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رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

وصف املــدرب العراقي احملترف 
بورتيمونينســي  نــادي  فــي 
عودة  فيوري  مالــك  البرتغالي 
استئناف مباريات الدوري املمتاز 
التــي تؤكد  باخلطــوة املهمة 
املقدرة في جتــاوز ازمة جائحة 
كورونا »كوفيــد 19«، وبني في 
حديث له مع »الصباح اجلديد« 
ان العالم يسعى إلى التعايش 
مع الوبــاء والتغلب عليه وفقا 
الرشــادات صحيــة وتطبيــق 

التعليمات اخلاصة.
واوضح فيوري ان عودة مباريات 
اســوة  البرتغالــي  الــدوري 
بالعديــد مــن دول أوروبا التي 
املباريات،  اقامــة  على  اقدمت 
احلياة  اســتعادة  في  يســهم 
نحو تخطي  الصحيح  والعمل 
اذا  الفايروس واالنتصــار عليه، 
كانت املدة السابقة قد شهدت 
تدريبات منعزلة لالعبني  اقامة 
في منازلهم وفقــا لتعليمات 
ان  العامليــة، كمــا  الصحــة 
املالكات التدريبية حرصت على 
خاصة  مناهج  الالعبني  اعطاء 
للبقاء فــي درجة جاهزية تامة 
وكبيــرة من أجل العــودة إلى 

مزاولة النشاط الرياضي.
الفحوصــات  واضــاف: 
نادي  فــي  متواصلة  الطبيــة 
بوتيمونينســي،  اذا تبــدا قبل 
املباراة بيــوم واحد يتم فحص 
الالعبني بصورة عامة، ســيما 
الالعبني املسجلني ضمن قائمة 
املبــاراة مع املالكــني التدريبي 
واإلداري، وهي خطوة مهمة جدا 

من أجل ضمان صحة اجلميع.

وعن الفــوز الذي حتقق لفريقه 
املباريات، قال: حققنا  في عودة 
الفوز على فريق جيل فيسنتي 
بهدف مــن دون رد حمل امضاء 
الالعب البرازيلي احملترف لوكاس 
فيرنانديــز، برغــم ان الفوز لم 
الفريق  تقــدم  فــي  يســهم 
بالئحــة الترتيب حيــث ما زال 

فريقنا في املركز 17 قبل االخير، 
دافعا قيا حتضيرا  لكنه منحنا 
عن  فضال  املقبلــة،  للمباريات 
كونــه أتــى في وقــت صعب 

صحيا.
وتابــع ان النقــاط الثالث التي 
حصدها فريقــه كانت مهمة 
رصيد  فيها  ارتفــع  فقد  ايضا 

وهو   ،19 النقطــة  إلى  الفريق 
جيدة  بدرجــة  الفريق  يقــرب 
للفريقني اللذين يتقدمان عليه 
في سلم الترتيب ولكل منهما 
25 نقطة، وهما فريقي باكوس 
دي فيريــرا ومارتيمو ، في حني 
بفارق  بورتيمونينســي  يتفوق 
امام متذيل  النقــاط  جيد من 

دســيبورتيفو  فريق  الترتيــب 
أنيس الذي ميلك 13 نقطة.

وذكر ان مبــاراة فريقه املقبلة 
ســتجرى اليوم االربعــاء امام 
الدوري  متصــدر  بنفيكا  فريق 
البرتغالــي املمتــاز برصيد 60 
على  مباراة  وســتكون  نقطة، 
األهمية، الن  درجة عالية مــن 

تفوق  لتحقيق  يتطلع  املتصدر 
في املباراة بعد تعادله سلبا في 
املباراة الســابقة امام تونديال، 
في حني يأمل بورتيمونينســي 
ان يســجل نتيجــة ايجابيــة 
تؤكد مقدرته في املواصلة نحو 
القفز إلــى مواقع متقدمة في 

الالئحة.
التدريبي  املالك  ان  إلى  واشــار 
بورتيمونينســي بقيادة  لفريق 
وضع  فولها،  أنتونيو  البرتغالي 
اليوم  ملباراة  املناسب  التكتيك 
املنافس  الفريق  مدركا حجــم 
الذي ميلك العبني على مستوى 
بقيادة  تدريبــي  ومــالك  عالي 
بروتو الجي وهو احد االســماء 
التدريبية املتميزة في البرتغال، 
في حــني يضم فــي صفوفه 
نخبة من االسماء الالمعة في 
مقدمتهــم البرازيلــي احملترف 
الذي  فينيســيوس  كارلــوس 
يعتلــي صدارة ترتيــب هدافي 
الدوري البرتغالي وله 16 هدفا، 
ناهيك عن الدولي املغربي عادل 
تاعرابــت واخرين ممــن ميلكون 
التمثيــل املتميز فــي املالعب 

العاملية.
واشــار إلى ان فريقه يســتعد 
اثبات  بهــدف  للمباراة  جيــدا 
احلضور االفضــل امام املتصدر 
وصاحــب البطــوالت الكبيرة 
فــي البرتغال، إلــى جانب انب 
بورتيمونينســي يتمتع بطاقة 
املباريات  ايجابيــة بعد عــودة 
وتكملة املنافســات بتحقيقه 
الفوز في املباراة السابقة وهي 
الفريق  لالعبي  ايجابــي  عامل 
الطامــح بالتقدم في ســلم 
البرتغالي  الدوري  الئحة  ترتيب 

املمتاز.

الفـوز علـى فيسنتـي خطـوة مهمـة
 ونطمـح لتقديـم االفضـل امـام بنفيكـا 

إصابة مدرب حراس مالك فيوري المدرب المساعد لنادي بورتيمونينسي البرتغالي:
صاالت العراق بكورونا

انتهاء موسم 
ألدريدج نجم سبيرز

ليون يستعيد 
ديباي 

بغداد ـ  الصباح الجديد
تتواصــل إصابــات الرياضيني فــي العراق 
بفيروس كورونا املستجد، بعد تأكد إصابة 
مدرب حراس مرمــى منتخب كرة الصاالت 
الرياضيني  حسني شــالل وتعرض عدد من 
خالل اليومني املاضيــني، إلى اإلصابات بعد 
املوجة الكبيــر للجائحة في العراق بعموم 
املدن لتطال حســني شــالل بعد أن أكدت 

الفحوصات إصابته بالفيروس.
وقدم وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان 
بتخصيص  الصحة  لوزيــر  مقترحا  درجال 
املدينة الشبابية  الرياضي في  مركز الطب 
بعد  لإلصابة  تعرضــوا  الذيــن  للرياضيني 
ازدحــام مستشــفيات العاصمــة بغداد 

باملصابني.
 يشار إلى أن مدرب زاخو علي هادي واحلكم 
علي كــرمي تعرضا أمس الســبت لإلصابة 

بالفيروس أيضا. 

نيويورك ـ وكاالت
يغيــب جنم والعــب ارتكاز ســان أنطونيو 
ســبيرز الماركوس ألدريدج عما تبقى من 
منافســات دوري كــرة الســلة األميركي 
للمحترفــني املقرر اســتئنافه في 31 متوز 
في أورالندو.ويشــكل غياب ألدريدج بسبب 
خضوعه لعملية جراحية في الكتف األمين 
ضربة موجعة لســبيرز في ســعيه حلجز 
بطاقته إلى األدوار اإلقصائية »البالي أوف«.

وقال النادي في بيان: »أجرى ألدريدج عملية 
باملنظــار في الكتف األمين في 24 نيســان 

وسيغيب عن باقي منافسات املوسم«.
وأصيــب ألدريدج في املبــاراة التي جمعت 
فريقه بيوتا جاز في 21 شباط املاضي ولعب 
رغم األلم ضد أوكالهوما ســيتي بعد ذلك 
بيومني، ثم غــاب عن ســت مباريات، قبل 
أن يتألــق خالل عودته إلــى املالعب في 10 
آذار املاضي بتســجيله 24 نقطة في سلة 
داالس مافريكــس، أّي قبل يــوم من تعليق 
املوســم بســبب فيروس كورونا املستجد.

واختير ألدريــدج، البالغ من العمر 34 عاماً، 
ســبع مرات فــي مبــاراة كل النجوم »اول 
ستار«، وانضم إلى ســان أنطونيو في عام 
2015 مــن بورتالنــد ترايــل باليزرز.وأوضح 
ســبيرز أن ألدريدج ســيكون قــادراً على 
اســتئناف التدريبات في نهايــة العام، في 
أفق االســتعداد ملوســم 2020-2021.وبلغ 
معدل ألدريــدج 18,9 نقطة و7,4 متابعات 

في املباراة الواحدة هذا املوسم.

باريس ـ وكاالت
قال نــادي أوملبيك ليون الفرنســي لكرة 
الهولندي ممفيس  الدولي  إن  القدم االثنني 
ديباي سيعود إلى التدريب مع الفريق بعد 
ستة أشهر من تعرضه إلصابة خطيرة في 

الركبة.
وأصيــب العــب أيندهوفن ومانشســتر 
يونايتــد الســابق البالغ مــن العمر 26 
عاماً بقطع فــي الرباط الصليبي األمامي 
للركبة اليسرى خالل مشاركته مع ليون 
أمام ســتاد رين في الــدوري في 15 كانون 

األول املاضي. 
وخضع ديباي لفحــوص طبية االثنني في 
ناديــه قبل اســتئناف التدريبات في وقت 
الحــق هذا األســبوع. وينتظر ليــون قرار 
االحتاد األوروبي »يويفا« بشــأن اســتئناف 
دوري أبطــال أوروبا حيث فاز الفريق مبلعبه 
-1صفر في ذهاب دور الســتة عشر على 
عودة  وســتمنح  إيطاليا.  بطل  يوفنتوس 
ديبــاي دفعة معنوية كبيــرة لليون حيث 
ســجل الدولي الهولندي تســعة أهداف 
في 12 مباراة بالدوري الفرنســي وخمسة 
أهداف في خمــس مباريات بدوري األبطال 

هذا املوسم.
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بغداد ـ  الصباح الجديد:

دفعت الظــروف التي مر بها العراق 
إبان أيام احلــرب واحلصار االقتصادي، 
الكثير مــن العراقيني للهجرة نحو 
أوروبا، ما أســفر عن والدة جيل من 
الالعبني الذيــن احترفوا كرة القدم 
التقرير حول  في املهجر. أعد هــذا 
يقيمون في  ممــن  احملترفني  الالعبني 
للمنتخب  دعوتهــم  ومتــت  أوروبا، 

العراقي:
جســن ميرام ، مثل ميــرام عديد 
األندية األمريكية منها كولومبوس 
كرو وأتالنتا يونايتــد وانتقل مؤخرا 
لنــادي ريــال ســالت ليــك، وهو 
العــب مهاري ويعــد إضافة نوعية 

للمنتخب.

ومت إبعاد الالعب في تصفيات كأس 
العالم احلالية بقرار إداري من املدرب 
كاتانيتش، بســبب عــدم التحاقه 
مبباراتــي هــوجن كــوجن وكمبوديــا 
بالدوري  مهمــة  مبواجهة  اللتزامه 
لترطيب  جهــود  وهناك  األمريكي، 
األجــواء بينه وبني املــدرب من أجل 

عودته للمنتخب الوطني.
الالعب  دعــوة  ياســني، متت  أحمد 
للمنتخــب بعد ســطوع جنمه في 
الدوري السويدي مع نادي أوربيرو، هو 
أكثر العبي املهجر متثيال للمنتخب 
بـ65 مباراة دوليــة، و5 مباريات مع 

املنتخب األوملبي.
مثل عدة أندية ســويدية ولعب في 
الــدوري القطري مــع معيذر على 
ســبيل اإلعارة ومنــه انتقل للخور 
ثم عاد للدوري الســويدي مع نادي 

هكن، وهو اآلخــر أبعد عن املنتخب 
في تصفيــات كأس العالم احلالية 

لنفس أسباب ميرام.
ياســر قاســم، حقق حضورا مميزا 
مع املنتخــب الوطني حال التحاقه 
بالفريق، وكســب جماهيرية كبيرة 
بعد الدور املميز الذي قدمه الالعب 
حتديدا في بطولة آســيا 2015 في 
أســتراليا وحتى في تصفيات كأس 

العالم 2018.
مثــل عدد مــن األنديــة اإلجنليزية 
منهــا فولهــام وتوتنهــام، وفــي 
الدرجــة الثانية لعب ألندية برايتون 
ونورثهامبتون وســويندون تاون قبل 
أن ميثــل نــادي أربيــل العراقي في 

املوسم احلالي.
مســيرة ياســر مع املنتخب برغم 
متيزها لكنها خفتت بسرعة نتيجة 

االلتحاق  مبواعيــد  التزامــه  لعدم 
باملنتخب، ما دفع املدربني إلبعاده.

ريبني ســوالقا، متت دعــوة الالعب 
ريبني ســوالقا من خالل تواجده في 
سوالقا  وميتلك  الســويدي.  الدوري 
فارع،  وطول  جيدة  بدنية  مواصفات 
ومتيــز مع الفــرق التــي مثلها في 
الدوري السويدي ومنها سريانسكا 
والفردوم ودلكــورد، ولعب في دوري 
واملرخية  واخلور  الشحانية  مع  قطر 
قبــل أن يحتــرف في صربيــا هذا 

املوسم مع نادي رادنيتشكي نيش.
التدريب  بالتزامه فــي  ريبني ميتــاز 
بالتوقيتــات احملددة مع  والتحاقــه 
املنتخــب، لديــه 23 مبــاراة دولية 
يلعب في مركز قلب الدفاع وعالقته 
جيدة باملدربني الذين أشــرفوا على 

تدريباته.

بصمة واضحة لمحترفي العراق في أوروبا مع أسود الرافدين
تألقوا فوق المستطيل االخضر

ياسر قاسم

بغداد ـ  الصباح الجديد
جتــددت األزمة بني أندية الدوري 
والهيئــة  املمتــاز  العراقــي 
بــإدارة  املكلفة  التطبيعيــة 
شؤون احتاد الكرة، على خلفية 
ســر  أمني  أطلقها  تصريحات 
ونالت من  املســابقات،  جلنــة 

سمعة بعض رؤساء األندية.
وكان ضياء حســني، أمني سر 
الكرة،  باحتاد  املســابقات  جلنة 

قد اتهم بعــض رؤوس األندية 
بالفســاد في لقــاء تلفزيوني 
سابق، ما أشــعل ثورة غضب 
مطالبني  منهــم،  الغالبيــة 
بضرورة اتخاذ قرار حاسم ضده.
وطالبت األندية في بيان رسمي، 
رئيس الهيئــة التطبيعية إياد 
بنيان، بضرورة إقالة أمني ســر 
جلنة املسابقات، بعد أن وصفت 
تصريحات  بيانهــا  في  األندية 

حســني بأنها قذف وتشــويه 
سمعة لألندية.

أكدت األندية أن "إطالق التهم 
دون وجه حق لم مير دون حساب 
ونحــن نطالب أمني ســر جلنة 
املســابقات ورئيــس الهيئــة 
التطبيعية إيــاد بنيان بضرورة 
تقدمي األدلة التــي تدعم كالم 
في  أطلقه  الذي  ضياء حسني، 

أحد البرامج التلفزيونية".

مدريد ـ وكاالت
أن  اإلسباني،  برشلونة  فريق  أكد 
وقائد  األرجنتيني  الدولي  النجم 
ميسي  ليونيل  اإلسباني  الفريق 
ســيكون جاهــزا خلــوض أولى 
اســتئناف  بعد  الفريق  مباريات 
يستعيد  الذي  اإلسباني،  الدوري 
نشاطه غٍد اخلميس خلف أبواب 

موصدة.
ووفقــا ملــدرب فريق برشــلونة، 
كيكــي ســيتيني، فــإن ليونيل 
مباراة  أول  ســيخوض  ميســي 
للفريق ضــد ريال مايــوركا في 
املرحلــة 28 من بطولــة الليغا، 
التــي كانت قد توقفت بســبب 

تفشي فيروس كورونا اجلديد في 
إسبانيا.

وكان ميسي تدرب مبفرده السبت 
بعد  نــو«  على ملعــب »كامب 
تغيبــه عن حصتــني متتاليتني 
»تقلص عضلي طفيف«  بسبب 
في الفخذ االمين كما أعلن ناديه 
اجلمعة. وقال سيتيني، في تصريح 
التلفزيونية،  »موفيستار«  لقناة 
إن »ميسي ليس الوحيد الذي لم 
يتمرن وليس الوحيد الذي شــعر 
بانزعــاج. هذا األمــر حصل مع 
أو بالتحديــد مع اجلميع  اجلميع 
منذ العودة )الى التمارين(«، وفقا 

ملا ذكرته فرانس برس.

روما  ـ وكاالت
والثالثني،  اخلامسة  بلوغه  برغم 
ال يــزال أســطورة كــرة القدم 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالية 
يبذل قصارى جهــده في حتديه 
املذهل لتقدمه في الســن.وفي 
سبيل احلفاظ على قمة لياقته، 
جلــأ جنــم يوفنتــوس اإليطالي 
إلى حيلة جديدة لزيادة ســرعة 
التي  املســامير  هي  انطالقاته، 
يستخدمها العبو »الرغبي« في 

أحذيتهم من األسفل.
صحيفــة  وأوضحــت 
اإليطاليــة  »توتوســبورت« 
تورينو  من  تصدر  التي  الرياضية 
معقل يوفنتــوس، أن رونالدو جلأ 
إلى هــذه املســامير »لقدرتها 
القدم  جعــل  علــى  الكبيــرة 
بالعشــب«.وحتتوي  تتماســك 
»الرغبي«  رياضة  ممارسي  أحذية 

على عــدد أكبر من املســامير 
مقارنــة بالعبــي كــرة القدم، 
لتســاعدهم علــى االنطــالق 

بسهولة من دون عوائق.
جنم  إلى  الصحيفــة  وأشــارت 
ريال مدريد اإلســباني الســابق 
مــن  مســامير  اســتخدم 
البالســتيك بدال مــن املعدنية 
التقليدية، مما يعزز من ســرعته 
االجتاهات  لتغيير  واســتجابته 
بسهولة.وفي أحدث صوره خالل 
التدريبات مــع يوفنتوس، يظهر 
رونالدو بحــذاء مختلف يحتوي 

على 11 مسمارا.
ونوهت إلــى أن مهاجــم فريق 
ومنتخب  الفرنســي  مونبيليه 
اجلزائــر أندي ديلور جلــأ إلى هذا 
التكتيــك في وقت ســابق من 
املوســم، وهو ما زاد سرعته إلى 
36.8 كيلومترا في الساعة بدال 

من 23 كم، محطما بذلك الرقم 
القياسي في الدوري احمللي.

أن استخدام  إلى  اإلشــارة  جتدر 
األحذية ذات املسامير انتشر في 
الواليات املتحــدة خالل النصف 
الثاني من القرن التاســع عشر، 
ال ســيما لدى ممارســي رياضة 
البيسبول.وتتمثل وظيفتها في 
العشب  على  الركض  حتســني 
ومنع اإلفراط في متدد العضالت 
وتوفير قوة مقاومة، ومنع االنزالق 
االجتاهات  تغييــرات  وتســهيل 

املفاجئة للجسم.
للدوري  القريبــة  العــودة  ومع 
اإليطالــي املتوقف منذ أشــهر 
كورونا  فيروس  تفشــي  بسبب 
املســتجد، يســتعد يوفنتوس 
املتصدر خلوض رحلة إلى بولونيا 
22 حزيران اجلــاري، ملواجهة  في 

الفريق صاحب املركز العاشر.

رونالدو »يسرق« سر نجم منتخب الجزائر
لندن ـ وكاالت

ألقــت أرقام القيمة الســوقية 
ديلي  صحيفــة  نشــرتها  التي 
ميــل البريطانيــة، الضوء على 
أبرز جنوم العالم فنياً وتســويقياً 
دون أن تخلى مــن مفاجآت بارزة 
وسط ورود أسماء ميسي ومبابي 

وصالح وغياب رونالدو ونيمار.
وذكرت ديلي ميل نقالً عن البيانات 
 »CIES« التــي خرج بها مرصــد
لكرة القــدم قائمة من 30 العباً 
تصدرها مبابي كأغلى العب كرة 
بفارق  العالــم متقدماً  قدم في 
وهازار  ونيمار  ميســي  عن  كبير 

وغيرهم من جنوم الصف األول.
مبابي جنم  ويســتحق كيليــان 
الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس 
قيمة  املذكــور  للمصدر  وفقــاً 
سوقية وقدرها 231 مليون جنيه 
فيروس  انتشار  رغم  إســترليني 
كورونا الذي ســيؤثر حكماً على 

أسعار الالعبني.
وكان من امللفت كثرة جنوم الدوري 
اإلنكليــزي املمتــاز مثل املصري 
محمد صــالح والعبــي إنكلترا 
حتديــداً وفــي مقدمتهم رحيم 
ستيرلينغ.وغاب اسم األرجنتيني 

ليونيل ميسي أسطورة برشلونة 
اإلسباني عن قائمة الـ20 األوائل 
كريستيانو  البرتغالي  خرج  كما 
رونالدو جنــم يوفنتوس اإليطالي 

من قائمة الثالثني.
وتصّنف البيانات املنشورة محمد 
صــالح كأغلــى العــب إفريقي 
129 مليون  بقيمة تصــل إلــى 
جنيه إســترليني متقدماً بفارق 
الســنغالي  زميله  عــن  ضئيل 
ســاديو مانيــه جنــاح ليفربول 
اإلنكليــزي، كما أّنــه رابع أغلى 
العب في الدوري املمتاز والسادس 

عاملياً.
ولم يتواجد ســوى صالح من بني 
الالعبني العرب في القائمة التي 
غابت عنها أســماء كبيرة مثل 
إيدين هازار والبرازيلي  البلجيكي 
نيمار دا ســيلفا، علمــاً أّن أدنى 
ســعر وصل إلى قرابة 80 مليون 

جنيه إسترليني.

إتهام بالفساد يجدد أزمات األندية 
والهيئة التطبيعية

ميسي جاهز للمشاركة ضد مايوركا

مبابي األغلى في العالم وصالح سادسًا 
ميسي

مبابي

بصمة واضحة 
لمحترفي العراق في 

أوروبا مع أسود الرافدين
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الصباح الجديد - متابعة:
ما زالت وســائل االعــام تتداول 
اخلاصــة  والتقاريــر  االخبــار 
باالحتجاجــات التي انطلقت اثر 
مقتل جــورج فلويــد االميركي 
يدي  على  افريقيــة  اصــول  من 
ضابط شــرطة، وفي آخر تقرير، 
نيوز  نشــر على موقع فوكــس 
امس الثاثاء، شــهدت شيكاغو 
مقتل 18 شــخصاً في 31 مايو، 
والذي يعد اليوم األكثر دموية في 
60 عاماً. وبحســب  املدينة منذ 
ما نشــره موقع شبكة "فوكس 
األميركيــة،  اإلخباريــة  نيــوز" 
وقعت هــذه اجلرائم املأســاوية 
في يــوم اندلعت خالــه جولة 
أخرى مــن االحتجاجات والنهب 
في شــيكاغو متزامنة مع تأبني 
جورج فلويد الذي قضى على يد 
عناصر شرطة مينيابوليس أثناء 

إجراءات اعتقاله.
صن  "شيكاغو  صحيفة  وأفادت 
التي  الـــ18،  الوفيات  أن  تاميــز" 
قام بتوثيقها مختبر شــيكاغو 
للجرمية CCL، جعلت من 31 مايو 

2020 أكثــر أيــام املدينة دموية 
وعنًفا خال ستة عقود، حيث مت 
اليومية  الضحايا  أرقام  مضاهاة 

حتى عام 1961 فقط.
25 قتيا في 3 أيام

وفي يومــي 29 مايــو و30 مايو، 

أخرى.  قتل  جرائم  وقعت ســبع 
ووفًقا للصحيفــة، ففي مدينة 
ذات ســمعة ســيئة دولًيا على 
مســتوى ارتكاب جرائــم القتل 
والعصابــات، فــإن جرائم القتل 
الـ25، التي وقعت في تلك األيام 

الثاثــة، وضعت عطلــة نهاية 
عنًفا  األكثر  تصنيف  في  أسبوع 

في تاريخ شيكاغو احلديث.
وقــال ماكس كابوســتني، مدير 
األبحــاث في مختبــر CCL في 
تصريح للصحيفة: "لم يســبق 

أن رأينا شــيًئا من هــذا القبيل 
علــى اإلطاق من قبــل". ويعود 
تاريخ اليوم، الــذي يحتل املرتبة 
التالية في قائمــة "األكثر عنفاً 
في شــيكاغو"، إلى 4 أغسطس 
1991، حيــث وقعــت 13 جرمية 

قتل.
شــرطة  باســم  املتحدث  وقال 
شيكاغو توماس أهيرن لصحيفة 
"شيكاغو صن تاميز": "إن مستوى 
األسبوع  التي شــهدها  احلوادث 
املنصرم لم يســبق لهــا مثيل. 
بالتحقيق  الســلطات  وتقــوم 
بنشــاط في حوادث متعددة في 
أنحاء املدينة وتعمل على  جميع 

حتديد الدوافع في هذه احلاالت".
وقــال إن الســلطات األميركية 
"تعمــل بكل اجلدية والنشــاط 
العدالة جلميع  من أجل حتقيــق 
وخاصة  املتضرريــن،  الســكان 
أصيبوا  أو  قتلــوا  الذيــن  أولئك 
بســبب أعمال عنــف ال معنى 

لها".
وشملت قائمة قتلى يوم 31 مايو 
في شــيكاغو، طالبــة جامعية 

تدعــى كيشــاني بولــدن، تبلغ 
من العمر 18 عاًمــا في جامعة 

 .WIU ويسترن إلينوي
تطبيق  تــدرس  بولدن  كانــت  و 
القانــون والعدالــة، ألنها كانت 
حتلــم بــأن تعمــل ضابطة في 
بعــد  اإلصاحيــة  الســجون 
ذكرته  مــا  وبحســب  تخرجها. 
بولــدن  أصيبــت  الصحيفــة 
مشــادة  أثناء  قاتلة  برصاصــة 
في حــي إنغلوود، الذي نشــأت 

وترعرعت فيه.
وفي رثاء أعضــاء هيئة التدريس 
املوقــع  علــى  بولــدن  وزمــاء 
كتبت   ،WIU جلامعة  اإللكتروني 
بروفيسور ربيكا بوكانان، أستاذة 
قائلة: "كانت  اإلجنليزيــة،  اللغة 
ترتســم دائًما علــى وجه بولدن 
)تنشــر  وضحكات  ابتســامات 
التفــاؤل والســعادة والــود بني 
طالبة  وكانــت  بهــا(.  احمليطني 
تهتم بدراستها وتكرس جهودها 
على كونها  اجملتمع عاوة  خلدمة 
إنها  للبهجــة.  مصــدرًا  كانت 

خسارة مأساوية".

