متابعتنا لهذا النص، جند اللمسات التي 
ميكــن لها أن تكون حالــة متفردة، وهي 
استحضار التاريخ املكاني لكل بقعة أو 
مدينة أو دولة تطأها األحداث، وبشــكل 
الرؤية الفنية املتبعة  يضع أمامنا صدق 
في الســياق ملســيرة احلركة السردية، 
وغزارة املعلومات التاريخية التي تسهم 
في زج املتلقي وسط األحداث وهو يعرف 
أين هو وفي أي بقعة من األرض سيكون:

)ملن لم يســمع بقرية »باشفيا« أو لم 
يُسعفه احلظ بزيارتها، فإنها تعد األجمل 
في الريف السوفيتي، هي وقرى »كولبينو، 

با  لومونوســوف، هوف،  كرونشــتادت، 
فلوفســك، سترودســك، وبوشكني، » 
السيارة  بطرسبرج،  سانت  مدينة  تتبع 
تقطع املســافة بني املدينة و«باشفيا« 
في عشر دقائق إذا كان الطريق سالكاً، 
وهو ليــس كذلك دائماً، ال ســيما في 
أشــهر الشــتاء، إذ يغطــي الثلج كل 
شــيء، وفي أكثر من نصف مســافته، 
مير وســط غابات من أشــجار الصنوبر 
والسرو والبتوال، هي الغابات التي ميارس 

فيها اللواء هواية الصيد.( ص 24 
وهكذا نكون مع تلك التفاصيل املكانية 
األحداث  إلى  لوصولنا  متهيداً  وتاريخها، 
التــي تدور فــي رحاها، وهــي تفاصيل 
في  األكثر طغياناً  النســيج  شــكلت 
املتلقي  النص، وهــي حالة تهيــأ  هذا 
باستقبال النص السردي بشكل أفضل، 
ثم ندخل بيت اللواء وأســرته في أجواء 
وفضــاء وحياة وطقوس، روســيا وتلك 
القرية التي مر ذكرها، لنكتشف الحقاً 
أن هذه األســرة املكونة من األب اللواء، 
والكونتيســة األم واالبنة كريســتينا، 
واألخــوة الثاثة، هي نقطــة انطاقنا 
ومركز األحداث والبؤرة الرئيســة، التي 
ســوف ننطلق من خالها ملتابعة هذا 

النص.

إن مــا قدمه الروائي يشــير بشــكل 
واضح، إلى أنه سوف يخوض غمار جتربة 
سردية، تدور أحداثها، خارج مكانه الذي 
يعيش، وهذا األمــر يتطلب قدرة فائقة 
من الوعــي، وخزيًنا كبيرًا من املعلومات 
التــي تكون أشــبه باحلالة املســاندة 
واملســاعدة واملساهمة في حتقيق حالة 
من النضــوج في النص، وعليه أن يكون 
صادًقا ودقيًقــا في عملية نقل األحداث 
بشــكلها الصحيح، ألن املتلقي سوف 
ينتقل معــه إلى روســيا، وقد جنح في 
هذه املهمة، وعملية التمهيد ال تقتصر 
أنها شــملت  بنقل املكان وتاريخه، بل 
التي  التفاصيل  حياة هذه األسرة ونقل 
والتشــكيل  التكوين  تشــكل عملية 
لهذا النص، فبعد أن تكبر كريســتينا، 
الســوري  اجلامعي  باألســتاذ  تلتقــي 
ثروت طوقان وتنشــأ قصة حب بينهما، 
األديان  اختاف  ورغــم  بالزواج،  لتنتهي 
بينهما فهي مسيحية وهو مسلم، إال 

أن هذا ال يعيق االرتباط. 
إن أحداث هذا النص السردي، أشبه مبن 
يريــد أن يدخل البحر، ويبــدأ من حافة 
جرف هــذا البحــر، وينزل رويــداً رويداً، 
خطوة بخطوة، حتى يغطيه املاء ويصل 

القاع ليستكشف ويسبر أغواره. 

فاألحداث ما زالــت في بدايتها، وما زلنا 
ننتظر املزيد، فبعد أن تتم عملية الزواج 
)روزالني(،  أسماها جدها  بطفلة،  يرزقان 
من هنا تكون احلبكة قد اكتملت ودخلنا 
املرحلة الاحقة من األحداث، وهي حالة 
التأزم والتي فيها تشتد األحداث وحتتدم، 
وهي فــي خط تصاعــدي، حيث تتوفى 
األم كريستينا وتعيش روزالني في كنف 
جديها لتنال الرعاية واحلنان، إال أن األب 
ثروت يســتطيع إقناع األسرة بأن تنتقل 
معه إلــى وطنها البديل ســوريا، وهو 
متزوج من امرأة سورية ورب ألسرة بثاث 

أوالد، مع زوجته ميساء. 
وحتمــاً أن انتقال روزالــني من موطنها 
األصيل إلى الوطن البديل، ســتجد فيه 
صعوبة ومعانــاة كثيرة، أهمها اختاف 
الطقس من البرودة الشديدة، إلى احلرارة 
اخلانقــة، ومعاناة كثيــرة أخرى، أهمها 
التعامل القاسي الذي واجهته من زوجة 

أبيها وأخوتها الثاث:
)كيف يُقتلع املرء من جذوره؟ ال رغبة لي، 
أنا فتاة الثامنة عشرة، أن أبدأ مذكراتي 
هذه بفلســفة وجعي، بسؤال ال طائل 
منــه بعد ثمان ســنوات مــن اقتاعي 
من وطن حنون عشــت فيه أروع أعوام 
طفولتــي وجزءاً مــن مراهقتي، ونقلي 

كشــجرة من دون جذورهــا، إلى » وطن 
بديل«. 

وقــد وجد الروائي مســاحة واســعة، 
وفرصة جديدة، ومن خال ما تراه روزالني 
من أحداث في ســوريا والبلدان العربية، 
والتي شــهدت الربيع العربــي املزعوم 

سيء الصيت.
ثم نعيــش حجم التفاصيــل واملعاناة 
التي عاشــتها روزالني التي سوف تبلغ 
ذروتها في خامتة تلك األحداث، كما يجد 
الروائــي أن الروايات ال ميكن لنا أن نكتب 
في نهايتها )انتهت(، ألن احلياة مستمرة، 
أحداثها  يعيشون  الذين  الشخوص  وأن 

ما زالوا أحياء. 
ومن التســاؤالت التي يجــب أن تطرح 
في هذا النص، هــي: أن مذكرات روزالني 
والتي وجدنا إشــارة من الروائي بأن هذه 
األحداث منها، لم تدخل حيز النص، وإمنا 
جاء ذكرهــا قرب انتهائها، وبينما ندخل 
األحداث دون أن نحس أنها من ضمن تلك 
يكون  ورمبا  الثاني  والتســاؤل  املذكرات، 
متويًهــا، إن أحداث هذا النص تدور رحاها 
في روسيا وسوريا، إال أنها كتبت في بلد 
ثالث، ولكننا نحــس بوجودها وواقعية 

وصدق ما حدث فيها.

»البيريتا يكسب دائمًا« لـ كمال الرياحي

روسيا والثلج والبرد في »الوجه اآلخر للضباب«

المؤلف بمغامراته السردية- 
البحرية يحاول أن يفلت من 

نمطية الكتابة، ونمطية الحياة، 
فهو يالحق هدفًا إبتكاريًا 

مستقاًل عن المتعارف عليه في 
الكتابة السردية، والمتعارف 

عليه في العالم الخارجي، 
فاإلنتاج اإلبداعي –عنده- يوجد 

حيث يوجد االختالف وال يوجد 
في التطابق، فإبداع القصص 

والروايات يعتمد على الحبكة 
غير الناجزة، والمأزق المعقد غير 

المحلول، والحدث الذي ليس له 
نهاية. 

غالف الرواية
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منوعات

المباشرة باعمار كنيسة السريان 
األرثوذكس في نينوى

أعلنت بلديات نينوى،  عن املباشــرة باعمار كنيســة 
السريان االرثوذكس واعادتها الى وضعها السابق.

وقال مديــر بلديات نينوى عبدالقــادر دخيل في بيان 
اطلعت عليه » الصباح اجلديد » ، إن “احدى شــركات 
االعمار في وزارة االعمار واالسكان وبالتعاون مع اجلهد 
الهندسي في بلديات احملافظة باشرت اعمار كنيسة 
السريان االرثوذكس واعادتها الى وضعها السابق بعد 

االنتهاء من رفع االنقاض منها”.
وأضاف دخيل، أن “الكنيسة تعرضت الضرار كبيرة من 
قبل عصابات “ داعش” االرهابية في بلدة القوش شمال 
املوصل”، منوها الى “اعادة اعمار السياجات اخلارجية 
والداخلية واملباني القريبة والتابعة للكنسية أيضا”. 

طفل كيني يبتكر آلة لمكافحة كورونا
حصــل طفل كيني يبلغ من العمر تســع ســنوات 
على جائزة رئاســية، لصنعه آلة غسل يدين خشبية 
للمســاعدة في احلد من انتشــار فيروس كورونا في 

البالد.
فعلى الرغم من الفقر املدقع، ابتكر الطفل ستيفن 
آلة من اخلشب تسمح بإمالة دلو من املاء باستخدام 
دواســة قدم لتجنب اســتخدام األيدي بغية تقليل 

انتقال العدوى.
برامج  الفكرة بعد مشــاهدته  الطفل  واســتوحى 
تلفزيونية عــن طرق جتنب اإلصابــة بالفيروس، وأفاد 
ملوقع BBC بأنه »سعيد للغاية« حلصوله على جائزة 
رئاســية.وقال ســتيفن واموكوتا: »لدي اآلن جهازين 

وأريد صنع املزيد«.

