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رياضة

بغداد ـ  الصباح الجديد

ستريشكو  الســلوفيني  رفض 
املنتخــب  مــدرب  كاتانيتــش، 
العراقــي، مواجهــة منتخــب 
أوزبكســتان وديا يوم 8 تشــرين 
األول املقبــل، فــي العاصمــة 
األوزبكيــة طشــقند. وكانــت 
لالحتــاد  التطبيعيــة  الهيئــة 
العراقــي لكــرة القــدم تلقت 
خطابــا رســميا مــن االحتــاد 
األوزبكي يطلب فيه إقامة مباراة 

ودية جتمع املنتخبني.
خوض  رفــض  كاتانيتش  لكــن 
املباراة، لكونها سترهق الالعبني 
أثنــاء الســفر، فضال عــن بُعد 
وهوجن  أوزبكستان  بني  املســافة 
العراق  ســيواجه  حيــث  كوجن، 
منتخبها هناك يوم 13 تشــرين 
األول املقبــل حلســاب اجملموعة 
اآلسيوية  التصفيات  من  الثالثة 
املزدوجة. وطالــب املدرب بإقامة 
مبــاراة باملوعــد احملــدد ألجندة 
املنتخبات  أحــد  مــع  الفيفــا، 
القريبــة مــن هوجن كــوجن، كي 
أجواء  علــى  الالعبون  يتمــرس 
الطقــس، وكذلــك لتســهيل 
الســفر قبــل خــوض املبــاراة 

الرسمية.
التطبيعية  الهيئــة  وفاحتــت   
لالحتاد العراقي عددا من االحتادات 
في شرق آسيا لالتفاق على مباراة 
ودية مــع أحــد منتخباتها في 
الثامن من تشــرين األول املقبل، 

وبانتظار املوافقات الرسمية.
العراقي  املنتخب  مدرب  وشــدد 
الســلوفيني  القــدم،  لكــرة 

على  كاتانيتــش،  ستريشــكو 
خلوض  الالعبــني  عــودة  ضرورة 
رســمية،  تنافســية  مباريــات 
منافســات  إلغاء  بعد  خصوصاً 

املوسم الكروي احلالي.
وقال رئيس الهيئــة التطبيعية 

القدم،  لكــرة  العراقي  لالحتــاد 
الســيد إياد بنيان في بيان نشره 
هاتفيا  اتصــاال  إن  الكــرة  احتاد 
كاتانيتش  املــدرب  مــع  جمعه 
املنتخب  مستقبل  عن  للحديث 
الوطنــي، الســيما بعــد إلغاء 

املوســم احلالي بســبب فيروس 
كورونا.

رحــب  كاتانيتــش  أن  وبــني 
بفكرة إقامــة البطولة  كثيــراً 
تســاهم  التــي  التنشــيطية 
وكذلك  لألندية،  حقيقي  بإعداد 

لالعبــي املنتخب بشــكل جيد 
لالســتحقاقات املقبلــة، لكون 
سيســتفيدون  الالعبني  جميع 
من هذه البطولــة بعد انقطاع 
خلمســة أشــهر كاملــة عــن 
القدم.وأوضح:  كرة  منافســات 

»مدرب منتخبنا الوطني سيقدم 
منهاجه الرسمي، وذلك لتحضير 
اآلســيوية  للتصفيات  املنتخب 
باالســتفادة  املزدوجة.ومطالبته 
من أيام الفيفــا إلقامة املباريات 
الودية، وإعادة الالعبني إلى أجواء 
هكذا مباريات قبل االســتحقاق 
أمام هوجن كوجن خالل  الرســمي 

تشرين األول املقبل.
وكشــف بنيان عن رغبة املدرب 
العراق  إلى  باحلضــور  كاتانيتش 
بأقرب وقت ممكــن متى ما تعود 
حركــة الطيــران بــني الــدول، 
عن  نفســه،  بالوقت  كاشــفاً، 
تواصله مع أغلب العبي املنتخب 
وذلك  احلاليــة،  الفتــرة  خــالل 
لإلطالع على تدريباتهم، ومتابعة 
مبارياتهم الرسمية فيما يخص 

الالعبني احملترفني.
وســاند االحتــاد العراقــي لكرة 
املصابــني  الرياضيــني  القــدم، 
بفيــروس كورونا املســتجد عبر 

موقعه الرسمي.
وجــاء ذلك خالل نشــر صورهم 
مكتوب عليهــا عبارات حتفيزية.

الرياضيني  بركــب  التحــق  وقد 
املصابني مــدرب الفئات العمرية 
عسل  حتســني  النفط  نادي  في 
ليصبــح عدد الرياضيــني الذين 
بعد  أربعة  الصحي  احلجر  دخلوا 
واحلكم  زاخو علي هــادي  مدرب 
علي كرمي ومــدرب حراس مرمى 
الصاالت  لكــرة  العراق  منتخب 
حسني شالل.وتأتي مبادرة االحتاد 
معنوياتهم  لرفع  صورهم  بنشر 
واملراهنة علــى الروح املعنوية ملا 
تأثير في شفاء املصابني  لها من 

بفيروس كورونا.

السلوفيني كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان وديا
اتفاق لتجديد العقد االتحاد العراقي يدعم الرياضيين المصابين بكورونا

بين رادان وأربيل

إلغاء بطولة إيفيان 
لجولف السيدات

عمان يواجه
 األردن وديا

بغداد ـ  الصباح الجديد 
أكدت إدارة نادي أربيل اتفاقها مبدئيا مع 
املدرب الكرواتي رادان جاســانني لتجديد 
العقد للموسم املقبل.وقال مصدر مقرب 
من اإلدارة أن إدارة نادي أربيل أبدت رغبتها 
في جتديد العقد مع املدرب رادان للموسم 

املقبل«.
وأردف: »املــدرب أبدى اســتجابة للعرض 
وعبر عن ارتياحه فــي مهمته مع النادي 
ولديه رغبة في اســتكمال املشــوار في 
املوســم املقبل«.وأشــار إلــى أن جتديد 
العقد متوقف على االتفاق النهائي على 
املستحقات املالية للموسم امللغى بقرار 

من الهيئة التطبيعية.
وتنتظــر األندية توجيهات حتديد نســبة 
العقد التي ســتمنح، عبر اتفاق جماعي 
سيتم التوافق عليه بني األندية والالعبني 

والطواقم الفنية.
يشــار إلى أن رادان ســبق أن عمل مدربا 
ألربيل قبل عدة مواســم، وجتمعه عالقة 

طيبة بإدارة النادي.

باريس ـ وكاالت
أعلــن منظمون إلغــاء بطولــة إيفيان 
للجولــف، وهــي واحدة مــن البطوالت 
اخلمس الكبرى للسيدات، بسبب جائحة 
كوفيــد19-.وكان مــن املفتــرض إقامة 
البطولة فــي منتجع إيفيــان للجولف 
في فرنســا خالل الفترة 23-26 متوز قبل 
تأجيلهــا قبــل ذلك إلى الفتــرة 6-9 آب 
بســبب إجراءات العزل العــام ملكافحة 

فيروس كورونا.
قيود  الغموض بخصوص  اســتمرار  ومع 
السفر واإلجراءات احلكومية للعزل العام، 
قالت اللجنة املنظمة إنها ترى أن ظروف 
إقامة »بطولة آمنة« غير متوفرة وبالتالي 

قررت إلغاء املسابقة.
وقال فرانك ريبــو رئيس البطولة في بيان 
إنه من املنتظر إقامــة بطولة إيفيان في 
2021.وحتــى اآلن يبقــى موعــد بطولة 
بريطانيــا املفتوحة للجولــف، وهي من 
البطــوالت الكبرى، خــالل الفترة 23-20 
آب في أسكتلندا.وتأجلت باقي البطوالت 
الكبرى، وكلها تقام في الواليات املتحدة، 

إلى وقت الحق من العام اجلاري.

مسقط ـ وكاالت
أعلن االحتاد العماني لكرة القدم عن إقامة 
مباراة ودية في 7 تشــرين األول القادم في 
مســقط، بني املنتخــب الوطني ونظيره 
األردني.  ويســتعد املنتخبان الســتئناف 
التصفيات املزدوجة لكأسي العالم 2022 

وآسيا 2023. 
وتعــد مواجهة املنتخــب األردني مهمة 
جدا على صعيــد التحضير لرجال املدرب 
الكرواتــي برانكــو إيفانكوفيتش والذي 
يأمل فــي أن يقود منتخــب األحمر إلى 

كأس العالم ألول مرة في تاريخه. 
وأشار االحتاد العماني، في بيان نشره عبر 
حســابه الرســمي على موقع التواصل 
االجتماعــي »تويتــر«، إلــى أن املواجهة 
األولى للفريق في التصفيات ستكون في 
طاجيكستان مبواجهة أفغانستان بتاريخ 

13 تشرين األول املقبل.
العماني  املنتخــب  يواجــه  فــي حــني 
نظيره القطري، خالل 12 تشــرين الثاني 
بأحد مالعب الســلطنة، قبــل أن يواجه 
بنجالديــش فــي داكا يــوم 17 من نفس 

الشهر.
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ميونيخ ـ وكاالت:

ألفريد شرودر، مدرب هوفنهامي،  صار 
تاســع مــدرب يفقــد منصبه في 
الــدوري األملاني »بوندســليجا« هذا 
املوسم بعدما أعلن النادي رحيله عن 
أول  نيكــو كوفاتش،  وكان  منصبه، 
املدربــني الراحلني عن مناصبهم في 
بنهاية  املوسم،  خالل  البوندسليجا 
ميونخ  بايــرن  تدريب  في  مشــواره 
فــي 3 تشــرين الثانــي 2019، وقد 
حل مكانه هانــز فليك. كذلك رحل 
أخيــم بيرلورزر عن تدريب كولون في 
، ليخلفه كاركوس  الثاني  9 تشرين 
جيســدول، كما رحل ساندرو شوارز 
عــن تدريب ماينز في اليــوم التالي، 

وحل مكانه بيرلورزر.
وفي 27 من نفس الشهر، رحل أنتي 
كوفيتش عــن تدريب هيرتــا برلني، 
وجرى تعيني يورجن كلينسمان خلَفا 

2020، رحل  29 كانون الثاني  له.وفي 
فريندهيلم فونكل عن تدريب فورتونا 
روسلر،  أوفه  دوسلدورف وحل محله 
ثم رحل كلينسمان عن تدريب هيرتا 
برلــني في 11 شــباط ، وحل مكانه 

ألكسندر نوري.
تدريب  شــميت،  مارتني  ترك  كذلك 
أوجسبورج في 9 آذار ليخلفه هايكو 
هيرليــش ثم رحل ألكســندر نوري 
عن تدريب هيرتا برلني في 9 نيســان 
، وحل مكانــه برونو الباديا.ولم يعلن 
هوفنهــامي بعــد عن اســم مدربه 

اجلديد.
بوروســيا  طموحــات  وانتعشــت 
املركز  الذي يســعى إلحراز  دورمتوند 
الثاني في الــدوري األملاني، مع عودة 
تدريبات  إلــى  رويس  القائد ماركــو 
الفريــق، بعد تعافيه مــن اإلصابة.
وشــارك رويس مــع زمالئــه في ما 
وصفه الفريق بأنــه »مران خفيف«، 
وأعلن النادي أنه سيشارك في أغلب 

األيام  في  للفريق  التدريبي  البرنامج 
املقبلــة، حيث يتطلع إلــى العودة 

للمنافسات.
وكان رويــس قــد جــرى تبديله في 
املبــاراة التي خســرها دورمتوند أمام 
فيردر برمين في فبراير/شــباط املاضي 
ضمن منافســات كأس أملانيا، بسبب 
مشــكلة في العضلة الضامة، لكن 
لم يجر تشخيص حالة إصابته بدقة.

وقبــل 4 مراحــل من نهايــة الدوري، 
يتأخــر دورمتوند بفــارق 7 نقاط خلف 
بايرن ميونخ املتصــدر، ويتفوق بفارق 
أربع نقاط أمــام اليبزج صاحب املركز 
الثالــث، وســيخوض مباراته املقبلة 

أمام فورتونا دوسلدورف.
دورمتوند، مزاحمة  بوروســيا  نادي  قرر 
تشيلســي علــى أحــد أهدافه في 
سوق االنتقاالت، خالل الفترة املقبلة.

وذكرت شــبكة »ســكاي ســبورت 
أملانيا«، أن دورمتوند ينافس البلوز على 
ضم جيرسون، العب وسط فالمنجو 

البرازيلي، هذا الصيف. وجذب صاحب 
الـ23 عاًمــا أنظار الناديني بعدما كان 
العناصر األساســية لفالمنجو  أحد 
في مشــواره نحو الظفر بلقب كأس 

ليبرتادوريس العام املاضي.
 ودخــل دورمتونــد فــي محادثات مع 
بيرتولوتشي، وكيل الالعب،  جيوليانو 
الفترة  مثلما فعل تشيلســي فــي 
األخيرة، حملاولة التوصل التفاق مبدئي 
وأفادت الشبكة  التعاقد معه.  بشأن 
بأن ســعر جيرســون يبلغ حوالي 35 
مليون يورو، وهــو في متناول الناديني، 
برغــم األزمــة االقتصادية؛ بســبب 

جائحة فيروس كورونا.
 وســبق لالعب البرازيلي خوض جتربة 
احترافية في أوروبا، إذ انضم إلى روما 
عام 2016، قبل إعارته بعد عامني إلى 
 ،2019 اإليطالي.وفي صيف  فيورنتينا 
حترك فالمنجو نحــو العب فلومينزي 
البرازيل مقابل  إلى  األســبق إلعادته 

11.8 مليون يورو.

ألفريد شرودر.. مدرب هوفنهايم تاسع ضحايا البوندسليجا
دورتموند يستعيد سالًحا مهًما قبل لقاء دوسلدورف

ألفريد شرودر مدرب هوفنهامي

بيروت ـ وكاالت
قال أمين الشامي أمني الصندوق 
اجتماع  إن  اللبناني،  األنصار  في 
الهيئة اإلدارية للنادي كان مثمرًا 

للغاية.
الكروي  نشاطه  األنصار،  وأطلق 
عصــر اليــوم الثالثاء، ملوســم 
عن  غــاب  حيــث   ،2021-2020
التماريــن، قلــة مــن الالعبني، 
بسبب ما كشفه مدرب األنصار 

بأنهم خارج حساباته.
وأكد الشــامي ، أن الشــراكة 
الوهاب  عبد  العراقي  املدرب  مع 
إدارة  وأن  مســتمرة،  الهيل،  أبو 
النادي تتطلع لبقائه مع الفريق 
الوهاب  عبد  "قرار  األخضر.وتابع 

عن  باالســتغناء  الهيــل  أبــو 
مناقشته  جرى  الالعبني،  بعض 
اإلدارية".ونوه  اجللســة  خــالل 
"ســيتم االجتماع مــع املدرب 
اخملتلفة،  النظر  لطرح وجهــات 
إدارة األنصار تتمســك بالنجوم 
الشــباب مــن أجــل منحهم 
املستقبـــل  فــي  الفرصــة 

القريـب". 
موضــوع  أن  الشــامي  وأكــد 
التعاقــدات مع العبــني جدد، مت 
تأجيلــه ملا بعد عودة النشــاط 
عدة  لبحث  باإلضافــة  الكروي، 
أمــور تتعلق بتنفيــذ تعليمات 
يخص  فيما  اللبنانــي  االحتــاد 

الوقاية من كورونا.

مدريد ـ وكاالت
 Region of بطولــة  اختتمــت 
 Valencia Tennis Challenge
االســتعراضية للتنس، دون فائز، 
بعد إلغــاء املبــاراة النهائية بني 
روبرتــو باوتيســتا وأليكــس دي 
مينياور بســبب ســوء الطقس، 
األولى في  البطولة هــي  وكانت 

إســبانيا التي تقام عقب جائحة 
فيــروس كورونا املســتجد، الذي 
أوقف املنافسات الرياضية بشتى 

أنواعها منذ آذار املاضي.
وكان باوتيســتا ودي مينياور، قد 
فازا بــأول مواجهتني لكل منهما 
كإعداد  تأتي  التــي  البطولة  في 
ضمن التحضير ملنافسات رابطة 

بابلو  أمــام  للمحترفني  التنــس 
أندوخار وبابلو كارينيو.ومع انطالق 
هطلت  للنهائي،  األولى  اجملموعة 
أمطار غزيرة وثلوج، مما أجبر على 
تأجيل اللقــاء مرتني قبل أن تقرر 
اللجنة املنظمة إلغائه بشــكل 
نهائي عقــب تدهور حالة امللعب 

الترابي.