تداعيات االحتجاجات على مقتل فلويد مستمرة وتكشف الخبايا

اليوم األكثر دموية منذ 60 عامًا.. 18 قتياًل خالل 24 ساعة في شيكاغو

السليمانية - عباس اركوازي:
الســليمانية  محافظة  قررت 
اســتقدام قــوات االســايش 
والبيشمركة الى داخل املدينة، 
الرغام املواطنــني على االلتزام 
بشــروط الســامة الصحية 

وارتداء الكمامات والكفوف.
وقال نائب مديــر عام الصحة 
مبحافظــة الســليمانية عبد 
اهلل احمــد للصبــاح اجلديد، 

احملافظ  طالبــت  املديريــة  ان 
باســتقدام قوات البيشمركة 
املدينة،  داخل  الى  واالســايش 
واملواطنــني  الباعــة  الجبــار 
الصحية،  باالشــادات  االلتزام 
منعا لتفشــي فايروس كورونا 
االخيرة  االونة  في  انتشر  الذي 
بنحــو كبير فــي محافظات 
االقليــم، وادى الى اصابة الف 
و300 شــخص ووفاة ســبعة 

اشخاص حلد االن.  
واشــار احمــد الــى ان التزام 
بالتعليمــات  املواطنــني 
والتوجيهــات التــي اعلنــت 
للتصدي  العليا  اللجنة  عنها 
لفايــروس كورونا يــكاد يكون 
معدومــاً ، علــى الرغــم من 
انتشــار  ميثلها  الــذي  اخملاطر 
الفايروس على صحة وسامة 

اجملتمع.

وتابــع، "نحن مرغمــوم على 
االمنية  بالقوات  االســتعانة 
لتطبيق  املدينة  داخل  ونشرها 
الصحية  الســامة  شــروط 
وارغام املواطنني واصحاب احملال 

االلتزام بها".
ولفت،"اننا قــد ال نتمكن من 
تطبيق عقوبــات صارمة على 
املواطنني حلثهــم على التزام، 
اال اننا سنزل عقوبات باصحاب 

احملال والدكاكني، اذا لم يلتزموا 
باغــاق محالهــم وتغرميهم 

مالياً".
بــدوره حذر وزيــر الصحة في 
ســامان  االقليــم  حكومــة 
برزجنــي مــن ارتفاع حــاد في 
بالفايروس  االصابــات  اعــداد 
املوجة  ان  ، مؤكدا  االقليم  في 
الثانية متثل خطيــرا حقيقياً 

على املواطنني في االقليم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشفت وزارة العمل والشؤون 
الثاثاء، عن  امس  االجتماعية، 
اربعــة مايني من  قرابة  وجود 
اخلاضعني  غير  احمللية  العمالة 
والضمان  التقاعــد  لقانــون 

االجتماعي.
وقال وزير العمل عادل حاشوش 
الركابي، إنه "يوجد قرابة اربعة 
احمللية  العمالــة  مــن  مايني 

العراقيــة يعملون في القطاع 
لقانون  خاضعــني  غير  اخلاص 
االجتماعي  والضمان  التقاعد 
االستقطاعات  اجراء  يتم  ولم 
املطلوبة او استيفاء التوقيفات 
التقاعديــة التي نــص عليها 
والضمــان  التقاعــد  قانــون 
االجتماعي  من رواتبهم والتي 

تشكل ضمانة لهم".
"اســتقطاعات  أن  وأضــاف، 

التقاعــد تــودع فــي صندوق 
الضمان االجتماعي وهو متويل 
عند  لهم  ضمانة  ليكون  ذاتي 
االحالــة علــى التقاعد وبلوغ 
مدة اخلدمة اكثر من 15 عاما".

أن  الركابــي،  وبــني 
كذلك  توفر  "االســتقطاعات 
للعاملني فــي القطاع اخلاص 
الضمــان الصحــي وضمــان 

اصابات العمل.

اغالق المساجد ومنع اقامة مجالس العزاء فيها

السليمانية تستقدم قوات من البيشمركة الرغام المواطنين على االلتزام بشروط السالمة
اغلب الشركات ال تسجل عمالها في الضمان االجتماعي رغم الزامها 

وزير العمل: أربعة ماليين يعملون من دون قانون للتقاعد 

وزير النفط لنظيره السعودي:
4ملتزمون باتفاق »أوبك+« لخفض اإلنتاج مجلس الوزراء يعدُّ العاملين في 

2المؤسسات الصحية »خط الصد األول«

بغداد - الصباح الجديد:
عد مقرر اللجنة املالية النيابية 
احمد الصفار، الثاثاء، االقتراض 
الوحيد  احلل  واخلارجي  الداخلي 
الدولة  موظفي  رواتــب  لتأمني 

في الوقت الراهن.
تصريح  فــي  الصفــار  وقــال 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد ، 
إن “جلسة مجلس النواب ليوم 
غد األربعاء ستشهد التصويت 
علــى قانــون االقتــراض احمللي 

واخلارجــي لتمويل العجز املالي 
في موازنة ٢٠٢٠”.

“يلجأ  أن  الصفــار  وأســتبعد 
النواب في جلســته  مجلــس 
غــدا الــى تخفيــض رواتــب 
والسجناء  والشهداء  املوظفني 
“هذه  ان  مؤكدا  السياســيني”، 
بقانــون  مشــرعة  الرواتــب 
الى تشريع  وتخفيضها بحاجة 
قانــون جديــد داخــل مجلس 

النواب”.

المالية النيابية تستبعد خفض 
رواتب الموظفين: االقتراض هو الحل 

الوحيد لتأمين الرواتب

بغداد - الصباح الجديد:
دعــا النائب رعــد الدهلكي، امس 
االثاثاء، رئيــس مجلس النواب الى 
اســتدعاء مدير التقاعــد للوقوف 
على األســباب التــي أدت الى تاخر 
لهذا  املتقاعديــن  رواتــب  صــرف 
الشــهر، مؤكدا على ضرورة اطاق 
واملوظفني  للمتقاعديــن  الرواتــب 

باملوعد احملدد.
وََقــال الدهلكي في بيــان تلقت " 
الصبــاح اجلديد " ، نســخة منه، 
إن “من غير املعقــول ان ندخل في 
بداية اي شــهر بدوامة عدم صرف 
التقاعدية فــي موعدها  الرواتــب 

قيمة  احملدد متســائا هل هنــاك 
للدولــة ومؤسســاتها وهناك من 
يعلق مســؤولياته على جهة اخرى 

وال يكترث لهموم لشعبه”.
اجملتمع  شــرائح  “جميع  ان  واضاف 
العراقــي تعانــي اليــوم من وضع 
اقتصــادي مــزر نتيجــة تفشــي 
وبــاء كورونا الذي اجبــر العراقيني 
املنازل متســببا  في  البقــاء  على 
بقطع أرزاقهم وتراجع مســتواهم 
املعاشــي لذا من الواجب اإلنساني 
واملســؤولية الوطنية ان نراعي هذا 
الظرف العصيــب وان النكون جزءا 

من معاناة هذا الشعب” .

بغداد - الصباح الجديد:
كشف املستشار املالي للحكومة 
مظهــر محمــد صالــح، امس 
الثاثاء، عن سحب نحو مليار دوالر 
من اخلزيــن املالي التفاقية الصني 
للشهر  املوظفني  رواتب  لتسديد 
احلالي، مبينا ان الشــهر املقبل ال 
وستعتمد  مالية  ســيولة  توجد 
احلكومة على سحب سيولة من 

البنوك احلكومية.
وقــال صالح في حــوار متلفز ان 

“احلكومة اضطرت لســحب نحو 
مليــار دوالر كانــت مخصصــة 
رواتب  لتســديد  الصني  التفاقية 
الشهر احلالي فيما مت تاجيل ديون 

داخلية بنحو تريليون دينار”
واضــاف ان “احلكومة لديها عجز 
دينــار ضمن  تريليــون   4 بنحــو 
احلــد االدنــى لألنفاق لتســديد 
الكهربائية  واحملطــات  الرواتــب 
البطاقة  ومفردات  واملستشفيات 

التموينية”.

مطالبة باستدعاء البرلمان مدير 
التقاعد للوقوف على أسباب تأخر 

صرف الرواتب

مستشار الحكومة: سحبنا مليار 
دوالر من خزين االتفاقية الصينية 

لصرف الرواتب 

بغداد- الصباح الجديد :
العاملية،امس  الصحة  أعلنت 
الثاثــاء، جتهيــز ثاثــة آالف 
حلجز  بغداد  معرض  في  سرير 
املصابني بفيروس كورونا، فيما 
أشارت إلى ان العراق سيصبح 
في  كورونا  لوباء  اجلديد  املركز 
الشرق االوسط في حال عدم 

االلتزام.
الصحة  منظمــة  ممثل  وقال 
العامليــة أدهــم اســماعيل 
الرسمية،  الوكالة  بحســب 
إن"املواطــن العراقــي ال يزال 
بوجود فيروس كورونا  يشكك 
بالرغــم مــن ارتفــاع عــدد 
أن“القرارات  مبيناً  اإلصابات"، 
املتخذة خــال الفترة املاضية 
الشدة  ،لكن  صحيحة  كانت 
في التطبيق كانت بســيطة، 
وسيبقى متديد حظر التجوال 

للسيطرة على الوباء”.
التي  أن"اإلجــراءات  وأضــاف 
اتخــذت فــي أثنــاء احلظــر 

اجلزئــي لــم تطبق بشــكل 
صحيح ونحتــاج الى إجراءات 
إلى  مشــيراً  وأمنية،  صحية 
الصحــة  وزارة  أن"إجــراءات 
صحيحة فــي كيفية احتواء 
املواطنني غير  ،لكــن  الوبــاء 
الوقاية  بشــروط  ملتزمــني 
بحقيقة  اآلخرين  وتشــكيك 

الفيروس".
واشــار الى، أن"انهيار النظام 
على  ســينعكس  الصحــي 
اإلصابات  تسجيل  في  الزيادة 
كما ســتتخطى إيران وتركيا 
مركز  العــراق  ويصبــح  هذا 
الوبــاء اجلديــد في الشــرق 
التزام  األوسط في حالة عدم 
إلى  الفتاً  بالوقاية"،  املواطنني 
أن"املوجــة الثانية في العراق 
وايــران والعالم ليســت هي 
األخيرة من كورونا، وستستمر 
املوجات حتى الشــتاء املقبل 
على أقل تقدير بســبب عدم 
التوصل الى عاج أو لقاح له".

بغداد - وعد الشمري:
الثاثاء،  أمس  نيابية،  جلنة  أكدت 
أن اخلافات علــى 80 وحدة إدارية 
بني قضــاء وناحيــة تعرقل اجناز 
االنتخابات، مشيرة  قانون  جداول 
إلى اســتمرار احلــوارات مع قادة 
الكتل للخــروج بحلول توافقية، 
مؤكدة أن حتديد موعد االنتخابات 
املبكرة يتوقف إلى حد كبير على 

حسم هذا امللف.
وقــال عضــو اللجنــة فاضــل 
إلــى  تصريــح  فــي  الفتــاوي 
"اجتماعات  أن  اجلديد"،  "الصباح 
مكثفة ما زالــت تعقد للوصول 
إلى صيغة نهائية بشــأن قانون 

االنتخابات".
وتابع الفتاوي، أن "موضوع الدوائر 
االنتخابية لم يحسم لغاية االن 
أن  ونأمل  مســتمرة  واخلافــات 
يحصــل تكثيف للحــوارات من 

أجل أن ننتهي من هذا القانون".
وأشــار، إلى أن "أهــم ما يعرقل 
هو  املبكرة  االنتخابــات  موضوع 
عــدم وجــود قانون مســتكمل 
لانتخابات، إضافة إلى ما يتعلق 
والتخصيصات  الفنية  بالقضايا 

املالية".
"القانون لم  أن  الفتاوي،  وأوضح 
رئاســة  في  عليه  املصادقة  تتم 
اجلمهوريــة بســبب النقص في 
حيز  يدخل  أن  ومبجرد  تشــريعه، 
أن حتدد  للحكومة  النفاذ ميكــن 

موعد االنتخابات املبكرة".
وانتهى الفتاوي إلى أن "الطموح 
هــو إجــراء انتخابــات مبكــرة 
حــرة ونزيهة متثــل إرادة الناخب 
العراقي وهذا لن يحصل من دون 
إكمال إقــرار القانون مبا يتفق مع 

املصلحة العامة".
من جانبهــا، أفادت عضو اللجنة 
املــاس فاضــل، في حديــث إلى 

"الصبــاح اجلديد"، بأن "التواصل 
وقادة  البرملان  رئاسة  مع  مستمر 
الكتل ملناقشــة القانون بجميع 

فقراته وجدوله احمللق".
وتابعــت فاضل، أن "اســتضافة 
قد حصلت جمللــس املفوضني في 
مفوضيــة االنتخابات األســبوع 
احلالي، لســماع وجهــة نظرها 
الفنيــة فــي موضــوع إجــراء 

االقتراع".
التي  األكبر  أن "املشكلة  وأوردت، 
تواجه تشريع القانون هي الدوائر 
املتعددة التــي أصبحت تعتريها 

خافات جغرافية وسياسية".
وحتدثــت فاضل عن "عدم امتاك 
وزارتي التخطيط والتجارة بيانات 
كافيــة ميكــن االعتمــاد عليها 
في عمليــة التصويت واإلحصاء 

السكاني".
وشــددت، على أن "اخلافات على 
القانــون فــي تواصل، بســبب 
النزاعات السياسية، وهناك أكثر 
من 80 قضاء وناحية توجد عليها 
خافــات شــديدة، وظهــر ذلك 
واضحاً في اعتمــاد نظام الدوائر 
املتعددة داخل احملافظة الواحدة".

ومضــت فاضل إلى "ضــرورة أن 

تســتمر احلــوارات للتوصل إلى 
حلول مقنعة ترضي جميع نواب 
احملافظات قبل أن نرســل القانون 
إلى رئاسة اجلمهورية للمصادقة 

عليه".
قبل ذلك، كان رئيس اللجنة ريبوار 
هادي، قــد ذكر أن "اللجنة بصدد 
على  األخيــرة  اللمســات  وضع 

جدول توزيع الدوائر االنتخابية".

وتابــع هــادي فــي تصريحــات 
صحافيــة، أن "اجتماعات عديدة 
مت عقدها مع اخملتصني في وزارتي 
للوصول  والتجــارة  التخطيــط 
إلــى إحصائيات ســكانية ميكن 
توزيع  إعداد جدول  اعتمادها عند 
الدوائــر االنتخابية وبالتنســيق 
املســتقلة  العليا  املفوضية  مع 

لانتخابات.

النقص في قانونها والتخصيصات المالية
اهم عراقيل اجراء االنتخابات المبكرة 

مجلس النواب "ارشيف"

الخالفات تشتد على 80 وحدة إدارية واجتماعات مستمرة لحسمها

تقريـر
الصحة العالمية: عدم االلتزام 
سيجعل البالد المركز الجديد 
لوباء كورونا في الشرق االوسط

جانب من االحتجاجات األميركية
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البصرة ـ سعدي السند:

باشــر عــدد مــن الصناعيني في 
البصرة ببنــاء 12 بيتا كوجبة أولى 
للفقــراء في منطقــة تقع ضمن 
احلــدود األدارية لقضــاء الزبير من 
 (200( بناء  خالل مشــروع يتضمن 
بيتا ومتت تســمية هذا املشــروع 

مبدينة الكرماء .

التكاتف والتكافل
 وللتعرف على تفاصيل هذا املشروع 
التقينــا املشــرف على املشــروع 
والصناعي  اجلزائــري  الســيدعرب 
هادي عبود العطبي مدير شــركة 

جداول الفرات وقد أكدا :
من روعة اإلسالم في مبدأ التكافل 
ب نفــوس  االجتماعــي أّنــه هــذَّ
املســلمني جتاهه ، رافعاً شــعاره ) 
وَيُْؤثُِروَن َعلَٰى أَنُفِسِهْم وَلَْو َكاَن بِِهْم 
أَْمَوالِِهْم  ِفــي  وَالَِّذيَن   (  ) َخَصاَصٌة 
ــائِِل وَامَلُْروِم ( ،  َحقٌّ َمْعلُــوٌم  لِلسَّ
موصيا كّل مســلم بقوله  ) أحبب 

لغيرك ما حتّب لنفســك واكره له 
ما تكره لهــا ( وكّل هذا بهدف أن 
تكون العالقات االجتماعية عالقات 
متينة مرتبطة برباط وثيق محكم 
، و يكــون العطاء نابعــاً عن نفس 
صافية وروح إميانية عالية لدرجة أن 

ال يكون هو في ظاللها .
معّبراً عن الفضل واإلحســان بقدر 
ما يعّبر عــن أداء الواجــب ، فهذا 
بأًصدق  يوضح  التكافلــي  اخلطاب 
امليســورين  مســؤولية  املعانــي 
جتاه الســائل واملروم ، إذ لهما في 
أموالهــم حّق معلــوم ، وفي هذه 
اجملتمع  أبناء  علــى  يترتب  الظروف 
إلى  والوقوف  والتكافــل،  التكاتف 

جانب املتاج، وإغاثة امللهوف.
وتابعا هناك غريزة اإلنســانية التي 
توجــد بداخــل كل إنســان والتي 
جتعله يشــعر بغيره فال يتحمل أن 
يري غيره يتألم أو يحتاج إلي الكثير 
من األشــياء الضرورية والتي تعتبر 
من أبســط حقوقه وقد اعتبر اهلل 
ســبحانه وتعالى اإلنســان املعني 
وأحبهم  للعباد من أفضل عبــاده 

وأقربهــم إليه ومن هنــا انطلقنا 
وباشــرنا مبشــروع مدينة الكرماء 
وســتتضمن الوجبة األولى 12 بيتا 
لتصــل البيوت وبحســب اخملطط 
الــذي عملنا عليــه )200( بيتا وما 
أن أعلنا عــن رغبتنا في تنفيذ هذا 
النبيل حتى بدأت  الفعل األنساني 
األتصــاالت مــن عدد مــن الزمالء 
الصناعيــني ومنهــم مــن أمتنع 
عن ذكر أســمه أو اسم معمله أو 
شركته مكتفيا مبساهمته الطيبة 
في املشــروع وأمامنــا اآلن الوجبة 
األولى من األخوة الصناعيني الذين 
تبرعوا لبناء مشروع مدينة الكرماء 
، فمن بغداد شــركتا املظلة وروعة 
البلور  بابل معمــل  ومن  عشــتار 
للمنظفات ومن البصرة شــركات 
الوطنيــة  والتقنيــة  احلوشــان 
اخلور  والشــمس وخيرات  العراقية 
و امــال اجلنــوب و جــداول الفرات 
وشــركة ماجد مــوزان كطامي و 
نأمل مــن مواطننا الكرمي أن يدعم 
املنتج الوطنــي وان هذا الدعم هو 
عبارة عــن طابوقة في جدران بيوت 

الكرماء املتاجني الى السكن . 

املبادرة خطوة مباركة
وأشــار اجلزائري والعطبــي الى ان 
عباس  املهندس  الزبيــر  قائممقام 
ماهر كان متعاونــا جداً مع أخوته 
الكرماء  مدينة  لبنــاء  الصناعيني 
في موقــع مت حتديده فــي القضاء 
ان هذه  القائممقــام  ،حيث أكــد 
املبادرة خطوة كبيرة جدا من األخوة 
الصناعيني الذين وجدنا حماسهم 
كبيــرا جدا في تفعيــل مبادرتهم 
الكرميــة والبد أن نكــون نحن في 
قائممقاميــة القضاء مؤازرين جدا 
الذي  بالشــكل  وأجناحها  للمبادرة 
يسعد األســر الفقيرة التي تنتظر 
هــذه اخلطــوة املباركــة لتأويهم 
البيــوت وتفرحهم ونحن مع  هذه 
كل مبــادرة تســعد أهلنا في هذا 
القضاء وســنحرص علــى تفعيل 
الصناعييـــن  األخـــوة  مبــادرة 
لنحتفي معهم  اجنازهــا  ومتابعة 
وفي أقرب وقت بأجناز الوجبة األولى 

من البيوت .

في مبادرة أطلقها عدد من الصناعيين إلسكان األسر الفقيرة

المباشرة ببناء مدينة الكرماء في مدينة الزبير

بغداد ـ الصباح الجديد: 

والبيئة حســن  وزيرالصحة  أعلن 
عن  الثالثــاء،  امــس  التميمــي، 
رئاســة  موافقــة  اســتحصال 
مجلس الوزراء بعــّد العاملني في 
املؤسســات الصحية حصرا خط 
الصــد األول لكثــرة االصابات في 

صفوفهم.
وقــال التميمي في حــوار له إنه 
“استحصل موافقة رئاسة مجلس 
الــوزراء واللجنــة العليا للصحة 
)مكافحة  الوطنيــة  والســالمة 
جائحــة كورونا( رقم ٦٠ لســنة 
2020 بعدِّ العاملني في املؤسسات 
الصحية حصــرا خط الصد األول 

لكثرة االصابات في صفوفهم”.
واشــار الــى “تخصيــص أجهزة 
اضافية  االصطناعــي  للتنفــس 
لعالج احلاالت احلرجة من املجورين 
فــي مستشــفى ابــن اخلطيب، 
األدوية  الــوزارة  توفيــر  فضال عن 
للعناية  الضرورية  واملســتلزمات 
الكبيرة  باجلهــود  مشــيدا  بهم، 
اجليــش  ابطــال  قدمهــا  التــي 
األبيــض مبختلــف تخصصاتهم 
“من  بــأن  منوهــا  وعناوينهــم”، 
مقــررات اللجنــة العليا للصحة 
دوائر  دعــم  الوطنية  والســالمة 
الالزمة  املاليــة  باملبالغ  الصحــة 
ملواجهــة فيروس كورونــا، وتوفير 
الطبية  للمالكات  الوقائية  العدد 
والعاملني  والصحية  والتمريضية 
في املؤسســات الصحيــة، عالوة 
على زيــادة عدد األســرة في دوائر 
الصحة من خالل الدعم املالي من 
قبل الوزارة وبالتعــاون مع العتبة 

احلسينية واجلهات املتبرعة”.
“الــوزارة  ان  التميمــي  واضــاف 
عملت على زيادة أســرة االنعاش، 
واملعــدات  الفحوصــات  وعــدد 
التوعية  واعتماد  التشــخيصية، 
والتثقيــف من خالل الفرق اجلوالة 
مع اجلهات الساندة، وإعداد اخلطط 
اجلائحة،  ملواجهــة  املســتقبلية 
منبها على التنســيق مع اجلهات 
األمنيــة لتطبيق حظــر التجوال 
في املناطق التي ســجلت اصابات 

كبيرة، وتفعيل دور اللجان العلمية 
فــي الدوائر، والتنســيق مع مركز 
الــوزارة واجلامعات فــي املافظات 
لتنشــيط الواقع البحثي، وتوعية 
املواطنني بشــأن التباعد اجلسدي 
الكمامــات واســتخدام  ولبــس 

املعقمات وغيرها”.
مــن جانب اخــر أكد مديــر عام 
الصحة،  وزارة  في  العامة  الصحة 
رياض احللفي، الثالثاء، قلة فعالية 
مــادة البالزمــا لبعــض املصابني 
بكورونــا مــن أصحــاب األمراض 

املزمنة.
»عـمـلـيـــات  إن  احللفــي،  وقال 
املـســـح املـيـدانـي لـم تـنـتـه 

بـعـــد، بينما هـنـــاك تـوجـــه 
الـتـــي  املـنـاطـــق  نـحـــو 
وحاليا  قليلة،  أعــدادا  سـجـلـت 
والتفتيش  البحــث  الى  نحتاج  ال 
عن املصابني، النهم بـدؤوا بالتوجه 
نحو املؤسسات الصحية بـاعـداد 

كبيرة جـدا«.
املـســـح  »عمليات  أن  وأضــاف، 
املـيـدانـــي تـتـابـع املـالمـسـني 
بـالـوقـت احلالي لـغـرض اجــراء 
الـخـاصـــة  الـفـحـوصـــات 
بـالـفـيـــروس لهــم«، مؤكدا ان 
»اغلــب املواطنني بــدأوا يتجهون 
نحو املؤسســات الصحية باعداد 
كبيرة لغرض اجـــراء الفحوصات 

وهـــذا امـــر مفرح بسبب زيـادة 
الوعي الصحي لديهم«.