رجل يعثر على 40 أفعى في مكّيف 
الهواء

في حادثة صادمــة، عثر رجل في الهنــد على أفعى 
صغيرة داخل منزله وســرعان ما اكتشف وجود نحو 

40 أفعى أخرى داخل مكّيف الهواء.
وفي التفاصيــل، أوضح شــرادهاناند، وهو مزارع من 
قرية بافلي خورد فــي منطقة ميروت، أنه رصد أفعى 

على أرضية غرفة نومه وقام برميها خارج املنزل.
وتابع الرجل سرد تفاصيل احلادثة، مشيراً الى أنه بعد 
عودته الى غرفة النوم عثر على 3 أفاعي على سريره.

بعد ذلــك، بدأ الرجــل باحلبث عن مصــدر األفاعي، 
ليكتشف في النهاية وجود نحو 40 أفعى تعيش في 

مكّيف الهواء.
وقال شــرادهاناند إنه متّكن من اإلمســاك باألفاعي 

مبساعدة اجليران وإطالقها في منطقة غابات قريبة.
وفي هذا السياق، فقد لفت طبيب بيطري محلي الى 
أن أفعى وضعت، على مــا يبدو، البيض داخل مكيف 

الهواء، الذي لم يتم استخدامه ألشهر.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد :

طوابير طويلة ومتاجر خالية من 
الدراجات  باعة  فحتى  البضاعة: 
التهافت.  هــذا  يتوقعــوا  لــم 
أصبحت  الهوائيــة  فالدراجــة 
وسيلة نقل الســاعة وفائزة في 

وقت األزمة خالل وباء كورونا.
البالغ  افتخار ميتطي ماتس  بكل 
من العمر ســبع سنوات دراجته 
اجلديدة التي تلمــع باللون األزرق 
مثــل اخلوذة التــي يضعها على 
»دراجة شرطة حقيقية«،  رأسه. 
الدراجة  ويســوق  ماتــس  يقول 
بيع  داخــل محل  بجولة  للقيام 

الدراجات.
دراجات  ألن  محظــوظ،  ماتــس 
األطفــال باتــت فــي األثناء في 
العديد مــن احملال فــي كولونيا 

بضاعة نادرة. 
وحتى الكبــار الذين يبحثون عن 
منــاذج معينة أو عــن قطع غيار 
وجب عليهم توقع االنتظار طويال 
الطلب  ألن  عليهــا  للحصــول 
كبير جد. »لن أنســى أبدا اليوم 
احملل«،  فيــه مجددا  الذي فتحنا 
محل  من  هوب  كريستوف  يقول 
الدراجــات »Relater«. »لقد كان 

مثل انهيار سد«.
محال  على  وجب  أسابيع  وطوال 
الدراجات في أملانيا اإلغالق بسبب 
الفترة  فــي  وذلك  كورونــا،  وباء 
عادة  فيها  ينطلــق  التي  بالذات 
موسم البيع في الربيع. »وبسبب 
بالطبع  اإلغــالق حصل  إجراءات 
ازدحام«، كما يقــول البائع. واآلن 
ليس  ولكن  للغاية.  كبير  اإلقبال 
طقــس الربيــع اجلميــل ورغبة 
الشراء لدى الناس فقط هما من 

يدفعهم لطلب الدراجة.

وسيلة نقل الساعة
الدراجة  »بســبب كورونا حتولت 
إلى وسيلة نقل الساعة«، يقول 
ديفيد أيزنبيــرغ من احتاد صناعة 
»وهذا  ويضيف:   ،DWلـ الدراجات 
ال نالحظــه فقط في الشــوارع، 
بل أيضا من خالل التهافت على 
والبعض  الدراجــات«.  محــالت 

الدراجــة للهروب من  يقفز فوق 
ركــود البيت والبقــاء في لياقة 
بدنيــة جيدة. وآخــرون يرفضون 
في  اإللزامية  الكمامــة  وضــع 
وسائل النقل العمومي. »ولذلك 
يصعد النــاس اآلن فوق الدراجة، 
عوض التنقل مثل الســابق عبر 

قطار األنفاق إلى العمل«.
وفي ظل أزمة كورونا زوج وزوجته 

في  بالدراجة  بجولــة  يقومــان 
قرانهما  عقــد  بعد  فرانكفورت 
مباشرة في منتصف أيار 2020، اذ 
كثير من املدن األملانية الكبرى مت 
تشييد الطرق اخلاصة بالدراجات. 
وفي وسط مدينة كولونيا تسود 
حركة سير كثيفة، وسائق دراجة 
مجبــر على الفرملــة بقوة، ألن 
مجموعــة من الراجلــن ـ بدون 

النظر إلــى اليمن أو اليســار ـ 
تريد جتاوز طريــق الدراجات. وفي 
اخللف تدفع ســيدة شابة دراجة 
لم تشــتريها  وهي  خارج محل، 
بل استأجرتها للتو. »ال ميكن لي 
الذهاب بها لألســف إلى العمل، 
ألنني مازلت أعمــل من البيت«، 
تقول إينس. ومبا أن دورات الرياضة 
ماتــزال متوقفة، فإنهــا تبرمج 

للقيــام بجــوالت بالدراجة على 
طول نهر الراين.

 »Swampiest« شــركة  لــدى 
 20 نحو  مقابل  الزبائــن  بإمكان 
دراجة.  استئجار  الشهر  يورو في 
في  وممكنة  مجانية  واإلصالحات 
كل وقت. كما ميكن في كل حلظة 
ودراجات  االستئجار.  عقد  فسخ 
Swampiest معروفــة بعجالتها 
األماميــة الزرقــاء، ويوجد منها 
3.500 دراجة في شوارع كولونيا. 

وفي األسابيع املاضية ارتفع
عدد الزبائن مرة أخرى. »نشــهد 
بالتحديد في شــهري مارس/ آذار 
وأبريل/ نيســان من هــذا العام 
طفــرة حقيقية ال تعــود فقط 
للطقس اجلميل وموسم الدراجة 
اجلديد«، يقول أندري إيلمير، رئيس 

Swampiest في أملانيا.

تعويض اخلسائر
ومــن أجل معرفة أســباب هذه 
الطفــرة أجــرت الشــركة في 
اســتطالعا  املاضية  األســابيع 
للرأي سألت فيه 741 من الزبائن 
اجلدد. و42 في املائة قالوا بأن وباء 
كورونا هو الــذي أثر على قرارهم 
في التحول إلى الدراجة. و45 في 
املائة اعتبروا أن ســياقة الدراجة 
هــي اآلن البديل األفضل للتنقل 
ـ الســيما وأن وســائل النقــل 

العمومي تقلص عروضها.
وســواء كان عن طريق الشراء أو 
تسير  الدراجات  جتارة  االستئجار، 
بشــكل جيــد، بحيــث بإمكان 
أسابيع  خسارات  تعويض  التجار 
»نعتقد  االنتــاج.  وحتفيز  اإلغالق 
األزمة«،  من  أننا سنخرج ساملن 
يقول ديفيد أيزنبيرغ، »لكن فقط 
إذا ظل الصيف جميــال ،وإذا لم 

حتصل موجة عدوى ثانية«.

متابعة الصباح الجديد :
من املعروف أن االســتعمال الشــائع 
للملح هو برشه على الطعام لضبط 
مذاقــه، لكن ال يعلــم الكثيرون أنه 
من أفضل مواد التنظيف الطبيعية، 
التاليــة  الســطور  فــي  ونعــرض 

استعماالته اخملتلفة.

وامللح عبارة عن مادة كاشطة لطيفة 
جتعله فعال فــي التخلص من البقع 
واخمللفات  املتبقيــة  الطعــام  وبقايا 
األخرى في طاسات القلي، ليس ذلك 
فحسب، بل إن امللح أيضا مادة ماصة 
مثل صودا اخلبز قادرة على امتصاص 
الشــحوم، ومبجرد مالمســته للماء 

يــذوب ويخلق محلول ملحي ميكن أن 
البروتن،  على  القائمــة  البقع  يذيب 

بحسب موقع »ذا أكتيف تاميز«.
ويســاعد امللح فــي تنظيــف لوح 
تقطيــع اللحوم، ففي املــرة التالية 
التي تســتخدم فيها لــوح تقطيع 
الرومي  والديك  الدجــاج  طهي  أثناء 

وشرائح اللحم وغيرها من األطعمة، 
لتنظيف  والليمون  امللح  اســتعمال 
لوح التقطيع وجتنــب البكتيريا التي 
الناجتة عن  تعيــش بــن الشــقوق 

تقطيع السكن.
وللحفــاظ علــى لــوح التقطيــع 
وتنظيفه قم برش بعض امللح اخلشن 

أو ملح الكوشير على اللوح، ثم اقطع 
وافركها مع  إلــى نصفــن،  ليمونة 
امللح علــى كل جانب من جوانب لوح 
التقطيع، وأخيــرا اترك محلول امللح 
والليمون ملــدة 5 دقائق قبل تنظيف 
إســفنجة  باســتعمال  الســطح 

وشطفه باملاء.