أبو الهيل مستمر مع األنصار اللبناني
لندن ـ وكاالت

وجــه مــدرب فريق مانشســتر 
القدم  لكــرة  اإلجنليزي  ســيتي 
الكالتشــيو  صــوب  بوصلتــه 
املنتخب  أحد جنوم  الســتقطاب 
اجلزائري، بهــدف ضمه إلى جنوم 
امليركاتو  فتــرة  البرمييرليغ خالل 
املقبلة.ويســعى  الصيفيــة 
غوارديــوال إلمتام صفقــة انتقال 
الذي  ناصر،  بن  إسماعيل  الدولي 
يبلغ من العمــر 22 عاما ويلعب 
في صفوف ميــالن اإليطالي في 
أســرع وقــت بهــدف دعم خط 
وســط املان ســيتي خاصة بعد 
إظهــاره مهارات مميــزة مع نادي 
مونت  إذاعة  الروسونيري.وأكدت 
بالتواصل  قام  غوارديوال  أن  كارلو 
مع الدولي بن ناصر، الســتطالع 
رأيــه حــول الرحيل مــن ميالن 
واالنضمــام إلى صفــوف قلعة 

االحتاد.
ويعتبر مدرب مان سيتي بن ناصر 
مبثابة حصان طروادة، إذ سيمنحه 
احلرية في التدويــر وزيادة خياراته 
الثنائي  وإراحة  امللعب،  في وسط 
إلكاي غوندوجان ورودري، باإلضافة 
إلى تعويض رحيــل النجم دافيد 
ســيلفا، كما يعتبره اســتثمارًا 

للمستقبل بحكم صغر سنه.
وكان قــد انتقــل بن ناصــر إلى 

املوســم  مطلع  ميــالن  صفوف 
اجلاري قادما من إمبولي بعقد ميتد 
حتى نهاية حزيــران 2024 مقابل 
16 مليون يورو، حيث أظهر قدرات 
مميــزة بقميص روســونيري خالل 
مبختلف  فيها  شــارك  مباراة   23
البطــوالت.إال أن عقــد بن ناصر 
عن  لرحيله  جزائيا  شرطا  يشمل 
ميــالن مقابل 50 مليــون يورو مما 
يعني أن الروســونيري حقق ربًحا 
خياليــا بقيمة تبلــغ أكثر من 3 
أضعاف ما دفعه قبل عام للتوقيع 

مع الالعب.
وارتبــط بــن ناصر هذا املوســم 
باالنتقال إلى باريس سان جيرمان 
ومانشستر سيتي، عقب الظهور 
بشــكل مميز رفقة الروســونيري. 
حيث كشــفت صحيفة ليكيب 

الــدوري  بطــل  أن  الفرنســية 
خط  لدعم  يســعى  الفرنســي 
الدولي اجلزائري  الوسط، ويرى في 

اخليار األمثل.
ووفًقــا ملوقــع »فــوت ميركاتو« 
الفرنســي، فإن سان جيرمان قدم 
عرضه األول لضــم بن ناصر قبل 
شهر بقيمة 30 مليون يورو، لكنه 
لم يكشف فيما إذا كان سيقوم 
بدفع الشــرط اجلزائــي مليالن من 

أجل االستغناء عن بن ناصر.
جديــر بالذكــر أن بــن ناصر كان 
ناشــئي  فريق  لصالــح  يلعــب 
 2015 أرســنال اإلجنليزي في عام 
ومن ثم ارتدى قميص نادي أرليس 
الفرنسي، لينتقل إلى الكالتشيو 
إمبولي  صفــوف  إلى  باالنضمام 

عام 2017.

بن ناصر على رادار غوارديوال

ختام بطولة استعراضية للتنس 

ابو الهيل

بغداد - وكاالت
شهدت السنوات املاضية، العديد 
من األهداف التي ال تنسى، وغيرت 
مسار لقاءات وحسمت بطوالت، 
لتظل خالــدة في أذهان اجلميع.و 
هدف«،  »قصة  سلســلة  ضمن 
نرصد أبــرز األهداف التي ما زالت 
كرة  أذهان مشجعي  في  حاضرة 
هذا  في  الضوء  القدم.ونســلط 
التقرير، على هدف خالد مشــير 
في شباك الطلبة، مما منح لقب 
الــدوري العراقي لدهــوك، على 

النحو التالي:
كان   2010-2009 موســم 
اســتثنائًيا لفريــق دهوك، حيث 
الطلبة،  من  الدوري  لقب  خطف 
أقيمت  التي  النهائية  املباراة  في 
الدولي. الشــعب  ملعــب  على 
دهوك حل ثالًثا في دور اجملموعات 
بعــد أربيــل والقوة اجلويــة، أما 
نظيره الطلبة تصدر مجموعته.
وبعــد جتــاوز دوري النخبة، تأهل 

الطلبة للنهائــي بعد فوزه على 
أربيــل، أمــا دهوك صعــد على 

حساب الزوراء.
األفضليــة كانــت مــن نصيب 
دهوك، الذي جنح في هز الشباك 
في الدقيقة 82، عن طريق القائد 

خالد مشير.
الهدف جاء من ركلة حرة نفذها 
مهنــد ناصــر، وحــاول مدافعو 
الطلبــة إبعــاد الكــرة، لكنها 

وصلــت أمام خالد مشــير الذي 
سدد بنجاح داخل شباك احلارس 
كان  دهوك  علي مطشــر.تتويج 
مفاجًئــا، ألن الفريــق لــم يكن 
مرشــًحا لبلوغ املباراة النهائية، 
لكن املدرب باســم قاســم جنح 
في صنع توليفة مميــزة من أبناء 
اإلدارة  دعــم  واســتثمر  املدينة، 
بشكل مثالي ليقود الفريق نحو 

حصد اللقب.

دهوك يفوز بدرع الدوري ويجهض حلم الطلبة

نادي دهوك

بن ناصر

السلوفيني كاتانيتش 
يرفض مواجهة 
أوزبكستان وديا
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الصباح الجديد - وكاالت:
قالت الســفارة األميركية في الصني يوم امس 
األربعــاء إنهــا ستســتأنف قريبــا العمل في 
قنصليتهــا في مدينــة ووهان التــي بدأ منها 

تفشي فيروس كورونا أواخر العام املاضي.
وقال فرانك ويتيكر، مســؤول الشــؤون العامة 
بالســفارة، فــي رســالة بالبريــد اإللكتروني 
لرويترز، إن الســفير األميركي لدى الصني تيري 
العمليات في ووهان  برانستاد »يعتزم استئناف 
في املســتقبل القريب« من دون أن يحدد موعدا 

لذلك.
موظفي  األميركية  اخلارجيــة  وزارة  وســحبت 
القنصليــة وعائالتهــم في أواخــر يناير كانون 
الثاني بعد أن أغلقت احلكومة الصينية املدينة 

للحد من انتشار الفيروس.
وشــهدت ووهان، التي تقع في وســط الصني 
ويبلغ عدد ســكانها حوالي 11 مليون نســمة، 
غالبية حــاالت الوفاة بكورونا فــي البالد، على 
الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى 

من الصني منذ ذلك احلني.

الصباح الجديد - وكاالت:
اتهمت منظمة العفــو الدولية ثالث دول بغرب 
أثنــاء تصعيد  بانتهاكات جســيمة  إفريقيــا 
املتشددة  التنظيمات اإلسالمية  العمليات ضد 
تســببت مبقتل ما ال يقل عن 199 شخصا في 

الفترة بني فبراير وأبريل.
وشــنت قوات األمن في مالي وبوركينا فاســو 
والنيجر حمالت هجومية جديدة هذا العام على 
والدولة  القاعدة  متشددين مرتبطني بتنظيمي 
اإلســالمية، الذين يهــددون بالســيطرة على 
مساحات من منطقة الســاحل اإلفريقي التي 

متتد إلى اجلنوب من الصحراء الكبرى.
وأدت تلك احلمــالت الهجومية إلى اتهامات من 
قبل جماعات حقوق اإلنســان بــأن قوات األمن 
ارتكبت أعماال وحشية، من بينها إعدام نازحني 
مدنيني، وهي اتهامات نفتها السلطات ووعدت 

بإجراء حتقيق.
وقال عثمان ديالو، الباحــث في منظمة العفو 
الدوليــة، إنه لم يتضح مــا إذا كانت انتهاكات 
احلقــوق، املوثقة فــي تقرير جديد نشــر اليوم 
األربعاء، حتدث بشكل أكثر تكرارا مقارنة بالعام 
املاضي، لكنه قال إنها حدثت في موجة نشاط 
اجليوش الوطنية بعدما تكبدت خســائر كبيرة 

في الهجمات التي شنها املتشددون.
وقال »هنــاك رغبة كبيرة جــدا لتحقيق نتائج 

عسكرية«.
وقال التقرير إن 102 شخصني اختفوا في جنوب 
غرب النيجر بعدما اعتقلهم اجليش في ســوق 
وقــرى في أواخر مارس وأوائــل أبريل. وأضاف أنه 
مت العثــور الحقا على عدة مقابــر جماعية في 

املنطقة.
وقال وزير دفاع النيجر، إيسوفو كامتابي إن اجليش 
واللجنة الوطنية حلقوق اإلنســان كانا يحققان 
في احلــوادث ولكن الذين أثــاروا االتهامات »لم 
يتمكنوا من تقدمي أدلة« عندما قابلهم احملققون.

ولم يرد متحدثون باســم احلكومــة في مالي 
وبوركينا فاســو على طلبات للتعليق، لكن وزير 
الدفاع في مالــي أصدر بيانا أمس الثالثاء تعهد 
فيه بالتحقيق فــي االتهامات املتكررة املوجهة 
للجيش، مبا في ذلــك االتهامات بأن اجلنود قتلوا 
43 شــخصا أثناء الهجوم على قريتني األسبوع 

املاضي.
وتقول جماعات حقوق اإلنســان إن التحقيقات 
التــي وعدت بهــا احلكومات نادرا مــا تؤدي إلى 

عقوبات جنائية.

أميركا تعتزم استئناف 
العمل في قنصليتها 
بووهان الصينية قريبا

»العفو الدولية«: انتشار 
االنتهاكات إثر استهداف 

جيوش غرب إفريقيا للمتشددين
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الصباح الجديد - متابعة:

مــا زال اآلالف مــن األميركيني ميألون 
العنصرية،  على  لالحتجاج  الشوارع 
األولى من نوعها  التجربة  وتعد هذه 
بالنســبة للكثيرين منهــم. فلماذا 
كانت هذه املأســاة مؤثــرة إلى هذا 

احلد؟
لم يكن جورج فلويد األميركي األسود 
األول الذي أشــعلت وفاته على أيدي 

الشرطة احتجاجات ومظاهرات.
ودعوات  انطلقــت مظاهــرات  فقد 
للتغييــر بعــد مقتل تاميــر رايس 
ومايكل براون وأريــك غارنر من رجال 

الشرطة.
لكن املشهد يبدو مختلفا هذه املرة، 
إذ كان الرد أكثر حدة وأوســع نطاقا. 
واملظاهرات  االحتجاجات  عّمت  فقد 
كل الواليات األمريكية الـ50، إضافة 
إلى العاصمة واشــنطن، مبا في ذلك 
مدن وبلدات ريفية جّل ســكانها من 

البيض.
وبــدت احلكومات احملليــة واالحتادات 
الرياضية والشــركات التجارية أكثر 
مواقف  التخاذ  املرة  هذه  اســتعدادا 
مؤيدة حلركــة االحتجاج، وخصوصا 
في مدينــة مينيابوليس التي تعهد 
مجلســها البلــدي بحــل جهــاز 

الشرطة فيها.
كما تبدو احتجاجــات حركة »حياة 
السود مهمة« أكثر تنوعا هذه املرة، 

إذ تشــارك فيها أعداد كبيرة من ذوي 
البشرة البيضاء، عالوة على محتجني 
وأثنية  منحدرين من خلفيات عرقية 
أخرى وقفوا كلهم جنبا إلى جنب مع 

الناشطني السود.
تظافــرت عدة  األمر،  وفي حقيقــة 
عصيان  »عاصفــة  خللــق  عوامــل 
مثالية« ردا على مقتل فلويد، حسب 
مــا قال لبي بي ســي فرانــك ليون 
روبرتس، الناشــط الذي يحاضر حول 
في  الســود مهمة«  »حيــاة  حركة 
جامعة نيويورك، اذ قال : في احلوادث 
الشرطة  بها  التي مارست  السابقة 
العنف، كانت هنــاك إمكانية طرح 
روايــات مبهمــة، كأن يقــول رجال 
الطرح يعطــي جانبا  إن  الشــرطة 
واحــدا ملا حــدث، أو أنهــم اضطروا 
التخاذ قــرارات فورية ألنهــم كانوا 

يخشون خطرا على حياتهم«.
»لكن ما حدث في هــذه احلالة كان 
عبارة عــن ظلم واضح ال ريب فيه، إذ 
متكن النــاس من رؤية أن جورج فلويد 

كان أعزال وغير قادر على احلركة«.
وقالت سارينا ليكروي، متظاهرة في 
والية ماريالند، لبي بي ســي »وقعت 
املئات من أعمال القتل لم تســجل 
بالفيديو، ولكني أعتقد أن بشــاعة 
والكراهية  بالتحديــد  احلــادث  هذا 
الواضحة التي شاهدناها في مقطع 

الفيديو جعلت الناس ينتبهون«.
وتزامــن مقتــل فلويد مع انتشــار 
جائحة فيــروس كورونا الــذي أجبر 

األميركيني على التزام منازلهم وأدى 
إلى أعلى نسبة بطالة منذ الكساد 

األعظم في ثالثينيات القرن املاضي.
ويقــول روبرتس »أصبــح لدينا وضع 
أغلقــت فيه البالد بأســرها، وجعل 
الناس حبيسي منازلهم وليس لهم 
من لهو إال مشاهدة التلفزيون...كان 
عدد أكبر منهم مجبرين على متابعة 
ما يجري، ولم تكن هناك أشياء أخرى 

ميكن أن جتذب انتباههم«.
ووصف روبرتس مقتل فلويد بأنه كان 
»القشــة التي قصمت ظهر البعير 
بالنســبة للعديــد مــن اجلاليات«، 
مضيفا أن عامال مهمــا آخر كان أن 
احلادث وقع في فصل الصيف عندما 

يتوق الناس إلى اخلروج من منازلهم.
وقال إنها ســنة انتخابات رئاســية 
يعنــي أنــه مــن األرجــح أن ينتبه 

السياسيون ويردون على ما يجري.
فعلى سبيل املثال، بدا أن نحو نصف 
املتظاهرين الذين ساروا في العاصمة 
واشــنطن يوم الســبت املاضي لم 
يكونوا من الســود. وقد رفع العديد 
منهم الفتات تشير إلى رغبتهم في 
التحالــف مع حركة »حياة الســود 

مهمة«.
وأشار استطالع أجرته شبكة أي بي 

سي إلى أن 74 في املئة من األميركيني 
يعتقدون بأن قتل فلويد كان جزءا من 
مشــكلة أكبر فيمــا يخص تعامل 
قوات الشــرطة مــع األميركيني من 

أصول إفريقية.
ارتفاعا كبيرا  النســبة  ومثلت هذه 
مقارنة باستطالع مماثل أجري في عام 
2014 عقب مقتل مايكل براون وأريك 
غارنر، عندما قــال 43 في املئة فقط 
إن احلادثتني تعبران عن مشكلة أعم 

وأكبر.
وقال روبرتس إنه »بينما كانت حركة 
دائمــة حركة  الســود مهمة  حياة 
عابرة لألعراق واألثنيات، يفتقر البيض 
في الواليات املتحدة إلى املفردات التي 

تتيح لهم التحدث عن العنصرية«.
مولر  جــودي  الصحفيــة  وكتبــت 
مقاال حتت عنــوان »مدينتي البيضاء 
الصغيرة شــهدت للتــو احتجاجا. 
لسنا لوحدنا« قالت فيه إنها صدمت 
عندما رأت نحو 40 شخصا يشاركون 
في اعتصام في بلدة نوروود في والية 

كولورادو.
وقــال منظمو االعتصــام إن »تأييد 
الشرطة وحركة حياة السود مهمة 
ال يلغــي أحدهما اآلخر«، بينما قالت 
إحدى عضــوات مجلس أمناء البلدة 
كاندي ميهان من احلزب اجلمهوري، »ال 
أمرا سياسيا...فاخلطأ  أن هذا  أعتقد 

خطأ«.
وخلص استطالع أجرته شبكة سي 
أن أن إلى أن 84 في املئة من األمريكيني 

يشــعرون بأن التظاهر السلمي ضد 
العنف الذي تســتخدمه الشــرطة 
ضد الســود أمر مبرر، بينما قال 27 
في املئة إن االحتجاجات التي تتسم 
بالعنف مبررة أيضا، رغم أن اآلراء حول 
كانت  العنيفة  االحتجاجــات  تأييد 
منقســمة بحدة حسب احلزب الذي 

يؤيده املشاركون في االستطالع.
ويطالــب العديــد مــن املتظاهرين 
رجال  إجبار  ومنها  بتغييرات محددة، 
الشــرطة على تثبيــت آالت تصوير 
على بدالتهــم، وخفض اإلنفاق على 
أجهزة الشــرطة وتشجيع املزيد من 
الناس على التصويت في اإلنتخابات.

وقال روبرتس إنه من املبكر جدا اجلزم 
بأن االحتجاجات احلالية قد تؤدي إلى 
تغيير دائم، وأضاف »تذكروا بأن حركة 
اخلمســينيات  )في  املدنية  احلقــوق 
والستينيات( استمرت ألكثر من عقد 

من الزمن«.
ولكنه عّبر أيضا عن شيء من األمل، 
إذ قال »نحن نعيش في بلد ال يحتاج 
إال حلظة روزا باركــس واحدة لتتغير 

األشياء«.
روزا باركس امرأة ســوداء  أن  يذكــر 
اعتقلت بعد أن رفضت إخالء املقعد 
الذي كانت جتلس عليــه في حافلة 
لرجل أبيض في عام 1955 مما أشعل 
اعتصامات واحتجاجات وأدى إلى قيام 
حركــة جماهيرية جنحــت في إجبار 
تاريخية  قوانني  إصدار  احلكومة على 

للحقوق املدنية في عام 1964.