 واشــار الـى أن »ارتـفـاع مـعـدالت 
الـوفـيـــات بفيروس كــورونــا ال 
بـقـصـورالـتـعـامـل  يـرتـبـــط 
مـــع الـحـــاالت الـحـرجـــة أو 
قـلـة تـوفـيـــر مــادة الـبـالزمـا 
لعالجهم«، مـبـيـنـاً انــه »وبــاء 
وال يـوجـد لـه عــالج حـتـى اآلن 
، وحتى مـــادة البالزمــا التي يتم 
بــحــــوث  هناك  اســتخدامها 
فـعـالـيـتـهـا  قـلـــة  تــؤكــد 
لـلـبـعـــض وأغـلـبـهـــم مـن 
املـزمـنـة  االمــــراض  اصـحـاب 
والســكر،  القلــب،  امــــراض   (

الســرطان،  وامراض  والضغــط، 
( التي  واعتــالالت مرضية اخــرى 
يعانون منها مما يؤدي إلى زيـادة عدد 
الوفيات، فضال عــن تأخر البعض 
مــن املصابــني فــي مراجعتهم 

للمؤسسات الصحية«.
في حني كشفت الوزارة عن خطط 
للحجر املنزلــي، فيما أكدت وجود 
زيادة فــي عدد األســرة اخملصصة 
الستقبال احلاالت املصابة بفيروس 

كورونا.
وقــال وكيــل وزارة الصحة حازم 
اجلميلي، إن »الوزارة وضعت خططاً 
للحجر املنزلي في حال عدم اكتفاء 
األسرة في املستشفيات«، مشيراً 

إلى »وجــود زيادة في األســرة في 
الوقت الراهن في بغداد واملافظات 

.«
أو الكلي  أن »احلظر اجلزئي  وأضاف 
يناقش في اللجنة العليا للصحة 
والسالمة الوطنية من عدة جوانب 
الصحة  لــوزارة  متطلبات  وهناك 
التميمي  الوزيــر حســن  ثبتهــا 
بضــرورة ارتــداء الكمامــة ومنع 

التجمعات والتزاور«.
وأشــار إلــى أن »جهــود الــوزارة 
متواصلــة مــع اجلهــات العاملية 
ومنظمة الصحة العاملية واجلهات 
الداخليــة للحــد مــن انتشــار 

الفيروس«.

ة  مجلس الوزراء يعدُّ العاملين في المؤسسات الصحيَّ
»خط الصد األول«

الصحة تكشف خطة للحجر المنزلي وزيادة عدد األسرة المخصصة الستقبال المصابين بكورونا

تخصيص أجهزة 
للتنفس االصطناعي 
اضافية لعالج الحاالت 
الحرجة من المحجورين 
في مستشفى ابن 
الخطيب، فضال 
عن توفير الوزارة 
األدوية والمستلزمات 
الضرورية للعناية 
بهم، مشيدا بالجهود 
الكبيرة التي قدمها 
ابطال الجيش األبيض 
بمختلف تخصصاتهم 
وعناوينهم

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغــداد عن اســتمرار مالكاتها 
في دائرة املشــاريع بتطويــر 8 مواقع مختلفة 
تتضمن 6 محالت ســكنية وشارعني رئيسني 
توزعــت علــى جانبــي الكــرخ والرصافة من 

العاصمة.
وذكرت االمانة في بيان تلقت » الصباح اجلديد 
» نســخة منه، إن » اعمــال التطوير تتضمن 
حفر بوكــس ترابي وقالب جانبــي ومنهوالت 
مجاري ومشبكات امطار وفرش وحدل للحصى 
ومن ثم االكســاء بعــدة طبقــات للمحالت 
التي تشهد التطوير واالكساء الول  السكنية 
مــرة باالضافة الى اعمال التطوير والتوســيع 
واالكســاء في الشــارعني مع اعمــال اخرى 

اضافية«.

واسط ـ الصباح الجديد:
حتدث محافظ واســط رئيــس خلية االزمة 
في املافظة، محمد املياحــي، امس الثالثاء، 

إجراءات احلظر الوقائي باملافظة.
وبني املياحي، أن ادارته »امللية باشرت تطبيق 
حظر التجوال الكلي املشدد، من خالل اغالق 
جميع منافذ املافظة وعدم السماح بدخول 
املســافرين او خروجهــم ومنــع التنقل بني 
اقضيــة ونواحي املافظة بعد تســجيل 97 

اصابة جديدة بفيروس كورونا«.
وأشارت إلى، أن »قرار حظر التجوال استثنى 
االجهزة االمنيــة واملوظفني املكلفني بواجب 
رســمي، فضال عن احلاالت الصحية احلرجة 
والسماح لباعة املشــتقات النفطية واملواد 

الغذائية والطبية من التنقل بحرية«.
واضــاف ان »اخلليــة اعطــت اوامرها جلميع 
املفــارز االمنية بالقاء القبــض بحق جميع 
اصحــاب املقاهــي واملطاعــم والكافيهات 
اخملالفني لتعليمات خليــة االزمة، واحالتهم 
على القضاء تنفيذا لقــرار مجلس القضاء 
االعلى االخير«، مشــددا على »ضرورة تنفيذ 
احلجر املنزلي االجباري جلميع أســر املصابني 
واستمرار تعطيل الدوام الرسمي جلميع دوائر 

الدولة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الثالثاء، ضبط  املنافذ احلدوديــة،  أعلنت هيئة 
حاوية محملة مبادة زيت الزيتون وثيقة اإلطالق 
وشــهادة املطابقة مزورة في منفــذ ميناء أم 

قصر اجلنوبي.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقت » الصباح اجلديد 
»نســخة منه، إنها متكنت من »ضبط حاوية 
حجــم )40( قدما بداخلها مــادة زيت الزيتون 
املطابقة  وثيقة اإلطالق وشهادة  تونس  املنشأ 
للبضاعة مزورة بعد إجناز معاملتها اجلمركية 
من قبل جلنة الكشــف اجلمركــي في املنفذ 

احلدودي«.
وأضافــت، أن »الضبــط متت من قبل شــعبة 
البحث والتحــري وخارج احلــرم اجلمركي بعد 
تدقيق معاملتها اجلمركية من قبلهم تبني أن 
مجمل احلمولة )19طن و291كغم( وان شهادة 
املطابقة ووثيقة اإلطالق مزورة بعد التأكد من 
الشــركة املعنية بالفحــص والتابعة للجهاز 
املركزي للتقييس والســيطرة النوعية والذين 
أكــدوا من جهتــم أن الوثائق غيــر صادرة من 

قبلهم مؤكدين ثبوت صحة التزوير«.
ولفتت إلــى، أنه »مت إحالة مــا مت ضبطه وفق 
محضر أصولي إلى مركز شرطة ميناء أم قصر 
التخاذ اإلجراءات الالزمــة وإحالتها إلى قاضي 
التحقيق اخملتص ومحاسبة املقصرين من جلنة 

الكشف داخل املنفذ احلدودي«.

امانة بغداد تعمل على 
تطوير 8 مواقع في الكرخ 

والرصافة

محافظ واسط يوضح 
إجراءات الحظر الوقائي 

بالمحافظة

ضبط حاوية محملة بمادة 
زيت الزيتون مخالفة في 

منفذ أم قصر الجنوبي
التربية توعز لمديرياتها بضوابط احتساب نتائج امتحانات السادس ابتدائي والدرجات المقاربة

النقل تتجه لتخفيض تذاكر الخطوط الجوية 
العراقية

البيطرة تتفق مع الصليب االحمر
لتجهيزها باألدوية واللقاحات

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت وزارة التربية / املديرية العامة 
للتقومي واالمتحانات، امس الثالثاء، 
عــن ضوابط اعتمــاد درجة نصف 
السنة كدرجة نهائية للنجاح في 
امتحانــات العامة لتالميذ الصف 
الدراسي  للعام  االبتدائي  السادس 

2020/2019( والســماح  احلالــي ) 
للتالميذ الراســبني بــاداء امتحان 
الدور الثاني فــي جميع املواد التي 

رسبوا فيها .
وذكر بيان للــوزارة تلقت » الصباح 
اجلديد » نسخة منه، أنه “بناًء على 
القرارات الســابقة تنسب ان تقوم 

الدراســة االبتدائية  مراكز فحص 
فــي املافظــات كافــة بارســال 
اســتمارة الى املــدراس متضمنه 
املــواد الدراســية املشــمولة في 
وتقوم  العامة  الوزارية  االمتحانات 
املــدارس بأمالء تلك االســتمارات 
واملصادقــة عليها من قبل اللجنة 

االمتحانية في املدرســة واملشرف 
املتابع واضافة درجة القرار ))خمس 

درجات ((”.
واضــاف البيان انه “تنســب قيام 
الدراســة االبتدائية  مراكز فحص 
نتائج  العامة بحفظ  املديريات  في 
الصف السادس االبتدائي للتالميذ 

واعتبارهــا درجــة الــدور االول اما 
او  واحد  بدرس  الراســبني  التلميذ 
اكثر تكتب عبــارة معيد في حقل 
النتيجة وبعد قيام مراكز الفحص 
املدارس  تــزود  الدرجــات  بادخــال 
بالنســخ الورقيــة للنتائج وتزويد 
قســم االمتحانات فــي املديريات 

للتقومي  العامة  واملديريــة  العامة 
 (cd( واالمتحانــات علــى شــكل
لغرض حفظ البيانــات واعتمادها 
التقــومي  مديريــة  ســتقوم  و   ،
واالمتحانــات بتحديــد مواعيــد 
امتحانــات الدور الثانــي للتالميذ 

الراسبني الحقاً”.

بغداد ـ الصباح الجديد :
تتجــه وزارة النقــل نحو تخفيض 
اسعار تذاكر الطيران في اخلطوط 

اجلوية العراقية.
وقال وزير النقل ناضر الشــبلي في 
تصريح صحفــي، ان »نص احلزمة 
االســتثنائية  االولــى لإلصالحات 
في وزارة النقــل هو اجراء تغييرات 
في  والشعب  االقســام  بني  ادارية 
شركة اخلطوط اجلوية العراقية مع 
إعادة النظر بأسعار تذاكر الطيران 

للمســافرين«، مشــيرا الــى انه 
»كلف االدارة العليا في الشــركة 
بضرورة القيام مبراجعة مبلغ سعر 
التذكرة في ظل االوضاع املستجدة 

بعد تداعيات جائحة كورونا«.
واضــاف ان »االســعار الســائدة 
مناسبة  غير  حاليا  الشــركة  في 
والطلبة  املــدود  الدخــل  لــذوي 
واملرضــى والعاملــني بالقطاعات 
باملقابل،  واملوظفــني،  االعالميــة 
وجهنا باســتيفاء جميــع الديون 

التي بذمــة وكالء اخلطوط اجلوية 
العراقية خــالل مدة محدودة، وفي 
حال تخلف الوكيل فسيتم ايقاف 

نظام احلجز واصدار التذاكر عنه«.
وأشــار الشــبلي الى انــه »وضع 
للموارد  والتنميــة  االصالح  خلطة 
املاليــة اولوية لإلدارة فــي مواقع 
لتشــكيالت  باملســؤولية  ادنــى 
الــوزارة لالطالع على واقع اعمالها 
واملعوقــات واخلروقــات ان حصلت 

واملعاجلة وفقا للقانون النافذ«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
التابعة  البيطــرة  دائــرة  أتفقت 
لــوزارة الزراعــة مــع منظمــة 
الصليب االحمر فــي البالد، على 
ان تقــوم األخيرة بتزويــد الدائرة 
مبــا حتتاجه من أدويــة و لقاحات 

بيطرية و مواد ضرورية اخرى .
وذكــر مدير عــام البيطــرة ثامر 
حبيب حمــزة في بيــان تلقت » 
الصبــاح اجلديد » نســخة منه 
ان »وفــداً من منظمــة الصليب 

االحمر زار الدائرة والتقى بعدد من 
املسؤولني و رؤســاء االقسام في 
الدائرة، وعرض الوفد الذي ترأسه 
املســتر برونو ممثل عــن املنظمة 
الصليــب  منظمــة  اســتعداد 
بجميع  الدائرة  بتجهيــز  االحمر 
املســتلزمات الضرورية للنهوض 
بعمل دائرة البيطرة في مكافحة 
االمراض احليوانية واملشــتركة مبا 
يساهم  في املافظة على الثروة 

الوطنية«.

وأضــاف املدير العام انــه »ترأس 
االقســام  ملســؤولي  اجتماعــاً 
الفنية في الدائرة لغرض تنظيم 
قوائــم بأهم املســتلزمات التي 
واملستشــفيات  الدائرة  حتتاجها 
البيطريــة  واملســتوصفات 
البيطرية  االدوية  تشــمل  والتي 
واللقاحات و املواد اخملتبرية الالزمة 
اجهزة  الى  باإلضافة  للفحوصات 
الفحــص التي تدخــل في عمل 

اخملتبرات«.
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الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت الواليات املّتحدة امس االول االثنني بدء سريان 
عقوبات صارمة تســتهدف شركتني رئيسّينت في 
قطاع النقــل البحري اإليراني مّتهمتني بنقل مواد 

مرتبطة ببرنامج الصواريخ البالستية اإليراني.
وهذه العقوبات التي أعلنت عنها اإلدارة األميركية 
في كانون األول/ديسمبر تستهدف شركة »خطوط 
شــحن اجلمهورية اإلســامية اإليرانية« وفرعها 
املتمركز في شانغهاي شركة »إي سيل« للشحن 

البحري.
وقال وزير اخلارجية األميركي مايك بومبيو في بيان 
إّنه مت تأجيل تطبيق هذه العقوبات ملّدة سّتة أشهر 
»حتى يتســّنى ملصّدري اإلمدادات اإلنســانية إلى 

إيران إيجاد وسائل نقل بديلة«.
وأضاف »اآلن انتهى التأجيل الســخّي، يجب على 
الكيانــات التجاريــة أو البحرية التــي ترغب في 
التعامل مع إيران إيجاد سفن أو وسائل نقل بحري 

أخرى«.
و«خطوط شــحن اجلمهورية اإلسامية اإليرانية« 
هي الشركة الـ15 عاملياً في القطاع لناحية حجم 
البضائــع املنقولــة، وقد كانت مدرجــة أصاً في 
القائمة الســوداء لوزارة اخلزانة األميركية بتهمة 
ارتباطها باألنشــطة النووية اإليرانية. ومت مبقتضى 
التدابيــر اجلديدة إدراجها في قائمة ســوداء أخرى 

مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.
وأّكد بومبيو على أّن هــذه العقوبات متّثل »حتذيراً 
واضحــاً«، مشــّدداً على أّن »كّل مــن يتعامل مع 
أو  اإليرانية  خطوط شحن اجلمهورية اإلســامية 
إي ســيل يعّرض نفســه لعقوبات محتملة« من 
الواليات املتحدة »ويخاطر باملساهمة في البرامج 
إيــران احلّساســة )...( وبخاصة برامجهــا النووية 

والبالستية«.
وينــدرج هذا اإلعــان في إطار »حملــة الضغوط 
القصوى« على طهران التي تريد واشــنطن إظهار 
أّنها تواصل تطبيقهــا وتكثيفها رغم أّن الدولتني 

العدوتني تبادلتا مؤخراً سجناء.

الصباح الجديد - متابعة:
بعد نشر تغريدتني حلساب مرتبط بسفارتها، حتدثت 
عن قبولها التعاون مع شــركة إسرائيلية في أكبر 
مشــروع اقتصادي تخطط له ضمن رؤيتها لتطوير 
اقتصادها علــى وفق »2030« اوضحت الســعودية 
موقفها وبدأت بإيضاح ان احلساب املرتبط بالسفارة 

اغلق منذ عام 2018.
وكشــف املكتب اإلعامي في الســفارة السعودية 
في واشنطن، امس االول االثنني، حقيقة التغريدتني 
املنسوبتني حلساب قيل إنه يتبع للسفارة السعودية 
وأثارت لغطا بشــأن التوجه لتطبيــع اقتصادي بني 

إسرائيل واململكة.
وكان حســاب )ArabiaNow@( علــى موقع »تويتر« 
نشــر تغريدتــني، ذكرت األولــى أن مجلــس الوزراء 
الســعودي وافق على تولي شركة إسرائيلية مهمة 
نظم املعلومات في مشروع »نيوم« في شمال غربي 

اململكة.
وحتدثــت التغريدة األخــرى عن أن العائلــة املالكة 
السعودية ستستثمر في مشروعات تابعة لشركات 

الرئيس األميركي دونالد ترامب. 
وفي هذا الصدد قال مدير املكتب اإلعامي للسفارة 
الســعودية بواشنطن، ســعود كابلي، عبر حسابه 
مبوقع »تويتر«، »بخصوص التغريدات الصادرة من هذا 
احلساب، نود التوضيح أن احلساب ال يدار من السفارة، 
وهو حســاب غير مفعل منذ عام 2018«، حســبما 

نقلت عنه صحيفة »عاجل«.
وأنه لم يتم املوافقة على اصدار التغريدتني األخيرتني 
وأن الســفارة ترفض هذا احملتوى جملــة وتفصيا، 

وسيتم اتخاذ اإلجراءات الازمة حياله.
وأضاف ســعود كابلــي »أنه لم يتــم املوافقة على 
إصدار التغريدتني األخيرتني، وأن السفارة ترفض هذا 

احملتوى جملة وتفصيا.
وأعلن مدير املكتب اإلعامي للســفارة الســعودية 
بواشــنطن، أنه ســتتخذ اإلجراءات املطلوبة حيال 
احلســاب املذكور. كما أرفق مــع التغريدة صورة من 

احلساب.

عقوبات أميركية 
تستهدف قطاع النقل 

البحري اإليراني

السعودية تفند تغريدتين 
تناولتا التطبيع 

االقتصادي مع إسرائيل!
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الصباح الجديد - وكاالت:

بعــد تخفيــف تدابيــر اإلغــاق، 
مستشــفيات إســبانية تنظــم 
رحات للمرضى بفيروس كوفيد 19 
إلى الشــواطئ أما في ان يساعد 

ذلك في عاجهم.
اإلغاق  إجراءات  أن  دراســة  وقدرت 
أنقــذت أكثــر مــن ثاثــة مايني 
شــخص فــي أوروبا مــن اإلصابة 

بفيروس كورونا.
وقــال فريــق بحثي فــي جامعة 
»إمبريال كوليــدج لندن« إنه »لوال 
إجــراءات اإلغــاق لكانت حصيلة 

الوفيات ضخمة«.
ولكــن الفريق حّذر من أن نســبة 
صغيــرة فقط من النــاس أصيبت 
بالوباء وأننا »ما نزال فقط في بداية 

اجلائحة«.
وذكرت دراســة أخــرى أن إجراءات 
اإلغــاق في أنحــاء العالم أنقذت 
عددا من األرواح وفــي وقت قصير 
بشــكل لم يحدث مــن قبل على 

اإلطاق«.
وقّيمــت الدراســة اجلامعيــة أثر 

القيــود في 11 دولــة أوروبية ، هي 
النمسا وبلجيكا والدمنارك وفرنسا 
وأملانيا وإيطاليا والنرويج وإســبانيا 
والســويد وسويســرا واململكــة 

املتحدة، إلى حد بداية أيار – مايو.
بحلول ذلك الوقت، توفي 130 ألف 
شخص بســبب فيروس كورونا في 

تلك الدول.
الباحثــون أمناط طرق  واســتخدم 
انتشار األمراض من أجل توقع عدد 
حاالت الوفيات لو لم يطبق اإلغاق.

واجملموعة التي اجنــزت هذا البحث 
هي نفســها التي استرشدت بها 
اململكة املتحدة عندما اتخذت قرار 

اإلغاق.
وقّدرت الدراســة أنه لــوال اإلغاق، 
لتوفي نحــو 3.3 مليون شــخص 
بحلول الرابع من أيــار/ مايو لو لم 
يتــم اتخاذ اجــراءات مثــل إقفال 
املؤسسات ومطالبة الناس بالبقاء 

في املنزل.
ويظهــر تقرير عن نتائــج البحث 
نُشــر في مجلة »نيتشر« أن احلجر 
أنقذ أرواح نحو 3.1 مليون إنســان، 
470 ألفــا في اململكة  من بينهم 
املتحدة و690 ألفا في فرنسا و630 

ألفا في إيطاليا.
وقال الدكتور سيث فاكسمان من 
»إمبريال كوليدج لندن« إن »اإلغاق 

جنبنا مايني الوفيات، هذه الوفيات 
كانت ستصبح مأساة.«

ويفتــرض الباحثــون أنــه من دون 

اإلغاق لــم يكن أحــد ليغير في 
ســلوكه في التعامل مع التهديد 

الذي يشكله فيروس كورونا.

كما أن الدراسة ال تأخذ في االعتبار 
النتائــج الصحية لإلغــاق والتي 
يستغرق الكشــف عنها بالكامل 

سنوات.
كانت  العدوى  بــأن  االمنوذج  وتوقع 
دون  مــن  اآلن  تقريبــا  ســتنتهي 
الناس  الكثير من  إغاق، مع إصابة 
بالفيــروس، وكان فيــروس كورونا 
ســيصيب ســبعة مــن عشــرة  
أشــخاص في اململكة املتحدة ما 
ســيؤدي إلى مناعة القطيع ووقف 

انتشار الفيروس.
بدالً مــن ذلك، يقدر الباحثون أن 15 
مليون شــخص من جميــع أنحاء 
أوروبا كانــوا ليصابوا بحلول بداية 

أيار – مايو.
اربعــة في  إن  الباحثــون  ويقــول 
املئة على األكثر من ســكان الدول 
بوباء  البحــث أصيبــوا  موضــوع 

كورونا.
إنه  فاكســمان  الدكتور  ويقــول 
»ميكن رفض املزاعم القائلة بأن كل 

شيء انتهى رفضاً قاطعاً.«
ويضيــف »نحن ما نــزال في بداية 
اجلائحة«. وهذا يعنــي أنه مع بدء 
رفع اجراءات اإلغاق، هناك احتمال 

أن يبــدأ الفيــروس في االنتشــار 
مجدداً.

وقال الدكتور ســمير بات إن هناك 
احتماالَ حقيقياً جداً، في حال عادت 
احلركة إلى االرتفاع، ألن يكون هناك 
موجة ثانية تأتي خال الشــهر أو 

الشهرين املقبلني«.
أعدتها  منفصلة  دراســة  وحللت 
أثر  بيركلي،  جامعــة كاليفورنيــا 
حــاالت اإلغاق في الصــني وكوريا 
والواليات  وفرنســا  وإيران  اجلنوبية 

املتحدة.
ويقــول تقرير عن نتائج الدراســة 
منشــور ايضاً في مجلة »نيتشر« 
إن اإلغاق منــع 530 مليون إصابة 
في تلــك الدول. وقــال التقرير إنه 
قبيــل تطبيق اإلغاق، كانت حاالت 

اإلصابة تتضاعف كل يومني.
وقال الدكتور ســولومون ســيانغ، 
وهو واحد من الباحثني املشــاركني 
في إجراء الدراسة، إن فيروس كورونا 
حقيقية«  إنســانية  »مأساة  مّثل 
ولكن التحرك العاملي لوقف انتشار 
الفيروس أنقذ خــال فترة قصيرة 
من الوقت عدداً من األرواح أكبر من 

أي وقت مضى.