كمــا أن امللح معالج فعال في تلميع 
أوانــي املطبخ الصدئة، فبالنســبة 
من  غالونا  استعمال  الكبيرة  لألواني 
اخلل األبيــض املقطر وكوب واحد من 
ملح الطعام، وإذا كان القدر أصغر في 
احلجم اســتخدم نصف غالون فقط 

من اخلل ونصف كوب من امللح.

استعماالت مفيدة وليست متوقعة لملح الطعام

الدراجات الهوائية.. رواج غير مسبوق في زمن كورونا

معلومة

»عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد :
مع حلــول فصل الصيــف، يتوجه كثيــرون إلى 
املسابح ألجل االستجمام، لكن هذا الترفيه قد ال 
يكون متاحا، في هذا العام، بسبب انتشار فيروس 
كورونا، وســط تســاؤالت حول ما إذا كانت هذه 

األحواض املائية قادرة على نقل العدوى.
العالم الشــواطئ واملسابح،  وأغلقت أغلب دول 
ألجــل كبح انتشــار املرض، لكن بعــض البلدان 
أبقتها مفتوحة أمام املصطافن، أو أنها شــرعت 
في تخفيف القيود عقب استقرار الوضع الوبائي.

ويؤكد األطباء أن احتمال انتقال فيروس كورونا في 
املســابح ضعيف جدا، ويجب أال يشكل مصدرا 
للقلق، حتى وإن كان املسبح مشتركا بن عدد من 

املصطافن.
ويقول الباحث فــي جامعة غاشــون، يوم جونغ 
شيك، أن مياه املســابح يجري تعقيمها بكمية 
مهمة وعالية التركيز من مادة الكلورين، وبالتالي، 
ال مجال النتقال العدوى إلى اآلخرين حتى وإن دخل 

شخص مصاب إلى املسبح.
وأوردت صحيفة »شوسن إلبو« الكورية اجلنوبية، 
أن الفيروس ال ينتقل حتى وإن ابتلع الشخص الذي 
يســبح قدرا من املاء، وهذا األمر له تفسير علمي 

أيضا.

ويشــرح الباحث فــي جامعة ســوغانغ الكورية 
ديوك  لــي  هــوان، أن من يبتلع ماء لن اجلنوبيــة، 

ميرض على األرجح، ألن مناعة اإلنســان في اجلهاز 
الهضمي أقوى مما هي عليه في اجلانب التنفسي«، 
وهذا يعني أن تســلل كمية صغيرة من املياه لن 

يؤدي إلى أي أذى صحي.
لكــن الباحثــن يحثون علــى مراعــاة التباعد 
االجتماعــي في املســابح، الســيما أن االقتراب 
من األشــخاص اآلخريــن في هــذه األماكن يبدو 
أمــرا حتميا، كما أن الناس ال يســتطيعون ارتداء 

الكمامات وهم في املاء.
وتبعا لذلك، فإن املســابح املكتظــة بعدد كبير 
من األشــخاص، تزيد أيضا احتمال انتقال فيروس 

كورونا الذي أصاب مالين األشخاص في العالم.
أما االســتحمام بعد الســباحة في املســابح، 
فيشكل خطرا بدوره، السيما أن مسؤولي الصحة 
ينصحون ممارسي الرياضة بتفادي حمامات النوادي 
الرياضيــة، نظــرا إلى احتمــال انتقــال العدوى 
عن طريق صنابير املياه وأدوات تنشــيف الشــعر 

ومقابض األبواب وعبوات »الشامبو«.

نقل مياه المسابح لكورونا ضعيف

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،حان الوقــت أخيرًا لوضع 
مخططاتك التي تضمرها منذ فترة طويلة قيد 
التنفيذ والبدء في حتقيق شيء جديد وجاري. أنت 
تبعث الثقة واحلماس جاذبًا بذلك من بإمكانهم 

مساعدتك في حتقيق مخططاتك الطموحة.

عزيزي برج العذراء،ســوف حتصل على السكينة 
والصفاء الذهني اللذان طاملا بحثت عنهما. من 
خالل تلك القوة الداخلية، فأنك تنبع منك الثقة 
والنزاهة. سوف يطلب منك أصدقائك املقربن أو 

زمالئك بالعمل املساعدة والعون.

عزيزي برج اجلوزاء،خصص الفترة القادمة إلعادة 
بأفراد عائلتك، فانغماسك ومشاركتك  االتصال 
في حوارات مع أفراد العائلة سيلقى استحسان 
وترحاب حار من اجلميع. اذا كان هناك أي خالفات 

ـُحل بعد. عائلية لم ت

عزيزي برج امليزان،مبا أن األمور تســير في االجتاه 
الصحيح، وأنت تشعر بالراحة بالنسبة لألمور 
التي تقــوم بها، ميكنك االســتمتاع بالنجاح 
القادم. لكن ال ترتبط بالكثير من املشــروعات 

وذلك ألن توازنك الداخلي.

عزيزي بــرج القوس،في الوقت احلالــي، يبدو أن 
حجم املشــكالت فــي تزايد، ولكــن يجب أن ال 
تطغى املشــكالت عليك. فقــط عندما تواجه 
مشــكلة واحــدة تلــو األخرى ســوف تبدأ في 

الشعور بالسعادة مرة أخرى.

عزيزي برج احلوت،اليوم أنت على وفاق مع اجلميع، 
وســوف يظهرون لك اهتماًما بــك، وأنت بدورك 
يجب أن تكون جاهزًا ملساعدتهم ودعمهم. هنا 
يتحقق التوازن بن األخذ والعطاء ويقترب اجلميع 

من أهدافهم.

عزيزي بــرج الدلو،في العمل، أنــت دائًما تخبط 
رأسك في احلائط، وهذا بالتأكيد ال يفي بالغرض. 
يالحظ زمالؤك أنت تعمل ضدهم. ال تنس أن كل 

عضو من أعضاء الفريق له نفس األهمية.

عزيزي برج الثور،اليوم تســتطيع إظهار معدنك، 
ونظــرًا للجاذبية التي تتمتع بهــا، فإنك مجهز 
للعمــل من خالل فريق. ماذا تنتظر؟ أنت ال تعلم 
إلى متى يســتمر ذلك. من ناحية الصحة، فإنك 

تشعر برضا تام وراحة.

عزيزي برج األسد، توقفت األشياء دون سبب واضح، 
وعلــى الرغم من أنك لم ترغب في تغيير املســار 
وأردت أن تلتزم باجلدول املوضوع، يجب اآلن أن تأخذ 
مســار حتويلي مختلف لتجنب العقبات وحتى ال 

تهدر كل طاقتك في محاولة التغلب عليها. 

عزيــزي برج العقرب،يبدو أن شــكوك األمس قد 
تبخرت وأنت اآلن منشغل بالتقدم لألمام؛ حاول 
اســتخدام هذه الطاقة في البدء في مشروعات 

جديدة واتخاذ قرارات هامة. 

عزيزي برج اجلدي، يجب أن تتعامل مع الفشل في 
العمل. كن شجاًعا وانظر إلى هذه االنتكاسات 
على إنها فرص للتغيير إلى األحســن. إذا قمت 
بذلك، فســوف تخرج من أعماق اليأس في حالة 

أفضل. 

الجديالدلو

عزيزي برج احلمل، يتبن حالًيا أن جميع أشــكال 
الــة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنــم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلــو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلــن وزير الشــباب والرياضة 
عدنان درجال عــن وضع جميع 
املنشــات الرياضية والشبابية 
التي متلكهــا الوزارة من قاعات 
رياضيــة ومجمعــات وبيــوت 
شباب حتت تصرف خلية االزمة 
فــي حال اقتضــت احلاجة الى 
جاهزة  كمواقع  اســتخدامها 
للحجــر الصحي واســتيعاب 
مرضــى جائحــة كورونــا من 
املصابني بالفيروس الذين تزايدت 
اعدادهم خالل االسبوع املاضي 
، مؤكــدا ان اللجــان الصحية 
اخملتصة لها حرية اختيار ما هو 
الجل  الغرض  ويؤدي  مناســب 
متمنيا   ، ابناء شــعبنا  خدمة 
الشفاء العاجل للمرضى وزوال 

اخلطر عن بلدنا باسرع وقت.
وبتوجيــه مــن وزير الشــباب 
درجال  عدنان  الكابنت  والرياضة 
الــوزارة  مســؤولو  اســتقبل 
االدارية  للدائــرة  العام  املدير    ،
واملاليــة شــاكر  والقانونيــة 
اجلبــوري يرافقه معــاون املدير 
العــام لدائرة شــؤون االقاليم 
د. ميثم حســني  واحملافظــات 
امني ، عددا من مســؤولي وزارة 
الصحة قدمــوا لتفقد مواقع 
املنشــآت الرياضيــة والطبية 
الشــبابية  املدينة  مجمع  في 
، لبحــث امكانيــة وضعهــا 
فــي خدمة القطــاع الصحي 
كمواقــع مفترضــة للحجــر 
الصحي في ظل ظروف محاربة 
فايــروس كورونــا ، وقــد رافق 
الصحي  الوفد  الوزارة  مسؤولو 

دائرة الطب  الزائر لتفقد مبنى 
الرياضي و القاعــات الرياضية 
فــي مجمــع املركــز الوطني 
لرعاية املوهبــة الرياضية، وقد 
وزارة  استعداد  مسؤولينا  ابدى 
الكامل  والرياضــة  الشــباب 
الرياضية  منشــآتها  لوضــع 

وغيرهــا حتت تصــرف القطاع 
حرب  في  للمساهمة  الصحي 

الفايروس القاتل .
من جانبه عبــر الوفد الصحي 
الوزارة  ملوقف  تقديره  عن  الزائر 
مقدمتهم  وفي  ومســؤوليها 
الســيد الوزير و انــه بعد هذه 

اجلولــة االســتطالعية لوضع 
ســيصار  الرياضية  املنشــآت 
الى ارســال مختصني من وزارة 
النواقص  لتكملــة  الصحــة 
لتحويل  الالزمة  اللوجســتية 
مواقع  الــى  املنشــآت  هــذه 
كورونا  مصابي  حلجر  محتملة 

اذا استلزم ذلك املوقف الوبائي 
في البالد.