تقرير

الظلم الواضح في مقتل جورج فلويد وكورونا وراء قوة االحتجاجات االميركية 
القشة التي قصمت ظهر البعير

الصباح الجديد - متابعة:

بعد اشــهر من احلظر الذي الزم 
انتشار فيروس كورونا في العالم 
املرافق  لكل  التام  واالغالق شبه 
الدول  بعض  عادت  الســياحية، 
تدريجيا للحيــاة الطبيعية مع 
احلــرص على االلتــزام بالتباعد 
االجتماعــي واســاليب الوقاية 
الكمامــة  بارتــداء  املتمثلــة 

والقفازات.
تســتعد مصر وسبقتها تونس 
فيروس  تكافــح  تــزال  ما  التي 
الســتقبال  املســتجد  كورونا 
أهراماتها  في  مجددا  الســياح 
وعلى شواطئ البحر األحمر وفي 
»لظروف  التحضير  عبر  األقصر، 
وزير  بحســب  مثالية«،  صحية 

السياحة خالد العناني.
وقال وزير الســياحة املصري في 
مقابلة مع وكالــة فرانس برس 
»إننــا نحّضر لكي يجد ســياح 
العالم كلــه وجهة يقصدونها 

)...( في ظروف صحية مثالية«.
وأكد الوزير أن السلطات املصرية 
ســتعلن شــروط إعــادة فتح 
األيام  »خالل  السياحية  األماكن 
أنها  على  شّدد  ولكنه  املقبلة«، 

»ليست في عجلة من أمرها«.
وأضــاف »إننا ننتظر اســتقرار 
بالفيروس،  اإلصابــات«  منحنى 
مشــيرا الى أن األرقام في مصر 
»منخفضة للغاية مقارنة بدول 

املنطقة والعالم«.
وســجلت مصر قرابــة 33 ألف 
إصابة بوباء كوفيد13- من بينها 
1200 وفــاة، على وفق  أكثر من 
أرقام  وهــي  الرســمية.  األرقام 
مرتفعة بــني دول املنطقة، لكن 
باملقارنة مع عدد الســكان )مئة 
مليون(، نســبة الوفيــات فيها 

منخفضة.
املناطــق  أولــى  وســتكون 
الســياحية التي سيعاد فتحها 
األحمر وجنوب  البحر  منتجعات 
الســاحل  وشــواطئ  ســيناء 
املتوسط  بحر  )على  الشــمالي 

غرب االسكندرية(.
وأعلــن العنانــي كذلــك أنــه 
ســيجري قريبا إعادة فتح بعض 

األماكن الســياحية الشــهيرة 
مثــل أهرامــات اجليــزة ومعبد 
عنخ  تــوت  ومقبــرة  الكرنــك 
لعشرة  سيســمح  حيث  آمون 
أشــخاص فقــط بالدخول في 

وقت واحد.
أما املزارات الســياحية الواقعة 
ذات كثافة سكانية  في مناطق 
عالية، مثل القاهرة، فســتتأخر 
»مرحلة  الــى  فتحهــا  إعــادة 

الحقة«، على وفق الوزير.
وكانت التوقعات تشــير الى أن 
مصر ســتحّقق في العام 2020 
إذ  قياســية،  إيرادات ســياحية 
يتعافى  الســياحة  قطــاع  بدأ 
املاضي  العام  ملحوظ  بشــكل 
االستقرار  عدم  من  بعد سنوات 
السياسي واألمني منذ اإلطاحة 
مبارك  حسني  األسبق  بالرئيس 
عقب ثــورة كانــون الثاني/يناير 

.2011

وكان يُنتظــر أن يزور مصر قرابة 
15 مليــون ســائح هــذا العام 
مقابــل 13 مليونا العام املاضي. 
ولكن الرحــالت الدولية توقفت 
ومعها حركة الســياحة في 19 
آذار/مارس بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
فــي أيار/مايو، أي بعــد أكثر من 
شــهرين من اإلغالق، قررت مصر 
أمام  الفنادق  إعادة فتح بعــض 
السياحة الداخلية على أن تعمل 
ب%25 من طاقتها االستيعابية، 
تزيد  بأن  الفنادق  وســمح لتلك 
عــدد شــاغليها الــى %50 من 
اعتبارا  االســتيعابية  الطاقــة 
من األول مــن حزيران/يونيو، وفق 

الوزير.
االلتزام  الفنــادق  ويتعني علــى 
مبجموعة من اإلجراءات الصحية 
النزالء،  اســتقبال  من  لتتمكن 
مثل توفير كمامات لهم وسوائل 

التي  األجزاء  وتعقيم  للتعقيم، 
تستخدم بشــكل مشترك مرة 
كل ســاعة واستخدام املصاعد 

ب%50 من طاقتها.
السماح  178 فندقا طلبت  وبني 
لهــا بالعودة الى العمل في أيار/

73 فندقا فقط  مايــو، حصــل 
على شــهادة استيفاء الشروط 

الصحية، وفق خالد العناني.
أخاطر«،  أن  أســتطيع  »ال  وتابع 
مضيفا »أفضل مساندة الفندق 
ماليا علــى أن أتركه يفتح« من 
دون استيفاء الشروط الصحية.

عائــدات  بلغــت   ،2019 فــي 
11,5 مليار  أكثر من  الســياحة 
دوالر، وفق األرقام الرسمية. ويقّر 
الوزير بــأن الوباء أدى الى »توقف 

مفاجئ« للقطاع.
نيســان/أبريل، حتدثت  ومطلــع 
وزيرة التخطيط هالة الســعيد 
عن خســائر قدرها أكثر من 4,4 

مليار دوالر في قطاع الســياحة 
في 2020.

ولدعم صناعة الســياحة التي 
يعمل بها بشكل مباشر مليون 
شــخص، قــّرر البنــك املركزي 
50 مليار جنيه  املصري »توفيــر 
2,7 مليــار دوالر( ملنح  )أكثر من 
قروض للمنشــآت والشــركات 
فائــدة  بأســعار  الســياحية 

مخفضة تصل الى %5 تقريبا«.
وخصصت هــذه األموال لـ«دفع 
تطوير  وصيانة  العاملني  مرتبات 
الفنــادق واحلافــالت والســفن 
الســياحية ووكاالت الســفر«، 

وفق العناني.
التســهيالت  هــذه  ومنحــت 
تطرد  »أال  بشــرط  للشــركات 
املوظفني«، بحسب ما قال الوزير، 
مشــيرا الى أنه مت إلغاء تصريح 
العمــل للفنادق التــي فصلت 

املوظفني.

املصري  االقتصاد  يتعافى  وفيما 
بالكاد من أزمة غير مســبوقة، 
الــى توفير  ســعت احلكومــة 

مصادر متويل متنوعة.
صندوق  وافــق  أيار/مايو،  ففــي 
قيمته  قرض  الدولي على  النقد 

2,8 مليار دوالر ملصر.
ووافق الصنــدوق اجلمعة كذلك 
على قــرض آخر ملصر قيمته 5,2 

مليار دوالر.
وبرغم أن افتتاح املتحف املصري 
الكبيــر الذي كان مقــررا نهاية 
2020 تأجل الى العام املقبل، إال 
أن قطاع السياحة ما يزال يراهن 
كثيرا علــى افتتاح هذا املتحف 
اجلديــد بالقــرب مــن أهرامات 

اجليزة.
وشــدد العناني على أن املتحف 
املصري الكبير »سيكون مكسبا 
للســياحة ونقطة جذب مهمة 

للغاية«.

الصباح الجديد - وكاالت:
لوسائل  إسرائيليون  مسؤولون  أكد 
إعالم أن عمليــة الضم األولية التي 
من املتوقع أن يعلن عنها قريبا رئيس 
ســتقتصر  نتنياهو  بنيامني  الوزراء 
على ثالث مستوطنات فقط، دون أن 

تشمل غور األردن.
ونقــل موقع »زمن إســرائيل« )وهو 
النســخة العبرية مــن موقع »تاميز 

أوف إســرائيل« اإلخبــاري الناطــق 
باللغــة اإلجنليزية( امس األربعاء عن 
ثالثة مســؤولني إســرائيليني كبار 
تأكيدهم أن عمليــة الضم األولية 
ستشمل فقط مستوطنات معاليه 
أدوميم وأرئيل وغوش عتصيون التي 
يقطنها عدد كبير من املستوطنني، 
مع إرجاء فرض سيادة الدولة العبرية 
على غيرهــا من املســتوطنات في 

الضفة الغربية احملتلة وغور األردن.
وأعرب املســؤولون اإلسرائيليون عن 
أملهم في أن يساعد ذلك في تفادي 
»احتــكاكات« محتملة مــع األردن، 
خاصة وأن املســألة تشكل موضع 

قلق ملموس لدى الواليات املتحدة.
أن »الضم  إلــى  ولفت املســؤولون 
شريك  مبوافقة  ســيحظى  احملدود« 
حزب نتنياهو »الليكود« في االئتالف 

احلاكم، حتالــف »أزرق-أبيض« بقيادة 
غانتس،  بينــي  احلالي  الدفــاع  وزير 
وكذلــك قيادة املســتوطنني الذين 
األميركية  الســالم  خطــة  رفضوا 
بـ«صفقــة  إعالميــا  املعروفــة 
القرن« لكونها تقضــي بقيام دولة 
إن  املســؤولون  وقال  فلســطينية. 
نتنياهو ســيقدم »الضــم احملدود« 
على أنه مجرد أول خطوة في سبيل 

تطبيق وعوده االنتخابية وإجراء ميكن 
إلســرائيل اتخاذه مــن جانب واحد 

نظرا للظروف القائمة.
ويتيــح االتفاق االئتالفــي املبرم بني 
لنتنياهو  و«أزرق-أبيض«  »الليكــود« 
الشروع في تطبيق خطط الضم في 
أول يوليو القادم، وتعهد رئيس الوزراء 
مرارا باإلعالن في ذلك اليوم عن فرض 
سيادة إسرائيل على جميع األراضي 

مبوجب  لها  اخملصصة  الفلسطينية 
»صفقة القرن«، مبا فيها غور األردن.

غيــر أن الواليات املتحدة التي أعربت 
لدعم  اســتعدادها  عن  البداية  في 
هــذه اخلطــوة اإلســرائيلية غيرت 
موقفهــا إزاء املوضوع في األشــهر 
املاضية، وحذرت تل أبيب من خطورة 
االســتعجال فــي تطبيــق خطط 

الضم.

الصباح الجديد - وكاالت:
عبر الرئيس اإليراني حســن روحاني 
عن أمله في أن يرفض مجلس األمن 
التســلح على  متديد حظر  الدولي 
طهــران، مؤكدا مع ذلــك أن بالده 
ســتعزز قدراتها الدفاعية سواء مت 

متديد احلظر أم ال.

اجتمــاع  خــالل  روحانــي  وقــال 
للحكومة اليوم األربعاء إن »شــهر 
سبتمبر ســيكون هاما إليران النه 
سيشــهد رفع حظر التســلح إال 
أن الواليــات املتحدة ال تــزال تتآمر 
وتعد قــرارا في األمم املتحدة لتمديد 

احلظر«.

»تدعوة  إيــران  أن  روحانــي  وأضاف 
أصدقاءها في روســيا والصني إلى 
الوقوف في وجه املؤامرات األمريكية 

ضد إيران ألجل األمن العاملي«.
وقال: »نأمل مــن الدول األربع دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي، 
وخاصة روســيا والصني منع متديد 

حظر التســلح على إيران«، مشيرا 
إلى أن ذلك »ســيكون لصالح أمن 
على  واحلفــاظ  العالم  واســتقرار 

االتفاق النووي«.
الركبة  »سياسة  أن  روحاني  واعتبر 
على الرقبة ليســت سياسة رجل 
في  أميركية«،  مدينة  في  شــرطة 

إشــارة إلى مقتل جورج فلويد على 
يد شــرطي في منيابوليس الشهر 
املاضي، »بل هي سياســة أمريكية 
عامة«، مضيفا أن »الشعب اإليراني 
حطم ركبة الواليــات املتحدة بعد 
فرض العقوبات عــام 2018«. وتابع 
الرئيس اإليرانــي: »على األميركيني 

أن يعلموا أن إيران ســتعزز قدراتها 
الدفاعيــة ســواء مت متديــد حظر 
التســلح أم ال«، مشــيرا إلــى أنه 
»خالل العام املاضي وعلى الرغم من 
العقوبات صنعنا أفضل منظوماتنا 
الصاروخية وأســقطنا بها الطائرة 

األميركية فوق مضيق هرمز«.

مسؤولون إسرائيليون: عملية الضم األولية لن تشمل غور األردن

روحاني: سنعزز قدراتنا الدفاعية سواء ُمدد حظر التسلح أم ال

مصر تتحّضر لعودة السياح في »ظروف صحية مثالية« 
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الصباح الجديد - متابعة:
لوح االحتاد األوروبي اليوم األربعاء 
مبعاقبة تركيا لتهديدها مصالح 
قبرص واليونــان، يأتي ذلك فيما 
طلبــت اليونان امــس األربعاء، 
رســمياً إدراج "سلوك تركيا في 
املنطقــة" على جــدول أعمال 
االحتاد  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع 

األوروبي االثنني املقبل.
وأفــاد مراســل العربيــة فــي 
قلق  األوروبي  االحتاد  أن  بروكسل 
التركيــة ويرى  التحــركات  من 
فيها تهديدا ألمنه مشــيرا إلى 
أن اليونــان ذكرت في رســالتها 
أن تركيا ترفــض وقف التنقيب 

البحري.
ووفق مصادر ملراســل "العربية" 
يناقش  قد  األوروبــي  االحتاد  فإن 
أو يقــر عقوبات ضــد تركيا وأن 
إزاء  يتفاعــل  األوروبي  املوقــف 
شــرق  التركيــة  االنتهــاكات 

املتوسط.
وأمــس الثالثــاء كان مفــوض 
باالحتــاد  اخلارجيــة  العالقــات 
األوروبي جوزيب بوريل قد كشف 

نية أثينا التقــدم بهذا الطلب، 
مضيفاً: "حوارنا معقد مع تركيا 
واليونان.. طلبت إدراج األزمة مع 
أنقرة فــي اجتماع وزراء خارجية 

االحتاد االثنني".
وزيرا  وّقــع  مّتصل،  في ســياق 

خارجية اليونــان وإيطاليا أمس 
في أثينا اتفاقاً لترســيم حدود 
اخلالصة  االقتصاديــة  املنطقة 
في البحر األيونــي الذي يفصل 

البلدين اجملاورين.
وقــال وزيــر اخلارجيــة اليوناني 

نيكــوس ديندياس بعــد توقيع 
يتناول  الــذي  الثنائي  االتفــاق 
حقوق الصيد البحري املشتركة، 

"اليوم، يوم تاريخي".
ويهــدف االتفــاق الثنائــي إلى 
البحري  الصيــد  مناطق  حتديد 

بني البلدين. وأشار ديندياس إلى 
أن االتفــاق اجلديد يؤكــد اتفاقاً 
سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما 
يضمن "حق اجلــزر في أن تكون 

لديها مناطق بحرية".
وهذه النقطة مهمة بالنســبة 
ألثينا التي تواجه توتراً شــديداً 
مع تركيا اجملــاورة الطامعة في 
حقــول النفــط فــي املنطقة 
في  قبــرص  حــق  وخصوصــاً 
القيام بأي عملية استكشــاف 
للموارد النفطيــة في املنطقة 

االقتصادية اخلالصة القبرصية.
ومنذ العــام املاضي، تقوم أنقرة 
بعرض قّوة عبر إرســالها سفن 
القبرصية،  امليــاه  إلــى  تنقيب 
رغم حتذيرات واشــنطن واالحتاد 

األوروبي ومصر.
املنطقة،  ولتعزيز موقعهــا في 
الثاني/ تشرين  في  تركيا  وقعت 
نوفمبر اتفاقاً بحرياً مثيراً للجدل 
الليبية،  الوفــاق  حكومــة  مع 
يهدف إلى توسيع املنطقة التي 
بعمليات  فيهــا  الدولتان  تقوم 

استكشاف مشتركة.

وأضاف دينديــاس "وفق القانون 
حدود  ترســيم  فــإن  الدولــي، 
املناطــق البحريــة يُقام مبوجب 
من  يكون  وال  قانونيــة  اتفاقات 
دون أساس مثل االتفاق بني تركيا 
حكومة  رئيس  السراج"،  و)فائز( 
إلــى "تصاعد  الوفاق، مشــيراً 
القانون مــن جانب  انتهــاكات 

تركيا" مقابل اليونان.
وتابع وزير اخلارجيــة اليوناني أن 
"هذه األفعال، على غرار اخلطاب 
العدائــي لتركيا، جتّســد دورها 
املزعزع لالســتقرار" الفتاً إلى أن 
أثينا ترّد "بشــكل منهجي على 

االستفزاز".
اخلالصة  البحرية  املناطق  وحتدد 
لكل دولة املساحة البحرية التي 
يحق لها أن تستثمر فيها املوارد 

البحرية والنفطية.
وترســيم املناطــق االقتصادية 
اخلالصة بــني الدول املطلة على 
البحر املتوســط، هي مســألة 
تؤجــج التوتــر بعد اكتشــاف 
حقــول نفطيــة هائلــة فــي 

املنطقة في األعوام األخيرة.

عد ممارسات انقرة مزعزعة لالستقرار

االتحاد األوروبي يلوح بمعاقبة تركيا لتهديدها أمنه ومصالح قبرص واليونان

السليمانية - عباس اركوازي:
املفاوض  الوفــد  يســتعد  بينما 
لزيارة  كردســتان  اقليم  حلكومة 
بغداد خالل االيام القليلة املقبلة 
في اطــار البدء بجولة جديدة من 
االحتادية  املباحثات مــع احلكومة 
ملعاجلة املسائل والقضايا العالقة، 
اكد عضو فيه ان حكومة االقليم 

تســعى لتوقيــع اتفاق شــامل 
كونكريتي طويل االجل.

وقال املتحدث باســم نائب رئيس 
حكومة اقليم كردســتان سمير 
للصباح  تصريــح  فــي  هورامي 
اجلديد، ان احلــوارات مع احلكومة 
وســيقوم  ستســتمر،  االحتادية 
الوفــد املفاوض حلكومــة اقليم 

بغداد  العاصمة  بزيارة  كوردستان 
قريبــا الســتئناف احلــوارات مع 

احلكومة االحتادية.
واضاف، ان الوفد املفاوض حلكومة 
اقليم كوردستان اجرى جولة من 
الســابقة،  احلكومة  احلوارات مع 
بغداد  الــى  الوفــد  وســيذهب 
احلكومة  مع  احلوارات  الستكمال 

اجلديدة، مؤكدا وجــود نية جيدة 
لالتفاق لدى اجلانبني.

حلكومة  املفــاوض  الوفــد  وكان 
برئاســة قبــاد طالباني  االقليم 
قد اجرى سلســلة مــن احلوارات 
مــع احلكومــة الســابقة، حول 
ملف النفــط وااليرادات النفطية 

وغيرها.

بغداد- الصباح الجديد :
 كشــف مصــدر فــي مصــرف 
حكومي، عن ســبب االستقطاع 
املفاجــئ برواتــب املتقاعدين في 

رواتب شهر حزيران.
ان "احلكومة باشرت  وذكر املصدر 
ومــن هذا الشــهر باســتقطاع 
الوزراء  الرواتب وفق قــرار مجلس 

بتطبيــق ضريبة الدخــل وتكون 
بنســبة %10 ملن راتبه التقاعدي 
500 الــف دينار وأقــل من مليون 
دينار و%15 ملن راتبــه مليون دينار 

فأكثر".
فــي  "االســتقطاع  ان  وأضــاف 
رواتــب املوظفني ســيبدأ اعتباراً 
من نهايــة هذا الشــهر وبنفس 

النسب واملبالغ املذكورة في رواتب 
املتقاعدين".