تقرير

اإلغالق »أنقذ حياة الماليين في أوروبا.. لكن الوباء ما يزال في بدايته«

الصباح الجديد - متابعة:

قــال رئيســا جلنتي الشــؤون 
النــواب  اخلارجيــة مبجلســي 
فــي  ونائباهمــا  والشــيوخ 
إّن  االول  امــس  بيان مشــترك 
»الشعب الســوري عانى كثيراً، 
وملــّدة طويلة، في ظّل األســد 
وعرابيه« ، واستنادا الى هذا دعا 
برملانيــون أميركيون جمهوريون 
الرئيــس  إدارة  ودميوقراطيــون 
دونالد ترامب إلى تطبيق »صارم« 
للعقوبات املفروضة على سوريا 

مبوجب »قانون قيصر«.
وّقعه  الــذي  قيصر«  و«قانــون 
الرئيــس األميركي فــي كانون 
حّيــز  يدخــل  األول/ديســمبر 
التنفيذ فــي منتصف حزيران/
يونيو. وينــّص بنحو خاص على 
اإلعمار  إعادة  مساعدات  جتميد 
وفــرض عقوبات علــى النظام 
املتعاونة  والشــركات  السوري 
معه مــا لم يحاكــم مرتكبو 
القانون  ويستهدف  االنتهاكات. 
وإيرانية  روســية  كيانات  أيضاً 
تعمل مع نظام الرئيس بشــار 

األسد.
وأضاف اجلمهوريان جيمس ريش 
ومايكل مكــول والدميوقراطيان 
في  مينينديز  وبوب  إنغل  إليوت 
بيانهم أّنه »يجــب على اإلدارة 
تطبيــق قانون قيصر بشــكل 
صارم وفي موعــده، حتى تصل 
إلى النظام ومن يحافظون على 
األسد  أّن  رسالة مفادها  وجوده 

ال يزال منبوذاً«.
والنائبان  الســناتوران  وشــّدد 
أّن األســد »لن يكون قّط  على 
مسؤوالً شــرعياً )...( يجب على 
لقتل  وعّرابيه وضع حّد  النظام 

األبرياء ومنح الســوريني طريقاً 
للمصاحلة واالستقرار واحلرّية«.

و«قيصر« هو اســم مســتعار 
ملصــّور ســابق في الشــرطة 
عن  انشّق  السورية  العسكرية 
النظام عــام 2013 حاماً معه 
الوحشية  ألف صورة تظهر   55
واالنتهــاكات فــي الســجون 

السورية.
االســتماع  جلســة  وكانــت 
الســرّية إليه فــي الكونغرس 

عــام 2014 الدافع لصياغة هذا 
القانون الذي حمل اســمه وأقّر 
2019. وخال مثوله مجّدداً  في 
أمام مجلس الشــيوخ في آذار/
مارس املاضي في جلسة أخفى 
وارتدى ســترة  وجهــه  فيهــا 
رياضيــة بغطاء للــرأس تفوق 
قياســه، دعا املنشّق واشنطن 
إلــى املضّي قدماً فــي معاقبة 

دمشق.
السوري  النظام  دان  جهته،  من 

التدابيــر  املاضــي  األســبوع 
العقابيــة املنصوص عليها في 
أّنها  معــداً  األميركي،  القانون 
تفاقم الصعوبــات االقتصادية 

التي تواجه السوريني.
وشــهدت الليرة الســورية في 
تاريخياً  تدهوراً  املاضية  األشهر 
مقابــل الــدوالر مــع تفاقــم 
التضّخم في الباد الغارقة في 

احلرب منذ 2011.
وبينمــا يبلــغ ســعر الصرف 

الرسمي 700 ليرة مقابل الدوالر، 
تشهد الليرة منذ أيام انخفاضاَ 
غير مسبوق. وأّكد ثاثة جتار في 
دمشق لفرانس برس السبت أّن 
ســعر صرف الدوالر في السوق 
املوازي جتاوز 2300 ليرة »ألول مرة 

في تاريخه«.
وتعاني سوريا بعد تسع سنوات 
اقتصادية  أزمــة  من  احلرب  من 
تدابير  خانقة فاقمتهــا مؤخراً 
التصــّدي لوبــاء كوفيــد19-. 

كمــا أّن االنهيــار االقتصــادي 
املتســارع في لبنان اجملاور، حيث 
زاد  أموالهم،  كثر  سوريون  يودع 

الوضع سوءاً في سوريا.
وتشهد ســوريا نزاعاً دامياً منذ 
2011، تسّبب مبقتل أكثر  العام 
380 ألف شــخص وأحلق  مــن 
التحتية  بالبنــى  هائــاً  دماراً 
إلى  وأدى  املنتجــة  والقطاعات 
السكان  مايني  وتشــريد  نزوح 

داخل الباد وخارجها.

الصباح الجديد - وكاالت:
قطعت كوريا الشمالية قنوات 
االتصال السياسي والعسكري 
مع كوريــا اجلنوبية كما أفادت 
وكالة األنباء الكورية الشمالية 
الرسمية في خطوة يرى خبراء 
أنهــا محاولة مــن بيونغ يانغ 

خللق أزمة.
هددت  املاضي  األســبوع  ومنذ 
بإغــاق  الشــمالية  كوريــا 
مكتب االرتبــاط مع اجلنوب إذا 
لم متنع ســيول ناشــطني من 
إرســال منشورات إلى الشمال 

مناهضة للنظام الشيوعي.
ونظمــت الســلطات الكورية 
الشــمالية جتمعات شــعبية 
واسعة النطاق في شتى أنحاء 

الباد لدعم تهديداتها.
ويأتي ذلك في وقت وصلت فيه 
اجلارين  البلدين  بــني  العاقات 
الى طريق مســدود رغم عقد 
 2018 عام  قمــة  لقاءات  ثاثة 
بني الزعيم الكوري الشــمالي 
كيم جونغ اون والرئيس الكوري 
اجلنوبي مون جاي اين، كما يأتي 
التاريخية بني  القمة  في ذكرى 
دونالد  األميركي  والرئيس  كيم 
ترامب في سنغافورة في 2018.

الشــمالية  كوريــا  وأوقفــت 
اجلنوب  مع  اتصاالتهــا  غالبية 

الثانية بني  بعد فشــل القمة 
شباط/فبراير  في  وترامب  كيم 
2019 في هانوي ما ترك احملادثات 
حــول امللــف النــووي الكوري 

الشمالية في حالة جمود.
ويرى محللون أن بيونغ يانغ لم 
تقم بأي خطــوة جوهرية نحو 
للتسلح  برامجها  عن  التخلي 
فرض  وراء  كانــت  التي  النووي 
دولية  عقوبات  سلسلة  عليها 
علــى مر الســنوات مــن قبل 

مجلس األمن.
بشكل  الشمالية  كوريا  وحتول 
متزايــد غضبها نحو ســيول 
حيث قامت في األشهر املاضية 
بتجــارب عســكرية وقامــت 
كما حصل حني  باســتفزازات 
اســتهدفت في أيار/مايو مركز 
مراقبة للجنــوب في املنطقة 
احلدود  وتعتبر  الساح  املنزوعة 

بني الكوريتني.
الكوريــة  الوكالــة  وقالــت 
يانــغ  بيونــغ  إّن  الشــمالية 
»ســتتغلق خــط االرتباط بني 
السلطات الشمالية واجلنوبية 
مكتب  عبر  قائمــاً  كان  والذي 
االرتباط بينهما« وكذلك قطع 
قنــوات اتصــال أخــرى، وذلك 
من  التاســع  امس  من  »ابتداء 

حزيران/يونيو 2020 ».

كما هّددت بيونــغ يانغ باتخاذ 
إجــراءات أخرى »مؤملــة« بحّق 

سيول.
وكان ذلك التحذير الثاني خال 
يومني فــي أجواء مــن الفتور 
بعد  العاقــات  في  الشــديد 
اآلمال التــي أثارتها ثاث قمم 
بني الزعيم الكوري الشــمالي 
في  اجلنوبي  الكــوري  والرئيس 

.2018
اخلميس  األول  التحذيــر  وصدر 
بيان نشــرته وكالة األنباء  في 

الرسمية  الشــمالية  الكورية 
يو-جونــغ،  كيــم  ووّقعتــه 
الشــقيقة الصغــرى للزعيم 

الكوري الشمالي.
وهــّددت كيم في بيانها بإغاق 
مكتب االرتبــاط وإلغاء االتفاق 
خال  وّقــع  الذي  العســكري 
زيــارة مون إلى بيونــغ يانغ في 
2018 بهدف خفض التوتر على 

احلدود.
لكــّن معظــم االتفاقات التي 
وّقعــت خــال تلــك القمــة 

لــم تنّفذ وقــد أجــرت كوريا 
الشــمالية مــّذاك عشــرات 

التجارب العسكرية.
اجلنــوب  اتصــاالت  وبقيــت 
بالشــمال صباح امس الثاثاء 
على اخلطــوط اخلاصة بدون رد 
كما أعلن مسؤولون في سيول.

بإلغاء  أيضاً  يانغ  بيونغ  وهّددت 
االقتصادية  املشــاريع  عشرات 
بني البلدين، وخصوصاً منطقة 
وزيارات  الصناعية  كايســونغ 

جبل كومغانغ.
كوريــون  منشــّقون  ودأب 
آخرون  وناشــطون  شــماليون 
على إرسال بالونات من األراضي 
اجلارة  الــى  الكوريــة اجلنوبية 
منشــورات  حتمل  الشــمالية 
تّتهم الزعيم الكوري الشمالي 
وتدين  اإلنسان  حقوق  بانتهاك 

سياسته النووية.
املنشــورات هذه  وتعد حمات 

قضية شائكة بني الكوريتني.
الكورية  األنباء  وكالة  وبحسب 
الشــمالية فــإّن الســلطات 
تواطأت مع  اجلنوبيــة  الكورية 
كوريا  ضّد  العدائية«  »األعمال 
الشمالية ، » ما أّدى بالعاقات 

بني الكوريتني إلى كارثة«.
وأضافــت الوكالــة أّن بيونــغ 
يانــغ خلصت إلى »اســتنتاج 

مفــاده أّنــه ليســت هنــاك 
لوجه  وجهــاً  للجلوس  حاجة 
مع ســلطات كوريــا اجلنوبية 
وأّن ال قضايــا للنقاش معهم 
تأجيج  ألّنهم لم يفعلوا سوى 

غضبنا«.
البــادرة  ويــرى خبــراء هــذه 
األخيرة بانها تدل على تســريع 
يانــغ  بيونــغ  اســتراتيجية 
للضغط على جارتها اجلنوبية.

وقــال شــني بيوم-شــول من 
لألمن  الكورية  االبحاث  معهد 
القومــي إنه منذ إطــاق النار 
على املنطقة املنزوعة الساح- 
ويصــر اجلنــوب علــى اعتباره 
عرضيا- »حتاول كوريا الشمالية 
خلق بلبلة مع استفزاز بحجم 

محدود«.
وأضاف »حتاول زعزعة السياسة 
الكورية اجلنوبية جتاه الشمال« 
قائــا »مع كيم يــو جونغ في 
ذلك حدثا  يكــون  لن  املقدمة، 
معــزوال«. وتابع »بــدأوا بكوريا 
توســيع  ثم ســيتم  اجلنوبية 
ليشــمل  املتشــدد  النهــج 

الواليات املتحدة«.
في  تزاالن عمليا  ما  والكوريتان 
التي  الهدنة  منــذ  حالة حرب 
أنهــت احلرب بــني البلدين في 

.1953

كوريا الشمالية تريد قطع كل قنوات االتصال مع سيول

برلمانيون أميركيون يطالبون ترامب
 بتطبيق »قانون قيصر« على سوريا

يجب على اإلدارة 
تطبيق قانون قيصر 

بشكل صارم 
وفي موعده، حتى 

تصل إلى النظام 
ومن يحافظون 

على وجوده رسالة 
مفادها أّن األسد ال 

يزال منبوذًا



الصباح الجديد - وكاالت:
الثالثاء  امــس  األوروبية  األســهم  تراجعت 
إذ تســبب انخفاض أسهم شــركة بريتش 
أمريكان توباكو البريطانية والبنوك في وقف 
موجة صعود مدفوعة بالتفاؤل إزاء التعافي 

العاملي من أزمة فيروس كورونا.
ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.3 باملئة، 
فيما انخفض مؤشــر أسهم بنوك منطقة 
اليــورو 4.3 باملئة بعد مكاســب على مدى 

ستة أيام.
وهوى سهم بريتش أمريكان توباكو 2.8 باملئة 
ليدفع املؤشر فايننشــال تاميز 100 في لندن 
للتراجع بعد أن خفضت الشــركة توقعاتها 
بسبب  الســنوية  واإليرادات  املعدلة  لألرباح 
تأثير إجــراءات عزل عــام مطولة في جنوب 

إفريقيا واملكسيك.
وما زال املؤشــر األوروبي القياسي يحوم قرب 
أعلى مســتوياته منــذ أوائــل آذار، ومبا يقل 
14 باملئــة فقط عن أعلى مســتوياته على 
اإلطالق، بينما أغلق املؤشــر ناسداك الزاخر 
بشــركات التكنولوجيا في وول ستريت عند 

أعلى مستوى على اإلطالق يوم االثنني.

بغداد - الصباح الجديد:
النيابيــة احمد  املالية  اللجنــة  عد مقــرر 
الصفار، امــس الثالثاء، االقتــراض الداخلي 
واخلارجي احلــل الوحيد لتأمني رواتب موظفي 

الدولة في الوقت الراهن.
وقال الصفار في تصريح صحافي، إن “جلسة 
ستشــهد  األربعاء  ليــوم  النــواب  مجلس 
التصويت على قانون االقتراض احمللي واخلارجي 

لتمويل العجز املالي في موازنة ٢٠٢٠”.
وأســتبعد الصفار أن “يلجــأ مجلس النواب 
في جلســته الى تخفيــض رواتب املوظفني 
مؤكدا  السياسيني”،  والســجناء  والشهداء 
ان “هذه الرواتب مشرعة بقانون وتخفيضها 
بحاجة الى تشريع قانون جديد داخل مجلس 

النواب”.
وأشــار مقرر اللجنة املاليــة النيابية إلى أن 
“االقتــراض الداخلي واخلارجــي احلل الوحيد 
لتأمــني رواتــب موظفــي الدولة لالشــهر 

القادمة”.

الصباح الجديد - وكاالت:
ارتفــع الدوالر بعض الشــيء امــس الثالثاء 
مســجال مكاســب أمــام عمالت الســلع 
األولية ألول مرة في الشــهر اجلاري مع سعي 

مستثمرين جلني أرباح.
غير أن صعود الني يشــير إلــى بعض القلق 
إزاء التحــرك التالي الذي ســيتبناه مجلس 
االحتياطي االحتادي )البنك املركزي األمريكي( 
في اجتماعه الذي بدأ امس الثالثاء ويســتمر 

يومني.
وتراجع الدوالر األســترالي الــذي المس ذروة 
عشرة أشهر في التعامالت املبكرة في آسيا 
عند 0.7043 دوالر أمريكي، بنسبة واحد باملئة 
إلى 0.6948 دوالر بعدما حذرت وزارة التعليم 
في الصني الطلبة وطالبتهم بالتأني في أخذ 
قرار الدراسة هناك وسط توتر بني الشريكني 

التجاريني.
ونزل الــدوالر النيوزيلندي بعدمــا بلغ أعلى 
مســتوى في أربعة أشهر ونصف الشهر في 
الصبــاح التالي إللغاء البلــد جميع القيود 
االجتماعيــة، فيما عدا غلق احلــدود، عقب 

إعالن خلوها من فيروس كورونا.

أسهم أوروبا تتراجع 
والبنوك تضغط على 

السوق

المالية النيابية: 
االقتراض هو الحل 

الوحيد لتأمين الرواتب

ارتفاع الدوالر أمام
سلة عمالت

اقتصاد4

بغداد - الصباح الجديد:

إحسان  اجلديد  النفط  وزير  أكد 
ملتزم  العــراق  أن  اجلبــار،  عبد 
»أوبك+«  باتفاق  بشــكل كامل 

خلفض اإلنتاج.
وقــال عبــد اجلبار فــي اتصال 
الطاقــة  وزيــر  مــع  هاتفــي 
الســعودي األمير عبــد العزيز 
بن ســلمان، إن »العــراق ملتزم 
بشــكل كامل بخفض إنتاجه 
في شهري متوز وحزيران، امتثاال 
برنامج  أوبك+، فضال عن  التفاق 
اخلفــض الذي مت االتفــاق عليه 

للفترة الالحقة«.
وأضاف: »حريصون على االلتزام 
اخلطــوات  بجميــع  كذلــك 
اســتقرار  إلــى  تــؤدي  التــي 
األســواق العامليــة بالرغم من 
املالية  والصعوبــات  التحديات 

واالقتصادية«.
واتفقت منظمة البلدان املصدرة 
للنفط وروسيا ومنتجون آخرون 
متديد  علــى  املاضي،  الســبت 
تخفيضات قياســية بواقع 9.7 
مليون برميل يوميا إلى حزيران، 
العاملي  وهو ما يقلص املعروض 
حاد  %10، وســط هبوط  بنحو 
بســبب  اخلام  الطلب على  في 

جائحة فيروس كورونا.
على مســتوى األســعار، جرى 
تداول برميل مزيج “برنت” امس 
الثالثاء فوق مســتوى 40 دوالرا 
وســط  وذلك  طفيــف،  بنحو 
آمال بتعاف سريع للطلب على 
الوقــود مع تخفيــف إجراءات 
العزل الحتواء فيروس كورونا في 

أنحاء العالم.
أنه  “بلومبــرغ”  موقــع  وأظهر 
مت تــداول العقــود اآلجلة خلام 
“برنــت”، عند مســتوى 40.13 
دوالر للبرميل، بانخفاض نسبته 
%1.37 عــن ســعر التســوية 

السابق.
العقود اآلجلة  فيما جرى تداول 
للخــام األمريكي عنــد 37.40 

دوالر للبرميل، بانخفاض نسبته 
%2.07 عن اإلغالق السابق.

ورفــع بنك االســتثمار العاملي 
“غولدمــان ســاكس” توقعاته 
 ،2020 فــي  النفــط  لســعر 
“برنت”  أن يسجل  ويتوقع حاليا 
40.40 دوالر للبرميــل، وأن يبلغ 
خام “غرب تكســاس الوسيط” 

األمريكي 36 دوالرا.
إال أن البنك حذر من أن األسعار 
قــد تنخفــض في األســابيع 
الطلب  ضبابية  بسبب  املقبلة 

وزيادة مخزونات اخلام العاملية. 
على الصعيد ذاته، طلب العراق 

من بعــض مصافي التكرير في 
آســيا النظر فــي التخلي عن 
البصرة  الفورية خلام  الشحنات 
ثاني أكبر  بــأن  أثار تكهنات  مما 
االمتثال  يحاول  أوبك  في  منتج 
لتخفيضــات اإلنتاج بعد اتفاق 

اوبك مع روسيا.
وذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير 
قولها  نقال عن مصادر مطلعة 
املسوقة  ســومو  ”شــركة  إن 
إلى  طلبــات  أرســلت  للنفط 
العديد من العمالء تســأل عما 
إذا كانــوا ســيفكرون في عدم 
أخذ بعض الشــحنات املتعاقد 

عليها لشحنات شهري حزيران 
ومتوز املقبلني”.

واضافت أن ”مشــتر واحد على 
األقــل لم يكن على اســتعداد 
للتخلي عن الشــحنات بسبب 
التزامــات املصــب، بينمــا من 
املرجــح أن يوافق آخــر ويبحث 
عن شــحنات بديلة في السوق 

الفورية”.
وتابــع التقرير أن ”موردي النفط 
مثل العراق ونيجيريا الذين كانوا 
تقليدياً متساهلني في االمتثال 
في  يخضعان  اإلنتــاج  لقيــود 
الوقت احلالي الى تدقيق متزايد 

بعــد اتفاقية اوبــك االخيرة إذ 
اتفقــت دول اوبك علــى متديد 
القياســية في  التخفيضــات 
اإلنتاج لشــهر آخر شريطة أن 
تضاعف بغــداد جهودها للحد 
مــن اإلنتاج وتعــوض أيضا عن 
عدم االمتثال الســابق بخفض 

االنتاج”.
ســومو  ”شــركة  أن  وواصــل 
امتنعــت عــن التعليــق على 
املوضوع، فيما كانت اجلهود التي 
بذلتها أوبك + وخفض اإلمدادات 
الواليات  غيــر الطوعــي فــي 
مســاعدة  في  مفيدة  املتحدة 

أســعار النفط علــى التعافي 
التي  املنخفضة  املستويات  من 
ســببها الفايــروس، ومع ذلك، 
هناك تكهنــات بأن االرتفاع قد 
االرتداد  أن ســرعة  يتعثر حيث 
جتذب املنتجني لزيادة اإلنتاج قبل 

أن يتعافى الطلب متاًما”.
وكانــت وزارة النفط اعلنت في 
وقت ســابق في بيان إن العراق 
باتفاق  كامال  التزاما  ســيلتزم 
أوبك + ، بعــد ان انتجت الدولة 
4.2 مليــون برميل يومًيا في ايار 
املاضي ، أي نحــو ٪15 أكثر مما 

كان يُفترض مبوجب االتفاق.

وزير النفط لنظيره السعودي:
ملتزمون باتفاق »أوبك+« لخفض اإلنتاج

٤٠ دوالرا لبرميل “برنت” العالمي

حريصون على االلتزام 
كذلك بجميع الخطوات 
التي تؤدي إلى استقرار 
األسواق العالمية 
بالرغم من التحديات 
والصعوبات المالية 
واالقتصادية

بغداد - الصباح الجديد:
وجه وزير التجارة، عالء اجلبوري، 
الــوزارة العاملة في  مــالكات 
بجميع  التســويقية  املراكــز 
البــالد ببذل قصارى  احملافظات 
معاجلــة  بهــدف  اجلهــود؛ 
املشاكل التي تعترض العملية 
التســويقية حملصــول احلنطة 
واملعوقات التي تعترض الفالحني 

في تسويق محاصيلهم.
وذكرت الوزارة، في بيان نقال عن 
حنون  محمد  الرسمي  الناطق 
احلمداني، أن الوزير عقد اجتماعا 
واملشــرفني  الوزارة  وكالء  مــع 
علــى احلملة التســويقية في 
احملافظــات؛ التخــاذ إجــراءات 
املشــاكل  إدارية عاجلة إلنهاء 
التي تواجه الفالحني واملزارعني، 
وقيام املشــرفني علــى اخلطة 
إلى  عاجلة  بزيارات  التسويقية 
جميع احملافظات لتقييم الوضع 

هناك ومعاجلة املشاكل بشكل 
بالتنسيق مع احلكومات  جذري 

احمللية لهذه احملافظات«.
الوزير وجه  إن  وقال احلمدانــي، 
بغداد  في  التســويقية  املراكز 
السايلوهات  ومدراء  واحملافظات 
إلجناح  الفالحني  مــع  بالتعاون 
املوسم التسويقي والعمل وفق 
بني  املشــكلة  اللجنة  محضر 
وزارتي التجــارة والزراعة واألمن 
عاجلة  جلان  وتشكيل  الوطني، 
الفالحني  وحقول  مزارع  ملعاينة 

واملزارعني.
الوزير وجه  أن  املتحدث،  وأضاف 
كذلك باتخاذ اإلجراءات الستالم 
احملصول في حال وصول القناعة 
الكاملة للجان املشكلة وعدم 
إبقاء الفالحني في طوابير أمام 
الســايلوهات، مؤكــدا أهمية 
اإلســراع بتشكيل هذه اللجان 
الذي  التسويقي  املوسم  إلجناح 

من خالل  كبيرة  جناحات  يحقق 
اســتالم ما يقرب من 3 ماليني 

طن من احلنطة احمللية.
ولفت بيان الناطق الرسمي، إلى 

املراكز  اجلبوري حــذر جميع  أن 
التعاون  عدم  من  التســويقية 

احملصول،  الستالم  الفالحني  مع 
املعوقات  جميــع  بإنهاء  ووجه 
محصول  استالم  تعترض  التي 
قبول  بعدم  املتعلقــة  احلنطة 
احلنطة التي حتتوي على نسبة 
قليلــة من مــادة العــدس أو 

السيسي.
وفي بيــان منفصل، أعلن مدير 
عام الشــركة العامــة لتجارة 
املواد الغذائية )إحدى تشكيالت 
على  املشــرف  التجــارة(  وزارة 
فــي  التســويقية  احلملــة 
قاسم حمود،  نينوى،  محافظة 
حل مشكلة الفالحني واملزارعني 

اخلاصة مبحصول احلنطة.
 5 وتستهدف الوزارة تأمني نحو 
ماليني طن مــن احلنطة احمللية، 
لتكــون عنصــرا إيجابيــا في 
ظل  في  الغذائي  األمــن  توفير 
االزمة االقتصادية وانتشـار وباء 

كورونا.