وزار وفــد وزارة الصحة والبيئة 
الطب  التخصصي مستشفى 
القاعات  ومجمــع  الرياضــي 
الشبابية  املدينة  في  الرياضية 
مبقــر وزارة الشــباب والرياضة 

الختيار ما هو افضل الستيعاب 
كورونــا  بفيــروس  املصابــني 
بديلة  حجر  كمواقع  املستجد 
عن املستشــفيات، متاشيا مع 
والرياضة  الشــباب  وزيــر  قرار 
منشــات  بوضع  درجال  عدنان 
الوزارة حتت تصرف خلية االزمة.

اعلــن ذلــك )لقســم االعالم 
واالتصــال احلكومي ( مدير عام 
بوزارة  واملالية  االداريــة  الدائرة 
الشباب شاكر محمد، مضيفا 
والبيئة  الصحــة  وزارة  وفد  ان 
اطلع على قاعات مراكز املوهبة 
مستشــفى  وزار  الرياضيــة 
والعــالج  الرياضــي  الطــب 
العاملني  والتقــى  الطبيعــي 
فيــه، مؤكدا انه مت االتفاق على 
ان يكــون مستشــفى الطب 
للمصابني  مخصصا  الرياضي 
اذ سيتم  حتديدا  الرياضيني  من 
تهيئــة جميــع املســتلزمات 
الغرض  لهذا  الطبية  واملالكات 
وســيترك االختيار الى اللجنة 
الصحيــة في االســتفادة من 
اية قاعــة اخرى الجــل احلجر 
الصحــي، منوهــا بــان وزيــر 
الشــباب والرياضــة ابلغه بان 
قائمة  االســتعدادات  جميــع 
لتوفيــر االجهزة ومــا تتطلبه 
الصحــي على  احلجر  ظــروف 

اكمل وجه.
يذكر ان وزارة الشباب والرياضة 
االعالن  كانــت ســباقة فــي 
عــن وضع املنشــات الرياضية 
االزمة  خليــة  تصــرف  حتــت 
وشــهدت املنشــات الرياضية 
البصرة وكربالء  في محافظات 
املصابني  من  اعداد  اســتقبال 

بالفيروس.

درجال يضع منشات الوزارة تحت تصرف خلية االزمة الصحية
محمد داود على مستشفى الطب الرياضي يستقبل المصابين الرياضيين بالفايروس

رادار الشرطة

شباب االنبار تعفر 
وتعقم قضاء عنه

تحديد مواعيد الجولتين 
30 و31 من الليجا

الريال مهتم بضم 
الجزائري بن ناصر

بغداد ـ الصباح الجديد:
فتحت إدارة نادي الشــرطة، قنــوات االتصال مع 
محمد داوود جنــم فريق النفط، لضمه خالل فترة 
االنتقاالت املقبلــة.. وقال مصدر مقرب من النادي 
في تصريحات صحفية، إنَّ إدارة الشرطة حصلت 
على موافقة مبدئية من الالعب حيث أبدى رغبته 
في االنتقال، ومتثيل الفريق في املوسم املقبل بعد 

انتهاء عقده مع النفط.
وأشــار املصدر، إلى أنَّ إدارة الشــرطة، باشــرت 
خطواتها للتحضير للموســم املقبل، الســيما 
وأن الفريق تنتظره املشــاركة بدوري أبطال آسيا 
بطريقته اجلديد )التجمع(، وبالتالي الفريق بحاجة 

لتدعيم صفوفه.
يذكر أنَّ إدراة الشــرطة، ســبق وتعاقدت املوسم 

املاضي مع جنم نادي النفط اآلخر مازن فياض.

إعالم شعبة األنبار:
بحسب توجيهات وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجــال وبأشــراف من قبل عضــو خلية األزمة 
الرئيسية في محافظة االنبار عماد املشهداني، 
اقامــت خلية األزمــة اخلاصة مبديرية شــباب 
ورياضة االنبار حملة شــاملة لتعفير وتعقيم 
املناطق السكنية واحملالت واالسواق واملدارس في 

قضاء عنه غربي االنبار.
امين  التطوعي  العمل  وأكد مســؤول شــعبة 
ابراهيم اســماعيل ان احلملة نفــذت من قبل 
ابطال متطوعي منتدى شــباب عنه ونادي عنه 
الرياضي بالتنسيق مع شعبة العمل التطوعي، 
وان حمالت التعفير والتعقيم ستتواصل ضمن 
االجراءات االحترازية للوقاية من جائحة فايروس 
كورونا املستجد بعد ظهور اصابات في احملافظة.

مدريد ـ وكاالت:
أعلنــت رابطة الدوري اإلســباني، رســمًيا، في 
أمــس، مواعيد  األولى مــن صباح  الســاعات 
اجلولتني 30، و31 من الليجا.. وسيلعب برشلونة 
فــي هاتــني اجلولتني ضــد إشــبيلية وأتلتيك 
بلباو، فــي حني يواجه ريال مدريــد كاًل من ريال 

سوسيداد ومايوركا.
ومن املقرر أن تنطلــق اجلولة 30 يوم 19 حزيران، 
علــى أن تنطلق اجلولة 31 يوم 22 من الشــهر 

نفسه.

العواصم ـ وكاالت: 
ذكرت تقارير إخبارية أّن ريال مدريد اإلسباني دخل 
سباق التعاقد مع الدولي اجلزائري إسماعيل بن 
ناصر الذي يلعب حاليــاً في صفوف نادي ميالن 
اإليطالي.. وكانت بعض أجهــزة اإلعالم ربطت 
العــب »اخلضر« بناديــي باريس ســان جيرمان 

الفرنسي ومانشستر سيتي اإلنكليزي.
وزادت التكهنات حول مســتقبل بن ناصر، بعد 
الكشــف عن وجود بند لفســخ عقده بقيمة 
٥٠ مليــون يورو، مــا يعنــي أّن الالعب احلاصل 
على جائــزة أفضل العب فــي كأس أمم إفريقيا 
العام املاضي، قد يغادر الـ«روســونيري« في حال 
تفعيل هــذا البند. ويبحث ريال مدريد عن العب 
وسط شاب للتعاقد معه خالل سوق االنتقاالت 
املقبل، خاصة أّن معظم العبي الفريق احلاليني 

في ذلك املركز قد تقدموا في السن.

الثالثاء 9 حزيران 2020 العدد )4429(

Tue. 9 Jun. 2020 issue )4429(

خلية االزمة تتفقد منشات املدينة الشبابية

7

تقرير 

ميونيخ ـ وكاالت:

أعرب قائد منتخب اليابان الســابق 
ماكوتو هاســيبي عــن فخره ألنه 
الالعب اآلســيوي  أصبح الســبت 
الدوري  األكثر مشاركة في مباريات 
القدم.. وقال هاسيبي  األملاني لكرة 
في تصريح للموقع الرسمي لرابطة 
ألنني  »أنا فخور جداً  األملاني  الدوري 
األملاني  الــدوري  في  مباريات  لعبت 
أكثــر مــن أي العب آســيوي آخر. 
بالنســبة لي، كان من األهم  لكن 
أكثر بكثير بالنسبة للفريق حتقيق 

الفوز«.
ولعب هاســيبي البالــغ من العمر 
36 عاماً، أساســياً في املباراة التي 
أمام  فرانكفورت  أينتراخت  خسرها 
ضيفــه ماينتس صفر2- الســبت 
فــي املرحلــة الثالثني، رافعــاً عدد 
مشــاركاته إلــى 309 مباريات في 

البوندسليغا.
وجتاوز هاســيبي الرقم القياســي 
مع  يتقاسمه  كان  والذي  الســابق 
الســابق  اجلنوبي  الكــوري  الدولي 
تشــا بوم-كــون الــذي دافــع عن 
ألــوان أينتراخــت فرانكفورت )122 
)185 مباراة(  ليفركوزن  وباير  مباراة( 

ودارمشتاد )98 مباراة(.
الياباني مســيرته في  الالعب  وبدأ 
الدوري األملاني مع فولفسبورغ )135 
مباراة( عام 2008 وتوج معه باللقب 
 2013 انتقل عــام  2009، ثم  عــام 
إلى نورمبــرغ )14 مباراة(، ومنه إلى 