وأشار الى ان "املتقاعدين تفاجأوا 
باالســتقطاع وهــددوا بخــروج 
إحتجاجاً  احلكومة  ضد  تظاهرات 

على هذا القرار".
وافق في  الــوزراء  وكان مجلــس 
جلســته أمس على إعادة ترتيب 

أولويــات بنــود االنفــاق، وذلــك 
انســجاما مــع اإلصــالح املالي 
احلكومة  تتبناه  الذي  واالقتصادي 
حزمته  تشــمل  والذي  العراقية، 
االولى، رواتب كبار موظفي الدولة، 
وازدواج الرواتب، ومعاجلة املوظفني 
الوهميــني، والرواتــب التقاعدية 

حملتجزي رفحاء...

تهديد شعبي بالتظاهرات..حكومة االقليم تستخدم اخر اوراقها للخروج من االزمة المالية

مساع لتوقيع اتفاق كونكريتي خالل زيارة
وفدها التفاوضي الى بغداد قريبًا

الحكومة تستقطع ضريبة دخل من رواتب المتقاعدين
بناء على مقترح ومن دون غطاء قانوني 

الغضبان: لوال اتفاق اوبك لكان سعر 
4النفط 9 دوالرات خلية االزمة تتوقع انخفاض إصابات 

2كورونا خالل األيام المقبلة

بغداد ـ الصباح الجديد:
حتدث رئيس ائتــالف الوطنية، اياد 
عــالوي، األربعاء، عــن محاكمات 
املتسبب  ملعرفة  صورية وســرية 

باحتالل املوصل.
وقــال عالوي، فــي تغريــدة عبر 
"تويتــر": "بعد ســت ســنوات 
على احتــالل املوصل  جرت مؤخرا 
ملعرفة  وسرية  صورية  محاكمات 
املتســبب باحتــالل حفنــة من 
االرهابيني لهذه املدينة العريقة".

"هــل جنحت  متســائال:  وأضاف 

احلكومة بتشــخيص االســباب 
احلقيقية مــن تهميش وطائفية 
سياســية واجتثاث وترويع والتي 
واحليلولة  النكبــة،  تلك  الى  ادت 

دون تكرارها،  هل وعت الدرس؟
القائد  الــوزراء  رئيس  وكان دعــا 
العام للقوات املسلحة، مصطفى 
إلى  األربعــاء،  امس  الكاظمــي، 
حماية املواطنــني وعدم تكرار ما 
2014، مشــيرا إلى أن  حدث عام 
الفساد وســوء اإلدارة كانا سبباً 

بحصول الكوارث السابقة.

عالوي: هل شخصت الحكومة ان 
التهميش والطائفية وترويع 
اآلخر اسباب احتالل الموصل؟

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــــــفت جلنــة العالقــات 
النواب  مجلــس  فــي  اخلارجية 
عــــــن ان وزارة اخلارجية بصدد 
تشكيل سكرتارية  دائمة ملتابعة 
الســــتراتيجية  االتفاقيــــة 
والواليات  العــــــراق  بــــــني 

املتحدة االميركية.
وقال عضو اللجنة مثنى أمني، إن 
"اللجنة استضافت هذا االسبوع 
وكيل وزارة اخلارجية لالســتماع 
الى شــرح مفصل حول اتفاقية 
االطار الســتراتيجي التي دخلت 
حيز التنفيذ في األول من كانون 

الثاني 2009 ،بعد تبادل املذكرات 
الكتمال  املؤيدة  الدبلوماســية 
الطرفني  من  الالزمــة  اإلجراءات 
االتفاقيــة  هــــــذه  لتنفيــذ 
الدســتورية  اإلجراءات  مبوجــب 
ذات الصلــة النافــذة فــي كل 
من العــراق والواليــات املتحدة، 
مختلف  في  العالقــة  لتنظيم 
السياسي  التعاون  منها  اجملاالت 
والدبلوماسي والدفاعي واالمنـي 
والثقافــي واالقتصادي والطاقة 
واالتصاالت  والبيئــي  والصحي 
وتكنولوجيــا املعلومــات وانفاذ 

القانون والقضاء".

بغداد - الصباح الجديد: 
افادت وســائل اعالم قطرية،  بان 
الهــالل االحمر القطري يخطط 
الطالق 26 قافلــة طبية الى 10 
بلدان محتاجة من بينها العراق.

وذكرت صحيفة العرب القطرية، 
تتضمن  الطبيــة  ان"القوافــل 
إرسال فرق من األطباء واجلراحني 
والكــوادر الطبيــة املســاعدة، 
الذيــن يتطوعــون مــع الهالل 
إلى  للســفر  القطري  األحمــر 

اخلدمات  وتقدمي  احملتاجة  البلدان 
الفقراء،  للمرضــى  العالجيــة 
وإجــراء العمليات اجلراحية لهم 
التخصصات  العديد مــن  فــي 
الطبية، فضالً عن تدريب الكوادر 
الطبية على أحدث التطورات في 
إلى  باإلضافة  هذا  الطب،  مجال 
القطري  األحمــر  الهالل  تكفل 
املستشــفيات  جتهيز  بتكاليف 
واملستلزمات  باألجهزة  املضيفة 

اجلراحية".

سكرتارية دائمة لمتابعة االتفاقية 
الستراتيجية بين البالد وأمريكا

26 قافلة طبية من الهالل االحمال 
القطري الى 10 بلدان محتاجة من 

بينها العراق

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد وزير التخطيــط خالد 
بتال النجم،  أن التعداد العام 

للسكان سينفذ إلكترونيا.
وقــال بتال في بيــان تلقت " 
نســخة   " اجلديد  الصبــاح 
منــه: "مضينــا قدمــا في 
تنفيذ التعداد العام للسكان 
واملســاكن فــي العــراق، ملا 
ميثله من ضرورة وطنية عليا، 
التنمية  خطــط  دعــم  في 
االقتصاديــة  والسياســات 
السليمة، املبنية على شواهد 
ومؤشــرات احصائية رصينة، 
اليوفرها ســوى التعداد، بعد 
مضي اكثر من ٢٢ ســنة لم 
يشهد خاللها  العراق تنفيذ 

اي تعداد سكاني".
الذي  "التعــداد  ان  وأضــاف، 
ســينفذ إلكترونيا بالكامل، 
تنمويا خلدمة  سيكون هدفه 
بــاي  واليرتبــط  التنميــة، 
أهداف سياســية"، مشــيرا 

إلــى "وجود تعاون وتنســيق 
عالي املســتوى، مــع اقليم 
التعاون  عن  فضال  كردستان، 
الدولية،  املنظمات  مع  املثمر 
وفي مقدمتهــا صندوق االمم 
والبرنامج  للسكان،  املتحدة 
 ، املتحــدة  لــأمم  االمنائــي 
املتحــدة  االمم  ومنظمــة 
من  البشرية،  للمستوطنات 

اجل ضمان جناح التعداد".
حتديات  "وجــود  إلى  واشــار 
كبيرة، مازالــت تواجه تنفيذ 
العامل  ضمنها،  من  التعداد، 
الصحي نتيجة انتشــار وباء 
كورونا، وعدم وجود مدى زمني 
الوباء،  هذا  النحســار  واضح 
الذي يفرض علينا محاذير في  
حركــة العداديــن والباحثني 
ســينفذون  الذين  امليدانيني، 
التعــداد، ويناهز عددهم ١٥٠ 
الــف عداد، فضــال عن وجود 
حتٍد  اخر يتمثل باألزمة املالية 
وعدم إقرار املوازنة لغاية االن".

بغداد - وعد الشمري:
كشــفت خلية األزمة النيابية، 
أمــس األربعــاء، عــن توجــه 
اليد علــى أماكن خارج  لوضع 
الصحيــة جلعلها  املؤسســة 
ردهات وبائية، الفتة إلى أن ازدياد 
عدد اإلصابــات بفيروس كورونا 
ســيجعل االهتمام يتركز على 
واملتوســطة،  اخلطيرة  احلاالت 
مشــددة على ضــرورة تطبيق 
احلظر الشــامل وتكريس حالة 

التباعد االجتماعي.
حســن  اخللية  عضــو  وقــال 
خالطي، في حديث إلى "الصباح 
اجلديد"، إن "عدداً من املقررات مت 
التنفيذية  اجلهات  إلى  تقدميها 
ملعاجلــة التصاعــد الكبير في 

اإلصابات بفيروس كورونا".
"احلكومة  أن  وتابــع خالطــي، 
ينبغــي عليهــا أن تتعامل مع 
خطط جديــدة ملواجهة الوباء، 
فبعد أن كنا نســجل عشرات 
ألف  املعدالت  جتاوزت  اإلصابات، 

حالة في اليوم الواحد".
وأشار إلى أن "حاالت متطورة مت 
تسجيلها تتطلب رؤية جديدة، 
منهــا عــدم اســتنزاف موارد 
اإلصابات  فــي  الصحــة  وزارة 
بالنســبة  وتكثيفها  اخلفيفة، 

للمتوسطة وعالية اخلطورة".
األزمة  "جلنة  أن  وبني خالطــي، 
احلكومــة  أوصــت  النيابيــة 
بزيــادة عدد األٍســّرة اخملصصة 
للمصابــني، ووضــع اليد على 
أماكن جديدة خارج املؤسسات 
الصحية وجعلها ردهات وبائية 
املنصوص  الصالحيــات  وفــق 
الصحة  قانــون  فــي  عليهــا 

العامة".
من جانبهــا، ذكرت عضو خلية 
األزمــة ســهام املوســوي، أن 
"املوقف الوبائي في العراق ينذر 

بخطر كبير مع تزايد اإلصابات".
وأضافت املوسوي، إلى "الصباح 
أن "اجلهات احلكومة  اجلديــد"، 
ينبغــي بهــا أن تتعامل بحزم 
مع اخلروق التــي حتصل ملقررات 
بالتباعد  املتعلقة  األزمة  خلية 

االجتماعي".
وأكــدت، أن "احلل الــذي يتوافر 
لدينا حالياً هو تشديد إجراءات 
املناطقي  والعزل  املنزلي  احلجر 

وااللتــزام بالتعليمات الوقائية 
ملنع انتشــار الوباء بني صفوف 

الناس".
أن  إلــى  املوســوي،  وانتهــت 
"التوعيــة يجــب أن تســتمر 
من خالل وســائل االعالم لكي 
التحديات  حجم  املواطن  يدرك 
وما  تواجهه  التــي  الصحيــة 
من  كورونــا  فيــروس  خلفــه 
إصابــات كان مصير القســم 

منها الوفاة.
بدوره، ذكر عضــو اللجنة عبد 
"املوقف من  أن  عــون عــالوي، 
التجوال ســيكون طبقاً  حظر 
للموقف الوبائي وما تســجله 
وزارة الصحة من حاالت يومية".
وتابــع عــالوي، إلــى "الصباح 
اجلديــد"، أن "بعــض اجلهــات 
قد طلبت إبقاء احلظر شــامالً 
طيلة الشــهر احلالــي ملراقبة 

وبأمل  الصحي  املوقف  تطورات 
لكن  اإلصابــات،  تتناقــص  أن 
هــذا املقترح اصطــدم برفض 
واعتراضــات منعــت اتخــاذه 

حالياً".
ولفت، إلــى أن "جميع اخليارات 
مطروحة للنقــاش حالياً، لكن 
الوضع ما زال مسيطر عليه ولم 
مرحلة خطرة  إلــى  بعد  نصل 
التشــديد  معها  تســتوجب 

باإلجراءات بنحو يحد من مضي 
احلياة الطبيعية للمواطن".

ويأمل عــالوي أن "يزداد التعاون 
بني اجملتمع واملنظمات الرسمية 
واجملتمعية من أجل جتاوز األزمة 
االلتزام  خــالل  مــن  الصحية 
جتاوز  وعدم  الوقائية  باإلجراءات 
احلظر الذي تفرضه الســلطات 
للمعطيات  وفقــاً  نوعه  وحتدد 

الصحية".

الموقف الوبائي في البالد تحت السيطرة
وتنامي االصابات ينذر بوضع خطير

توجه لجعل أماكن خارج المؤسسة الصحية ردهات وبائية

تقريـر
وزير التخطيط: التعداد

العام للسكان سينفذ
إلكترونيا بالكامل
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بغداد – الصباح الجديد :

االربعاء،  امــس  الصحة،  وزارة  أكدت 
أن العــراق ما زال ضمن مناطق اخلطر 
في وباء كورونا، ، فيما أشــارت إلى أن 
الوفيات بــن الفئات العمرية األصغر 
ســناً كان ســببها الرئيــس اإلنكار 
وعدم مراجعة الطبيب إال في مرحلة 

متأخرة من املرض.
في حن أكدت مديرية صحة الرصافة، 
أن لديها القدرة على استيعاب حاالت 
فيما  السيطرة،  حتت  والوضع  جديدة 
اشــارت الى اصابة 160 من العاملن 

في املالكات الطبية.
وقال املتحدث الرسمي لوزارة الصحة 
ســيف البدر، إن »العراق ما زال لغاية 
وباء  اآلن ضمــن مناطق اخلطر فــي 
كورونا«، مشــيرا إلى عــدم تعدي » 
مرحلــة اخلطــر حتى عندمــا أعلن 
سابقا عن إصابة 15 أو 10 حاالت في 

اليوم«.
وتابع، أن »الوزارة حددت مسبقاً ست 

مناطــق للحجر املناطقــي، وال تزال 
هناك مظاهر للمناسبات االجتماعية 
كاألعراس ومجالس العزاء واملناسبات 
مدينتي  فــي  العشــائرية خصوصا 

الصدر واحلرية في بغداد«.
وأوضح، أنه »في حال اســتمرار عدم 
اإللتزام بقواعد الوقاية الشــخصية 
اإلجتماعي  وبالتباعــد  واجملتمعيــة 
الفتا  اإلصابات«،  أعداد  تتزايد  فسوف 
إلى أن »الوزارة قادرة على اســتيعاب 
احلاالت التي شــخصت خــالل األيام 

االخيرة«.
وبّن أن »هناك مؤشراً مهماً وهو عدد 
الراقدين في ردهــات العناية املركزة، 
مثــالً اليــوم كانوا 70 حالــة فقط،  
مــن ضمن جميــع احلــاالت الراقدة 
في مستشــفيات الــوزارة اخملصصة 

للعزل«.
وأردف قائــال، إنه »من خــالل تفعيل 
اكتشــفنا  امليداني  الوبائي  املســح 
الكثيــر مــن احلــاالت التــي كانت 
مالمســة للمصابن أو مــن الذين مت 
نقل العدوى إليهم من قبل أحد أفراد 

األسرة«.

وأشار إلى أن »في البداية كانت أغلب 
احلاالت املتوفية لكبار السن املصابن 
بأمراض مزمنة«، مشــيراً أن الوفيات 
بن الفئات العمرية األصغر سنا كان 
سببها الرئيس األنكار وعدم مراجعة 
الطبيــب إال في مرحلــة متأخرة من 

املرض«.
وبشأن قرارات احلظر اجلزئي والشامل 
أكــد، أنــه »لم يكــن هنــاك التزام 
حقيقي ســواء باجلزئي أو الشامل«، 
مشــير إلــى أن »احلظــر أحــد أهم 
املعاجلات للحد من انتشــار الوباء مع 

اإلجراءات األخرى«.
من جانب اخر أكــدت مديرية صحة 
القــدرة على  لديهــا  أن  الرصافــة، 
استيعاب حاالت جديدة والوضع حتت 
الســيطرة، فيما اشــارت الى اصابة 
160 من العاملن في املالكات الطبية.

وقال مدير عام صحــة الرصافة عبد 
الغني الســاعدي ،إن »قــدرة صحة 
الرصافــة علــى اســتيعاب احلاالت 
املصابة بالفيروس، جيدة«، الفتاً إلى أن 
املستشفيات  داخل  األسرة  »مجموع 
يبلغ خمسة آالف سرير، وعدد املرضى 

الراقدين في األســرة يقــارب الـ 600 
شخص«.

وأضــاف، أنه »على الرغــم من تزايد 
اإلصابــات إاّل أن هناك نســب حاالت 
شفاء عالية، مبيناً أن »مرحلة اخلطر 
ما زالــت مستمرة،الســيما أن عدد 
اإلصابات املســجلة في اليوم الواحد 

تبلغ أكثر من ألف إصابة«.
اإلصابات  عــدد  ارتفاع  »نتوقع  وتابع: 
بسبب عدم التزام املواطنن باإلجراءات 
الوقائية«، متوقعــا »اللجوء لتمديد 
قــرار حظر التجوال مــرة أخرى حتى 
املواطنن،  لو كان مناطقيــا، حلماية 
وتكثيف احلمالت التوعوية واإلشــارة 

إلى صعوبة التعايش مع الفيروس«.
وأرجح الســاعدي زيادة اإلصابات إلى 
أن »عدداً كبيراً من اخملالفن إلجراءات 
الوقائي، وجتمعات الشــباب  احلظــر 
مستمرة ،ما يؤدي إلى زيادة اإلصابات 

وسرعة انتشار الفيروس«.
وأفاد مدير صحــة الرصافة أن »نحو 
160 إصابــة ســجلت للعاملن في 
املالكات الطبية من مختلف العناوين 
الصحية والطبية واخملتبرية واإلدارية«.