التجارة توجه بمعالجة مشكالت تسويق الحنطة بجميع المحافظات

الصباح الجديد - وكاالت:
بعــد تســمر طائراتها علــى مدارج 
الطيران  شــركات  جلــأت  املطــارات، 
حكومية  مســاعدات  على  للحصول 
ضخمة وقروض حتى ال تضطر إلعالن 
إفالســها. ومع ذلــك، فــإن التعافي 
البطيء لقطــاع الطيران، يضعها في 

مواجهة أعباء الديون.
في نيســان، وفي ذروة جائحة كورونا، 
العاملية  الطيــران  تراجعــت حركــة 
بنســبة %94 مقارنة بالعــام املاضي، 
وفقا الحتاد النقل اجلــوي الدولي )إياتا( 
بأكثر من نصف  الذي يتوقع انخفاضاً 

اإليرادات على مدار العام.
وعندمــا وجدت أن أموالهــا تتبخر مبا 
يفــوق ســرعة الصوت، اســتنجدت 
هــذه الشــركات بحكوماتهــا. ومن 
إجمالي 123 مليار دوالر من املساعدات 
احلكوميــة، ســيتعني عليها ســداد 
املبلغ  67 مليــار دوالر، كما ســيصل 
اإلجمالي لديون القطاع إلى “نحو 550 
مليار دوالر، بزيادة هائلة بنســبة 28%”، 

بحسب “اياتا”.
اجلوية  اخلطــوط  وحصلــت شــركة 
الفرنســية على 7 مليــارات يورو على 
 9 شــكل قــروض، ولوفتهانــزا على 
مليارات مبــا فيها 3 مليــارات قروضا، 
والشــركات األميركية على 50 مليارا 

على شكل مساعدات، بينها 25 ملياراً 
كقروض.

وقد أفلس البعــض بالفعل مثل أكبر 
الالتينية  أميركا  في  شــركتي طيران 
هما “التام” و”افيانكا”، وكذلك “فيرجن 
استراليا” و”ساوث أفريكان إيرويز” و”تاي 
ايروايــز”. وحصل ذلــك “الن احلكومات 
كانت بطيئة في االســتجابة أو أمنت 
متويــاًل محــدوداً”، وفق الكســندر دو 

جونياك، املدير العام إلياتا.
خبير  مولي-إيغرو،  برتـــران  ويتوقـــع 
النقــل اجلوي في شــركة “أرتشــري 
ســتراتيجي” االستشارية في تصريح 
لفرانــس بــرس، “لدينــا اليــوم أزمة 
ســيولة تدار بشــكل رئيس من خالل 
القروض احلكومية واإلعانات. لكن أزمة 
السيولة هذه ســتتحول بسرعة إلى 
أزمة ديون وقد ال تقدر بعض الشركات 

على أن تتعافى”.
وقــال دو جونياك إن “التحــدي التالي 
ســيكون منع شــركات الطيران من 

الغرق حتت عبء الديون”.
ومن ثــم، خفضت وكالتــا التصنيف 
تصنيفات  و”موديز”  بورز”  أند  “ستاندرد 
القــوة املالية للعديد من الشــركات، 
بينهــا لوفتهانــزا ومجموعة بريتش 
إيرويــز و”أيرومكســيكو” والشــركة 
“غول”  الكلفة  املنخفضــة  البرازيلية 

والتي صنفــت جميعهــا ضمن فئة 
االستثمارات املضاربة.

ويتوقــع أن تتضاعف ديــون مجموعة 
اجلويــة  )اخلطــوط  إيرويــز  بريتــش 
البريطانيــة وأيبيريــا( بحلــول نهاية 

عام 2020 إلــى 15 مليار يورو، في حني 
قد ال تفي شــركة “تــاب” البرتغالية 
متوز،  بحلول شــهر  املالية  بالتزاماتها 

بحسب توقعات “ستاندرد أند بورز”.
وعلــى العكــس، دخلــت “ريــان إير” 

املنخفضة التكلفة األزمة مع سيولة 
وفق  للغاية،  وديون منخفضــة  عالية 

الوكالة.
بوينغ  رئيس  أثار  املتحدة،  الواليات  وفي 
ديفيــد كالهون حالة مــن االضطراب 

منتصف شهر أيار متحدثاً عن احتمال 
انهيار شركة أميركية كبيرة. وتوضح 
شركة أبحاث االستثمارات “سي أف آر 
إيه” في مذكــرة أن لديها “ثقة كبيرة” 
بأن شــركتي “دلتا” و”ســاوث ويست” 
ستنجوان من األزمة، ولكنها أقل جزماً 
بالنسبة لشــركة يونايتد” وخصوصاً 
“أميريــكان إيرالينز” التي تعتبر “عالية 
مثقلة  األزمــة  دخلت  ألنهــا  اخملاطر” 

بالديون بالفعل.
مــع انتعاش احلركة بصــورة تدريجية 
بطيئة، ســتكون اإليــرادات محدودة. 
وميكــن للشــركات األميركيــة، مثل 
الصينية، االعتماد على ســوق محلية 
التي تســتأنف  األولــى  كبيــرة، هي 

نشاطها.
لكن “حركة املــرور احمللية ال حتقق لها 
الربحية نفســها وال تؤمــن اإليرادات 
احملتملة نفســها مثل حركــة النقل 
ملسافات طويلة”، وفق ما يالحظ برتران 

مولي-إيغرو.
ووفقاً له، فإن الشــركات التي تعتمد 
بشــكل كبير على الرحالت الطويلة، 
مثــل شــركة طيــران هونــغ كونغ 
“كاثاي باســيفيك” أو اخلطوط اجلوية 
اخلليجية  الشــركات  أو  السنغافورية 
لفترة  وستحتاج  كبير  بشكل  “تعاني 

أطول للتعافي”.

وال يتوقع عــودة حركــة الطيران إلى 
مستوى 2019 قبل عام 2023، وفق ما 

تؤكد أوساط القطاع.
التنفيذي  الرئيــس  كالرك  تيم  ويبدي 
لشــركة طيران اإلمارات التي ازدهرت 
فــي دبي بني  عندما شــكلت محوراً 
رؤية قامتة للمستقبل.  أوروبا وآســيا، 
وقال في مؤمتر عبر الفيديو في معرض 
سوق السفر العربي املكرس للسياحة، 
شــركات  بعض  بأن  متفائال  “لســت 
النقل املمثلة هنــا اليوم والتي تلقت 
سُيكتب  إلنعاشها،  كبيرة  مساعدات 
لها البقاء في األشهر القليلة املقبلة”.
ومع اختفاء شــبكات وعــودة الركاب 
بخطى وئيدة، على شــركات الطيران 
أن تتحلى بالبراغماتية و”تغير حجمها 
مع  يتناسب  إلى مســتوى  ونشاطها 
احتياجــات اخلروج من األزمة … وضمان 
عدم مواجهة مشكلة سيولة جديدة 
خالل ســنة أو ســنتني”، وفــق برتران 
مولي-إيغرو، مشيرًا إلى أنها قد تصل 
إلى وضع يهددهــا “فهي مجبرة على 
تقليل حجمها لتقليل قاعدة التكلفة 
وبالتالي تقليــل قدرتها على احلصول 

على عرض كبير”.
ونتيجة لذلك، ُسحبت مئات الطائرات 
من اخلدمة وأحيل عشــرات اآلالف من 

املوظفني على البطالة.

تقـرير

ديون بالمليارات تثقل كاهل قطاع الطيران العالمي بسبب كورونا
تراجع حركة النقل الجوي العالمية بنسبة 94% 
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كاظم مرشد السلوم

التصوير في
الفلم الوثائقي

تعد آلة التصوير من أكثر عناصر اللغة 
الســينمائية تعبيريــة، فهي وســيلة 
الســرد االولى في الفيلــم وتتخذ عدة 
وجهات نظر داخل الفيلم الســينمائي 

مثل:- 
وجهة نظــر موضوعيــة – حيث تكون 
الكاميــرا مراقباً ومتفرجــاً على احلدث 

املعروض.
وجهــة النظــر الذاتيــة: حيــث تكون 

الكاميرا مبثابة مشارك في احلدث.
وجهة النظر الذاتية غير املباشرة: حيث 
أن الكاميرا تقربنا من احلدث بشكل أكبر 

حتى تشعر باندماجنا فيه  
وجهة نظر اخملرج التفســيرية: حيث أن 
اخملرج يختــار ليس ما نراه فحســب بل 

أيضاً وكيف نراه.
وميكــن القــول أن اللقطــة املصــورة 
تســتطيع أن توفر مصداقية جتســيد 
الواقــع من خــالل دخولها فــي عالقة 
تبادلية مع املتفرج. وهذا ما يعتمد عليه 
صانع الفيلم الوثائقي أكثر من غيره من 
مخرجي األفالم إذ تشــكل هذه العالقة 
الهدف األسمى في نقل الواقع وتوظيفه 
درامياً ليصل بذلك كامل التأثير في وعي 
املشاهد محققاً بذلك الغاية التي صنع 
الفيلم مــن اجلها كذلــك فأن حجوم 

اللقطات األساسية والتي هي :- 
واللقطة   ، جــداً  البعيــدة  »اللقطــة 
واللقطة  الكاملة،  واللقطــة  البعيدة، 
واللقطة   ، الكبيرة  واللقطة  املتوسطة 
الكبيرة جداً، واللقطة ذات البعد البؤري 

املتغير.
لهــا اهميتهــا الكبيــرة الن الوظيفة 
التعبيريــة لــكل حجــم مــن حجوم 
اللقطــات لــه خصوصية نقل إشــارة 
ما يتم تســلمها من جتــاور هذا احلجم 
مــع اإلحجام التي تأتي بعــده . ومن ثم 
فأن توظيف حجــوم اللقطات يجب ان 
يكون نابعــاً من ضــرورة درامية ، تعنى 
بنقل الواقع وجتســيده بالشكل الفني 
املؤثر فــي املتلقي ، فلكل لقطة تأثيرها 
الدرامي لها هدفها املرســوم بدقة من 
قبل صانــع الفيلــم ، فالتركيز بلقطة 
كبيرة على وجه شــخص مــا مظهرة 
جتاعيــد وجه لها قصديتهــا الواضحة 
في اثر الســنني وفعلهــا على وجه هذا 
الشخص ، ونالحظ تكرار استخدام ذلك 
في سلســلة )درب احلرير( ، الذي انتجته 
الـBBC  ومؤكدة على معاناة الكثير من 
الواقعة على طريق  والقرى  املدن  سكان 
احلرير من قســوة الطبيعــة ووعورتها 
وصعوبــة احليــاة التي يعيشــون وفي 
ضــوء ذلك فلكل لقطــة اثرها وفعلها 
، وبســبب  الدرامي املقصود  وتوظيفها 
الروائي  الفلم  خصوصيته واختالفه عن 
فــإن الفيلــم الوثائقي يحــاول جاهداً 
ان يوظــف هذه اللقطــات درامياً لفعل 
الواقع الذي تصوره كاميرا صانع العمل 
للتأثير في املتلقــي ضمن قيم جمالية 
مينحها الواقــع املصور من خالل حركات 

آلة التصوير كذلك مثل :
والتي توضع   )pan( احلركة االستعراضية 
الكاميرا فيها علــى حامل لها أو تكون 
محمولة على الكتــف وتكون ثابتة في 

مكانها .
احلركة العموديــة ) TilT ( وتكون حركة 
الكاميرا فيها من األعلى إلى األســفل 

وبالعكس .
حركــة تقــدم أو تراجع آلــة التصوير 
محمولة على عربة خاصة تســير على 
االستخدام خصوصاً  كثيرة  وهي  سكة 
إذا كان احلــدث يقترب من آلة التصوير أو 

يبتعد عنها .
الرافعة  آلة التصوير علــى اإلله  حركة 
)Crean shoT ( وتتحرك اآللة في  ضوئها 
وباستطاعتها  املستويات  مختلف  على 

اختزال كل احلركات املذكورة في أعاله. 
احلركة باستخدام العدسة )zoom( ولها 

الكثير من اإلمكانات التعبيرية.
وقد اســتفاد صانعــو األفــالم عموماً 
والوثائقية خصوصاً من هذه اإلمكانيات 
ووظفوهــا في نقــل الواقع وجتســيده 

املرتبط بنوعية الفعل الدرامي.
ان خصوصيــة التصويــر فــي الفيلم 
الوثائقــي تختلف قطعاً عــن التصوير 
فــي الفيلم الروائي علــى الرغم من ان 
التصويــر يتم فــي الوســيلة التقنية 
نفســها، اال ان اخلصوصيــة تكمن في 
كــون الفيلــم الوثائقــي ينهض على  
مسك الطبيعة وهي متلبسة بالفعل، 
وهــذا يتطلب اقتنــاص احلقيقة بعيداً 
عــن حجم اللقطــة او زاويــة التصوير 
او اللقطــة اجليدة التكويــن، فالتصوير 
في الفيلــم الوثائقي قد يتعرض جلملة 
التــي تكــون كارثية لو  من االخطــاء 
حدثت فــي الفيلم الروائي مثل االهتزاز، 
اللقطة السيئة التكوين، او احلركة غير 
او التلت، وهكذا  البان  املنضبطة حلركة 
فــان قواعد التصوير التــي مت تناولها ال 
تعد سمة ضرورية وجمالية عند تصوير 
الفيلــم الوثائقي، الن احلقيقة وســط 

واقعها هي الهدف ال التصوير اجليد.

 
خالد ربيع السيد

ســتيفن  اليهــودي  اخملــرج 
 sTeven spielBerg ســبيلبيرج 
من أشــهر مخرجــي هوليوود، 
أعماله  علــى  ســريعة  ونظرة 
حتدد موقعه بــني كبار مخرجي 
ثالثية  صاحــب  فهــو  العصر، 
وسلسلة  الديناصورات  حديقة 
»الفك  وقبلهــا  جونــز،  انديانا 
املفتــرس« و«إي تــي« وأعمــال 
املكانة،  له هــذه  كثيرة كفلت 
كما انه حصل أكثر من مرة على 
إلى  باإلضافة  األوســكار  جائزة 
عشرات اجلوائز العاملية. وما يهم 
إدراك أن ســبيلبيرج وظف  هنا 
خلدمة  الســينيمائيه  عبقريته 
وبالتالي  الصهيونيــة  قضايــا 
فهو يحــاول خدمــة توجهاته 
العقائدية والسياسية من خالل 

فنه.

أرشيف الهولوكوست
أنه أعلــن ذات مرة  أذكر متامــاً 
انه بصدد اســتكمال مشروعه 
الضخــم الذي بدأه فــي بداية 
التسعينيات وهو مشروع إنشاء 
أرشــيف ضخم يضم شهادات 
ووثائق عن الهولوكوســت ليس 
في فترة النازية فقط بل في أي 
تطويره  أيضا بصــدد  وانه  فترة 
ليصبح مؤسسة وأطلق عليها 
استكمل  انه  أعلن  كما  )شواه( 
املرحلــة األولــى وتتكــون من 
أرشيف مرئي للناجني من احملرقة 
تســجيلية  وأفالم  وشــهادات 
ووثائقية قصيرة منذ األربعينيات 
وحتى اآلن وتضم حوالي 52000 
يوضح مدى  وهذا  فيديو  شريط 
أهمية توثيق النسخة اليهودية 

من احملرقة لديه.
ولــم يكــن هــذا اخلبــر الذي 
ملدة  مناقشة  محل  ســيصبح 
طويلــة غريباً على ســبيلبيرج 
فهو في عام 1993م أنتج واخرج 
فيلمه الشهير »قائمة شيندلر« 
والــذي يعتبر عالمة من عالمات 
سياســياً  املوجهة  الســينما 
مــن اللوبــي؛ ويعتبــره اليهود 
من أفضل مــا أنتج عنهم. وقد 
حادثة  بعد  األيــام  تذكرته هذه 
األمريكي  فلويــد«  »جورج  قتل 
من أصل أقريقي على يد أو حتت 
ركبة »ديرك شــوفني« الشرطي 
الدميقراطي  للحــزب  املنتمــي 
الذي يؤيده ســبيلبيرج ويدعمه 

ويدعمونه. 
فيلم قائمة شيندلر مأخوذ عن 
كتــاب بنفس اإلســم للمؤلف 
تومــاس  اليهــودي  األمريكــي 
كينالــي. وهو ال يصنــف كتاباً 
تاريخيــاً وثائقيــاً، وال يصنــف 
كعمل روائي أدبــي رفيع، لكنه 
لفــت نظــر كاتب الســيناريو 
ســتيفن زايلــني، وهــو يهودي 
مــن طائفــة ســاش، وأعجب 
سبيلبيرج بالسيناريو الذي أعده 

زايلني، فقرر إخراجه للسينما . 

أحداث واقعية
 الفيلم يتخذ الشكل الوثائقي، 
ويــروي قصــة يؤكــد مؤلفها 
ويدعم  واقعيــة،  أحــداث  أنها 
ذلــك بقائمــة مكتوبــة على 
اآللة الكاتبة كوثيقة منشــورة 
داخــل الكتــاب، والقصة تقول 
ان رجل أعمال أملاني مســيحي 
نازي يدعى »أوســكار شيندلر« 
وبعد  واالستثمار،  املقامرة  يحب 
اجتيــاح أملانيا لبولنــدا )والتي 
كانت تضم %57 من يهود أوروبا( 
في احلرب العامليــة الثانية يقرر 
بولندا  في  االســتثمار  شيندلر 
مثل معظم رجــال األعمال في 
وقته وبعد أن يرى الفظائع التي 
يقــوم بها األملان إلبــادة اليهود 
يقوم بأخذ كل ما يستطيع من 
الى معســكرات لإلباده  اليهود 
انه ســوف يقوم  على أســاس 
وكان  عنده  للعمل  بتسخيرهم 
من  حلمايتهم  األساس  في  ذلك 
اإلبادة والتعذيب؛ أي أن شــفقة 
هــذا املقامر الذي يعشــق املال 
تتحــرك فجأة مــن فظاعة ما 

يرتكبه األملان جتاه اليهود.

أكذوبة أوسكار شيندلر
نتســائل هنا، هل كتاب  سوف 
تومــاس كينالي يعتبــر وثيقة 
تاريخية تصلح ألن تكون أساساً 
في فيلــم يكاد يكــون تاريخياً 
وثائقيــاً روائياً )علــى اعتبار ان 
شيندلر شــخصيه حقيقية(؟؛ 
ال  الكتاب  بالطبع  هي:  واإلجابة 
يشكل أي قيمة وثائقية تاريخية 
وكتاب  املفكرين  من  العديد  الن 
العاملية  باحلــرب  اخلاص  التاريخ 
الثانية يعتبرون أوسكار شيندلر 
بوجودها  مشــكوك  شخصية 
مــن األســاس، ويقــول ناعوم 
في  املنظرين  احد  تشومسكي، 
صراع احلضارات )انه من السهل 
اختراع شخصية مثل شخصية 
شيندلر وقائمته املزعومة فنحن 
اذا تخيلنــا ان كل هــذا القهر 
ان  كان صحيحاً فمن الســهل 
نتخيل شخصاً او أكثر تأخذهم 
الشــفقة فينضمــوا لصفوف 
اإلنقاذ( هذا كالم تشومســكي 
فــي كتابــه »الغزو مســتمر« 

ترجمة مي النبهان 1999م.
هنــاك مــن يــرى أن أوســكار 
شيندلر ليس سوى تاجر يعشق 
املال والنساء، ووجد أنه بتوظيف 
اليهود فــي مصنعه حتت غطاء 
له  ينقذهــم ســيضمن  أنــه 
تشغيلهم بتكلفة قليلة، حتى 
ومســتحقاتهم  رواتبهــم  أن 
املالية كانت ضئيلة، لكن طابت 
لــه البروباغنــدا القائلــة بأنه 

املنقذ لنحو 1100 يهودي. 
إذن ما مدى تدخل الســينما في 
اليهودي  األمريكي  املؤلف  كتاب 
إلى  وحتويله  كينالــي  تومــاس 
يؤثر في املاليني؟ وهو كما  فيلم 

ال  بأنه  ســطور  قبل  أســلفت 
يصنف ككتــاب تاريخي وثائقي 

وال يصنف كعمل روائي رصني.
إنها كتابة عابرة تخيلية درامية 
الســيناريو  لفتت نظــر كاتب 
يفكر  وجعلته  زايلنب،  ســتيفن 
في اســتثمار القصــة اخملترعة 
الى ســيناريو وعرضه  وحتويلها 
على سبيلبيرج الذي المس هواه 
بالفعــل، ومن ثم قــرر إخراجه 
للسينما، من أجل حفنة ماليني 
الدوالرات لــكل من توماس  من 
كينالي وستيفن زايلني وستيفن 

سبيلبيرج.
وبالطبع لم تنحصر الفوائد في 
ماليني الدوالرات التي جنوها، بل 
التعاطف والتمجيد  أنهم جنوا 
واالضافة املفبركة للتاريخ والتي 

منحتهم الكثير من التخليد. 
يحــاول ســبيلبيرج ان يدفــع 
باملشــاهد لفيلمــه للتعاطف 
مــع هــؤالء اليهود العــّزل من 
حتت  والواقعني  املرّوعني  السالح 
تأثيــر اخلوف من اإلبــادة )بغض 
أو  النظر عــن كونهم أطفــاالً 
نســاًء أو شــيوخاً( وهنا تكمن 
خطورة الســينما كأداة تأثيرية؛ 
وليس ابلغ من املشهد األول من 
الفيلم الذي ميثل صالة ألســرة 
األب  يقودها  )حسيديه(  يهودية 
ويكون ذلك على ضوء شــمعة 
ثم فجأة تنطفئ الشــمعة )أي 
براءة يخلقها سبيلبيرج في هذا 

املشهد(.

وبعــد كل ذلــك يقــول املؤرخ 
الكســندر  الراحــل  األملانــي 
روستـو في كتابه الرزين »احلرية 
النازيني،  »ان    )1980( والهيمنة« 
الفاشــيني  من  أقرانهم  مثــل 
واالمبرياليــني، يحاولون إنكار ان 
ضحاياهم كانوا بشراً ». الفيلم 
يكشــف زيــف هــذه املقولة، 
ليــس من وجهة نظر أوســكار 
شــيندلر وجمهوره وحسب، بل 
ذلك في عيون  اكتشــاف  ميكن 
السادي  التعذيب  قائد معسكر 
»آمون غوت« ومحاوالته الواهية 

إلخفاء احلقيقة.

املسيح اليهودي
والتعاطف املبتذل

مثل  مثله  ســبيلبيرج  ولكــن 
بفكــرة  يؤمــن  يهــودي  أي 
بها  يؤمن  والتي  )املشــيحانيه( 
89 % مــن يهود العالــم والتي 
تتلخص في ان هناك مســيحاً 
يجعل  لليهــود  يبعث  ســوف 
منهــم ملوك العالــم وتصبح 
كل األجناس عبيدا لهم والدليل 
على إميانــه بهــذه الفكرة هو 
املشهد األخير والذي يظهر فيه 
اليهــود يضعون احلجــارة فوق 
والفكرة  شــيندلر  اوسكار  قبر 
الرئيســية في هذا املشهد هي 
تكريــس إســتجداء التعاطف  
وداللة املشــهد اقرب ألسلوبية 
توظيفــه  فــي  ســبيلبيرج 
للســنتمنتالية أو العاطفيــة 

واضحة  داللة  »وهــذه  املبتذلة، 
األرض  ميتلكــون  ســوف  انهم 
هم  وســيكونون  عليهــا  ومن 
تفسير:عدي   ( العالم«  أســياد 
نبوأتهم  حســب  الصحــاف(، 
خصوصاً عند مقارنة املشــهد 
)انقاذ  النهاية في فيلم  مبشهد 
اجلنــدي رايان( حيــث يتكرر ذات 

التوظيف .
فــي فيلــم تســجيلي أنتجه 
ســبيلبرج ليكــون مرافقــاً لـ 
أن ال نسمح  »شيندلر«، يطالب 
بعد اليوم بحدوث أعمال مروعة 
من هــذا النوع، ويعــرض صوراً 
لروانــدا والبوســنة، لكن ال ترد 
أية إشــارة لفلسطني، املفترض 
من  أوتوماتيكيــاً  يتذكرهــا  أن 
ســبيلبرج  اليهود.  عن  يتحدث 
»ميونيخ«  فيلمه  في  ســيعود 
2005 ليدعي تقدمي رؤية متوازنة 
للصــراع، دون أن يعطــي حملرقة 
)النكبة(  الفلسطيني  الشعب 

احليز الذي تستحقه. 
هكــذا وبدقــة يتــم تطويــع 
خطيرة  قضية  خلدمة  السينما 
يقوم  والتي  الهولوكوست  مثل 
األملان بدفع ما يزيد على30 مليار 
دوالر سنويا كتعويضات لليهود 
على اعتبار أنهم تضرروا معنويا 

وماديا من احلكم النازي.
أبطال الفيلم وجوائز وترشيحات
املمثل  شــيندلر  بــدور  يقــوم 
»ليــم  األيرلنــدي  االجنليــزي 
نيســون« liam neeson والــذي 
أعطــى للشــخصية من خالل 
كان  إنســانية  أبعــادا  أدائــه 
يحتاجها سبيلبيرج للتأثير على 

مشاهدي الفيلم.
أبــدع ليام نيســون  فــي دور » 
ترشيحه  ومت  شــندلر«  أوسكار 
ألوســكار أفضل ممثل رئيســي 
عــن دوره فــي الفيلــم. أمــا 
 ralph ناثانييل فاينــس  رالــف 
naThaniel Fiennes الــذي قــام 

بدور الضابــط النازى آمون ُغوث 
مدير معســكر »بالسوف«، أحد 
بولندا،  في  اإلبادة  معســكرات 
فقد مت ترشــيحه جلائزة أوسكار 
أفضــل ممثل مســاعد عن هذا 
بعدة  فــاز  باملقابــل  الفيلــم. 
الفيلــم منها جائزة  جوائز عن 
nYFCC  ألفضل ممثل مســاعد، 
  CFCaو nsFC, DFWFCa جوائز
جائزة  ممثــل مســاعد،  ألفضل 
البريطاني،  السنة  ملمثل   alFs
)جائزة  البافتا  جلائــزة  باإلضافة 
البريطانية لألفالم(.  األكادمييــة 
بن كينغسلي Ben KingsleY في 
دور اليهودي إســحاق ستيرن، مت 
ترشــيحه جلائزة البافتا عن هذا 

الدور.
فيلــم عظيم فنياً مبوســيقى 

فاترة
مــن  التعجــب  ننســى  وال 
الفيلم  في  الفاترة  املوســيقى 
والتــي ال مالمــح تأثيريــة لها 
القصــة  مــع  تتناســق  وال 
والشــخصيات واألحــداث، من 

 John تأليف جون تاونــر ويليامز
تأليف  في  األبــرز  وهو   ،William

موسيقى االفالم من هذا النوع... 
هــل ننســى موســيقى فيلم 
 ،DoTTor Živago دكتور زيفاجــو
أو موســيقى  لـ موريــس جار، 
األب الروحــي gooDFaTher، لـــ 
نينو روتا أو موسيقى فيلم زوربا 
ثيودوراكيس  ميكيس  لـ   zorBa

 The lasT oF أو املوهيغان األخير
جونز،  لـــتريفور   The mohiCans

وحتى الفك املفتــرس JaWs  لـ 
جون ويليامز)نفســه(، واملصارع  
glaDiaTor لـ هانز زمير، و تايتنك 

هورنــر،  جيمــس  لـــ   TiTaniC

االسباغيتي  أفالم  وموســيقى 
الغربي لـ اينو موريكون والتاجنو 
 lasT Tango األخيرة فــي باريس
in paris لـــ غاتو باربييري، وقلب 

شــجاع  BravehearT لـ جيمس 
هورنر، وغيرها...