فرانكفورت )160( في العام التالي.
يخــوض  الــذي  هاســيبي  وفــاز 
موسمه الثالث عشر في أملانيا، مع 
الكأس  مسابقة  بلقب  فرانكفورت 
احملليــة عــام 2018، وهي الســنة 
بعـد  دولـياً  اعتـزاله  التي شهـدت 
قيادتـــه اليابـــان فـــي مونديـال 

روسيـا 2018.
من جانب اخر، ضاعف فولفسبورج، 
برمين،  فيــردر  من محنــة مضيفه 
وتغلــب عليــه )1-0( باجلولة الـ30 
مــن الــدوري األملاني لكــرة القدم 

»البوندسليجا«.
ويدين فولفسبورج بالفضل في هذا 
الفوز لفوتر فيجورست، الذي سجل 
هدف املباراة الوحيد بالدقيقة )82(.. 
لـ45  ورفع فولفســبورج، رصيــده 
نقطة في املركز الســادس، وتوقف 
رصيد برمين عنــد 25 نقطة باملركز 
الـ17 )قبل األخير(، ليقترب أكثر من 

الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
فيما خيــم التعادل 1/1 على املباراة 

التي جمعــت يونيون برلني بضيفه 
أندريش  روبــرت  تقــدم  شــالكه.. 
ليونيون برلني في الدقيقة 11 وتعادل 

شالكه عن طريق جوجنوي كيني في 
رصيده  شــالكه  28.ورفع  الدقيقة 
إلــى 38 نقطة في املركز العاشــر 

كما رفع يونيون برلني رصيده إلى 32 
نقطة في املركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، هز فيليب ماكس 

ليمنح  النهايــة،  قــرب  الشــباك 
أوجسبورج التعادل )1-1( مع كولن، 
بعدما تقدم الفريق الضيف أوال في 
الدقيقــة 85، عبــر البديل أنطوني 

موديست.
ورفع كولن رصيــده إلى 35 نقطة، 
من 30 مباراة، في املركز 12، متقدما 
أوجســبورج  علــى  نقــاط  بثالث 
صاحب املركز 13.. ويبتعد الفريقان 
عــن منطقــة الهبــوط، إذ يحتل 
 ،16 املركــز  دوســلدورف  فورتونــا 
28 نقطة..  املؤهل للملحق، برصيد 
وأهــدر فلوريان نيدرخلنــر، مهاجم 
الشوط  في  فرص  ثالث  أوجسبورج، 
األول، مــن بينهــا ركلة جــزاء في 

الدقيقة 27.
لكن موديســت منح كولن التقدم، 
بتســديدة  اللعب،  مجريات  عكس 
مباشــرة بقدمه اليســرى من 16 
القائم  عنــد  ماكس  وقفــز  مترا.. 
رفائيــل  متريــر  ليحــول  البعيــد، 
فرامبيرجر العرضيــة داخل املرمى، 
فــي الدقيقة 88، ويؤتــي الضغط 
في  األرض  مارســه صاحــب  الذي 

الدقائق األخيرة ثماره.
إلى ذلــك، لوح العبــو فريق يونيون 
خارج  مشجعا  لـ30  بأيديهم  برلني 
ملعبهم عقب التعادل 1-1 مع فريق 

شالكه، وهي املباراة التي أقيمت دون 
جمهور بسبب وباء فيروس كورونا.. 
وخالل املباراة كان من املمكن سماع 
األغانــي مــن مجموعــة جماهير 
يونيــون الذين جتمعوا فــي الغابة 
خلف املدرجــات التقليدية جلماهير 
الفريــق املضيــف.ورددت اجلماهير: 
املبـاراة  بنهاية  الفريـق«  رؤية  »نريد 

واستجـاب الالعبـون.
وتوجه احلــارس رافايل جيكيفيتش 
أرض  الالعبــني من  آخر مــن  وعدد 
امللعــب إلى الســياج ووقفوا على 
ســريعا  الشــكر  لتوجيه  طاوالت 
دعمهــم.ومت  علــى  للجماهيــر 
االحتفــال بهــدف روبــرت أندريش 
الشــرطة  ورأت  برلني  يونيون  العب 
أنه ال داع للتدخل.وتســمح قواعد 
فيروس كورونا في برلني بالتجمعات 
الصغيرة وهؤالء الذين تواجدوا خارج 
امللعب حافظوا على قواعد التباعد 
االجتماعي.ولكــن مــن املفتــرض 
املالعب خالل  في  التجمعات  تفادي 

املباريات التي تقام دون جمهور.
وقدمــت رابطة الدوري األملاني لكرة 
القــدم مفهومــا صحيــا مفصال 
اســتئناف  أجل  من  للسياســيني 
اللعب دون جمهور بعد شهرين من 

التوقف في منتصف آذار.

هاسيبي فخور برقمه القياسي اآلسيوي في البوندسليغا
خسارة جديدة تضع فيردر بريمن على حافة الهبوط

هاسيبي في صراع على الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــي شــهر أيلــول عــام 2017، 
التحقت الالعبة الواعدة، شمس 
بســام، باملركز الوطنــي لرعاية 
املوهبــة الرياضية حتت اشــراف 
املــدرب ثامر خلــف، فقد الحظ 
االخير رشــاقتها اثناء مرافقتها 
خلالتها العداءة السابقة شعوب 
بتحطيــم  املعروفــة  قحطــان 
االرقام القياسية واعتالء منصات 
القوى،  ألعاب  رياضة  في  التتويج 
واالخيــرة كانت في زيــارة لرفاق 

جيلها الذهبي السابق.
كمــا ان خالها الرياضــي الرائد 
رائد  الباراملبيــة  اللجنــة  ضمن 
قحطان، اســهم في تشجيعها، 
فيمــا يبقــى والدهــا داعمــان 
في  يرافقانها  لهــا،  اساســيان 
تهيئة  على  ويعمــالن  التدريبات 
جميع مســتلزمات التواصل في 

مضمار ألعاب القوى.
وألن شمس ومواليدها لم تسنح 
لهــم الفرصــة في املشــاركة 
االحتاد  بطــوالت  ضمن  رســميا 
املركــزي أللعاب القــوى، وتبقى 
دون  مــن  رمزيــة  مشــاركتهم 

نناشد  فأننا  النتائج،  احتســاب 
بطوالت  يعتمد  ان  اللعبــة  احتاد 
الفئات  لهــذه  خاصة  رســمية 
الواعدة من اجل تشــجيعها في 
التواصل مع رياضة ألعاب القوى.

الواعــدة،  الالعبــة  شــاركت 
شــمس، فــي مهرجــان نظمه 
املركــز الوطني لرعايــة املوهبة 
الرياضية في سباقي 150 م، و4 / 
الذهبي  بالوسام  بريد وفازت   100
فــي بطولة براعم العــراق 60 م 

التي اقيمت فــي مضمار ملعب 
على  وحصلت  الدولي  الشــعب 
الوسام الفضي في ركضة 300 م 

ضمن البطولة ذاتها.
وفي بطولــة املرحوم علي ناهض 
الكرادي حصلت على املركز االزل 
في سباق 150 م وملرتني متتاليتني، 
الكبرى  اجلائــزة  بطولــة  وفــي 
باشــراف وزارة الشباب والرياضة 
فــازت باملركز األول فــي فعالية 

400/ 100 بريد.
في  حاليا  تدريباتها  تؤدي  الالعبة 
منزلها بســبب احلظر الصحفي 
ويتابع  "كورونــا"  وباء  وتفشــي 
 "Zoom" برنامج  عبــر  تدريباتها 
حترص  وهي  خلــف،  ثامر  مدربها 
على احلفاظ على لياقتها البدنية 
مترقبة موعــد بدء التدريبات من 
جديد برفقة العبي املركز الوطني 
لرعاية املوهبة الرياضية وتأمل ان 
انطالقها  نقطــة  املضمار  يكون 
على  واحلصــول  التفــوق  نحــو 
العراق  ومتثيل  الكبيرة  البطوالت 
في احملافل اخلارجيــة لتقتفي اثر 
البطلة السابقة شعوب  خالتها 

قحطان.

بابل ـ شعبة اإلعالم:
يكثــف قســم رعايــة املوهبــة 
الرياضية  في بابــل  التابع لدائرة 
بوزارة  االقاليم واحملافظات  شــؤون 
انشــطته  والرياضــة،  الشــباب 
اجملتمعية بغيــة ترجمة توجيهات 
الكابنت  والرياضــة  الشــباب  وزير 
عدنــان درجــال ومدير عــام دائرة 
شؤون االقاليم واحملافظات بضرورة 
واالسناد  الدعم  تقدمي كل اشكال 
للقطاع الصحي ملساندته في حرب 
فايروس كورونا ، وخدمة للمجتمع 
والتنســيق  وبالتعــاون  البابلــي 
مع مركــز التدريب الشــعبي في 
احملافظة بعمل وتســليم ) ٢٥٠٠ ( 
كمامة الى املؤسســات الصحية 
بالتنسيق مع   ، في مركز احملافظة 
دائرة صحة بابل ، كما نفذ القسم 
حملة توعوية بشأن فايروس كورونا 
رافقهــا حملــة تعقيــم وتعفير  
لبنايــة املركــز ، فضال عــن توزيع 
الكمامــات الوقائية واملنشــورات 
التوجيهيــة والتعليمــات علــى 

املواطنني وسواق املركبات من قبل 
مــالكات املركز االداريــة والفنية، 
وتعزيز  الوقاية  ثقافة  نشــر  بغية 
الســلوكيات الصحيــة في حياة 
اجملتمــع البابلــي ، وفي الســياق 
الدكتور الصيدالني)  نفســه قدم 
احمد كرمي املشــايخي  ( محاضرة 
توعيــة عــن الفايــروس وماهيته 
وكيفية الوقاية منه ، على مالكات 

القســم االدارية والفنية، بحضور 
مدير القســم د. احمد احلسناوي  
الــذي اثنى خــالل احملاضــرة على 
اجلهود املبذولة مــن دائرة الصحة 
في هذا اجملــال ، مؤكدا ان تكثيف 
جهود القســم في هذه الفترة قد 
نبعت من شــعور مركــز املوهبة 
باملسؤولية جتاه  بابل  الرياضية في 

اجملتمع احمللي وصحة مواطنيه.