160 إصابة بكورونا في المالكات الطبية والوضع تحت السيطرة

الصحة: الوفيات بين الفئات العمرية الصغيرة سببها إنكار اإلصابة بكورونا

بغداد - الصباح الجديد:

توقع مديــر الصحة العامة، عضو 
خلية االزمــة رياض عبــد االمير، 
املقبلة  االيام  تشــهد  أن  األربعاء، 
بكورونا  االصابات  باعداد  انخفاضا 
بعد تشديد فرض احلظر الشامل. 
األطباء  نقيــب  فيمــا حــذر  من 
عبــد األمير الشــمري، من تدهور 
الوضــع الصحــي في البــالد في 
حال االســتمرار باهمال توجيهات 
الصحية اخلاصة  ووصايا اجلهــات 
مبواجهــة الوباء، الســيما االلتزام 
باجــراءات احلظر، مؤكــدا احلاجة 

إلعالن حالة الطوارئ.
إن  وقال عبــد األميــر في حــوار 
 1000 تخطــت  التي  “االصابــات 
اصابة خالل االيام القليلة املاضية 
واملعلن عنها عبــر املوقف الوبائي 
اليومي، كانت متوقعة ومؤشــرة 

لدى اجلهات الصحية”.
وأضاف، أن “فرض احلظر الشــامل 
بشــكٍل تام جاء باقتراح وتشديد 
الى  الوزارة وبطلٍب مقدم  من قبل 
والســالمة  الصحة  جلنــة  رئيس 
“تقليــل  أن  مؤكــداً  الوطنيــة”، 
أساس  بشــكٍل  يعتمُد  اإلصابات 
باإلجراءات  املواطنــن  التزام  على 
الوقائية التي فرضتها خلية األزمة 
عدم  وعند  االجتماعــي،  والتباعد 
الصحة  بتعليمات جلنة  التزامهم 
والسالمة سنلجأ الى متديد احلظر 

الشامل”.
وتابــع احللفي إنه “منذ األســبوع 
املاضي ســجلت  أيار  األخير مــن 
بغداد عــدد إصابات متزايداً ويقفز 
أحياناً للضعف يومياً بعد تطبيق 
عملية احلجر في 6 مناطق موبوءة 
املســح  عملية  بإجــراء  مدعمة 
الوبائي الســريع على نطاٍق واسٍع 
الــى آالف  بالوصول  مــا ســمح 
احلاالت املصابة اخملفيَّة ممن ال تظهر 
على أصحابها أيــة أعراض وقطع 

سلسلة انتقال العدوى”.
في حن اكد عضــو جلنة الصحة 
وخلية االزمة النيابية، النائب عبد 
عــون العبادي، ان حظــر التجوال 

ســيكون مقتصرا علــى املناطق 
االصابات  اعلــى  تســجل  التــي 
بفيروس كورونا، الفتا الى ان ارتفاع 
االصابــات جاء نتيجة عــدم اتباع 

االجراءات الوقائية.
“االجــراءات  ان  العبــادي  وقــال 
الصحية بشــأن فيــروس كورونا 
يجب اتباعها والعمل مبوجبها، من 

اجل تالفي االصابة بالفيروس”.
واضاف ان “االيام املقبلة ستشهد 
التي  املناطق  فــي  للتجوال  حظر 
بفيروس  االصابات  اعلى  تســجل 
بعد  ذلك  كورونا، حيث ســيطبق 

انتهاء فترة احلظر الشــامل، على 
وفــق ماتــراه اللجنــة احلكومية 

اخملتصة بالوباء”.
وبن ان “زيادة اعــداد االصابات في 
العراق حدث نتيجــة عدم االلتزام 
التجــوال  وحظــر  بالتعليمــات 
باالضافة الى زيادة عمليات املسح 
الوبائي امليدانــي واملناطقي لرصد 

املصابن بالفيروس”.
من جانب اخر حــذر نقيب األطباء 
عبد األمير الشمري، امس األربعاء، 
من تدهــور الوضــع الصحي في 
البالد في حال االســتمرار باهمال 

توجيهات ووصايا اجلهات الصحية 
اخلاصــة مبواجهة الوباء، الســيما 
االلتــزام باجراءات احلظــر، مؤكدا 

احلاجة إلعالن حالة الطوارئ.
وقال الشمري في حوار إن “الوضع 
يتجه نحــو الصعوبة و هو خطير 
جــداً، ونحتــاج اليوم الــى إعالن 
حالة الطوارئ اذا اســتمرت حاالت 
االصابة باالرتفــاع، واتخاذ اجراءات 
حازمة فــي تطبيق حظر التجوال، 
وأيضاً حتتاج وزارة الصحة الى اتخاذ 
الوســائل  وتوفير  عاجلة  إجراءات 
باتت  الطبية  الكوادر  الوقائية، ألن 

بشكل  بالفيروس  لإلصابة  عرضة 
كبير”.

أن تكون هناك  أنه “البــد  وأضاف، 
وتوفير  جــداً،  حازمــة  إجــراءات 
للمواطنن،  الطبية  املســتلزمات 
ألن الكثيرين منهم ال يستطيعون 
وايجاد ســعة ســريرية  توفيرها، 
كافيــة ألن احلجــر املنزلــي قــد 
بسبب  الفيروس  بانتشار  يتسبب 
عدم وجود الوعي الصحي والوعي 
العام لدى املواطن، كما يجب منع 
أي جتمعــات مهما كانــت؛ حتى 

التظاهرات”.

“اتخاذ  الــى  األطباء  نقيــب  ودعا 
عزل  ومنها  الالزمــة؛  االجــراءات 
املواطنن وتخصيص مستشفيات 
لهــم وتنتظيــم دخــول وخروج 
مسح  وإجراء  ومتابعتهم،  املرضى 
شــامل للكوادر الصحيــة وعزل 
املصابن منهــم ألنهم قد يؤثرون 
املســتلزمات  وتوفير  زمالئهم  في 
الطبيــة، كما يجــب فرض حظر 
شامل وقوي وإعالن حالة الطوارئ 
للبلد والســيطرة على االجراءات، 
ألن املرض اليحتاج اال لعزل املصابن 

فقط، وشدة على اخملالفن”.

خلية االزمة تتوقع انخفاض إصابات كورونا
خالل األيام المقبلة

نقيب األطباء.. نحتاج إلعالن حالة الطوارئ لمواجهة االصابات

تقليل اإلصابات يعتمدُ 
بشكٍل أساس على 
التزام المواطنين 
باإلجراءات الوقائية التي 
فرضتها خلية األزمة 
والتباعد االجتماعي، 
وعند عدم التزامهم 
بتعليمات لجنة الصحة 
والسالمة سنلجأ الى 
تمديد الحظر الشامل

ذي قار - الصباح الجديد:
تقتــرب محافظة ذي قار، مــن عتبة االكتفاء 
الذاتي لتموين مادة الطحن للمواطنن ضمن 
مفردات البطاقة التموينيــة لهذا العام، بعد 
متكنها و ألول مرة تسويق 240 إلف طن حملصول 

احلنطة.
وقال مدير زراعــة ذي قار فرج ناهي في تصريح 
صحفي، إن »الكميات املسوقة حملصول احلنطة 
بلغت 240 ألف طن لتقترب من عتبة االكتفاء 
واملقــدرة بـ 250 ألف طن ســنويا« مرجحا أن 
»تتجاوز الكميات املســوقة خط العتبة خالل 

األيام املقبلة«.
وبــن ان »احملافظة ســتعلن قريبــا وألول مرة 
اكتفائهــا الذاتــي التام حملصــول احلنطة دون 
االعتماد على احلنطة املســتوردة والتي كانت 
تشــكل نســبة %15 مــن مجمــل متوينها 

السنوي« .

كربالء - الصباح الجديد :
أعلن املدير العام للتربية في محافظة كربالء 
املالية على  وزارة  عباس عودة عليوي،موافقة 

طالق رواتب املتعينن اجلدد.
وقال عليــوي : إن “وزارة املاليــة وافقت على 
اطــالق التخصيصــات املاليــة للمتعينن 
اجلدد على مــالك املديرية العامة للتربية في 
محافظة كربالء املقدسة”، مبينا ان “موافقة 
الــوزارة شــملت املتعينن الذيــن كانت قد 
٢٠١٩.”وأضاف  عام  في  مباشــراتهم  صدرت 
أن “االيام القليلة القادمة ستشهد املوافقة 
على من صدرت مباشــراتهم في عام ٢٠٢٠ 
بعد انهاء جداول خاصة بهم طلبتها الوزارة 
اليوم من املديرية”.، موضحا أنه “سيتم صرف 
جميع املستحقات خالل شهر حزيران احلالي”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
وجه وزيــر التعليم العالــي والبحث العلمي، 
نبيــل كاظم عبــد الصاحب امــس االربعاء، 
بتخصيــص مقعــد دراســات عليــا في كل 

اختصاص للمالكات الطبية والتمريضية.
وقال املتحدث الرسمي حيدر العبودي، في بيان 
تلقت« الصباح اجلديد » ، نسخة منه، إن »وزارة 
التعليم وجهت كتابا الى وزارة الصحة سجلت 
فيه دعمهــا للمالكات الطبيــة والتمريضية 
والفرق الســاندة لها التــي قدمت تضحيات 

كبرى في هذه األزمة«.
املعنية  الصحيــة  »املؤسســات  أن  وأضــاف 
سترسل األعداد والتخصصات ليتسنى لدائرة 
البحث والتطويــر إصدار ضوابط التقدمي خارج 

اخلطة للعام الدراسي 2020/2021«.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلنت أمانة بغداد، أمس االربعاء، انطالق حملة 

تعفير واسعة شرقي وشمالي العاصمة .
وقالــت االمانة في بيان تلقت » الصباح اجلديد 
» نسخة منه، ان »مالكاتها في دائرة الوحدات 
االنتاجية وبالتعاون مع دائرة احلراسات ومبتابعة 
مكتب امــن بغداد باشــرت بحملــة تعفير 
واسعة تضمنت عدد من شوارع واحياء مدينة 
الصدر والشــعب ابرزها شــارع عدن وشــارع 
األســواق املركزية وســوق 4000 وشارع النادي 

العربي وغيرها من الشوارع األخرى«.

ذي قار تقترب من 
االكتفاء الذاتي 

بالحنطة ألول مرة

المالية توافق على 
إطالق رواتب المتعينين 

الجدد في كربالء

التعليم: مقعد دراسات 
عليا لمالكات وزارة 

الصحة في كل اختصاص

امانة بغداد: حملة 
تعفير واسعة شرقي 

وشمالي العاصمة

انتاج الكهرباء 17 الفا و500 ميغاواط وسوف يرتفع قريبا

صندوق االسكان: تأجيل تسديد اقساط
القروض مرهون بقرار مركزي

ديالى: امتالء مركز الحجر الرئيسي
ببعقوبة بسبب زيادة اصابات كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
 توقعــْت وزارة الكهربــاء ارتفاع 
املدة  الطاقــة خالل  انتاجها من 
القليلة املقبلة، الى 19 الف و500 
انتاجها  ان  مؤكــدة  ميغــاواط، 
احلالي يبلغ 17 الفا و500 ميغاواط 
املواطنن بن  ما يؤهلها لتجهيز 

16 و 18 ساعة يوميا.
احمد  الوزارة  باسم  الناطق  وقال 

العبادي فــي تصريح صحفي ان 
»وزارتــه حريصــة باحلفاظ على 
للعام  باالنتاج  ما حتقق من قفزة 
املاضي، وساعية الدامته من خالل 
رفع معدالت االنتاج للعام احلالي، 
الصحي  الوضع  تداعيــات  برغم 
واالقتصــادي للبالد وعــدم اقرار 
املوازنة والتي اثرت سلبا في واقع 

املنظومة«.

واضاف، ان »االنتــاج حاليا يصل 
17 الفــا و500 ميغاواط، ما  الى 
 17 بن  املواطنــن  يتيح جتهيــز 
و 18 ســاعة يوميــا، منوها بان 
بن  تتفــاوت  التجهيز  ســاعات 
كفاءة  وحســب  واخرى  منطقة 
شبكات التوزيع، مؤكدا ان وزارته 
تتجه الدخال عــدد من الوحدات 
التوليدية اجلديدة لرفد املنظومة 

بطاقــات اضافية، بعــد جناحها 
االولى  الوحدتن  بادخــال  مؤخرا 
والثانيــة من محطة الســماوة 
لرفد املنظومة بعد ربطها بـ250 
ميغاواط، وادخــال الوحدة االولى 
مبحطــة الناصريــة بطاقة 125 

ميغاواط«.
وشدد العبادي على ان التحديات 
التــي واجهتها الــوزارة واهمها 

واالقتصادية،  االوضاع الصحيــة 
اخــرت اعمال الصيانــة الدورية 
اجبرها  ما  التوليديــة،  للوحدات 
علــى االنتقــال مــن اخلطــط 
البديلــة  الــى  الســتراتيجية 
والتي  الذاتية،  جهودها  وباعتماد 
املدة  بانها ستســهم خالل  نوه 
القليلــة املقبلة، بزيــادة االنتاج 
باعتمــاد ادخال وحــدات جديدة 

والقدس،  الناصريــة  مبحطتــي 
وعدد اخر منها في طور الصيانة 
االنتاج  ارتفــاع  متوقعا  حاليــا، 
 19 الى  املقبلة،  القليلــة  للمدة 
بان  الفا و500 ميغــاواط، منوها 
طموح وزارتــه كان بلوغ انتاجها 
الـــ 22 الفا خــالل 2020، بيد ان 
تداعيات االوضــاع الراهنة حالت 

دون ذلك.

بغداد- الصباح الجديد :
افصــَح صندوق االســكان، امس 
األربعــاء، عــن انــه سيســتأنف 
تسلم اقســاط القروض املمنوحة 
الدوام  عــودة  بعــد  للمواطنــن 
الرســمي، ما لم يرد قــرار مركزي 
بتأجيلها، اسوة مبا حصل لألشهر 

الثالثة املاضية.
التابع  الصنــدوق  مديرعام  وافــاد 
والبلديات  واالسكان  االعمار  لوزارة 
العامة ضياء موجــد عبد اهلل، أن 

وزارتــه »وبناء على توجيهات خلية 
االزمة التي تشــكلت ضمن آليات 
مواجهة جائحة فيــروس كورورنا، 
كانت قــد قررت تأجيل اســتيفاء 
املمنوحــة  القــروض  اقســاط 
للمواطنن لثالثة اشــهر هي: اذار 

ونيسان وايار«.
»الصندوق سيســتأنف  ان  واردف: 
تســلم اقســاط القروض لشهر 
حزيران احلالي، ما لم يرد قرار مركزي 
بتأجيــل ذلك مــن الــوزارة او من 

البنك املركزي العراقي، كون مبالغ 
مببادرة منه«، آلفتا  االقساط كانت 
الى ان »الصندوق في حال استئناف 
مبالغ  ســيجبي  فانه  التســديد 
شهر حزيران وليس االشهر الثالثة 

التي شملت بتأجيل التسديد«.
وأفـصـح عبد الـلـــه عـن أن قد 
أعد خطتــه »االقتراضيــة للعام 
احلالي 2020 على أســاس منح 12 
اقتراضيــة ببغداد  ألف معاملــة 

واحملافظات«.

ديالى ـ الصباح الجديد:
اعلنــت دائرة صحــة ديالى، امس 
االربعــاء، عن امتــالء مركز احلجر 
الرئيســي ببعقوبة بســبب زيادة 

االصابات بفيروس كورونا.
وقال مدير اعالم صحة ديالى فارس 
العزاوي في تصريح لـــه ،ان” مركز 
بعقوبة ضمن  في  الرئيسي  احلجر 
بالكامل  امتــالءت  الضيافــة  دار 
بعد زيــادة اعداد املصابن  بفيروس 

كورونا في االيام املاضية”

واضــاف العــزاوي،ان” صحة ديالى 
افتتحت مركز حجــر اضافية في 
مركز الشــباب مبنطقــة بعقوبة 
اجلديــدة ومت اتخاذ قــرار بان يكون 
فيما  للرجال  اجلديد خــاص  املركز 
حدد مركز احلجــر في دار الضيافة 
للنســاء حصرا”، الفتا الى “ارتفاع 
االصابات هي مــن دفعت الى فتح 
مركز اضافــي وهناك خطة لفتح 
مركــز ثالث فــي بناية االقســام 

الداخلية بجامعة ديالى”.
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الصباح الجديد - وكاالت:
قالت الســفارة األميركية في الصني يوم امس 
األربعــاء إنهــا ستســتأنف قريبــا العمل في 
قنصليتهــا في مدينــة ووهان التــي بدأ منها 

تفشي فيروس كورونا أواخر العام املاضي.
وقال فرانك ويتيكر، مســؤول الشــؤون العامة 
بالســفارة، فــي رســالة بالبريــد اإللكتروني 
لرويترز، إن الســفير األميركي لدى الصني تيري 
العمليات في ووهان  برانستاد »يعتزم استئناف 
في املســتقبل القريب« من دون أن يحدد موعدا 

لذلك.
موظفي  األميركية  اخلارجيــة  وزارة  وســحبت 
القنصليــة وعائالتهــم في أواخــر يناير كانون 
الثاني بعد أن أغلقت احلكومة الصينية املدينة 

للحد من انتشار الفيروس.
وشــهدت ووهان، التي تقع في وســط الصني 
ويبلغ عدد ســكانها حوالي 11 مليون نســمة، 
غالبية حــاالت الوفاة بكورونا فــي البالد، على 
الرغم من أن الوباء انحسر هناك وفي أجزاء أخرى 

من الصني منذ ذلك احلني.

الصباح الجديد - وكاالت:
اتهمت منظمة العفــو الدولية ثالث دول بغرب 
أثنــاء تصعيد  بانتهاكات جســيمة  إفريقيــا 
املتشددة  التنظيمات اإلسالمية  العمليات ضد 
تســببت مبقتل ما ال يقل عن 199 شخصا في 

الفترة بني فبراير وأبريل.
وشــنت قوات األمن في مالي وبوركينا فاســو 
والنيجر حمالت هجومية جديدة هذا العام على 
والدولة  القاعدة  متشددين مرتبطني بتنظيمي 
اإلســالمية، الذين يهــددون بالســيطرة على 
مساحات من منطقة الســاحل اإلفريقي التي 

متتد إلى اجلنوب من الصحراء الكبرى.
وأدت تلك احلمــالت الهجومية إلى اتهامات من 
قبل جماعات حقوق اإلنســان بــأن قوات األمن 
ارتكبت أعماال وحشية، من بينها إعدام نازحني 
مدنيني، وهي اتهامات نفتها السلطات ووعدت 

بإجراء حتقيق.
وقال عثمان ديالو، الباحــث في منظمة العفو 
الدوليــة، إنه لم يتضح مــا إذا كانت انتهاكات 
احلقــوق، املوثقة فــي تقرير جديد نشــر اليوم 
األربعاء، حتدث بشكل أكثر تكرارا مقارنة بالعام 
املاضي، لكنه قال إنها حدثت في موجة نشاط 
اجليوش الوطنية بعدما تكبدت خســائر كبيرة 

في الهجمات التي شنها املتشددون.
وقال »هنــاك رغبة كبيرة جــدا لتحقيق نتائج 

عسكرية«.
وقال التقرير إن 102 شخصني اختفوا في جنوب 
غرب النيجر بعدما اعتقلهم اجليش في ســوق 
وقــرى في أواخر مارس وأوائــل أبريل. وأضاف أنه 
مت العثــور الحقا على عدة مقابــر جماعية في 

املنطقة.
وقال وزير دفاع النيجر، إيسوفو كامتابي إن اجليش 
واللجنة الوطنية حلقوق اإلنســان كانا يحققان 
في احلــوادث ولكن الذين أثــاروا االتهامات »لم 
يتمكنوا من تقدمي أدلة« عندما قابلهم احملققون.
ولم يرد متحدثون باســم احلكومــة في مالي 
وبوركينا فاســو على طلبات للتعليق، لكن وزير 
الدفاع في مالــي أصدر بيانا أمس الثالثاء تعهد 
فيه بالتحقيق فــي االتهامات املتكررة املوجهة 
للجيش، مبا في ذلــك االتهامات بأن اجلنود قتلوا 
43 شــخصا أثناء الهجوم على قريتني األسبوع 

املاضي.
وتقول جماعات حقوق اإلنســان إن التحقيقات 
التــي وعدت بهــا احلكومات نادرا مــا تؤدي إلى 

عقوبات جنائية.