 تلك موسيقات ال تنسى؛ ولكن 
ال  شــيندلر  قائمة  موســيقى 
تقول شــيئاً وبالتالي ليس لها 
وجود في الذاكرة، وهذه مفارقة 
العاملية  الســينما  فيهــا  تقع 
أحيانــاً، رغــم حصولهــا على 
موسيقى،  أوسكارأفضل  جائزة 
وال أدري ملــاذا؟... هــل هو متجيد 
إســم جون ويليامــز؟ رمبا! وقد 
يســتغرب من يقرأ هــذا الرأي، 
الفيلم  ملشــاهدة  أدعو  ولكني 
وتتبــع املوســيقى عدمية الروح 
بنزاهة  احلكم  ثــم  الفيلم،  في 
الفن غير املنحاز. )رمبا أســتثني 
املوسيقى التي صاحبت مشاهد 
وغســيلهن  النســاء  حشــد 

استعداداً للحرق(

ستيفن سبيلبرج والسياسية
يعــرف عــن ســبيلبرغ دعمه 
األميركي،  الدميقراطــي  للحزب 
الرئيس  مــع  صداقة  وتربطــه 
بيل كلينتون،  السابق  األميركي 
كلينتون  هيالري  بدعم  قام  وقد 
في حملتها الرئاسية، ضد باراك 

أوباما.
حكومــة   2008 عــام  انتقــد 
الســودان وحملها مســؤولية 

أحداث دارفور.
صــّرح بأنــه فخــور بيهوديته 
والصهيونية،  إســرائيل  ويدعم 

ويعرف بدعمه لزواج املثليني.
تســريبات  أن  الــى  يشــار 
ويكيليكس أظهرت قراراً للجنة 
املقاطعة العربية عام 2007 ضم 
مبقاطعة  يقضي  عربياً،  بلدا   14
بيرســون  رايتيوس  مؤسســة 
العائدة لـ ســتيفن ســبيلبرغ 
وعرض  اســتيراد  من خالل منع 
أفالمه، وذلك على خلفية التبرع 
مبليــون دوالر إلســرائيل خــالل 

حربها على لبنان عام 2006.
يبقى أن نقول إن الفيلم حصل 
على 45 جائــزة عاملية منهم 7 
اوسكار ورشح لـ50 جائزة أخرى. 
والسؤال: ملاذا كل هذا االحتفاء؟ 

عليك أن جتيب عزيزي القاريء.

 
احملرر - ما حصل من اشــكاالت 
وازمــات وصراعات بني رواد وجنوم 
الفن الســينمائي وبني االنظمة 
الفاشــية والنازية فــي كل من 
ايطاليــا واملانيــا مــن املمكــن 
ان يحصــل فــي اي بلــد تطول 
الدكتاتوري  احلكــم  فتــرة  فيه 

والشمولي لعقود عدة ....

اخملــرج االيطالــي – ماركو توليو 
جيــو ردانــا – يحــاول من خالل 
فيلمه ) الدم اجلامح ( ان ينب ذلك 
تلك  بسبب  احلاصل  االشــكال 
العالقــة التي نشــأت بني جنوم 
الســينما االيطاليــة وبني رموز 
النظام الفاشي االيطالي وراسه 

)موسوليني ( ...

الفيلم بطولة – مونيكا بيلوشي 
– لوكا زنكريتي- اليســو بوني – 

ماسيمو سارجلي
وهو فيلم ايطالي خالص وال يقل 
جدارة عــن معظم افالم هوليوود 
وراءها مؤسســة  تقــف  التــي 

سينمائية هائلة .
احداث الفيلم تبدأ قبل اربعة ايام 
من سقوط الفاشــية االيطالية 

واستسالمها لقوات احللفاء ..
ومن اول مشــهد يظهر لنا اخملرج 
) جيوردانا ( حجم اخلراب الذ طال 
كل شيء مبا في ذلك السينما من 
خالل اســتخدامه للونني االسود 
واالبيض  وما يشــكاله من داللة 

على ماراد توصيله للمشاهد ...

املشــهد لطفلني يجوبان اخلراب 
الذي حل مبدينــة ميالنو ويعثران 
علــى شــريط ســينمائي قرب 

يافطة كتب عليها 
) مت اعــدام ليزا فيرنــدا وازفالدو 
...ليتنقل بفالش   ) فالدوفالنتــي 
باك والذي سيتمر في استخدامه 
اليوم  الى  الفيلــم  وقت  معظم 
الرابــع قبل ســقوط الفاشــية 
ازفالدو   ( الفيلم  لنشــاهد بطل 
( وهو يقرر الذهاب الى معســكر 
الثوار الشــيوعني محاوال اخلالص 
من بقايا الفاشــية التي شكلت 
الشــمال  في  جمهوريــة  لهــا 
االيطالي بعد اندحارها في عموم 
ايطاليــا ، تاركا زوجتــه النجمة 
) لويــزا ( فــي انتظــار نتيجة ما 
ســيتوصل اليه ، والتــي تلتحق 
به فيمــا بعد بعد ان يقوم صديق 
قدمي لهــا واول من انتج لها فيلم 
بالذهاب اليها وجلبها الى مواقع 

الثوار ..
تيمة الفيلم تســتند الى سؤال 
الســينما املهم ) ماذا يحدث لو ( 
والســؤال هنا ماذا يحدث لون ان 
جنميني من اشهر جنوم ايطاليا في 
الثالثينات واالربعينات كانت لهما 
عالقة برموز الفاشــية االيطالية 
ايام عزها واستمرت هذه العالقة 
وتشــكيلها  احتضارها  ايام  الى 
جلمهوريــة كارتونية ضمت بقايا 
الفاشــيني الهاربني ومــن تعاون 
، وقــررا في حلظــة ما  معهــم 

االلتحاق مبواقع الثوار ؟؟؟؟؟
يحــاول اخملــرج ) جيو ردانــا ( ان 

يفــك  العالقــة واالرتبــاط بني 
النظام  رموز  وبني  النجمني  هذين 
الفاشــي من خــالل اظهار عدم 
الدائم  وانتقادهمــا  قناعتهمــا 
ان  رغــم  ورموزهــا  لفاشــية 
ســمعتهما ســبق وان شوهت 
عمدا من قبل هؤالء الفاشست ، 
وبالتالــي من الذي ميكن ان يقتنع 
بحســن نوايــا مــن يتعامل مع 
انظمة دكتاتورية وما نسبة توفر 
فورة وحلظة  التســامح في  لغة 
.... مســتعرضا تفاصيل  التغيير 
كثيرة عن حيــاة النجمني اللذان 
يكونــان ضحية لهــذه العالقة. 
بطرقة الفالش باك موظفا بعض 
املشــاهد اجلنســية الســاخنة 
لالثنــني والتــي جــاءت بعضها 

بشكل غير مبرر.
ومدمن  املشــهور  املمثل  ازفالدو 
الكوكائــني واملغامر جــدا ولويزا 
حتاول  التي  الســاحرة  احلســناء 
صعــود ســلم الشــهرة تلتقي 
بازفالــدو وتنشــا بينهما عالقة 
عاطفية كبيــرة ويتزوجان ولتبدأ 
بعد ذلــك رحلــة متاعبهما مع 
الســلة الفاشــية ، التي تشيع 
عن تعــاون لويــزا وازفالدو معها 
واشتراكهما في تعذيب السجناء 
مستغلة حفلة صاخبة حضرها 
ازفالدو ولويــزا ، حيث وفي واحدة 
م شطحاته يطلب ازفالدو تصوير 
السينمائية  بكاميرته  املعتقلني 
، وهو املهووس بتوثيق كل شــيء 
ســينمائيا ، ثم استخدام احدى 
املومســات القريبــات من بعض 

الضباط لتثيــر املعتقلني مدعية 
انها لويزا... 

لم  الثــوار  الى جهــة  الهــروب 
ذنب  وازفالــدو حتمل  للويزا  يغفر 
 ، الفاشية  بالســلطة  عالقتهم 
رغم الدفاع الكبير الذي ابداه احد 
اصدقاء لويزا والذي تكفل بجلبها 
الثوار ولكنه يصاب  الى معسكر 
برصاصة قناص وميوت على اثراها 
مصيرها  يواجهــان  االثنني  تاركا 
محاكمتهما  بضرورة  طالب  بعد 
محاكمــة عادلة ، ولكــن الثوار 

يحكمون بإعدامهما 
عناصر  توظيف  في  جيوردانا جنح 
اللغــة الســينمائية مبــا يخدم 
هدف الفيلم ، الفيلم يؤكد على 
علو كعب الســينما االيطالية ، 
هولويوود  لســينما  ومنافستها 
بيولوشي  مونيكا  واستطاعت   ...
بجمالهــا االخاذ ان تــؤدي دورها 
بشكل مؤثر ، فيح حني أستطاع 
زنكيرتي ان يؤدي دور الشــخصية 
املركبــة العديــدة الشــطحات 
والرغبــات التي ادت الــى الكثير 
فيمــا وصــل اليــه مــن عالقة 
بالسلطة جارا زوجته  اليها ايضا 
اخيــرا ان مثــل هكــذا قصة او 
حدث رمبا مازال مير بالعشرات من 
الفنانــني الذين يعانون من عالقة 
ســابقة ربطتهم ببعــض رموز 
االنظمة الدكتاتورية رغما عنهم 
او بســبب طبيعــة عملهم ، او 
االنظمة  هذه  استغالل  من خالل 
للفــن والفنانــني فــي ماكنتها 

الدعائية السيئة ....  

Schindler’S liSt قائمة شيندلر
وأكذوبة سبيلبيرج حول أوسكار شيندلر

السينما والفاشية - امكانية تكرار الحدث في الواقع
  sangue  pazzo  - الدم الجامح

محرر الصفحة: كاظم مرشد السلوم
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منوعات

رئيس تحرير مجلة عالمية يستقيل 
بسبب صورة

استقال آدم رابوبورت، رئيس حترير مجلة« بونه 
بيتيه«، من منصبه  بعد أن ظهرت صورة له 
مع زوجته سيمون شــوبوك وهو يرتدي ثياباً 
لشخص من بورتوريكو بأسلوب منطي عرقي.
وأوضــح احملرر أن ثيــاب عيــد الهالوين التي 
ارتداها قبــل 16 عاماً، لم تكــن تؤيد الرؤية 
الشــاملة للناس وأن ذلك كان على حساب 

موظفيه والقراء.
وجاءت االســتقالة بعد أن نشــرت الكاتبة 
املســتقلة تامي تيكيماريــام لقطة لرئيس 
التحرير وهــو يرتدي هذه الثيــاب مع ” وجه 
بلمحات بنية اللون” مع تعليق ساخر يقول:” 

ملاذا ال تكتب عن الطعام البوروتريكي؟”.
الوايلي، مســاعدة محررة  وقالت ســهيلة 
لألغذية في اجمللة، إن آدم اســتدعى املوظفني 
على شبكة زووم، وقدم اعتذاراً لهم ثم قدم 

استقالته.
وتعد اجمللة الشــهرية » بونه بيتــي »، التي 
تعني باالجنليزية واللغات األخرى “اســتمتع 
املتخصصة  اجملــات  أشــهر  بالوجبة”مــن 

بالطعام والغذاء في الواليات املتحدة.

هروب باندا بعد أن ضاق ذرعا إجراءات 
الحجر

ليس البشــر هم الوحيدون الذين ســئموا 
احلجر تصديــا جلائحة كوفيــد19-، فقد فر 
دب بانــدا من حظيرته فــي حديقة حيوانات 

كوبنهاغن.
وبعد خروج “شــينغ إير” البالغ ست سنوات 
والذي ســيحتفل بعيده الســابع قريباً، من 
احليوانات  حظيرته، قام بجولة فــي حديقة 
التــي كانت مغلقــة في ذلــك الوقت.وقال 
الناطق باســم احلديقة جيكــوب مونكولم 
هويك إن الدب رصد من خال كاميرا مراقبة 
“مغادرا حظيرته من حتت ســياج كهربائي”.
وبقي احليوان يتجول في احلديقة حتى الحظه 

أحد املوظفني واتصل بفريق األمن.
وأضاف هويــك “قام الطبيــب البيطري في 
حديقة احليوانات بتخديــر الباندا وأعيد إلى 
احلظيرة حيث حصل على ترياق واســتيقظ 
بعد دقائق”.ولم يتضرر “شــينغ إير” كما لم 
تســجل إصابات بشــرية.ووصل “شينغ إير” 
وشــريكته “ماو صن” التي لــم تهرب على 
غــراره، إلى الدمنارك في نيســان/أبريل 2019 
على ســبيل اإلعــارة من مدينة تشــنغدو 

الصينية ضمن برنامج للتكاثر.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد :

حّذر علمــاء من أننا خلقنــا »بيئة 
مثالية« تساعد على انتقال األمراض 
من احلياة البرية إلى البشر وانتشارها 
بســرعة في جميع أنحــاء العالم.
ويسّرع تدخل البشــر في الطبيعة 

من حولنا من احتماالت وقوع ذلك.
وتأتي هذه الفرضية من خبراء دوليني 
في الصحة يدرسون كيفية وأمكنة 

ظهور األمراض اجلديدة.
وقام العلمــاء بتطوير نظام للتعرف 
التنبؤ  بهــدف  األوبئة،  أمنــاط  على 
باألمراض املوجودة فــي احلياة البرية 
التي تشكل أكبر نسبة من اخلطورة 
على البشر.ويشرف على ذلك علماء 
باململكة  ليفربــول  جامعــة  فــي 
املتحدة. وتأتــي هذه اجلهود في إطار 
مساع دولية لتطوير طرق لاستعداد 
بشــكل أفضل الحتماالت تفشــي 

األمراض في املستقبل.
من  بايليــس  ماثيــو  البروفيســور 
نيوز  لبي بي ســي  ليفربول  جامعة 
قال »في السنوات العشرين املاضية، 
كانت لدينا تهديدات كبيرة - سارس، 
الطيور  إنفلونــزا  إيبــوال،  ميــرس، 

وأنفلونزا اخلنازير«.
وأوضــح: »هذه ليســت آخر جائحة 
النظر  إلى  لذا نحتاج  ســنواجهها، 
عن كثب في األمــراض املوجودة في 

احلياة البرية«.
الدقيقة  الدراســة  وكجزء من هذه 
بهذه األمراض، صّمم بايليس وزماؤه 
نظاماً للتعرف على األمناط التنبؤية، 
بيانات  قاعــدة  ميكنه استكشــاف 
واســعة من كل أمراض احلياة البرية 

املعروفة.
البكتيريا والطفيليات  ومن بني آالف 
يبحــث  املعروفــة،  والفيروســات 
العلماء عن دالئــل للتعرف على ما 

قد يشــكل أكبر تهديد للبشر.وإذا 
االهتمام،  ما  أثارت مســببات مرض 
جهود  توجيــه  العلماء  يســتطيع 
البحــث إلى الوقايــة أو العاج قبل 

حدوث أي تفشي.
وزاد  البروفيســور بايليس »سيكون 
علينا إجراء خطــوة إضافية ملعرفة 
األمــراض التــي ميكن أن تتســبب 
بجائحــة، لكننا نحرز اآلن تقدماً في 
العديد من  األولى«.يتفــق  اخلطــوة 
العلماء على أن ســلوكنا - وخاصة 
ما يتعلق بإزالة الغابات وزحفنا على 
موائل احلياة البرية املتنوعة - يساعد 
احليوانات  االنتشار من  األمراض على 

إلى البشر بشكل متكرر.
ووفًقــا لألســتاذة كيــت جونز من 
جامعــة كوليدج لندن، فــإّن األدلة 
»تشير بشــكل عام إلى أّن األنظمة 
اإلنســان.غالباً  غيرها  التي  البيئية 
ما ترتبط بزيادة خطر إصابة البشــر 

بالعديد من العدوى«.
وأضافت: »ليس هذا احلال في جميع 
البرية  احليوانات  أنواع  األمراض«.لكن 
التي  لاضطرابــات  األكثــر حتمــاً 
يســببها البشــر، مثل بعض أنواع 
القوارض، غالباً ما تكون أكثر فاعلية 
مســببات  ونقل  اســتضافة  فــي 

األمراض.

وأشــارت: »لذلك، فإّن فقدان التنوع 
يخلق مساحات  أن  البيولوجي ميكن 
طبيعية تزيد من خطورة االتصال بني 
البشــر واحلياة البرية وتزيد من فرص 
انتشار بعض الفيروسات والبكتيريا 

والطفيليات إلى البشر«.
األمراض هذا  وأظهر تفشــي بعض 
اخلطر فــي »نقــاط االلتقــاء« بني 
النشــاط البشــري واحليــاة البرية 

بوضوح.
ففــي أول تفشــي لفيــروس نيباه 
في عام 1999 في ماليزيا، انتشــرت 
عدوى فيروســية - حتملها خفافيش 
الفاكهة - فــي مزرعة خنازير كبيرة 

وكانت خفافيش  على حافة غابــة. 
أشجار  على  تتغذى  البرية  الفاكهة 
بعدها  اخلنازيــر  وقامت  الفاكهــة، 
بــأكل الفاكهة نصف املأكولة التي 
سقطت من األشجار وكانت مغطاة 
من  أكثر  اخلفافيش.وأصيب  بلعــاب 
250 شــخصاً ممن كانوا على اتصال 
وثيق مــع اخلنازير املصابة بالفيروس. 
وتوفي أكثر مــن 100 منهم. ما يزال 
معــدل الوفيــات اخلــاص بفيروس 
كورونا يتكشــف، لكــّن التقديرات 
احلالية تضعــه عند نحو 1 في املئة. 
أّما فيــروس نيباه، فيقتل من 40 إلى 
75 فــي املئة من األشــخاص الذين 

يصابون به.
ويقول البروفيســور إريــك فيفر من 
الدولي  واملعهــد  ليفربول  جامعــة 
لبحوث الثــروة احليوانية في نيروبي، 
كينيــا، إّن الباحثــني بحاجــة إلى 
التي  للمناطق  متابعــة مســتمرة 
أعلى لتفشــي  يوجــد بها خطــر 
املضيف  هــي  األمراض.اخلفافيــش 

الطبيعي للفيروس
وتعــد املــزارع الواقعة علــى حافة 
الغابات واألسواق التي يتم فيها بيع 
وشــراء احليوانات مــن األماكن التي 

يرجح أن تظهر فيها األمراض.
وأضاف: »نحــن بحاجة إلى أن نكون 
دائماً على اطاع على هذه الواجهات 
وأن يكون لدينا أنظمة لاستجابة إذا 
رأينا أي شيء غير عادي«، مثل تفشي 

مرض مفاجئ في موقع معني.
وقال البروفيســور فيفــر »األمراض 
اجلديدة تظهر في البشر على األرجح 

ثاث إلى أربع مرات في السنة«.
وأضــاف: »ليس فقط في آســيا أو 
أفريقيــا، ولكن في أوروبــا والواليات 
بايليس  أيضاً«.وأوضح ماثيو  املتحدة 
أّن املراقبة املستمرة لألمراض اجلديدة 
تكتســب أهمية متزايدة. وقال لبي 
بي ســي نيــوز: »لقد خلقنــا بيئة 

كاملة تقريباً هنا لظهور األوبئة«.
ويتفق األســتاذ فيفر مع هذا الرأي. 
وقال »من املرجح أن يحدث هذا األمر 

مراراً وتكراراً«.
وأضاف: »لقد كان ذلك يحدث طوال 
املهم  الطبيعي.  العالم  تفاعلنا مع 
اآلن هــو كيف نفهمه ونســتجيب 

له«.
األزمة  إّن  البروفيســور فيفــر  وقال 
تأثيرنا  نتائج  توفر درساً حول  احلالية 

على العالم الطبيعي.
وأكد أنه »من واجبنا جميعاً أن نفكر 
في املوارد التي نســتهلكها والتأثير 

الذي حتدثه«.

بغداد – الصباح الجديد :
متكــن باحث عراقــي، من حتضير 
كورونا،  لفيروس  مضادين  عقارين 
من تركيبة ملستخلصات عشبية 
إنقاذ  قادرة كمشروع جتريبي على 
حيــاة املصابني من خطــر املوت 

احملتم

وقال الباحث البروفيسور في كلية 
العلوم جامعــة بابل، علي حمود 
حتضير  من  “متكن  إنه  الســعدي، 
العقارين في مختبرات الكلية من 
طبية  ألعشاب  مركز  مستخلص 
طبيعيــة، أحدهما على شــكل 
باودر مستخلص من تشكيلة من 

خمسة مســتخلصات على وفق 
نسب علمية مدروسة”.

الثاني محضر  “العقار  أن  وأوضح، 
من تركيبة من ثاث نباتات طبية 
على شكل سائل”، مشيرا إلى أن 
هذين  لعمل  االفتراضيــة  “اآللية 
العقارين تتمثــل بقدرتهما على 

توســيع القصبات وتقليل لزوجة 
في  واملساهمة  اخملاطي  الســائل 
تقشــيعه خارج املمرات الهوائية 
وتدمير النتــوءات التاجية املمتدة 
ممــا مينع مــن التصاقه بســطح 
اخلليــة الهــدف، وبذلــك مينــع 
الوراثية  مادته  الفيروس من حقن 

داخل اخلايا”.
وكشف السعدي عن “اعتقاده بأن 
العقارين ميثان طيفا واســعا من 
التي تصيب  الفيروسات  مضادات 
في  يفترض  وأنه  التنفسي  اجلهاز 
آللية  العلمية  االحتمــاالت  ضوء 
عمل هذين العقارين نســبة جناح 

وشــفاء للمرض قد تتجاوز 80 % . 
فضا عــن إمكانية حتضير كمية 
يقارب  مــا  لعاج  العقاريــن  من 
“صعوبة  مؤكدا  يوميا،  حالة   100
التوصــل إلــى لقاح فيروســات 
RNA ألنهــا تغير تركيبها الوراثي 

بسهولة”.