موهبة بابل تكثف انشطتها شمس بسام.. طموحات التفوق في عروس األلعاب
المجتمعية لمحاربة فايروس كورونا

شمس بسام

نشاطات موهبة بابل

بغداد ـ الصباح الجديد:
اطلقت وزارة الشباب والرياضة، 
االبطال  الرياضني  منحة  االحد، 
املاضي  نيســان  لشهر  والرواد 
 )6( رقم  قانون  من  املستفيدين 

لسنة 2013، فيما دعت موظفي 
الــوزارة الذيــن ال يســتلمون 
رواتبهــم عــن طريــق بطاقة 
)املاســتر كارد ( الــى مراجعة 
الــوزارة الســتالم رواتبهم عن 

طريق الدفع اليدوي.
وقال مدير عــام الدائرة االدارية 
الوزارة،  فــي  واملالية  والقانوية 
شاكر محمد ان الوزارة اطلقت 
منحة الرياضيني االبطال والرواد 

لشهر نيســان 2020، وبامكان 
املستفيدين من املنحة مراجعة 
فــروع مصــرف الرافديــن في 
الدفع  واحملافظات ومراكز  بغداد 

الستالم املنحة الشهرية.

الــوزارة  ان  محمــد،  واضــاف 
اطلقت في وقت ســابق رواتب 
املاضي  آيار  لشــهر  موظفيها 
عن طريق بطاقة )املاستر كارد(، 
الذين  املوظفــني  تدعــو  فيما 

الميلكون بطاقة )املاسترد كارد( 
املالي في  القسم  الى مراجعة 
مقر الوزارة الستالم رواتب شهر 
آيــار املاضي عن طريــق الدفع 

اليدوي.

اطالق منحة الرياضيين االبطال والرواد 



هوليــوود  جنــم  فجــع 
ليام نيســون  الشــهير 
والدتــه كيتــي  بوفــاة 
إيرلنــدا  نيســون، فــي 
 94 الشــمالية عن عمر 
عامــاً، قبــل يــوم واحد 
فقــط مــن االحتفــال 
وكانت  ميــاده،  بعيــد 
لشــقيقاته  كذلك  أما 
إليزابيث  وهــّن  الثــاث 
وروزالــن،  وبرناديــت 
مقاطعة  في  وعاشــت 
باليمينــا حيث ولد ليام، 
بحســب مجلة "بيبول" 
األميركيــة، وجاءت وفاة 
بعد  نيســون  ليام  والدة 
11 عاما على مروره  مرور 
مبأســاة أخــرى، املتمثل 

املمثلة،  زوجتــه  برحيل 
في  ريتشاردسون  ناتاشا 
واشــتهر  تزلج.  حادثــة 
بالعديد  نيســون  ليــام 
من األفام على شاشــة 
الســينما، منهــا أفام 
 "Taken" احلركــة 
 Michael"و "Darkman"و
 Les"و  "Collins

."Miserables

كرمي  املصري  املمثــل  روى 
جتربة  تفاصيــل  قاســم 
إصابته بفيــروس كورونا، 
عبر مقطع فيديو نشــره 
اخلاصة  صفحتــه  فــي 
التواصل  أحد مواقع  على 
اإلجتماعي. وقال قاســم 
في الفيديو إنه تردد كثيراً 
هذه  عن  يتحــدث  أن  في 
هدفه  ولكــن  التجربــة، 
التأكيــد علــى أن مرض 
كورونــا أو الفيروس ليس 
عيباً، ويجــب أن ال نخفي 
ذلك األمر، وتبّلغ إذا ظهرت 
عليك االعراض ملن حولك، 
حذرهم،  يأخــذوا  لكــي 
تصــاب  أن  العيــب  ألن 

بالفيروس وتخفي األمر.

كورونــا  أن  وأضــاف 
ال  ولكن  خطيــر،  فيروس 
أخذ  ويجب  الفــزغ  يجب 
وأغلــب  اإلحتياطــات، 
يســتطيعون  الشــباب 
عــاج  انفســهم فــي 
املنــزل، بأخــذ بروتوكول 
من  به،  واإللتــزام  العاج 
الى  للذهاب  احلاجــة  دون 

املستشفى.

بعد إتهامها بالتسبب في 
إصابة املمثل املصري كرمي 
كورونا،  بفيروس  قاســم 
احلفل  في  تواجــده  خال 
رجل  وزوجها  أقامته  الذي 
األعمــال املصــري أحمد 
حاوة، فــي مدينة اجلونة 
املصرية خــال إجازة عيد 
من  الرغم  علــى  الفطر، 
بســبب  التجمعات  منع 
الفيــروس، رّدت املمثلــة 
املصرية ريهام حجاج على 
هذا اإلتهام، نافية أن تكون 
من  احلفل  هذا  أقامت  قد 
ريهام  وكتبت  األســاس. 
اخلاصة  فــي صفحتهــا 

التواصل  أحد مواقع  على 
عدم  "أرجو  اإلجتماعــي: 
نشر الشائعات واألكاذيب 
أنا لم أقــم أي حفات ال 
أنا وال زوجي رجل األعمال 
محمد حــاوة ولم يدخل 
منزلنا أحد وأنا وأســرتي 

بصحة جيدة احلمد هلل".

ليام نيسون

ريهام حجاج

كريم قاسم

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

في الذكرى السادسة )2014-2020( الحدى أكثر جرائم 
العصر وحشية ودونية وخســة وغدر )سبايكر(، نقف 
مبهوتــن أمام هــذا الكم الهائل مــن الباهة واجلنب 
والامسؤولية وانعدام الشرف والضمير في املوقف من 
كل تفاصيلها. قبل أســابيع وفي حوار اجرته فضائية 
العراقيــة مع عدد من الفنانن العراقين، وفي ســياق 
حديثه عــن باوي الفــن العراقي، ذكــر الفنان أحمد 
شرجي شــيئا عن عزوف الفنانن عن اداء أي دور يتعلق 
مبجزرة ســبايكر حتت ذرائع ومبررات شتى. وهي اشارة 
غاية في االهمية لفك طاسم هذا الفولكلور الوطني 
املتخــاذل واملتواطئ جتاه قضايا يشــكل املوقف منها 
اساســا لوجود وطن وعيش مشترك. مثل هذا املوقف 
من غالبية املنتســبن لنادي الفــن، ال يختلف كثيراً 
عــن موقف باقي املنتســبن حلطــام الثقافة والفكر 
واالعــام واالدب، مــن الذين ادمنوا علــى جتنب "وجع 
الــراس" ومواجهة عواقب التصــدي لقضايا قد تعكر 
مــزاج وذائقة من ال طاقة لهم فــي حتمل ردود افعاله. 
مثــل هذه املواقف هي نتاج طبيعــي ملا خلفته حقب 
املسخ واالذالل من اصطبات لانتلجينسيا املعطوبة 

واملذعورة.
لقد جعلت موقــف الفن والثقافة واالدب يتصدر باقي 
احلقول )القانونية والسياســية واألمنيــة..( من هذه 
احملطة االكثر بشــاعة وانحطاطاً في تاريخنا احلديث؛ 
ملا يفترض ان ينهض به من مســؤوليات وملا ميتلكه من 
ادوات ومواهب متكنه من ســبر أغوار مثل تلك احملطات، 
وحتويلها الى ابداع قيمي وثقافي ووجداني مضاد لكل 
انواع السبايكرات مســتقباً، وهذا ما لم ولن يحصل 
مــع قوافل ادمنت اللهث خلف ما يرمى اليها من بقايا 
والئم اللصــوص والقتلة ومؤسســات تبيض االموال 
املنهوبــة. اما العاملــون في احلقول االخــرى فيمكن 
التعرف على مآثرهم في هذا اجملال، من خال مواقفهم 
جتاه ما ســبق ذلك من "ســبايكرات" في تاريخ العراق 
احلديث، حيث التخــاذل والتواطؤ وفقه "القاء القبض 
على الضحيــة واطاق ســراح اجلاني" هو الســائد. 
صحيــح ان االجهزة العســكرية واالمنية والقضائية 
وفي خضم عملياتها في التصدي لعصابات داعش، قد 
متكنت من القاء القبض على عدد من املشــاركن في 
تلك اجملزرة، واخبار عن تنفيذ حكم االعدام بعدد منهم، 
وما رافق ذلك من تشــكيل جلان حتقيقية حول ما جرى، 
لكن النتيجة الفعلية لم تخرج عما عرفناه من تقاليد 
الطمطمة والتسويف وارث القادسيات بتعويض مادي 
بائس الســر الضحايا، لتلتحق بذلك االرشيف املنسي 