أميركا تعتزم استئناف 
العمل في قنصليتها 
بووهان الصينية قريبا

»العفو الدولية«: انتشار 
االنتهاكات إثر استهداف 

جيوش غرب إفريقيا للمتشددين
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مــا زال اآلالف مــن األميركيني ميألون 
العنصرية،  على  لالحتجاج  الشوارع 
األولى من نوعها  التجربة  وتعد هذه 
بالنســبة للكثيرين منهــم. فلماذا 
كانت هذه املأســاة مؤثــرة إلى هذا 

احلد؟
لم يكن جورج فلويد األميركي األسود 
األول الذي أشــعلت وفاته على أيدي 

الشرطة احتجاجات ومظاهرات.
ودعوات  انطلقــت مظاهــرات  فقد 
للتغييــر بعــد مقتل تاميــر رايس 
ومايكل براون وأريــك غارنر من رجال 

الشرطة.
لكن املشهد يبدو مختلفا هذه املرة، 
إذ كان الرد أكثر حدة وأوســع نطاقا. 
واملظاهرات  االحتجاجات  عّمت  فقد 
كل الواليات األمريكية الـ50، إضافة 
إلى العاصمة واشــنطن، مبا في ذلك 
مدن وبلدات ريفية جّل ســكانها من 

البيض.
وبــدت احلكومات احملليــة واالحتادات 
الرياضية والشــركات التجارية أكثر 
مواقف  التخاذ  املرة  هذه  اســتعدادا 
مؤيدة حلركــة االحتجاج، وخصوصا 
في مدينــة مينيابوليس التي تعهد 
مجلســها البلــدي بحــل جهــاز 

الشرطة فيها.
كما تبدو احتجاجــات حركة »حياة 
السود مهمة« أكثر تنوعا هذه املرة، 

إذ تشــارك فيها أعداد كبيرة من ذوي 
البشرة البيضاء، عالوة على محتجني 
وأثنية  منحدرين من خلفيات عرقية 
أخرى وقفوا كلهم جنبا إلى جنب مع 

الناشطني السود.
تظافــرت عدة  األمر،  وفي حقيقــة 
عصيان  »عاصفــة  خللــق  عوامــل 
مثالية« ردا على مقتل فلويد، حسب 
مــا قال لبي بي ســي فرانــك ليون 
روبرتس، الناشــط الذي يحاضر حول 
في  الســود مهمة«  »حيــاة  حركة 
جامعة نيويورك، اذ قال : في احلوادث 
الشرطة  بها  التي مارست  السابقة 
العنف، كانت هنــاك إمكانية طرح 
روايــات مبهمــة، كأن يقــول رجال 
الطرح يعطــي جانبا  إن  الشــرطة 
واحــدا ملا حــدث، أو أنهــم اضطروا 
التخاذ قــرارات فورية ألنهــم كانوا 

يخشون خطرا على حياتهم«.
»لكن ما حدث في هــذه احلالة كان 
عبارة عــن ظلم واضح ال ريب فيه، إذ 
متكن النــاس من رؤية أن جورج فلويد 

كان أعزال وغير قادر على احلركة«.
وقالت سارينا ليكروي، متظاهرة في 
والية ماريالند، لبي بي ســي »وقعت 
املئات من أعمال القتل لم تســجل 
بالفيديو، ولكني أعتقد أن بشــاعة 
والكراهية  بالتحديــد  احلــادث  هذا 
الواضحة التي شاهدناها في مقطع 

الفيديو جعلت الناس ينتبهون«.
وتزامــن مقتــل فلويد مع انتشــار 
جائحة فيــروس كورونا الــذي أجبر 

األميركيني على التزام منازلهم وأدى 
إلى أعلى نسبة بطالة منذ الكساد 

األعظم في ثالثينيات القرن املاضي.
ويقــول روبرتس »أصبــح لدينا وضع 
أغلقــت فيه البالد بأســرها، وجعل 
الناس حبيسي منازلهم وليس لهم 
من لهو إال مشاهدة التلفزيون...كان 
عدد أكبر منهم مجبرين على متابعة 
ما يجري، ولم تكن هناك أشياء أخرى 

ميكن أن جتذب انتباههم«.
ووصف روبرتس مقتل فلويد بأنه كان 
»القشــة التي قصمت ظهر البعير 
بالنســبة للعديــد مــن اجلاليات«، 
مضيفا أن عامال مهمــا آخر كان أن 
احلادث وقع في فصل الصيف عندما 

يتوق الناس إلى اخلروج من منازلهم.
وقال إنها ســنة انتخابات رئاســية 
يعنــي أنــه مــن األرجــح أن ينتبه 

السياسيون ويردون على ما يجري.
فعلى سبيل املثال، بدا أن نحو نصف 
املتظاهرين الذين ساروا في العاصمة 
واشــنطن يوم الســبت املاضي لم 
يكونوا من الســود. وقد رفع العديد 
منهم الفتات تشير إلى رغبتهم في 
التحالــف مع حركة »حياة الســود 

مهمة«.
وأشار استطالع أجرته شبكة أي بي 

سي إلى أن 74 في املئة من األميركيني 
يعتقدون بأن قتل فلويد كان جزءا من 
مشــكلة أكبر فيمــا يخص تعامل 
قوات الشــرطة مــع األميركيني من 

أصول إفريقية.
ارتفاعا كبيرا  النســبة  ومثلت هذه 
مقارنة باستطالع مماثل أجري في عام 
2014 عقب مقتل مايكل براون وأريك 
غارنر، عندما قــال 43 في املئة فقط 
إن احلادثتني تعبران عن مشكلة أعم 

وأكبر.
وقال روبرتس إنه »بينما كانت حركة 
دائمــة حركة  الســود مهمة  حياة 
عابرة لألعراق واألثنيات، يفتقر البيض 
في الواليات املتحدة إلى املفردات التي 

تتيح لهم التحدث عن العنصرية«.
مولر  جــودي  الصحفيــة  وكتبــت 
مقاال حتت عنــوان »مدينتي البيضاء 
الصغيرة شــهدت للتــو احتجاجا. 
لسنا لوحدنا« قالت فيه إنها صدمت 
عندما رأت نحو 40 شخصا يشاركون 
في اعتصام في بلدة نوروود في والية 

كولورادو.
وقــال منظمو االعتصــام إن »تأييد 
الشرطة وحركة حياة السود مهمة 
ال يلغــي أحدهما اآلخر«، بينما قالت 
إحدى عضــوات مجلس أمناء البلدة 
كاندي ميهان من احلزب اجلمهوري، »ال 
أمرا سياسيا...فاخلطأ  أن هذا  أعتقد 

خطأ«.
وخلص استطالع أجرته شبكة سي 
أن أن إلى أن 84 في املئة من األمريكيني 

يشــعرون بأن التظاهر السلمي ضد 
العنف الذي تســتخدمه الشــرطة 
ضد الســود أمر مبرر، بينما قال 27 
في املئة إن االحتجاجات التي تتسم 
بالعنف مبررة أيضا، رغم أن اآلراء حول 
كانت  العنيفة  االحتجاجــات  تأييد 
منقســمة بحدة حسب احلزب الذي 

يؤيده املشاركون في االستطالع.
ويطالــب العديــد مــن املتظاهرين 
رجال  إجبار  ومنها  بتغييرات محددة، 
الشــرطة على تثبيــت آالت تصوير 
على بدالتهــم، وخفض اإلنفاق على 
أجهزة الشــرطة وتشجيع املزيد من 
الناس على التصويت في اإلنتخابات.

وقال روبرتس إنه من املبكر جدا اجلزم 
بأن االحتجاجات احلالية قد تؤدي إلى 
تغيير دائم، وأضاف »تذكروا بأن حركة 
اخلمســينيات  )في  املدنية  احلقــوق 
والستينيات( استمرت ألكثر من عقد 

من الزمن«.
ولكنه عّبر أيضا عن شيء من األمل، 
إذ قال »نحن نعيش في بلد ال يحتاج 
إال حلظة روزا باركــس واحدة لتتغير 

األشياء«.
روزا باركس امرأة ســوداء  أن  يذكــر 
اعتقلت بعد أن رفضت إخالء املقعد 
الذي كانت جتلس عليــه في حافلة 
لرجل أبيض في عام 1955 مما أشعل 
اعتصامات واحتجاجات وأدى إلى قيام 
حركــة جماهيرية جنحــت في إجبار 
تاريخية  قوانني  إصدار  احلكومة على 

للحقوق املدنية في عام 1964.

تقرير

الظلم الواضح في مقتل جورج فلويد وكورونا وراء قوة االحتجاجات االميركية 
القشة التي قصمت ظهر البعير
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بعد اشــهر من احلظر الذي الزم 
انتشار فيروس كورونا في العالم 
املرافق  لكل  التام  واالغالق شبه 
الدول  بعض  عادت  الســياحية، 
تدريجيا للحيــاة الطبيعية مع 
احلــرص على االلتــزام بالتباعد 
االجتماعــي واســاليب الوقاية 
الكمامــة  بارتــداء  املتمثلــة 

والقفازات.
تســتعد مصر وسبقتها تونس 
فيروس  تكافــح  تــزال  ما  التي 
الســتقبال  املســتجد  كورونا 
أهراماتها  في  مجددا  الســياح 
وعلى شواطئ البحر األحمر وفي 
»لظروف  التحضير  عبر  األقصر، 
وزير  بحســب  مثالية«،  صحية 

السياحة خالد العناني.
وقال وزير الســياحة املصري في 
مقابلة مع وكالــة فرانس برس 
»إننــا نحّضر لكي يجد ســياح 
العالم كلــه وجهة يقصدونها 

)...( في ظروف صحية مثالية«.
وأكد الوزير أن السلطات املصرية 
ســتعلن شــروط إعــادة فتح 
األيام  »خالل  السياحية  األماكن 
أنها  على  شّدد  ولكنه  املقبلة«، 

»ليست في عجلة من أمرها«.
وأضــاف »إننا ننتظر اســتقرار 
بالفيروس،  اإلصابــات«  منحنى 
مشــيرا الى أن األرقام في مصر 
»منخفضة للغاية مقارنة بدول 

املنطقة والعالم«.
وســجلت مصر قرابــة 33 ألف 
إصابة بوباء كوفيد13- من بينها 
1200 وفــاة، على وفق  أكثر من 
أرقام  وهــي  الرســمية.  األرقام 
مرتفعة بــني دول املنطقة، لكن 
باملقارنة مع عدد الســكان )مئة 
مليون(، نســبة الوفيــات فيها 

منخفضة.
املناطــق  أولــى  وســتكون 
الســياحية التي سيعاد فتحها 
األحمر وجنوب  البحر  منتجعات 
الســاحل  وشــواطئ  ســيناء 
املتوسط  بحر  )على  الشــمالي 

غرب االسكندرية(.
وأعلــن العنانــي كذلــك أنــه 
ســيجري قريبا إعادة فتح بعض 

األماكن الســياحية الشــهيرة 
مثــل أهرامــات اجليــزة ومعبد 
عنخ  تــوت  ومقبــرة  الكرنــك 
لعشرة  سيســمح  حيث  آمون 
أشــخاص فقــط بالدخول في 

وقت واحد.
أما املزارات الســياحية الواقعة 
ذات كثافة سكانية  في مناطق 
عالية، مثل القاهرة، فســتتأخر 
»مرحلة  الــى  فتحهــا  إعــادة 

الحقة«، على وفق الوزير.
وكانت التوقعات تشــير الى أن 
مصر ســتحّقق في العام 2020 
إذ  قياســية،  إيرادات ســياحية 
يتعافى  الســياحة  قطــاع  بدأ 
املاضي  العام  ملحوظ  بشــكل 
االستقرار  عدم  من  بعد سنوات 
السياسي واألمني منذ اإلطاحة 
مبارك  حسني  األسبق  بالرئيس 
عقب ثــورة كانــون الثاني/يناير 

.2011

وكان يُنتظــر أن يزور مصر قرابة 
15 مليــون ســائح هــذا العام 
مقابــل 13 مليونا العام املاضي. 
ولكن الرحــالت الدولية توقفت 
ومعها حركة الســياحة في 19 
آذار/مارس بسبب تفشي فيروس 

كورونا املستجد.
فــي أيار/مايو، أي بعــد أكثر من 
شــهرين من اإلغالق، قررت مصر 
أمام  الفنادق  إعادة فتح بعــض 
السياحة الداخلية على أن تعمل 
ب%25 من طاقتها االستيعابية، 
تزيد  بأن  الفنادق  وســمح لتلك 
عــدد شــاغليها الــى %50 من 
اعتبارا  االســتيعابية  الطاقــة 
من األول مــن حزيران/يونيو، وفق 

الوزير.
االلتزام  الفنــادق  ويتعني علــى 
مبجموعة من اإلجراءات الصحية 
النزالء،  اســتقبال  من  لتتمكن 
مثل توفير كمامات لهم وسوائل 

التي  األجزاء  وتعقيم  للتعقيم، 
تستخدم بشــكل مشترك مرة 
كل ســاعة واستخدام املصاعد 

ب%50 من طاقتها.
السماح  178 فندقا طلبت  وبني 
لهــا بالعودة الى العمل في أيار/
73 فندقا فقط  مايــو، حصــل 
على شــهادة استيفاء الشروط 

الصحية، وفق خالد العناني.
أخاطر«،  أن  أســتطيع  »ال  وتابع 
مضيفا »أفضل مساندة الفندق 
ماليا علــى أن أتركه يفتح« من 
دون استيفاء الشروط الصحية.

عائــدات  بلغــت   ،2019 فــي 
11,5 مليار  أكثر من  الســياحة 
دوالر، وفق األرقام الرسمية. ويقّر 
الوزير بــأن الوباء أدى الى »توقف 

مفاجئ« للقطاع.
نيســان/أبريل، حتدثت  ومطلــع 
وزيرة التخطيط هالة الســعيد 
عن خســائر قدرها أكثر من 4,4 

مليار دوالر في قطاع الســياحة 
في 2020.

ولدعم صناعة الســياحة التي 
يعمل بها بشكل مباشر مليون 
شــخص، قــّرر البنــك املركزي 
50 مليار جنيه  املصري »توفيــر 
2,7 مليــار دوالر( ملنح  )أكثر من 
قروض للمنشــآت والشــركات 
فائــدة  بأســعار  الســياحية 

مخفضة تصل الى %5 تقريبا«.
وخصصت هــذه األموال لـ«دفع 
تطوير  وصيانة  العاملني  مرتبات 
الفنــادق واحلافــالت والســفن 
الســياحية ووكاالت الســفر«، 

وفق العناني.
التســهيالت  هــذه  ومنحــت 
تطرد  »أال  بشــرط  للشــركات 
املوظفني«، بحسب ما قال الوزير، 
مشــيرا الى أنه مت إلغاء تصريح 
العمــل للفنادق التــي فصلت 

املوظفني.

املصري  االقتصاد  يتعافى  وفيما 
بالكاد من أزمة غير مســبوقة، 
الــى توفير  ســعت احلكومــة 

مصادر متويل متنوعة.
صندوق  وافــق  أيار/مايو،  ففــي 
قيمته  قرض  الدولي على  النقد 

2,8 مليار دوالر ملصر.
ووافق الصنــدوق اجلمعة كذلك 
على قــرض آخر ملصر قيمته 5,2 

مليار دوالر.
وبرغم أن افتتاح املتحف املصري 
الكبيــر الذي كان مقــررا نهاية 
2020 تأجل الى العام املقبل، إال 
أن قطاع السياحة ما يزال يراهن 
كثيرا علــى افتتاح هذا املتحف 
اجلديــد بالقــرب مــن أهرامات 

اجليزة.
وشــدد العناني على أن املتحف 
املصري الكبير »سيكون مكسبا 
للســياحة ونقطة جذب مهمة 

للغاية«.

الصباح الجديد - وكاالت:
لوسائل  إسرائيليون  مسؤولون  أكد 
إعالم أن عمليــة الضم األولية التي 
من املتوقع أن يعلن عنها قريبا رئيس 
ســتقتصر  نتنياهو  بنيامني  الوزراء 
على ثالث مستوطنات فقط، دون أن 

تشمل غور األردن.
ونقــل موقع »زمن إســرائيل« )وهو 
النســخة العبرية مــن موقع »تاميز 

أوف إســرائيل« اإلخبــاري الناطــق 
باللغــة اإلجنليزية( امس األربعاء عن 
ثالثة مســؤولني إســرائيليني كبار 
تأكيدهم أن عمليــة الضم األولية 
ستشمل فقط مستوطنات معاليه 
أدوميم وأرئيل وغوش عتصيون التي 
يقطنها عدد كبير من املستوطنني، 
مع إرجاء فرض سيادة الدولة العبرية 
على غيرهــا من املســتوطنات في 

الضفة الغربية احملتلة وغور األردن.
وأعرب املســؤولون اإلسرائيليون عن 
أملهم في أن يساعد ذلك في تفادي 
»احتــكاكات« محتملة مــع األردن، 
خاصة وأن املســألة تشكل موضع 

قلق ملموس لدى الواليات املتحدة.
أن »الضم  إلــى  ولفت املســؤولون 
شريك  مبوافقة  ســيحظى  احملدود« 
حزب نتنياهو »الليكود« في االئتالف 

احلاكم، حتالــف »أزرق-أبيض« بقيادة 
غانتس،  بينــي  احلالي  الدفــاع  وزير 
وكذلــك قيادة املســتوطنني الذين 
األميركية  الســالم  خطــة  رفضوا 
بـ«صفقــة  إعالميــا  املعروفــة 
القرن« لكونها تقضــي بقيام دولة 
إن  املســؤولون  وقال  فلســطينية. 
نتنياهو ســيقدم »الضــم احملدود« 
على أنه مجرد أول خطوة في سبيل 

تطبيق وعوده االنتخابية وإجراء ميكن 
إلســرائيل اتخاذه مــن جانب واحد 

نظرا للظروف القائمة.
ويتيــح االتفاق االئتالفــي املبرم بني 
لنتنياهو  و«أزرق-أبيض«  »الليكــود« 
الشروع في تطبيق خطط الضم في 
أول يوليو القادم، وتعهد رئيس الوزراء 
مرارا باإلعالن في ذلك اليوم عن فرض 
سيادة إسرائيل على جميع األراضي 

مبوجب  لها  اخملصصة  الفلسطينية 
»صفقة القرن«، مبا فيها غور األردن.