باحث من جامعة بابل يكتشف عقارًا مضادًا لكورونا

علماء: كورونا لن يكون الوباء األخير

معلومة

ساحة كهرمانة أثناء الحظر الصحي »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد :
كل واحــد منا لديه وضعية نوم مفضلة، ســواء 
كانت »وضعية اجلنني« أو النوم على شــكل »جنم 
البحر« املتناثر، لكن هناك عادة نوم واحدة نشترك 

فيها جميعا، وهي ميلنا إلى النوم حتت الغطاء.
هذا ما تفعله في اجلسم

عادة ما تكون البطانيات واألغطية ملحقا مفيدا 
لنوم مريح، وذلــك »ألن إيقاعنــا اليومي مرتبط 
بدرجة احلرارة، ويحدث انخفــاض في درجة حرارة 
اجلسم األساســية قبل النوم«، كما توضح إلني 
ويرمتر، وهــي ممرضة معتمدة واملتحدثة باســم 
مجلــس »Better Sleep« في الواليــات املتحدة، 

بحسب صحيفة »هافنغتون بوست«.
وتابعــت موضحة أن »درجة حرارتك تســتمر في 
االنخفاض طوال الليل، وتلك هي طريقة جسمك 
للحفاظ على طاقته، بحيث ميكن إعادة توجيهه 
إلى أنظمة أخرى مثل هضــم الطعام، وهنا يأتي 
دور األغطية في احملافظة على درجة حرارة جسمك 
من االنخفاض الشــديد وإيقاظك مــن النوم، مما 
مينح أعضائــك الفرصة الســتكمال عملياتهم 

التصاحلية من دون تعرضهم لتشويش.
سبب آخر يجعل من وضع الفراش جانبا أمرا ليس 
بالسهل، وذلك ألنه أصبح جزءا من روتينك اخلاص 

بالنوم، ومن دونه يشعر دماغك أن شيئا ما مفقود 
وقد جتد صعوبة في االسترخاء.

عامل للراحة
كما يشير ســانام حفيظ، وهو اختصاصي علم 
النفس العصبي واألســتاذ املســاعد في جامعة 
كولومبيــا في نيويــورك أنه أثناء فتــرة »حركة 
العني الســريعة« )REM( ، تنخفض مســتويات 

»الســيروتونني« وهــو الناقل العصبــي املعروف 
بتشجيعه على الشعور بالهدوء.

ولفت إلى أن البطانيات الثقيلة على وجه التحديد 
متنح مستويات أعلى من »السيروتونني«، مما يعني 

أنها ميكن أن تساعدنا على النوم بشكل أفضل.
واتفقت إلني ويرمتر مع حفيظ في أنه من احملتمل أن 
تسبب األغطية الثقيلة حتفيزا للضغط العميق 
يساهد في تننشيط اجلهاز العصبي السمبتاوي، 
كما يحتمل أن يزيد من »الدوبامني« )ناقل عصبي 
آخر يعزز املزاج( ومستويات السيروتونني لدى بعض 

األفراد.

ضمن روتني حياتنا
أخيرا هناك عامل سلوكي وراء متسكنا بالنوم مع 
األغطية، وهو أننا اعتدنا على البطانيات منذ أول 

يوم ولدنا فيه.
وتقــول الدكتورة أليــس هوغاند، مديــرة عيادة 
األرق فــي مركز اضطرابات النــوم في الوحدة في 
روتشســتر، نيويورك ملوقع »أطلس أوبسكورا« إنه 
»من احملتمل أن تكون قد نشأت لتضع دائما بطانية 
عند النوم، إذن هذه نسخة من كائن انتقالي على 
طريقة »تظريــة بافلوفيان« والتــي تتخلص في 

إقران التحفيز مع االستجابة املشروطة«.

لماذا تشعر بعدم الراحة دون غطاء الفراش؟

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

قمت  التي  الســرطان،اخلطط  بــرج  عزيزي 
بوضعها منذ وقٍت طويل أوشكت أن تتحقق، 
فا تتباطأ بعد اآلن وحتــى وإن كانت لديك 
بعض الشكوك. سوف حتصل على مساعدة 

من جميع اجلوانب.

عزيزي بــرج العذراء،في الوقــت احلالي، أنت 
تعمل بصورة جيدة من خــال الفريق، وأنت 
مســتمتع بذلــك أيًضا. حافــظ على بيئة 
العمــل اخلّاقة هذه ألن كًل منكم ســوف 

يحقق أهدافه الشخصية أسرع.

عزيزي برج اجلوزاء،اليوم ميكنك حتفيز من هم 
حولك، ولكن ال تهمــل احتياجاتك اخلاصة 
ألن أهدافــك اآلن أصبحــت أوضــح عن ذي 
قبل. أسلوبك النشط معدي ملن هم حولك 

ويلحظه اآلخرون.

التحديات  تقابلك  امليزان،ســوف  برج  عزيزي 
بصــورة متكررة بشــكل غير عــادي اليوم، 
مســببة لك الكثير من الضغوط. رمبا يجب 
أن تبتعــد عن الطريق أحيانًــا بدالً من حتمل 

مسئولية كل شيء.

عزيزي برج القــوس،إن العراقيل التي تنبأت 
بقدومهــا منذ فترة طويلــة تظهر تدريجًيا 
وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها مســتحياً. 
واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن 

كانت املهمة صعبة. 

عزيزي برج احلوت،أنت أنســان مــرن وتتقبل 
التغيير، كما أنك متر بفترة سلسة، فكل ما 
تقوم به ال يتطلب مجهود من قبلك ونتيجته 
جيدة. انتفع من هذه األوقات املمتعة للتقدم 

في حتقيق أحامك وطموحاتك.

عزيزي برج الدلو،بســبب الظــروف املتغيرة، 
يبدو أن هدفك خارج الســيطرة من جديد. ال 
يجــب أن ينتابك اليأس واإلحباط؛ ابدأ بإعادة 

التفكير في املوقف بتمعن. 

عزيزي بــرج الثور،مبا أنــك اآلن تنضح بهالة 
خاصــة من القوة واالســتقرار، فــإن الناس 
ســوف يلجئون إليــك من أجل املســاعدة 
والدعــم. حــاول اســتخدام طاقتــك في 

مساعدة اآلخرين.

عزيزي برج األســد، يبــدو في الوقــت احلالي 
أنك تواجه عددًا متزايًدا مــن التعقيدات غير 
املتوقعة. ال يقع اللوم على من هم حولك – في 
بعض األحيان تكون أنت اخملطئ. حاول أن تظل 

هادئًا وأن ترى العقبات املوجودة في طريقك. 

نفس  أخذ  العقرب،تســتطيع  بــرج  عزيزي 
عميق واالســترخاء، وقد حــان الوقت لكي 
تفكر في نتائج اجملهود الذي قمت به. استغل 

هذه املرحلة لتحسني حالتك الصحية. 

عزيزي برج اجلــدي،  اعتنــي بصحتك، فقد 
تشعر باإلرهاق واالضطراب اليوم، حيث هناك 
بشائر مبصاعب وشــيكة احلدوث في األفق. 
تعلم كيفية مواجهتها بالصبر والتركيز في 

حتقيق توازن داخلي.

الجديالدلو

عزيزي برج احلمل، مبا أنك شخص اجتماعي 
بحق، ومبا أنك رمبا قد تكون قد أهملت واحد 
أو اثنني من معارفك مؤخرًا، يجب عليك اآلن 
إصاح هــذه العاقات مرة أخــرى ومعاودة 

التواصل. 

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة

بغداد ـ فالح الناصر:

وصف املــدرب العراقي احملترف 
بورتيمونينســي  نــادي  فــي 
عودة  فيوري  مالــك  البرتغالي 
استئناف مباريات الدوري املمتاز 
التــي تؤكد  باخلطــوة املهمة 
املقدرة في جتــاوز ازمة جائحة 
كورونا »كوفيــد 19«، وبني في 
حديث له مع »الصباح اجلديد« 
ان العالم يسعى إلى التعايش 
مع الوبــاء والتغلب عليه وفقا 
الرشــادات صحيــة وتطبيــق 

التعليمات اخلاصة.
واوضح فيوري ان عودة مباريات 
اســوة  البرتغالــي  الــدوري 
بالعديــد مــن دول أوروبا التي 
املباريات،  اقامــة  على  اقدمت 
احلياة  اســتعادة  في  يســهم 
نحو تخطي  الصحيح  والعمل 
اذا  الفايروس واالنتصــار عليه، 
كانت املدة السابقة قد شهدت 
تدريبات منعزلة لالعبني  اقامة 
في منازلهم وفقــا لتعليمات 
ان  العامليــة، كمــا  الصحــة 
املالكات التدريبية حرصت على 
خاصة  مناهج  الالعبني  اعطاء 
للبقاء فــي درجة جاهزية تامة 
وكبيــرة من أجل العــودة إلى 

مزاولة النشاط الرياضي.
الفحوصــات  واضــاف: 
نادي  فــي  متواصلة  الطبيــة 
بوتيمونينســي،  اذا تبــدا قبل 
املباراة بيــوم واحد يتم فحص 
الالعبني بصورة عامة، ســيما 
الالعبني املسجلني ضمن قائمة 
املبــاراة مع املالكــني التدريبي 
واإلداري، وهي خطوة مهمة جدا 

من أجل ضمان صحة اجلميع.

وعن الفــوز الذي حتقق لفريقه 
املباريات، قال: حققنا  في عودة 
الفوز على فريق جيل فيسنتي 
بهدف مــن دون رد حمل امضاء 
الالعب البرازيلي احملترف لوكاس 
فيرنانديــز، برغــم ان الفوز لم 
الفريق  تقــدم  فــي  يســهم 
بالئحــة الترتيب حيــث ما زال 

فريقنا في املركز 17 قبل االخير، 
دافعا قيا حتضيرا  لكنه منحنا 
عن  فضال  املقبلــة،  للمباريات 
كونــه أتــى في وقــت صعب 

صحيا.
وتابــع ان النقــاط الثالث التي 
حصدها فريقــه كانت مهمة 
رصيد  فيها  ارتفــع  فقد  ايضا 

وهو   ،19 النقطــة  إلى  الفريق 
جيدة  بدرجــة  الفريق  يقــرب 
للفريقني اللذين يتقدمان عليه 
في سلم الترتيب ولكل منهما 
25 نقطة، وهما فريقي باكوس 
دي فيريــرا ومارتيمو ، في حني 
بفارق  بورتيمونينســي  يتفوق 
امام متذيل  النقــاط  جيد من 

دســيبورتيفو  فريق  الترتيــب 
أنيس الذي ميلك 13 نقطة.

وذكر ان مبــاراة فريقه املقبلة 
ســتجرى اليوم االربعــاء امام 
الدوري  متصــدر  بنفيكا  فريق 
البرتغالــي املمتــاز برصيد 60 
على  مباراة  وســتكون  نقطة، 
األهمية، الن  درجة عالية مــن 

تفوق  لتحقيق  يتطلع  املتصدر 
في املباراة بعد تعادله سلبا في 
املباراة الســابقة امام تونديال، 
في حني يأمل بورتيمونينســي 
ان يســجل نتيجــة ايجابيــة 
تؤكد مقدرته في املواصلة نحو 
القفز إلــى مواقع متقدمة في 

الالئحة.
التدريبي  املالك  ان  إلى  واشــار 
بورتيمونينســي بقيادة  لفريق 
وضع  فولها،  أنتونيو  البرتغالي 
اليوم  ملباراة  املناسب  التكتيك 
املنافس  الفريق  مدركا حجــم 
الذي ميلك العبني على مستوى 
بقيادة  تدريبــي  ومــالك  عالي 
بروتو الجي وهو احد االســماء 
التدريبية املتميزة في البرتغال، 
في حــني يضم فــي صفوفه 
نخبة من االسماء الالمعة في 
مقدمتهــم البرازيلــي احملترف 
الذي  فينيســيوس  كارلــوس 
يعتلــي صدارة ترتيــب هدافي 
الدوري البرتغالي وله 16 هدفا، 
ناهيك عن الدولي املغربي عادل 
تاعرابــت واخرين ممــن ميلكون 
التمثيــل املتميز فــي املالعب 

العاملية.
واشــار إلى ان فريقه يســتعد 
اثبات  بهــدف  للمباراة  جيــدا 
احلضور االفضــل امام املتصدر 
وصاحــب البطــوالت الكبيرة 
فــي البرتغال، إلــى جانب انب 
بورتيمونينســي يتمتع بطاقة 
املباريات  ايجابيــة بعد عــودة 
وتكملة املنافســات بتحقيقه 
الفوز في املباراة السابقة وهي 
الفريق  لالعبي  ايجابــي  عامل 
الطامــح بالتقدم في ســلم 
البرتغالي  الدوري  الئحة  ترتيب 

املمتاز.

الفـوز علـى فيسنتـي خطـوة مهمـة
 ونطمـح لتقديـم االفضـل امـام بنفيكـا 

إصابة مدرب حراس مالك فيوري المدرب المساعد لنادي بورتيمونينسي البرتغالي:
صاالت العراق بكورونا

انتهاء موسم 
ألدريدج نجم سبيرز

ليون يستعيد 
ديباي 

بغداد ـ  الصباح الجديد
تتواصــل إصابــات الرياضيني فــي العراق 
بفيروس كورونا املستجد، بعد تأكد إصابة 
مدرب حراس مرمــى منتخب كرة الصاالت 
الرياضيني  حسني شــالل وتعرض عدد من 
خالل اليومني املاضيــني، إلى اإلصابات بعد 
املوجة الكبيــر للجائحة في العراق بعموم 
املدن لتطال حســني شــالل بعد أن أكدت 

الفحوصات إصابته بالفيروس.
وقدم وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان 
بتخصيص  الصحة  لوزيــر  مقترحا  درجال 
املدينة الشبابية  الرياضي في  مركز الطب 
بعد  لإلصابة  تعرضــوا  الذيــن  للرياضيني 
ازدحــام مستشــفيات العاصمــة بغداد 

باملصابني.
 يشار إلى أن مدرب زاخو علي هادي واحلكم 
علي كــرمي تعرضا أمس الســبت لإلصابة 

بالفيروس أيضا. 

نيويورك ـ وكاالت
يغيــب جنم والعــب ارتكاز ســان أنطونيو 
ســبيرز الماركوس ألدريدج عما تبقى من 
منافســات دوري كــرة الســلة األميركي 
للمحترفــني املقرر اســتئنافه في 31 متوز 
في أورالندو.ويشــكل غياب ألدريدج بسبب 
خضوعه لعملية جراحية في الكتف األمين 
ضربة موجعة لســبيرز في ســعيه حلجز 
بطاقته إلى األدوار اإلقصائية »البالي أوف«.
وقال النادي في بيان: »أجرى ألدريدج عملية 
باملنظــار في الكتف األمين في 24 نيســان 

وسيغيب عن باقي منافسات املوسم«.
وأصيــب ألدريدج في املبــاراة التي جمعت 
فريقه بيوتا جاز في 21 شباط املاضي ولعب 
رغم األلم ضد أوكالهوما ســيتي بعد ذلك 
بيومني، ثم غــاب عن ســت مباريات، قبل 
أن يتألــق خالل عودته إلــى املالعب في 10 
آذار املاضي بتســجيله 24 نقطة في سلة 
داالس مافريكــس، أّي قبل يــوم من تعليق 
املوســم بســبب فيروس كورونا املستجد.
واختير ألدريــدج، البالغ من العمر 34 عاماً، 
ســبع مرات فــي مبــاراة كل النجوم »اول 
ستار«، وانضم إلى ســان أنطونيو في عام 
2015 مــن بورتالنــد ترايــل باليزرز.وأوضح 
ســبيرز أن ألدريدج ســيكون قــادراً على 
اســتئناف التدريبات في نهايــة العام، في 
أفق االســتعداد ملوســم 2020-2021.وبلغ 
معدل ألدريــدج 18,9 نقطة و7,4 متابعات 

في املباراة الواحدة هذا املوسم.

باريس ـ وكاالت
قال نــادي أوملبيك ليون الفرنســي لكرة 
الهولندي ممفيس  الدولي  إن  القدم االثنني 
ديباي سيعود إلى التدريب مع الفريق بعد 
ستة أشهر من تعرضه إلصابة خطيرة في 

الركبة.
وأصيــب العــب أيندهوفن ومانشســتر 
يونايتــد الســابق البالغ مــن العمر 26 
عاماً بقطع فــي الرباط الصليبي األمامي 
للركبة اليسرى خالل مشاركته مع ليون 
أمام ســتاد رين في الــدوري في 15 كانون 

األول املاضي. 
وخضع ديباي لفحــوص طبية االثنني في 
ناديــه قبل اســتئناف التدريبات في وقت 
الحــق هذا األســبوع. وينتظر ليــون قرار 
االحتاد األوروبي »يويفا« بشــأن اســتئناف 
دوري أبطــال أوروبا حيث فاز الفريق مبلعبه 
-1صفر في ذهاب دور الســتة عشر على 
عودة  وســتمنح  إيطاليا.  بطل  يوفنتوس 
ديبــاي دفعة معنوية كبيــرة لليون حيث 
ســجل الدولي الهولندي تســعة أهداف 
في 12 مباراة بالدوري الفرنســي وخمسة 
أهداف في خمــس مباريات بدوري األبطال 

هذا املوسم.
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بغداد ـ  الصباح الجديد:

دفعت الظــروف التي مر بها العراق 
إبان أيام احلــرب واحلصار االقتصادي، 
الكثير مــن العراقيني للهجرة نحو 
أوروبا، ما أســفر عن والدة جيل من 
الالعبني الذيــن احترفوا كرة القدم 
التقرير حول  في املهجر. أعد هــذا 
يقيمون في  ممــن  احملترفني  الالعبني 
للمنتخب  دعوتهــم  ومتــت  أوروبا، 

العراقي:
جســن ميرام ، مثل ميــرام عديد 
األندية األمريكية منها كولومبوس 
كرو وأتالنتا يونايتــد وانتقل مؤخرا 
لنــادي ريــال ســالت ليــك، وهو 
العــب مهاري ويعــد إضافة نوعية 

للمنتخب.

ومت إبعاد الالعب في تصفيات كأس 
العالم احلالية بقرار إداري من املدرب 
كاتانيتش، بســبب عــدم التحاقه 
مبباراتــي هــوجن كــوجن وكمبوديــا 
بالدوري  مهمــة  مبواجهة  اللتزامه 
لترطيب  جهــود  وهناك  األمريكي، 
األجــواء بينه وبني املــدرب من أجل 

عودته للمنتخب الوطني.
الالعب  دعــوة  ياســني، متت  أحمد 
للمنتخــب بعد ســطوع جنمه في 
الدوري السويدي مع نادي أوربيرو، هو 
أكثر العبي املهجر متثيال للمنتخب 
بـ65 مباراة دوليــة، و5 مباريات مع 

املنتخب األوملبي.
مثل عدة أندية ســويدية ولعب في 
الــدوري القطري مــع معيذر على 
ســبيل اإلعارة ومنــه انتقل للخور 
ثم عاد للدوري الســويدي مع نادي 

هكن، وهو اآلخــر أبعد عن املنتخب 
في تصفيــات كأس العالم احلالية 

لنفس أسباب ميرام.
ياســر قاســم، حقق حضورا مميزا 
مع املنتخــب الوطني حال التحاقه 
بالفريق، وكســب جماهيرية كبيرة 
بعد الدور املميز الذي قدمه الالعب 
حتديدا في بطولة آســيا 2015 في 
أســتراليا وحتى في تصفيات كأس 

العالم 2018.
مثــل عدد مــن األنديــة اإلجنليزية 
منهــا فولهــام وتوتنهــام، وفــي 
الدرجــة الثانية لعب ألندية برايتون 
ونورثهامبتون وســويندون تاون قبل 
أن ميثــل نــادي أربيــل العراقي في 

املوسم احلالي.
مســيرة ياســر مع املنتخب برغم 
متيزها لكنها خفتت بسرعة نتيجة 

االلتحاق  مبواعيــد  التزامــه  لعدم 
باملنتخب، ما دفع املدربني إلبعاده.

ريبني ســوالقا، متت دعــوة الالعب 
ريبني ســوالقا من خالل تواجده في 
سوالقا  وميتلك  الســويدي.  الدوري 
فارع،  وطول  جيدة  بدنية  مواصفات 
ومتيــز مع الفــرق التــي مثلها في 
الدوري السويدي ومنها سريانسكا 
والفردوم ودلكــورد، ولعب في دوري 
واملرخية  واخلور  الشحانية  مع  قطر 
قبــل أن يحتــرف في صربيــا هذا 

املوسم مع نادي رادنيتشكي نيش.
التدريب  بالتزامه فــي  ريبني ميتــاز 
بالتوقيتــات احملددة مع  والتحاقــه 
املنتخــب، لديــه 23 مبــاراة دولية 
يلعب في مركز قلب الدفاع وعالقته 
جيدة باملدربني الذين أشــرفوا على 

تدريباته.

بصمة واضحة لمحترفي العراق في أوروبا مع أسود الرافدين
تألقوا فوق المستطيل االخضر

ياسر قاسم

بغداد ـ  الصباح الجديد
جتــددت األزمة بني أندية الدوري 
والهيئــة  املمتــاز  العراقــي 
بــإدارة  املكلفة  التطبيعيــة 
شؤون احتاد الكرة، على خلفية 
ســر  أمني  أطلقها  تصريحات 
ونالت من  املســابقات،  جلنــة 

سمعة بعض رؤساء األندية.
وكان ضياء حســني، أمني سر 
الكرة،  باحتاد  املســابقات  جلنة 

قد اتهم بعــض رؤوس األندية 
بالفســاد في لقــاء تلفزيوني 
سابق، ما أشــعل ثورة غضب 
مطالبني  منهــم،  الغالبيــة 
بضرورة اتخاذ قرار حاسم ضده.
وطالبت األندية في بيان رسمي، 
رئيس الهيئــة التطبيعية إياد 
بنيان، بضرورة إقالة أمني ســر 
جلنة املسابقات، بعد أن وصفت 
تصريحات  بيانهــا  في  األندية 

حســني بأنها قذف وتشــويه 
سمعة لألندية.

أكدت األندية أن "إطالق التهم 
دون وجه حق لم مير دون حساب 
ونحــن نطالب أمني ســر جلنة 
املســابقات ورئيــس الهيئــة 
التطبيعية إيــاد بنيان بضرورة 
تقدمي األدلة التــي تدعم كالم 
في  أطلقه  الذي  ضياء حسني، 

أحد البرامج التلفزيونية".

مدريد ـ وكاالت
أن  اإلسباني،  برشلونة  فريق  أكد 
وقائد  األرجنتيني  الدولي  النجم 
ميسي  ليونيل  اإلسباني  الفريق 
ســيكون جاهــزا خلــوض أولى 
اســتئناف  بعد  الفريق  مباريات 
يستعيد  الذي  اإلسباني،  الدوري 
نشاطه غٍد اخلميس خلف أبواب 

موصدة.
ووفقــا ملــدرب فريق برشــلونة، 
كيكــي ســيتيني، فــإن ليونيل 
مباراة  أول  ســيخوض  ميســي 
للفريق ضــد ريال مايــوركا في 
املرحلــة 28 من بطولــة الليغا، 
التــي كانت قد توقفت بســبب 

تفشي فيروس كورونا اجلديد في 
إسبانيا.

وكان ميسي تدرب مبفرده السبت 
بعد  نــو«  على ملعــب »كامب 
تغيبــه عن حصتــني متتاليتني 
»تقلص عضلي طفيف«  بسبب 
في الفخذ االمين كما أعلن ناديه 
اجلمعة. وقال سيتيني، في تصريح 
التلفزيونية،  »موفيستار«  لقناة 
إن »ميسي ليس الوحيد الذي لم 
يتمرن وليس الوحيد الذي شــعر 
بانزعــاج. هذا األمــر حصل مع 
أو بالتحديــد مع اجلميع  اجلميع 
منذ العودة )الى التمارين(«، وفقا 

ملا ذكرته فرانس برس.

روما  ـ وكاالت
والثالثني،  اخلامسة  بلوغه  برغم 
ال يــزال أســطورة كــرة القدم 
رونالدو  كريســتيانو  البرتغالية 
يبذل قصارى جهــده في حتديه 
املذهل لتقدمه في الســن.وفي 
سبيل احلفاظ على قمة لياقته، 
جلــأ جنــم يوفنتــوس اإليطالي 
إلى حيلة جديدة لزيادة ســرعة 
التي  املســامير  هي  انطالقاته، 
يستخدمها العبو »الرغبي« في 

أحذيتهم من األسفل.
صحيفــة  وأوضحــت 
اإليطاليــة  »توتوســبورت« 
تورينو  من  تصدر  التي  الرياضية 
معقل يوفنتــوس، أن رونالدو جلأ 
إلى هــذه املســامير »لقدرتها 
القدم  جعــل  علــى  الكبيــرة 
بالعشــب«.وحتتوي  تتماســك 
»الرغبي«  رياضة  ممارسي  أحذية 

على عــدد أكبر من املســامير 
مقارنــة بالعبــي كــرة القدم، 
لتســاعدهم علــى االنطــالق 

بسهولة من دون عوائق.
جنم  إلى  الصحيفــة  وأشــارت 
ريال مدريد اإلســباني الســابق 
مــن  مســامير  اســتخدم 
البالســتيك بدال مــن املعدنية 
التقليدية، مما يعزز من ســرعته 
االجتاهات  لتغيير  واســتجابته 
بسهولة.وفي أحدث صوره خالل 
التدريبات مــع يوفنتوس، يظهر 
رونالدو بحــذاء مختلف يحتوي 

على 11 مسمارا.
ونوهت إلــى أن مهاجــم فريق 
ومنتخب  الفرنســي  مونبيليه 
اجلزائــر أندي ديلور جلــأ إلى هذا 
التكتيــك في وقت ســابق من 
املوســم، وهو ما زاد سرعته إلى 
36.8 كيلومترا في الساعة بدال 

من 23 كم، محطما بذلك الرقم 
القياسي في الدوري احمللي.