من السبايكرات..!
جرمية بحجم ســبايكر وما كشــفت عنه من فضائع 
تســتحي منها الضواري؛ يتــم لفلفتها وطمطمتها 
من دون ادنى وجع من عقل وضمير، ليس هذا وحســب 
بــل يرافق ذلك كم من احلمــات املمنهجة لفتل عنق 
ما تراكم لدينــا من حنق وغضب، صوب قضايا وهموم 
مفتعلــة ومضخمة جتيدهــا ماكنتهم االخطبوطية 
املتخصصة مبجال الهندسة اجلينية للضجة "ايريدوها 
كبار كبــار ايريدوها ازغار ازغــار". املصيبة ان كل ذلك 
يجري بعد مرور أكثر مــن 17 عاماً على زوال زمن الذي 
اذا قال ... قال العراق..؟! هــل نلقي اللوم في ذلك على 
الساالت املستجدة من املشعوذين واللصوص والقتلة، 
أم على شــبكة االعام العراقي التي شفطت موازنات 
اســطورية ولم تقدم لنا سوى الرثاثة والبؤس الثقافي 
واالعامي، أم على سكراب النقابات واالحتادات واسمال 
اجملتمع املدني وحطام اجلامعات وطفح مراكز "البحوث 
والدراســات" وباقــي الكيانــات اخملترقة مــن حطام 
املعطوبــن واملذعورين ..؟ أويلــي ... ومليون أويلي على 
امهات وأرامل واســر املاين من ضحايا الســبايكرات 

"من قضى نحبه ومن ينتظر دوره في املقبل منها..

ومضــة

كم سبايكر تحتاجون..؟
احالم يوسف

العالم  كورونا  فيــروس  اجتاح  منذ 
واغلــب االحاديــث باتــت عن طرق 
العاج واالدوية التي ميكن ان تسهم 
بالشــفاء منــه او التخفيــف من 
اعراضه وتبعاته، واســاليب الوقاية 
املتمثلة بارتداء القفازات والكمامات 

التي من شأنها احلد من انتشاره.
اليوم ناحــظ ان الغالبية يحرصون 
علــى ارتدائها، لكن هــل يرتدونها 
يلتزمون  وهــل  صحيحة؟  بصــورة 
بالفعــل برميهــا فــي احلاوية عن 
عودتهــم الى البيت؟ هــل يلتزمون 
بالطريقة  وخلعها  القفازات  بارتداء 
عدم  علــى  واحلــرص  الصحيحــة 

مامسة الوجه في اثناء ارتدائها؟
يقول الطبيب ايوب اجلنابي: املشكلة 
في ارتداء الكمامة والقفازات يتمثل 
املزيف الذي  باإلحســاس  باألمــان 
يشعر به الشخص، فينسى انه مع 
ارتدائها هنــاك محاذير وقيود عليه 
االلتزام بها، االحــظ الكثير يرتدون 
القفازات ومن ثم جتديه يحك عينيه 
او انفــه واحيانــا. الكمامة ايضا ال 
خاصة  مطلق  بنحو  الشخص  تقي 
ان كانــت نوعيتها رديئة، لذا فعلينا 
االلتزام مبوضوع التباعد االجتماعي، 
فهي ميكن ان حتمينــا عندما نكون 
علــى بعــد مســافة معينــة من 

االخرين.
واضاف: الكمامات املوجودة واملتوفرة 
في الصيدليات من النوع االعتيادي، 
الكمامة  يرتــدي  اجــد مــن  قلما 
بفلتر، لذلك فمــن الضروري رميها 
بالقمامة قبل الدخــول الى البيت، 
كذلــك القفــازات مينع منعــا باتا 
االمساك بالوجه ألننا عندما نرتديها 
نستسهل امر االمساك بكل شيء 
في مكان العمل وفي الشارع، وعليه 
يجب ان نكــون حذرين جدا، ميكن ان 
نخلع القفاز ان اردنا او ارتدائه بكف 
واحدة نخصصها لامساك مبقابض 
االبواب في مكان العمل او السيارة، 

وتبقــى الكف االخرى الســتعمال 
الهاتف او رمبا نحتاج الى فرك العن 

ونكون بذا عاجلنا جزء من املشكلة.
وتابع: املسؤولون في منظمة الصحة 
ذكروا في بداية تفشــي الفيروس إن 
العاملن في مجال الرعاية الصحية 
باخلطــوط األمامية فقــط هم من 
الى  اضافة  الكمامات،  ارتداء  عليهم 
املرضى ملنع انتشــار العدوى، كذلك 
املديــر التنفيذي لبرنامــج الطوارئ 
مايكل  العاملية  بالصحــة  الصحية 
رايان قال في رد على ســؤال بشــأن 
ارتداء الكمامــات في بداية  موضوع 
انتشار الفيروس "إن املنظمة ال تلزم 
وأكدت  الكمامة،  باستعمال  اجلميع 
أن األولوية لألطقم الطبية واملصابن 
إن كانوا  ومــن يتعاملــون معهــم 

باملنزل، وقالت أيضا إن وضع الكمامة 
وخلعهــا مرارا وتكرارا قــد تكون له 
وصرحت  عادت  املنظمة  لكن  أضرار" 
مؤخرا ان ارتداء الكمامة ضرورة لكل 
االفراد بعد انتشــاره اخمليــف واعداد 
االصابات التي تزداد يوميا، والســبب 
يكمــن في اســاليب الوقايــة التي 
نتبعها لكن بصورة غير دقيقة وغير 
صحيحة، لذا فقد وجدوا ان ارتداءها 
من قبل الكل وسيلة افضل لتجنب 

انتشار الفيروس.
وعن مشــاهداته يقول اجلنابي: عدد 
من املشاهدات الغريبة الحظتها في 
الشــارع وكذلك في املستشــفيات 
التــي من املفتــرض ان يكــون احلذر 
فيها اكثر من الشــارع، هناك من نزع 
الكمامــة في احدى املستشــفيات 

ووضعها على الكرسي ليتحدث الى 
املسؤول في استعامات املشفى، ثم 
املشــفى  ليغادر  الكمامة  واخذ  عاد 
وهو يهــم بارتدائها مرة اخرى لوال ان 
ناديتــه وحذرته من هــذا الفعل. في 
الشــارع ايضا اجــد ان هناك العديد 
مــن االشــخاص خاصــة ســائقي 
التاكســي يضعــون الكمامة على 
فكهم وكأن كورونا يخاف من منظر 
الكمامــة على الوجــه. والعديد من 
املشــاهدات التي توضح ان اجلهل ما 
زال مســتفحا بخطــورة الفيروس 
وكذلــك بطرق الوقايــة الصحيحة 
برغم اننا ومنذ دخوله العراق نتحدث 
من خال البرامج وصفحات التواصل 
االجتماعــي عن الطــرق الصحيحة 

التي يجب اتباعها 

الصباح الجديد - وكاالت:
برز اســم Vivo فــي األعــوام الثاثة 
املاضيــة كواحــد من أهــم العامات 
التجارية املصنعــة للهواتف املتطورة 
ذات األســعار املنافسة، لكن الشركة 
قررت االنخراط بشكل جدي في تصنيع 

أجهزة 5G مؤخرا.
وبعد أن الحظت Vivo اإلقبال الواســع 
 Z1 الذي شــهدته هواتفها من الفئة
بــدأت بتطوير مناذج جديــدة من هذه 
الهواتف، لن تتجاوز أســعارها الـ 300 

أرخص األجهزة  دوالر، لتكون أحــد 
الذكية اخملصصة للعمل مع 

اخلامس  اجليل  شــبكات 
اخللوية.

 Digitаl وتبعــا ملوقع
Chаt Stаtion فــإن 
املقبــل  الهاتــف 
اســم  ســيحمل 
 ،IQOO Z1X
وســيزود مبعالــج 
من  النــوى  ثماني 

نوع  Sandragon 765G، وذاكرة وصول 
عشــوائي ثمانــي غيغابايت، 
داخلية  تخزيــن  وذاكرة 

256/128 غيغابايت.
هواتف  فــي  وكما 
اجلهاز  سيزود   Z1
بشاشة  اجلديد 
IPS مميزة مبقاس 
بوصــة،   6.57
حتديث  مبعدل 
 144 عــال 

هيرتزا، ما سيجعله قادرا على التعامل 
مع الفيديوهات والصور بسرعة عالية 
جــدا، وهاتفــا ممتازا لعشــاق األلعاب 

اإللكترونية.
فكاميرا  الكاميــرات،  يخص  فيما  أما 
هــذه الهاتف مــن املفتــرض أن تأتي 
 (2+8+48( بدقــة  ثاثيــة  بعدســة 
بخاصيتــي  مــزودة  ميغابيكســل، 
التقريب والتثبيت اإللكتروني للصورة، 
أما الكاميرا األمامية فســتكون بدقة 

16 ميغابيكسل.