غيــر أن الواليات املتحدة التي أعربت 
لدعم  اســتعدادها  عن  البداية  في 
هــذه اخلطــوة اإلســرائيلية غيرت 
موقفهــا إزاء املوضوع في األشــهر 
املاضية، وحذرت تل أبيب من خطورة 
االســتعجال فــي تطبيــق خطط 

الضم.

الصباح الجديد - وكاالت:
عبر الرئيس اإليراني حســن روحاني 
عن أمله في أن يرفض مجلس األمن 
التســلح على  متديد حظر  الدولي 
طهــران، مؤكدا مع ذلــك أن بالده 
ســتعزز قدراتها الدفاعية سواء مت 

متديد احلظر أم ال.

اجتمــاع  خــالل  روحانــي  وقــال 
للحكومة اليوم األربعاء إن »شــهر 
سبتمبر ســيكون هاما إليران النه 
سيشــهد رفع حظر التســلح إال 
أن الواليــات املتحدة ال تــزال تتآمر 
وتعد قــرارا في األمم املتحدة لتمديد 

احلظر«.

»تدعوة  إيــران  أن  روحانــي  وأضاف 
أصدقاءها في روســيا والصني إلى 
الوقوف في وجه املؤامرات األمريكية 

ضد إيران ألجل األمن العاملي«.
وقال: »نأمل مــن الدول األربع دائمة 
العضوية في مجلس األمن الدولي، 
وخاصة روســيا والصني منع متديد 

حظر التســلح على إيران«، مشيرا 
إلى أن ذلك »ســيكون لصالح أمن 
على  واحلفــاظ  العالم  واســتقرار 

االتفاق النووي«.
الركبة  »سياسة  أن  روحاني  واعتبر 
على الرقبة ليســت سياسة رجل 
في  أميركية«،  مدينة  في  شــرطة 

إشــارة إلى مقتل جورج فلويد على 
يد شــرطي في منيابوليس الشهر 
املاضي، »بل هي سياســة أمريكية 
عامة«، مضيفا أن »الشعب اإليراني 
حطم ركبة الواليــات املتحدة بعد 
فرض العقوبات عــام 2018«. وتابع 
الرئيس اإليرانــي: »على األميركيني 

أن يعلموا أن إيران ســتعزز قدراتها 
الدفاعيــة ســواء مت متديــد حظر 
التســلح أم ال«، مشــيرا إلــى أنه 
»خالل العام املاضي وعلى الرغم من 
العقوبات صنعنا أفضل منظوماتنا 
الصاروخية وأســقطنا بها الطائرة 

األميركية فوق مضيق هرمز«.

مسؤولون إسرائيليون: عملية الضم األولية لن تشمل غور األردن

روحاني: سنعزز قدراتنا الدفاعية سواء ُمدد حظر التسلح أم ال

مصر تتحّضر لعودة السياح في »ظروف صحية مثالية« 

تستعد مصر 
وسبقتها تونس 

التي ما تزال تكافح 
فيروس كورونا 

المستجد الستقبال 
السياح مجددا 

في أهراماتها 
وعلى شواطئ 

البحر األحمر 
وفي األقصر، عبر 
التحضير »لظروف 

صحية مثالية«



الصباح الجديد - وكاالت:
األربعاء  األوروبية امس  ارتفعت األســهم 
ترقب  مــع  املكاســب  البنــوك  وقــادت 
مســتثمرين أول توقعات اقتصادية جمللس 
االحتياطــي االحتــادي )البنــك املركــزي 
األمريكــي )  منــذ الدخول فــي حالة من 
الكساد في شباط بسبب جائحة كوفيد- 
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وعقــب تراجــع طفيــف في اجللســتني 
 600 املؤشــر ستوكس  ارتفع  السابقتني، 

لألسهم األوروبية 0.8 باملئة.
 2.5 اليورو  وقفزت أســهم بنوك منطقة 
باملئــة بعدما صرحت مصــادر لرويترز بأن 
البنــك املركــزي األوروبي يعــد مخططا 
ملواجهة احتمال عدم ســداد قروض تُقدر 

مبئات املليارات بسبب أزمة كورونا.
وصعد ســهم كومرتس بنــك 3.9 باملئة 
بعدما طالبت شــركة االستثمار النشط 
األمريكية ســيربرس بتغييرات في اجمللس 
اإلشــرافي والســتراتيجية مبــا في ذلك 

خفض التكاليف.
وشهدت األســواق االوروبية تعافيا أوسع 
في األسابيع األخيرة مع حترك مستثمرين 
لشراء أســهم رخيصة تتأثر بالنمو مثل 
أسهم البنوك وشركات النفط أمال في أن 
تكون السوق جتاوزت أسوا تداعيات األزمة 

الصحية.

الصباح الجديد - وكاالت:
ســجلت الليرة اللبنانية تدهورا قياسيا، 
لتتخطى عتبــة الـ 4500 للدوالر الواحد، 
في الســوق الســوداء، بالرغم من اآللية 
التي وضعت لضبط ســعر صرف الدوالر 

في مقابل الليرة اللبنانية.
وأعلنــت نقابة الصرافــني اللبنانية في 
بيان صحافي، تسعير سعر صرف الدوالر 
األميركــي لنهــار يــوم الثالثــاء حصراً 
 3890 وبهامش متحرك، للشــراء بسعر 
كحد أدنى، وللمبيع بســعر 3940 كحّد 

أقصى.
وتعمــل القــوى األمنية علــى مالحقة 
الصرافني اخملالفني فــي مختلف املناطق 
اللبنانيــة لضبط ســعر صــرف الدوالر 
فــي مقابل الليرة وفقاً للتســعيرة التي 

حددتها نقابتهم.
العامة ألمن  املديريــة  وأوقفت دورية من 
الدولة، في وقت سابق، في شارع املصارف 
في صيدا جنوبي لبنان، صرافني متجولني 

غير مرخصني.

اسطنبول - رويترز:
أظهــرت بيانات امــس األربعاء أن معدل 
البطالة في تركيا نزل إلى 13.2 باملئة في 
الفترة من شــباط إلى نيسان من 13.6 
باملئة قبل شهر برغم التباطؤ االقتصادي 
بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وفرضــت احلكومة حظرا على تســريح 
العمالة في نيســان ملدة ثالثة أشــهر 
الرئيس رجب  أثر اجلائحة وقال  لتخفيف 
طيــب أردوغان يوم الثالثــاء إن احلكومة 

أعدت برنامجا شامال لتعزيز التوظيف.
وبلغ معدل البطالة 14.1 باملئة في نفس 
الفترة مــن العام املاضــي. ونزل معدل 
البطالــة في القطاع غيــر الزراعي إلى 
15 باملئة من 16.1 باملئة قبل عام حسب 

معهد اإلحصاء التركي.

البنوك تقود مكاسب 
أسهم أوروبا

انهيار جديد
لليرة اللبنانية 

تركيا: هبوط معدل 
البطالة إلى 13.2 % 

اقتصاد4

بغداد - الصباح الجديد:

ثامر  الســابق  النفط  وزيــر  برر 
الغضبان، امس االربعاء، املوافقة 
على اتفاق اوبك بشان تخفيض 
االنتاج العراقــي بعدم وجود أي 
بدلي اخــر، مبينا ان عدم االتفاق 
كان سيؤدي بســعر النفط دون 
الـ 9 دوالرات وتســجيل عجز ال 

ميكن سداده.
وقال الغضبــان  في تصريح، ان 
“موازنة العــام املاضي مت تخمني 
ســعر البرميل بنحــو 56 دوالرا  
اال انها ســجلت عجزا بنحو 21 

تريلون دينار”.
النفــط  “اســعار  ان  واضــاف 
الرقــم  لثلثــي  انخفضــت 
التخميني فــي العام املاضي ما 
الســيطرة  امكانية  يعني عدم 
املوازنة وتســجيل عجز ال  على 

ميكن تسديده مطلقا”.
وأوضــح الغضبــان: »ال بد من 
اوبــك+  املوافقــة علــى قــرار 
بتخفيــض االنتــاج احمللي ورفع 
اســعار النفط وتقليص العجز 
في املوازنة ومتكن اقتصاد العراق 
من اســتعادة انفاسه وتسديد 
االســعار  ارتفاع  بعــد  الرواتب 

وعودتها الى الطبيعية”.
النفــط  أســعار  وانخفضــت 
العامليــة، امس األربعــاء بعدما 
مخزونات  زيــادة  بيانات  أظهرت 
اخلام والوقود في الواليات املتحدة 
فائض  بشــأن  اخملاوف  مما جــدد 
املعــروض وتراجــع الطلب على 
الوقود في أكبر دولة مستهلكة 
للوقود في العالم وسط تفشي 

فيروس كورونا.

ونزلــت العقود اآلجلة خلام برنت 
67 ســنتا ما يعــادل 1.6 باملئة 
إلــى 40.51 دوالر للبرميــل بعد 
أن كســبت نحو واحد باملئة يوم 

الثالثاء.
اآلجلــة  العقــود  وتراجعــت 

خلام غرب تكســاس الوســيط 
 2.1 80 سنتا ما يوازي  األمريكي 
باملئة إلــى 38.14 دوالر للبرميل 
بعدما زاد اثنني باملئة في اجللسة 

السابقة.
مســتوى  ألعلى  اخلامان  وارتفع 

في ثالثة أشهر يوم االثنني ولكن 
بعض احملللني يعتقدون أن السوق 
الالزم  من  وأكثر  سريعا  ارتفعت 
وســط اجتياح فيــروس كورونا 
تسجل  جديدة  بإصابات  العالم 

مستويات قياسية يوميا.

وأظهرت بيانــات معهد البترول 
زادت  اخملزونــات  أن  األمريكــي 
8.4 مليون برميل في األســبوع 
املنتهي فــي اخلامس من حزيران 
فــي  توقــع محللــون  بينمــا 
استطالع أجرته رويترز انخفاضا 

1.7 مليون برميل.
ومنــت مخزونات الوقــود مبا في 
ذلك وقود الديزل والتدفئة مبقدار 
كانت  بينما  برميــل  مليون   4.3
التوقعــات لزيــادة ثالثة ماليني 

برميل فقط.

الغضبان: لوال اتفاق اوبك لكان سعر النفط 9 دوالرات
فائض المعروض العالمي يضغط على األسعار

ال بد من الموافقة 
على قرار اوبك+ 
بتخفيض االنتاج 
المحلي ورفع اسعار 
النفط وتقليص 
العجز في الموازنة 
وتمكن اقتصاد 
العراق من استعادة 
انفاسه وتسديد 
الرواتب بعد ارتفاع 
االسعار وعودتها الى 
الطبيعية

بغداد - الصباح الجديد:
الوزراء  رئيــس  ذكر مستشــار 
للشــؤون املالية مظهر محمد 
صالــح، بــان ضريبــة الدخل 
املعمول بها سيجري تطبيقها 
الراتب الكلــي بدال عن  علــى 
االســمي ابتــداء من الشــهر 

احلالي.
لوســائل  تصريح  صالح،  وقال 
اعالميــة حكوميــة، ان “قانون 
على  موجــود  الدخل  ضريبــة 
الراتب االســمي واالن سيجري 
تطبيقــه على الراتــب الكلي 
اي االســمي مــع اخملصصات”، 

مبينــا ان “قانون ضريبة الدخل 
االســتقطاعات  وتتراوح  ثابت 
فيه بــني 10 الى 15 على جميع 

املوظفني”.
واضاف صالــح ان “ما صدر من 
مقترحات بشــان اســتقطاع 
الرواتب قد الغي، لكن سيجري 
الرواتــب على  التعامــل مــع 
وفــق ضريبة الدخــل مع وجود 
اســتثناءات فــي ذلــك إذ لن 
يشــمل هذا القانــون من تقل 
رواتبهم عن ال 500 ألف دينار”، 
الفتا الــى انه “متت مناقشــة 
االمر ولكن لم يصدر اي شــيء 

تعمل  واحلكومة  بعد  رســمي 
جاهدة على توفير رواتب شــهر 

حزيران احلالي”.
اللجنة  اكد عضو  السياق،  في 
جمال  النائب  النيابيــة  املالية 
امام  أن  االربعــاء،  امس  كوجر، 
الدولة 3 خيارات رئيسة لتامني 
الرواتب ملوظفيها اذا لم تعتمد 

االصالح احلقيقي.
وقال كوجر في تصريح، انه” اذا 
لم تكن هناك قرارات اصالحية 
حاســمة ملعاجلة الفساد وهدر 
املــال العــام ســتكون الدولة 
3 خيارات  مضطــرة العتمــاد 

رئيسة لتامني رواتب موظفيها 
االحتياطي  الــى  اليد  وهي مد 
البنكي او االقتــراض داخليا او 

خارجيا او االستقطاعات”.
واضاف كوجــر، ان”وضع العراق 
املالي صعب وحرج وهو يزداد مع 
الوقت«، مؤكدا اهمية االصالح 
في التخفيف من وطاة املوقف 

الصعب”.
ويعاني العراق منذ اشــهر من 
وضع مالــي صعب جــدا بعد 
العاملية  النفط  اســعار  انهيار 
رواتب  تامــني  اصبح  بشــكل 

موظفي الدولة صعب جدا.

المالية النيابية: االقتراض أو االستقطاعات لتأمينه 

ضريبة على الراتب الكلي ابتداًء من الشهر الحالي

الصباح الجديد - وكاالت:

قالــت وكالة الطاقــة الدولية في 
تقريــر توقعاتهــا الســنوي امس 
األربعاء إن الطلب العاملي على الغاز 
الطبيعي يتجه صوب تسجيل أكبر 
تراجع ســنوي علــى اإلطالق بفعل 
أزمة فيروس كورونا وشــتاء معتدل 
احلرارة فــي نصف الكــرة األرضية 

الشمالي.
ومن املتوقع تراجــع الطلب العاملي 
على الغاز أربعــة باملئة أو ما يعادل 
150 مليــار متر مكعــب إلى 3850 
أي  العام  مليار متــر مكعب هــذا 
مثلــي حجم التراجــع الذي أعقب 

األزمة املالية في 2008.
وشــهدت أســواق الغــاز العاملية 
إلــى  األســعار  تراجــع  الكبيــرة 
مســتويات قياســية منخفضة إذ 
تعثر الطلب بفعــل إجراءات العزل 
العــام املطبقة ملكافحــة جائحة 

كوفيد19- وتراجع اإلنتاج الصناعي.
ويقلص قطاع النفط والغاز اإلنفاق 
ويرجئ قرارات اســتثمارية. وبالرغم 
من توقعات تعافي الطلب في 2021 
فإن وكالــة الطاقة ال تتوقع العودة 
سريعا إلى مستويات ما قبل األزمة.

وبالنسبة للعام بأكمله، من املتوقع 
أن تشهد املزيد من األسواق املتقدمة 
وآسيا  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  في 
أكبر انخفاضات في الطلب، لتمثل 
ما يصل إلــى 75 باملئة من التراجع 

اإلجمالي في 2020.
التنفيذي  املديــر  بيــرول  وقال فاحت 
لوكالة الطاقة الدولية ”من املتوقع 
تعافــي الطلب العاملــي على الغاز 
بشكل تدريجي في العامني املقبلني، 
لكن هذا ال يعني أنه سيعود سريعا 

إلى الوضع املعتاد“.
وأضاف ”ســيكون ألزمة كوفيد19- 
أثــرا دائما علــى تطورات الســوق 
النمو  إذ تثبط معدالت  مســتقبال 

وتعزز الضبابية“.

وستكون غالبية الزيادة في الطلب 
2021 في آسيا وفي مقدمتها  بعد 
الصــني والهند إذ تُطبق سياســة 

دعم قوية.
وتتوقــع وكالة الطاقــة الدولية أن 
تصبح روسيا ثاني أكبر محرك لنمو 
العالم،  في  الطبيعي  الغاز  ســوق 
كذلك تتوقــع أن الطلــب العاملي 
عليــه يتجه صوب تســجيل أكبر 

تراجع سنوي على اإلطالق.
وقال خبراء الوكالة، في تقرير نشــر 
امس األربعاء، إن حصة روســيا من 
منــو إنتاج الغاز العاملــي في الفترة 

حتى عام 2025 ستكون 20%.
الواليات  ستشــغل  للتقرير  ووفقا 
املتحدة املرتبــة األولى، ألن إنتاجها 
السنوي سيزداد سنويا بنسبة 1.2% 
ويتجاوز تريليون متر مكعب سنويا.

وتوقــع اخلبــراء حــدوث تراجع في 
الطلــب على الغاز فــي عام 2020 
بنسبة %4، وسيكون ذلك أكبر أزمة 
القطاع، وذلك بفعل  تاريخ هذا  في 

أزمة كورونا وشــتاء معتدل احلرارة 
في نصف الكرة األرضية الشمالي.