أن استخدام  إلى  اإلشــارة  جتدر 
األحذية ذات املسامير انتشر في 
الواليات املتحــدة خالل النصف 
الثاني من القرن التاســع عشر، 
ال ســيما لدى ممارســي رياضة 
البيسبول.وتتمثل وظيفتها في 
العشب  على  الركض  حتســني 
ومنع اإلفراط في متدد العضالت 
وتوفير قوة مقاومة، ومنع االنزالق 
االجتاهات  تغييــرات  وتســهيل 

املفاجئة للجسم.
للدوري  القريبــة  العــودة  ومع 
اإليطالــي املتوقف منذ أشــهر 
كورونا  فيروس  تفشــي  بسبب 
املســتجد، يســتعد يوفنتوس 
املتصدر خلوض رحلة إلى بولونيا 
في 22 حزيران اجلــاري، ملواجهة 

الفريق صاحب املركز العاشر.

رونالدو »يسرق« سر نجم منتخب الجزائر
لندن ـ وكاالت

ألقــت أرقام القيمة الســوقية 
ديلي  صحيفــة  نشــرتها  التي 
ميــل البريطانيــة، الضوء على 
أبرز جنوم العالم فنياً وتســويقياً 
دون أن تخلى مــن مفاجآت بارزة 
وسط ورود أسماء ميسي ومبابي 

وصالح وغياب رونالدو ونيمار.
وذكرت ديلي ميل نقالً عن البيانات 
 »CIES« التــي خرج بها مرصــد
لكرة القــدم قائمة من 30 العباً 
تصدرها مبابي كأغلى العب كرة 
بفارق  العالــم متقدماً  قدم في 
وهازار  ونيمار  ميســي  عن  كبير 

وغيرهم من جنوم الصف األول.
مبابي جنم  ويســتحق كيليــان 
الفرنسي  جيرمان  ســان  باريس 
قيمة  املذكــور  للمصدر  وفقــاً 
سوقية وقدرها 231 مليون جنيه 
فيروس  انتشار  رغم  إســترليني 
كورونا الذي ســيؤثر حكماً على 

أسعار الالعبني.
وكان من امللفت كثرة جنوم الدوري 
اإلنكليــزي املمتــاز مثل املصري 
محمد صــالح والعبــي إنكلترا 
حتديــداً وفــي مقدمتهم رحيم 
ستيرلينغ.وغاب اسم األرجنتيني 

ليونيل ميسي أسطورة برشلونة 
اإلسباني عن قائمة الـ20 األوائل 
كريستيانو  البرتغالي  خرج  كما 
رونالدو جنــم يوفنتوس اإليطالي 

من قائمة الثالثني.
وتصّنف البيانات املنشورة محمد 
صــالح كأغلــى العــب إفريقي 
129 مليون  بقيمة تصــل إلــى 
جنيه إســترليني متقدماً بفارق 
الســنغالي  زميله  عــن  ضئيل 
ســاديو مانيــه جنــاح ليفربول 
اإلنكليــزي، كما أّنــه رابع أغلى 
العب في الدوري املمتاز والسادس 

عاملياً.
ولم يتواجد ســوى صالح من بني 
الالعبني العرب في القائمة التي 
غابت عنها أســماء كبيرة مثل 
إيدين هازار والبرازيلي  البلجيكي 
نيمار دا ســيلفا، علمــاً أّن أدنى 
ســعر وصل إلى قرابة 80 مليون 

جنيه إسترليني.

إتهام بالفساد يجدد أزمات األندية 
والهيئة التطبيعية

ميسي جاهز للمشاركة ضد مايوركا

مبابي األغلى في العالم وصالح سادسًا 
ميسي

مبابي



املصــري  املمثــل  عّلــق 
حســن الرداد على قضية 
العنصريــة فــي الواليات 
األميركيــة  املتحــدة 
والتظاهرات التي تشهدها 
رفضا لذلك. ونشــر الرداد 
من  أميركية  لفتاة  فيديو 
السمراء  البشرة  أصحاب 
يُظهر بكاءها وهي تتحدث 
عن تعرضهــا للعنصرية، 
اخلاص  حسابه  على  وذلك 
التواصل  مواقع  أحد  على 
االجتماعي. وعّلق حســن 
الــرداد علــى الفيديو :"ال 
مضيفــاً:  للعنصريــة"، 
أن  يجــب  "العنصريــة 
أنحاء  فــي جميع  تتوقف 
ان  ذكره  اجلديــر  العالم". 

الرداد شارك مؤخرا  حسن 
"شــاهد  مسلســل  في 
كل  جانب  إلــى  عيــان"، 
بسمة،  هنا شــيحة،  من 
تأليف  مــن  فــواز،  ووليد 
أحمــد مجــدي واخــراج 
ويغلب  حماقــي،  محمد 
على العمل طابع األكشن 
واالجــواء  والتشــويق 

البوليسية.

العاملي  الراب  جنم  واصل 
سنوب دوغ هجومه على 
دونالد  األميركي  الرئيس 
ترامــب من جديــد، من 
في  أجراها  مقابلة  خالل 
 The البرنامــج اإلذاعــي
Real 92.3 ، فبعدما أكد 
النجم الشهير أنه ينتظر 
االنتخابات  الصبر  بفارغ 
انتخاب  بهدف  الرئاسية 
رئيــس آخر غيــر ترامب، 
ممن  مجموعة  مهاجمــاً 
أثناء  فــي  ترامب  دعموا 
االنتخابــات ومنهم جنم 
البوب كاني ويســت زوج 
بيونســيه. وحتدث املذيع 
ويست  كاني  نزول  بشأن 
في التظاهرات ليقاطعه 

كاني  ويسب  دوغ  سنوب 
ويســت علــى الهــواء، 
مؤكداً أن ويســت سبق 
أعلــن دعمــه لترامــب 
االنتخابات،  أثنــاء  فــي 
أنه  أكــد  حني  وأخفــق 
سبق وعارض أي شخص 
ينتخب ترامب ألنه بذلك 
ســيكون عنصريــا النه 

ليس صادقا فعال.

الذي  اخلالف  شائعة  بعد 
املصرية  الفنانة  بني  وقع 
عبدالوهــاب  شــيرين 
حســام  املصري  والفنان 
القائم  واجلــدل  حبيــب 
بــني رواد مواقع التواصل 
بشــأن  اإلجتماعــي 
ســارعت  اخلبر،  حقيقة 
الشائعة  لتنفي  شيرين 
جملــة وتفصيال. وعادت 
اليــوم لتعلق ممازحة عبر 
اخلــاص على  حســابها 
التواصل  مواقــع  أحــد 
نشرت  حيث  اإلجتماعي 
أحضان  بــني  صورتهــا 
النار  تشعل  وهي  زوجها 

وعّلقت  إصبعهــا  فــي 
مانتوا  "زي  قائلة:  عليها 
مبنبطلــش  شــايفني، 

خناق".
يذكــر أن الفنــان أحمد 
من  قريــب  وهو  ســعد 
شيرين وزوجها أكد ان ال 

خالف بينهما.

حسن الرداد

شيرين عبدالوهاب

سنوب دوغ

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
هناك فترة زمنية في تاريخ العالم اشــتهرت النســاء فيها 
بأنهن صاحبات الشعر األجمل واألطول على اإلطالق، فما هي 

قصة نساء ذاك العصر؟
اشــتهرت نساء العصر الفيكتوري بالشــعر الطويل للغاية 
حتــى أنه كان يفوق طولهن في كثير مــن األوقات األمر الذي 

تطلب منهن عناية خاصة للحصول على شعر مميز.
الشــعر الطويل لم يكــن وقتها دليل على اجلمــال واألنوثة 
فحسب بل كان وسيلة املرأة إلثارة إعجاب الرجال، ودليل على 

مكانتها االجتماعية واملادية.
ففي ذلك العصر لم يكن باستطاعة نساء الطبقات الفقيرة 
العناية بالشــعر الطويل ألنه أمر مكلــف ويحتاج إلى وقت 
طويل لكن كانت هناك حاالت اســتثنائية حيث تقوم بعض 
النســاء بتطويل شــعرهن بهدف بيعه مقابل مبالغ مالية 

كبيرة.
على جانب آخر، كانت نســاء العصر الفيكتوري ممنوعات من 
إبراز شعرهن الطويل فهو أمر قاصر على العارضات واملمثالت 
وتشــكل ظهور نساء بالشعر الطويل حتد صريح لعادات هذا 

اجملتمع.

الشعر األطول واألجمل 
في التاريخ 

الصباح الجديد - وكاالت:
سجل الكلب الشــهير "فريدي" الذي فاز سابقا بلقب أطول 
كلب في العالم، رقما قياســا آخر ، بعد أن أصبح أكبر كلب 
معمر من نوع Grand Danois. وأشــارت مالكة الكلب، كلير 
ستومنان، من مقاطعة نورفولك البريطانية بأن كلبها العمالق 
بعــد أن احتفل في الـ 17 من مايو الفائت بعيد ميالده الثامن 

. Grand Danois أصبح أكبر كلب على قيد احلياة من نوع
وقالت ســتومنان إن االحتفال اللطيف بعيــد ميالد حيوانها 
األليــف مت بحضور جارتها الصغيرة كليــر مانلي البالغة من 

العمر سبع سنوات، والتي تعد صديقة محببة لـ "فريدي".
وأضافت "أحاول دوما إخــراج كلبي للتنزه في الصباح الباكر 
حتــى ال يصدم الناس من حجمه الكبيــر او يخافوا. أنا قلقة 
بشــأنه وســعيدة أني أملكه وهو في هذا العمر، إنه مدلل 

للغاية، ويستطيع أن يحصل على ما يريد في هذه األيام".
وجتدر اإلشــارة إلى أن "فريدي" دخل موسوعة غينيس لألرقام 
القياســية ســابقا بعد أن حصل على لقب أطول كلب في 

العالم، اذ بلغ ارتفاعه حتى منطقة الظهر 1.035 م.
وتبلغ تكلفة إطعام هذا احليوان األليف 500 جنيه إسترليني 
في الشهر تقريبا، إذ تتكون وجباته من اللحم البقري املفروم 

والدجاج املشوي واحللويات.

أطول كلب في العالم يسجل 
رقما قياسيا جديدا بطول عمره

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
عندما نريد التحدث عن السحر فال 
ميكن لنا ان نتخطى جسم االنسان 
مبا لديــه من قدرات جنهــل مدياتها 
واهميتهــا، فكثيرا ما نســمع من 
بعض االطباء ان الشفاء ال يأتي من 
خارج اجلســم "أي االدوية واملضادات 
احليوية" بل من داخل اجلسم نفسه 

مبا يعرف بعملية الشفاء الذاتي.
وهل  الذاتي؟  الشــفاء  يعنــي  ماذا 
ميكن لإلنســان شــفاء جسمه  من 
مرض معني مبجرد التركيز مع العقل 
وتطويع خاليا اجلســم؟ وكيف جتري 
هذه العملية وهل كل الناس لديهم 

تلك القدرة على الشفاء الذاتي؟
الطبيب اخملتــص بعلم النفس عبد 
اخلالق طاهر يقول: عملية الشــفاء 
الذاتي رحلة طويلة لعقل االنســان 
للوصــول الى اقصــى طاقاته التي 
وضعها اهلل به والتي ال نعرف مداها 
عملية  هــي  قدراتها،  حقيقــة  وال 
جتعل العقــل خال من املشــكالت 
العقل منها  واالالم وعندما يتحــرر 
من خــالل عملية ترويــض وتطويع 
وقبلها قــرار واميان بحقيقة وجودها 
فسيكون اجلســم حينها اكثر قدرة 
الغريبة من  االجســام  على طــرح 
بكتيريا وفيروسات وبالتالي ففرصته 
يستسلم  ممن  بكثير  اسرع  للشفاء 
للمرض ويعتمد كليا على املضادات 
احليوية التي احيانا يتناولها وهو قلق 

او غير موقن بقدرتها على شفائه.

هل هنــاك دراســات اثبتــت هذه 
النظرية؟

- نعم بــدأ العلم باكتشــاف قدرة 
من  الذاتي  الشــفاء  على  اجلســم 
وهنــاك   ،75% بنســبة  االمــراض 
اكثــر من 3500 حالة مــن املصابني 
بالغدة  تتعلق  وامراض  بالســرطان 
وظائف  اغلب  عن  املسؤولة  الدرقية 
اجلسم، اســتطاعوا عالج انفسهم 
والشفاء من دون احلصول على عالج 
او مضادات. لكن علي ان اوضح امرا، 
ان الشفاء الذاتي في بعض احلاالت ال 

ينفع بنحو مطلق لكنه يساعد على 
بوقت  والشفاء  االمراض  الوقاية من 
اســرع، وهذا امر يجب اال يســتهان 

باهميته. 

كيــف ميكــن ان نقرر ونبــدأ رحلة 
الشفاء الذاتي؟

- هنــاك عدة طــرق اهمها الصحة 
النفســية، فاألشــخاص السلبيني 
عــادة يكونــون عرضــة لألمــراض 
ومناعتهم تكــون قليلة، اود ان اذكر 
هنا ان الكثير من الناس شــفوا من 
بعــض االمراض مبجــرد ان اعطاهم 
تام ان  شيخ حجاب واخبرهم بيقني 
امنوا  هؤالء  سيشــفيهم،  احلجاب 
وايقنوا انهم سيشــفون، فشــفوا 
ليــس بســبب احلجاب بل بســبب 
تركيز عقلهم على عملية الشفاء. 
وتلــك العمليــة حتتاج الــى مكان 

هادئ وآمــن، وتصفية للذهن، وترديد 
بعض الكلمات االيجابية اهمها انك 
قررت طرد االجسام الغريبة، اجلسم 
وكل عضــو مرتبط بالعقل، والعقل 
يســمع وميكن ان نروضــه من حيث 

طبيعة التفكير.
 واضــاف: التنفــس بعمــق احــد 
الهدوء  علــى  للحصول  الوســائل 
بســبب  الضغط  مــن  والتقليــل 
فحص  واملتاعب.  باألمراض  التفكير 
اجلسم احد الوسائل املهمة، ويعني 
انني ابــدأ بالتركيز مــع كل عضو 
مــن اصبع القدم الــى الرأس، كيف 
يشــعر كل عضو؟ هل هو طبيعي 
ام يشــعر باأللم؟ هنــا وبعد القيام 
ايام، ميكن  بهذا لعدة مرات ولعــدة 
املكان  لهذا  الطاقة  ارسال  لإلنسان 
ليبدأ بعملية الشــفاء الذاتي، ويبدأ 
اجلسم يتواصل مع الشخص بصورة 

اشارات واضحة  جيدة، حيث يعطي 
فــي كل مرة تهاجمه الفيروســات 
او البكتيريــا او أي نوع من االمراض، 
علينا ان نصاحب اجسامنا، نتحدث 
االيجابي،  الكالم  ونســمعها  اليها 
العقل  لنقل  او  اجلســم  وصدقيني 
نكون  ان  ويستجيب شــرط  يسمع 

مؤمنني اميانا مطلقا بهذا.
وختم حديثه بــأن "اجلمع بني عمل 
الطاقة والتصــور والتنفس، ومتارين 
اإلفراج العاطفي، واستعمال فحص 
التي  الرئيســة  الترســانة  اجلسم 
فبمجرد  الذاتي.  للشــفاء  حتتاجها 
إتقان ذلك، ســيمكنك إضافة أدوات 
أخرى أكثر تعقيــًدا لتعزيز جتربتك.. 
اخيرا يجب ان اشــير الــى ان متارين 
اليوغــا ميكن ان تســاعدنا في هذا 
بصورة  ممارســتها  شــرط  املوضوع 

صحيحة".

 الصباح الجديد - وكاالت:
نحتــاج إلى العزلــة واالبتعاد عن  أحياناً 
اجلميــع، ما يوفره أبعد فنــدق في العالم 
بفضل موقعــه اجلغرافي الفريد واخملتلف، 
ممــا مينح زواره قدرا كبيــرا من اخلصوصية 

والهدوء بعيداً عن صخب احلياة اليومية.
ويُعــد فنــدق إيتوكوتورميــت الواقع في 
قرية حتمل االســم نفســه  في غرينالند 
في القطب الشــمالي، ويتمتع بـــمناظر 
طبيعية خالبة فهــو يُطل على مجموعة 

من اجلبال واألنهار اجلليدية الرائعة.
املنطقــة التي يقع بهــا الفندق هي 

موطــن طبيعــي لعــدد مــن 
الدببة  مثــل  احليوانات 

القطبيــة، واحليتان 
وغيرها  والفقمة 

مــن احليوانات 
ملُســلية  ا

ال  التــي 
تراهــا إال 

في الصور فقط.
بدرجــة كبيرة جداً  الفندق  ويتميز 
من اخلصوصيــة والعزلة، 
القرية  فســكان 
يقع  التــي 
ال  بهــا 

يتجــاوز عددهــم الـ450 شــخص، لكن 
هذا ال مينع توافر عدد من األنشــطة التي 
مُيكن للزوار ممارســتها مثل تســلق اجلبال 
أو االســتمتاع بأكبر حديقــة وطنية في 
العالم. بجانب بعض األنشــطة الرياضية 
الثلج باستعمال  األخرى مثل املشي على 
على  والتزلج  لذلــك  اخملصصــة  األحذية 
عربات جترها الكالب متاماً كما في القصص 
اخليالية، لكن تبقى املشــكلة االكبر في 

كيفية الوصول اليه.

أبعد فندق في العالم.. كيف يصل اليه السائح 

الشفاء الذاتي.. حقيقة وليس خرافة

الصباح الجديد - متابعة:
اعلــن عــدد من مشــاهير 
العالــم وقوفهم مع حقوق 
السمراء  البشــرة  أصحاب 
بعد ســقوط جــورج فلويد 
فأصبحت كلمته  مختنقــاً 
األخيرة "أنا ال أتنفس" شعار 
املؤثر  العنصرية  مكافحــة 

في عام 2020.
العاملية  املغنية  وكشــفت 
مشــروعها  عن  غاغا  ليدي 
دعمــاً ألصحــاب البشــرة 
طريقتها  علــى  الســمراء 
تأججت  أن  بعــد  اخلاصــة، 

االحتجاجات في شتى أنحاء 
الواليات املتحدة األميركية.

ونشــرت ليــدي غاغــا عبر 
أحد  على  اخلاصة  صفحتها 
التواصــل اإلجتماعي  موقع 
ليدها  صورة  "إنســتغرام"، 
عالمــة  عليهــا  مرســوم 
من  "ابتداء  وعّلقت:  السالم، 
على  حسابي  سأمنح  الغد، 
من  لكل  "إنستغرام"  موقع 
املنظمات التــي تبرعت لها 
مؤخراً، في محاولة لتوصيل 

أصواتهم املهمة".
كما تعهدت بأنها ســتظل 

عبــر  لألبــد 
تهــا  منصا

فــي  اخلاصــة 
التواصل  مواقــع 

اإلجتماعــي "ترفع 
األعضاء  كل  أصوات 

امللهمة  واجملموعــات 
داخل مجتمع السود".

ويتميــز حســاب ليدي 
التواصل  مبوقــع  غاغــا 
اإلجتماعي "إنســتغرام" 
املتابعني يبلغ  بعدد مــن 
أكثر من 42 مليون حول 

العالم.

ليدي غاغا تطالب بحماية 
حقوق أصحاب البشرة السمراء

الصباح الجديد - وكاالت:
في خطوة أثارت جدال داخل إيران، 
اقترح رجل دين معروف أن يدفع 
الذين بلغت أعمارهم  الشباب 
أن يتزوجوا  28 عاما مــن دون 

ضريبة "كبيرة" للحكومة.
الدين  رجل  اقتراح  وتسبب 
احملافظ محمد إدريســي، 
في موجة من الغضب 
علــى  والســخرية 
التواصل  مواقــع 
في  االجتماعي 
على  إيــران 
ر  ا مــد
مني  ليو ا

املاضيني، على وفق مــا ذكر راديو 
"فــاردا" اإليرانــي الــذي يبث من 

التشيك.
إدريسي في مذكرة موجهة  وأكد 
على مــا يبدو إلــى البرملــان، أن 
"الــزواج يجب أن يصبــح إلزاميا، 
وعلــى أولئك الذين لــم يتزوجوا 
في ســن الثامنة والعشــرين أن 

يواجهوا عواقب".
وال يتوقــف املســؤولون في ايران 
عــن دعــوة املواطنــني للــزواج 
واإلجناب، وســط عــزوف كبير في 
الظروف  ظل  في  الشباب  أوساط 
االقتصاديــة الصعبة التي متر بها 

البالد.
ومن ضمن العواقب التي اقترحها 
إدريســي في مذكرته التي حتمل 
عنــوان "اقتــراح قوانــني جديدة 
ضريبة  فرض  الزواج"،  لتشــجيع 
تبلغ قيمتها ربع دخل الشــخص 

الذي يبلغ 28 عاما وما يزال عازبا.
الديــن حرمان  رجل  اقتــرح  كما 
الشــباب غير املتزوجني من تولي 
مناصب إدارية عليــا في البالد أو 
التدريس فــي اجلامعات، في حني 
دعــا احلكومة إلى تقــدمي حوافز 
للمتزوجني في ســن مبكرة، من 

بينها توفير فرص عمل.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعــد رحلة بحث دامت عشــرة 
محظوظ  رجــل  عثــر  أعــوام، 
على كنــز مخبأ بجبــال روكي 
األميركية، يحتوى على مقتنيات 

ثمينة بقيمة مليون دوالر.
املليونير فوريســت  وقــال 

فني، وكيل التحف الفنية 
مــن مدينة ســانتا فيه 
الــذي خبأ  األميركيــة، 
الكنــز، إن رجــال جنــح 
بالعثــور علــى الكنــز 
املشــهور وســط جبال 

الروكي.
وقال فــني البالغ من العمر 

89 عامــا، إن مغامــرا مــن 
شــرق الواليــات املتحــدة، لم 

يرغب بالكشف عن اسمه، جنح 
وأكد  الكنز،  إلى  أخيرا  بالوصول 
له األمر بإرســال صــورة للكنز 

الثمني.
إلى  أدلة للوصــول  ونشــر فني 
الكنز على اإلنترنت، كما نشــر 
شــعرا يحتوي علــى ألغاز، في 

 ،2010 عــام  حياته  عــن  كتاب 
بعنوان "لذة املالحقة".

يعتقد  و
أن صنــدوق الكنــز يحتوي على 
عمالت ذهبية ثمينة ومجوهرات 
وحتــف ثمينــة أخرى، تســاوي 

جميعها مليون دوالر.
وقال املليونير إنه أوصل الصندوق 

البالغ وزنــه 19 كغ إلى مخبئه 
علــى رحلتني، وإنــه كان يهدف 
بذلك إلى تشــجيع األميركيني 
على استكشــاف احلياة البرية، 

واالبتعاد عن املدن.
بعد  وعندما سئل عن شعوره 
أن مت العثــور علــى الكنــز: 
يشــعر  نصفي  أعرف.  "ال 
بالسعادة، والنصف اآلخر 

يشعر باحلزن".

الصباح الجديد - وكاالت:
خالل احلــرب العامليــة الثانية كان 
األملــان ميتلكــون قواعــد غواصات 
هائلــة، إحداها كانت في فرنســا، 
وهــذه مت حتويلها إلى أضخم معرض 

رقمي في العالم.
ونشــرت صحيفة "ســاوز تشــاينا 
مورنينغ بوست" مقطع فيديو، يرصد 
الغواصة،  لقطات من داخل قاعــدة 
النازية في  القــوات  التي شــيدتها 
أثناء احتالل فرنسا في احلرب العاملية 
الثانية. وتقــول الصحيفة، إن األملان 

لتكون  احلــرب  خــالل  القاعدة  صممــوا 
مالجئ الغواصات، التــي حتتاج إلى التزود 
بهياكل  وكانــت مصممة  والوقود،  باملؤن 
خرســانية هائلة حلمايتهــا من أي هجوم 

جوي خالل وجودها على الشاطئ.
وتصل مســاحة العرض إلى نحو 45 ألف 
متر مربع، بينمــا كلف جتهيزها نحو 11.3 

مليون دوالر.
وتشــير الصحيفة إلى أنــه بعد جتهيزها 
بأحدث التقنيات أصبحت قاعدة الغواصات 
النازية في فرنسا أكبر مركز رقمي لعرض 

اللوحات الفنية في العالم.

قاعدة غواصات تتحول إلى أضخم 
معرض فني رقمي في العالم

غضب في إيران بعد مقترح 
"ضريبة الُعّزاب"

مغامر يعثر على "كنز الجبال"
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