5G الصين تطور هاتفا منافسا لعشاق األلعاب عبر شبكات

الكمامة والقفاز يمكن ان يشكال خطرا

الصباح الجديد - وكاالت:
كشفت النجمة العاملية وسفيرة 
النوايا احلســنة لاجئــن أجنلينا 
للعدالة  بدعمها  املعروفة  جولي 
واملساواة تبرعها ب 200 ألف دوالر 
أميركي لصالح اجلمعية الوطنية 

للنهوض بامللونن.
ونشرت على حسابها الشخصي 
انستغرام صورة أليدي ملونة  في 
العنصرية  ضــد  معــاً  مرتفعة 
وكتبت: " ال ميكن تغيير كل شيء 

إال باملواجهة".
وقالت جولي في بيان لها تناقلته 
معظم وســائل اإلعام "ال ميكن 
التسامح مع التمييز والعنصرية 
لإلفات من العقاب أو تفسيره أو 

تبريره ".
ومتنت جولــي، تصحيح األخطاء 
املوجــودة في اجملتمــع األميركي، 
معلنــة دعمها املعنــوي واملادي 
للجمعيــة لتحقيــق املســاواة 
والبيض،  امللونــن  بــن  العرقية 

تشــريعي  إصــاح  إلى  ودعــت 
وقانوني عاجــل لتحقيق العدالة 

اإلجتماعية للملونن.
من جهة أخــرى احتفلت أجنلينا 
جولي مؤخراً بعيد ميادها الـ 45، 
وحيدة بعد طاقها العاصف من 
زوجها النجم العاملي براد بيت عام 
2016، وبرغم استئناف عاقتهما 
فقط حيث  كأصدقــاء  مجــدداً 
التقيا واحتفا معاً بشــهر مايو-

ابنتهما  بعيد ميــاد  املاضي  أيار 
الرابع عشر في قصر  "شــيلوه" 

براد بيت الفاخر بلوس أجنليس.
وفــي عام 2019 اعترفــت أجنلينا 
بيت  براد  بأن طاقها مــن  جولي 
الــذي كانت حتبــه جــداً دمرها 
إثره  علــى  وتعرضــت  نفســياً، 

ملشكات صحية كثيرة.
معايديهــا  بــن  مــن  وكان 
ديب  جونــي  العاملــي  النجــم 
الذي نشــر صورة لــه برفقتها 
باألبيض واألســود من فيلمهما 

الشــهير"The Tourist"،في 
أحد حســاباته الشخصية 
التواصــل  مبواقــع 
اإلجتماعــي، معلقاً على 
مياد  عيد   "  : الصــورة 

سعيد أجنلينا جولي".
النجمــة  وســبقته 
العاملية  األسترالية 
كيت بانشيت إلى 
أيضاً  معايدتهــا 
لها  صــورة  عبر 
أجنلينا  تعانــق 
بحرارة  جولــي 
أحــد  فــي 
املهرجانــات 
السينمائية، 
كتبــت  و
ة  يــد معا
لها  مباشرة 

لهــا  قالــت 
"عيــد  فيهــا: 

مياد سعيد".

أنجلينا جولي تدعم حقوق الملونين 
وتدعو لمواجهة العنصرية

الصباح الجديد - وكاالت:
متكن أطباء في إزالة شــاحن 
هاتــف محمــول طوله 60 
ســم من مثانة شاب، من 
خــال عمليــة جراحيــة 

استمرت لنحو ساعة.
"مترو"  لصحيفــة  ووفقا 
األطباء  أعطى  البريطانية، 
في مستشفى "جواهاتي" 
شــمال الهند، الشاب دواء 
ملينا ملدة يومن قبل إجراء 
الشــاحن،  إلزالة  العملية، 
الذي تسبب بأوجاع مبرحة 

للمريض.
وقالــت الصحيفــة نقــا 
عن وســائل إعــام هندية، 
الواضح حتى  غيــر  من  إنه 
اآلن مــا إذا كان الرجــل قد 
ابتلع الشــاحن، مشيرة إلى 
أن األطبــاء قالــوا إنهم لم 
يشــهدوا مثل هــذه احلالة 

طوال حياتهم العملية.
وقال أحد األطباء املشــاركن في 
العمليــة: "لــم يشــأ أن يخبرنا 
احلقيقة ألنه كان يشــعر باحلرج، 
وبرغــم أني لســت متأكــدا من 
حالة املريض العقلية إال أن بعض 

األشــخاص يقومــون مبثــل هذه 
األشياء للمتعة، لكن يبدو أن هذا 

الرجل جتاوز احلدود".
املدعو إسام ثاثة  املريض  وقضى 
أيام يتعافى في املستشــفى قبل 

أن يخرج إلى املنزل.

الصباح الجديد - متابعة:
من املعروف ان العادات والتقاليد 
فــي كل اجملتمعــات تختلــف 
اختافا كبيرا، يصــل احيانا حد 
التناقض، لذلك فاخلبراء ينصحون 
بدراســة عادات الدولة التي ننوي 
اليها كي ال نقوم بتصرف  السفر 

نشاز او غير مقبول.
ونشر موقع Bright Side األمريكي 
التي  التصرفــات  مجموعة مــن 
عليك جتنبها حينما تقرر الســفر 

للدول التالية.
البقشيش في اليابان

رمبــا ال تكــون مجبرا علــى دفع 
البقشــيش في اليابان، لكن في 
دفعه  يعتبر  قــد  األحيان  بعض 
حماقــة. ورمبا جتــد مكتوبا في 
نهايــة الفاتــورة أن املوظفن 
يحصلون على كامل رواتبهم، 

لذا فا حاجة لإلكراميات.
في  املطعم  حساب  تقاسم 

فرنسا
الذوق  وفــي فرنســا، ليس مــن 
تقاسم حســاب املطعم مع من 
معــك، ألن الفرنســين ال يحبون 
اإلطاق.  على  املال  بشأن  التحدث 
ورغم هذا، إذا كنت موجودا ضمن 
مجموعة كبيرة، فبالتأكيد ميكنك 

تقاسم الفاتورة مع اجلميع.
التلويح ألي شخص في اليونان

في الثقافة العربية يكون التلويح 
للترحاب، لكنه يصل  إشارة  باليد 
حلد اإلهانة في اليونان. فاليونانيون 
يعــدون إظهار راحــة اليد مهينا 

أكثر من كونه للترحاب.
التصوير مــن دون إذن في اإلمارات 

العربية املتحدة
هــذه تعد جرميــة في اإلمــارات، 
بالباد،  اإلنترنت  قوانن  بحســب 
ورمبا تقودك إلى الســجن ملا يصل 
غرامة  وتكلفك  أشــهر  لســتة 
ضخمــة تصل لـــ136.130 دوالر 

أميركي، ســيما إذا نشرت الصور 
على مواقع التواصل االجتماعي.

عدم االلتزام بالطابور
عدم االلتــزام بالطابــور يُعد من 
وإســتراليا،  إجنلترا  فــي  احملرمات 
ســيما حينما يتعلق األمر مبراكز 

التسوق واحلانات.
استعمال إشارة حسنا في تركيا

هذه اإلشارة حتمل معنى سيئا في 
تركيا وكذلك أملانيا والبرازيل.
هز الرأس في بلغاريا وألبانيا

عادة مــا يعني هز الــرأس ألعلى 
وأســفل نعــم، بينمــا لليمــن 
واليسار يعني ال. لكن من املهم أن 
تعرف ان العكس متاما ينطبق في 

بلغاريا وألبانيا.
إطعام الطيور في سنغافورة

إطعــام الطيور وإلقــاء القمامة 
في أي مــكان من ســنغافورة او 
مضغ العلكة سيعرضك لغرامات 

كبيرة.

أغرب عملية جراحية.. إزالة
الصباح الجديد - وكاالت: شاحن هاتف من مثانة 

مــع اســتعداد عــدة دول للعــودة إلى 
احلركة  قيود  وتخفيف  الطبيعية،  احلياة 
املفروضة على سكانها، بدأ البعض في 
التســاؤل عن مصير غــرف القياس في 
متاجر املابس، في ظل استمرار مخاطر 

جائحة كورونا؟
وفقــاً ملا ذكرته تقاريــر إخبارية نقاً عن 
تصريحات خبراء فــي الصحة، فإنه من 
الناس قياس املابس  أن يتجنب  األفضل 
اجلديدة في الغــرف اخملصصة لذلك في 

متاجر املابس.
وأوضــح اخلبــراء أنه في ظــل الظروف 
الراهنة، فإن هذا الســلوك ال يُنصح به، 
ويجب جتنبه متامــًا لضمان عدم تعرض 
املابس ألي نوع من الفيروسات في حال 
قام بإرتدائها شخص مصاب باملرض ولم 

تظهر عليه األعراض بعد.
وأشــار اخلبراء إلــى أن متاجــر املابس 
أمامهــا خيارين بخصــوص غرف قياس 
املابس في هذه األيــام، نظراً ألنها متثل 
بيئة خطيرة من املمكن أن ينتشر فيها 
فيروس كوفيــد19-، حيث يجب عليهم 

إلغائها متاماً، أو اللجوء إلى طريقة أخرى 
تضمن سامة الزبائن.

حلــول  عــدة  واقترحــوا 
غرفــة  مــع  للتعامــل 

قيــاس منهــا أن تقوم 
باستعمال األشعة فوق 
البنفســجية لتعقيم 
حرارة  وفحص  املابس، 
جميــع الزبائن، الفتن 

احلرص  يجب  أنه  إلى 
علــى القيام بهذه 

فــي  التدابيــر 
املقبلة،  األيــام 
ملــا توصي  وفقاً 
اإلجــراءات  بــه 
لصحيــة  ا

اجلديدة.

غرف القياس في متاجر المالبس ليست آمنة

تصرفات عليك تجنبها عند السفر لبعض الدول
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