وشــهدت أســواق الغــاز العاملية 
إلــى  األســعار  تراجــع  الكبيــرة 
إذ  منخفضة،  قياســية  مستويات 
تعثر الطلب بفعــل إجراءات العزل 
العــام املطبقة ملكافحــة جائحة 

كورونا، وتراجع اإلنتاج الصناعي.
على  الطلب  سيبدأ  للتقرير،  ووفقا 
الغاز في التعافــي بالفعل في عام 
2021، بســبب انخفاض األســعار 
االقتصادي،  النشــاط  واســتئناف 
مطرد  بشــكل  الطلب  وســينمو 

بنسبة %1.5 حتى عام 2025.
ويرى اخلبراء، أن الطلــب على الغاز 
في الصناعة، ســيكون كبيرا، وقد 
تبلغ الزيادة فــي الطلب نحو 40%. 
في  الغاز  علــى  الطلب  وســينمو 
الصني، بوتيرة عالية وأســرع مما هو 
عليــه في الدول األخرى، مبتوســط 
منو يبلــغ 130 مليار متر مكعب في 

السنة.

تقـرير

وكالة الطاقة: الطلب العالمي على الغاز يتجه
صوب أكبر تراجع سنوي على اإلطالق

روسيا ستصبح ثاني أكبر محرك لنمو سوقه
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بغداد - الصباح الجديد:
أكــدت جلنــة الزراعــة واملياه 
األربعاء،  امس  النيابية،  واالهوار 
بتســليم  اإلســراع  اهميــة 
الفالحيـــن  مستحقـــات 
والتي تعـــد ضمانـــة اكيـدة 
الستمـرار االنتـاج املستقبلـي 

الوفيـر. 
اللجنة ســالم  رئيــس  وقــال 
الشــمري في بيان صحافي، ان 

"على رئيس الوزراء سرعة االيعاز 
اجلهــات احلكوميــة اخملتصــة 
باعــادة العمــل باملواصفــات 
الفنيــة فــي آليــة اســتالم 
الشــعير واالســراع  محصول 
املالية  املستحقات  في تسليم 
للفالحني عن تسويق محصول 

الشعير للعام املاضي".
واضاف الشــمري أنه "ال ميكن 
اســتمرار التاخير في اســتالم 

والتي  مستحقاتهم  الفالحني 
مــن املفروض أن تكــون أولوية 
متر  االي  املالية  الظــروف  برغم 

بها البالد".
واوضح ان "تسليم املستحقات 
للفالحــني  دافــع  املاليــة 
االســتمرار بزراعتهم احملاصيل 
الستراتيجية والتي باتت أولوية 
املعنية  والوزارات  مهمة للجنة 

واحلكومة بشكل عام".

الصباح الجديد - وكاالت:
قــال اجلهــاز املركــزي للتعبئة 
مصر،  فــي  واإلحصاء  العامــة 
إن تضخم أسعار  األربعاء،  امس 
املصرية  باملــدن  املســتهلكني 
ايار  4.7 باملئــة في  إلــى  تراجع 
املاضي من 5.9 باملئة في نيسان 

املاضي.
وقالت رئيسة قسم البحوث في 
رضوى  فاروس«  »االستثمار  بنك 
»تراجع أســعار  إن  الســويفي، 
األغذية واملشــروبات بعد شهر 
األساسي  الســبب  هو  رمضان 

في نزول التضخم«.
وأفــاد بيان جهــاز اإلحصاء بأن 
أســعار اخلضراوات تراجعت 4.7 
باملئة،   1.8 واألســماك  باملئــة، 

واأللبان واجلنب 0.2 باملئة.
بهذا يظل التضخم في النطاق 
الذي يســتهدفه البنك املركزي 
ثالث  تزيد  باملئــة  تســعة  عند 

نقاط مئوية أو تنقصها.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية 
صعبــة جــراء انتشــار فيروس 
الذي تسبب  املســتجد،  كورونا 
فــي توقــف قطاع الســياحة 
األجنبي،  النقد  وتدفقات  احليوي 
إذ دفع السلطات إلغالق املطارات 
وتقييد عمــل املطاعم واملتاجر 

وفرض حظر جتول ليلي.

الزراعة النيابية تطالب باإلسراع
بتسليم مستحقات الفالحين

مصر.. تراجع معدالت التضخم



ثقافةدراسة
محمد زكي إبراهيم
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علي لفتة سعيد

تنتمي قصص مجموعة ) دائرة االوهام 
( للقاص والناقد أيــاد خضير الى ما 
ميكن تســميته بالبحث عن الشفرة 
القصصيــة من خــال جمع حاصل 
التلّقــي الواقع ما الفكــرة وعملية 
التدويــن.. فالقصــة لديه ليســت 
مجّرد تسطير حكاية وتلوينها بلغٍة 
شــعرية، بل هي حلظة تدوين لغوية 
لتوضيح احلكاية، وبالنتيجة التوّصل 
الى مفازات الشــفرة التي ترتبط ما 
والنهاية  أولــى،  كعتٍبة  العنوان  بني 

كمفترق طرق.
إن ) دائــرة األوهــام ( العنوان الرئيس 
الــذي أراده عتبًة أولى، فــكان بوابة 
التــي تلي العنوان  اللعبة  كبرى ألن 
هو البــدء بالعنوان ذاتــه كأّول نّص 
قصصــي وقد وضع حتتــه أي عنوان 
ليتبعه  واحــد  رقم  األولــى  القصة 
ويضع حتته  الثانيــة  القصة  بعنوان 
رقم 2 ويســتمر حتى يصل الى رقم 
28 وليبدأ بعدها القســم الثاني في 

قصص قصيرة جدا بعدد 79 قصة.
إن ما يهمنا في املقابلة النقدية هي 
تلك القصص الثمان والعشرون التي 
حتّولــت من كونها قصــص معنونة 
الى قصص مرّقمة مع عنوان فرعي، 
مبعنى أن عنــوان القّصة هو العنوان 
ولو  العكس،  وليــس  للرقم  الفرعي 
لفضح  القّصــة  فوق  الرقــم  وضع 
املرام وبني القصــد لكنه جعله حتت 
العنوان ليبقي متلّقيه حول محيط 
الدائرة بالنسبة للعنوان وفي مركزها 
بالنســبة للثيمة أو حكاية القصة. 
والتــي في أغلبها تــدور حول الوهم 
الذي يغّلف كل شيء بدًءا من اإلنسان 
ذاته الى ما يحيطه من أشياء.. فكّل 
شــيء حتّول الى حركــٍة ثابتٍة حتمل 
أســئلتها املريــرة التي يلجــأ فيها 
القاص الى حتوير اللغة من مستواها 
اإلخبــاري الى مســتواها التصويري 
ليعطــي مفعول اللغة قــدرًة على 
اإلتيــان بتحليــٍل من قبــل املتلّقي، 

مبعنى إن املستوى التحليلي في هذه 
القصص كان منوًطــا باملتلّقي أكثر 
منه بالقاص الــذي أخذ على عاتقه 
مهّمة التلويح باملســتوى التصويري 
املرافق للحدث وهو مستوى يخالطه 
الكثير من األسئلة التي تعد في هذه 
القصص على أنها مســتوًى قصدي 
املتلّقي  قــدرة  الى  يترك حتصيلهــا 
في إشــباع قدرته على اإلجابة على 
األســئلة التي تارة ما تكون بطريقة 
املتّكلــم أو الغائب أو املمازجة ما بني 
الروي بحســب  يتداخل  االثنني، حني 
وجهة الســؤال، أو وجهــة التصوير 
في النص الذي يرتبط بداللة العنوان 
الدائرة  فــي  اجلميــع  وإن  الرئيــس، 
الواحــدة كمركٍز عــام للنصوص أو 
منفصلة،  كقصٍص  املتعّددة  الدوائر 
حتى ال تكاد قّصة تخلوا من السؤال 
بطريقة  وليــس  التصوير  بطريقــة 
سهولة وضعه، على أنه مجّرد اختزال 
املكان أو القفز على الزمان، وهي بنية 
كتابية حتتاج الــى الكثير من املهارة 
ألنها قد تعني الفكرة على اإلتيان مبا 
لديها من عوامل الوضوح في النص، 
أو اإلطاحــة بكل ما يريده القاص من 

عمليات البناء السردي للقصة. 
   في أغلب القصص يبدأ االستهال 
الشــخصية  حــول  مــا  بتصويــر 
املّتخــذة كان تكون الــراوي أو املروي 
له او شــخصية مخاطبــة لاثنني، 
وجميعها وكأنها التــي تأخذ مكان 
الراوي حتى لو كان هناك راو يتحّدث. 
وهو ال يتحّدث بطريقٍة مباشرة كأنه 
الغرائبية  تأخذه  بل  ملستمع،  يحكي 
أو الامعقول في تنــاول احلدث، كأن 
يكون حلًمــا أو حربًا أو واقعًة أو حتى 
دوالب أو فراغــا.. مبعنى ان النصوص 
تعمل على حتويل األشياء الى حركٍة 
دائمة وهو ما جعله يّتخذ من اللغة 
أو ملتصقة  أو مقّطعــة  متقاطعًة 
بحســب حاجة اجلملــة القصصية 
القصة  في هذه  يســتخدمها  التي 
تلك، وهــي جمل ســردية عالية  أو 
قد تفــوق حتى فكــرة القّصة، وهو 
ما مطلــوب في النــّص القصصي، 

ــا حكائًيا يبحث  باعتبــاره ليس نصًّ
عن فكرٍة حلكايتها، بقدر ما هو لعبٌة 
اللغة  ســرديٌة تعتمد على مهــارة 
ومهارة اإلدارة التي تقــود اللغة الى 
كشــف املرامي التي تريدها احلكاية 
عبر النهاية. ولذا فإن هناك ثمة ريٌب 
يدور حول الشــخصيات أو االشــياء 
املؤنسنة.. ريب من اجملهول/ الفنطازي/ 
الواقعــي/  أو احلقيقــي/  الغرائبــي 

املتماثل مع اآلخر وقرين له. وهو ريٌب 
واضح في اســتخدام ) رمبــا .. وثمة ( 
اآلخر  يحتاج  مجهــوٌل  هناك  مثلما 
الى إلعانته على اإلجابة ملتا طرح من 
عامات دالة على أهمية األســئلة.. 
وهناك ايضا واقٌع مستّل منه الفكرة 
وهو واقٌع ال يهيمن على واقعية احلدث 
ليتحّول الى حكاية، بل من خال تلك 
التي حتفل بها  الواقعية  التوصيفات 

التي  جدا  القصيــرة  حتى  القصص 
هي محاولة أخرى لتدوين الوهم في 
روحية الريب والشــك والظن في كّل 

ما حول اإلنسان.
   ومــن خــال ذلــك يّتضــح لنا إن 
مفاتيح القّصــة لدى القاص خضير 
تنبع مــن ثاثــة عيــون مهمة في 
عاملــه القصصي في هــذه اجملوعة. 
األولى: هــي عني الفكــرة التي يريد 
طرحها على شــكل مناقشة وليس 
على شــكل حكايــة. الثانية : هي 
إنشــاء  التدويــن وطريقته في  عني 
العامات الدالة على قدرة اللعب في 
اســتكمال دوائر احملاورة ما بني النّص 
كفكرٍة والنص كســرد. الثالثة : هي 
عني اللغة التــي يطرح فيها ما ينبع 
من العينــني الســابقتني وهي لغة 
جميلة محايثة ومراقبة ودالة وقائدة 
وترتدي ثوب الســرد، وهنا اللغة التي 
تنتج لنــا القدرة على مواكبة احلدث 
الصراع  تأجيــج  وبالتالي  الســردي 
للوصول الى منطقة التأويل الكبرى 
عن اخلامتة. وكل هــذه العيون تصّب 
فــي صالــح النــّص القصصي عبر 
املتواليــة الدائرية لــكّل قصة التي 
ترتبط مع القصص األخرى، ليس في 
تشابه فكرتها أو شخوصها، بل في 
تشــابه املنطقة الفكرية التي حتفل 
القصص  مبعية  الواحدة  القّصة  بها 
العالم  تنتج مبجملها  والتي  الـخرى 
الســردي ســواء كان دائريًا نابًعا من 
في  أو مختصــّرا  الثاثــة  العيــون 
اللغــة وطريقة طرح  الطريق عبــر 
األسئلة التي تعد واحدة من مفاتيح 
اللعــب الســردي التــي جتعــل من 
املتلّقــي قريب منه وإليه في تتبع أثر 
الفكرة، وبالتالي أثــر القصدية ورمبا 
املستوى  اســتلهام  يخرج بحصيلة 
الفلسفي التي تطرحه بنية الكتابة 

كطريقة تدويٍن متميزة.

ريسان الخزعلي

 *.. يأخذنا املوت ُ 
     دون َ أن نراه - ،

َّ هذا املنتصرَ أبداً ..، هارب ٌ أبداً  ..* وكأن 
) أدونيس (

،.......

صــاح ســتيتّية ، رمبا هو أكبر الشــعراء 
العرب عمراً ممن يكتبون بالفرنسية ، شاعر 
فرانكفوني من طــراز نادر ، شــاعر وناقد 
ومفكر ودبلوماســي ، حظي بإهتمام كبير 
في فرنســا ونال التقدير بإستحقاق . نقرأ 
شــعره مترجماً وجند الصعوبــة واضحة 
ً فــي التلقي . هو يعترف بــأن ترجمته إلى 
العربية غير موّفقه وما كانت توصله ُ الى 
القراء العرب . ترجم له الشاعران ) أدونيس 

وكاظم جهــاد ( ..، ورغم أنَّ اإلثنني يُجيدان 
الفرنسية إاّل إنَّ التلقي إصطدم بالصعوبة 
ذاتها . وقد ترجم له آخرون وما كان بالوسع 

ِ أن يوصلوه أيضاً .
من أعماله الشــعرية املبّكرة : املاء احملروس 
البــارد ، مقّطعــات - قصيــدة ، منقلب 

الشجرة والصمت .
ولــه في الفكــر والنقد والتأمــل : أور في 
الشــعر ، َحملة النار ، الليلة الواحدة بعد 

األلف .
كان دأبه كما يقــول عنه مترجمه ُ كاظم 
جهــاد : البحث في أعمــاق اللغة وأعماق 
الكائن والعصر .وفي دراسة بعنوان ) أعراس 
املقّدس والشك ( يقول عنه / آالن بوسكيه 

:..... /
منذ ُ مجموعته األُولى ) املاء احملروس البارد 
( ..، كانت قصائد صاح ســتيتّية تتصرف 
كمبتكــرات ) منحوتــات ( لفظّيــة ميكن 

القبض عليها من كل اجلهات ، دون التأكد 
مــن احتجازها عــن حّق . قصائــد موجزة 
وأساســية ، تــزاوج بني عناصــر جتريدية 
ومشــخّصة ، فهي تبدو منتمية إلى أكثر 
من طبيعة ، الصوَّر تنقطــع فيها بحّدة ، 
وتبدو اإليحاءآت هاربة مبجرد أن يتم رسمها 

.
إن َّ تشخيص بوسكيه هذا يعكس هو اآلخر 
صعوبة شــعر ســتيتّية رغم أنه يطالعه 
ُ بالفرنســية ، وأرى أن الصعوبة هذه تعود 
إلى طبيعة شعرية لها من اخلصوصّية ما 
مُيّيزها ، كون الشاعر ال ينوي تقدمي تسليات 
جاهزة ، وإمنا يعمل شعريا ً مأخوذا ً بالفكر 
والفلسفة وما يتبعهما من تصادمات في 

تفسير الوجود والفن بصورة عامة .
الشــاعر ســتيتّية ميكن وصفه ُ بشــاعر 
الضوء ، والضوء في شــعره يتكرر كثيرا ً ، 

يحاوره ، يعلله ُ ، ويراه امُلّلص :

أُحيي فتوة الضوء
فوق َ هذه ِ الباد ِ العظيمة ِ الطهاره

َّ نساءها عصّيات ألن 
على صدورهن تتصالب ُ أجنحة

لوقاية قلب ٍ الهب ٍ في الرجال
َخَتَنه ُ حب ٌّ مسدل ُ الهدب

ِ - َمن سينقذ هذه الباد من ضوضاء 
جنــود ٍ يتقدمــون َ حتــت َ النصــر لكي 

يستأصلوا
املاء ِ احملروس َ البارد َ- ولكي يأخذوه ..؟

أيها النهر ُ ياضوئي الوديع املعّرى 
فوقك َ الســماء ُ القوّية .. انها الســماء 

األُخرى
السماء ُ االسفنج األزرق .

،.......
رحل الشــاعر مرشوشاً باملاء احملروس البارد 
، تــاركا ً ل) حَملة النار ( مصاعب الكتابة – 

كما أسماها ...

كنت أعتقد إلى وقت قريب أن رموز الثقافة 
هم إما شعراء مهووسون باحلرف، أو روائيون 
مغرمون باحلدث، أو فنانون مولعون بالصوت 
أو الصــورة، أو مفكــرون مفتونــون بالعلل 

واألسباب واألسانيد، وغير ذلك من أمور. 
وكنت أظــن أن وجــود هؤالء هو الشــرط 
األســاس لبنــاء حضارة إنســانية في هذه 
البــاد، أو فــي غيرها. وبدونهــم ال ميكن أن 
تتقــدم، أو تنمو، أو تنهض من كبوتها. فهم 
بحكم التعريــف املتداول للثقافــة، أي ما 
تفرزه الفعاليات األدبية والفنية من نشاط، 
هم الذين يصنعــون اجلمال واملتعة في هذه 

احلياة. 
ويقف في مقدمــة هذه الفعاليــات، ذلك 
اجلانب املعني بالبحــث والتحليل، واملقارنة 
واالســتنتاج، والتنظير والتجريــد. والرجال 
الذين شغفوا به، هم الذين بنوا مجد العالم 
املتقدم، وهم الذين شــغلوا الناس، وطوروا 

معارفهم عن هذا الكون. 
وبناًء على هذا االفتراض فقد شــغلنا نحن 
بهذه النظريات، وتعصبنــا لها. ودخلنا في 
معارك جانبية، ونزاعات سياسية، ومناوشات 
فكرية. لكننا لم نحقق شيئاً، ولم نستطع 
أن نحدث أي تغيير يذكر، في حياتنا اليومية. 
وكالعادة انبرى من هؤالء »الرموز« من ينظر 
لهذا اإلخفاق، ويبرر هذا الفشــل. فاألدوات 
التي يحتاجهــا »الرمز« جاهــزة لديه على 

الدوام! 
لكن الواقع أن هناك شــعوباً لم تعن بهذا 
اجلانب، ولم تعر له أي اهتمام. ومع ذلك بلغت 
الذروة في احلضارة، والرفاهية، والوعي. وباتت 
منافساً حقيقياً للشعوب التي أنتجت تراثاً 

ضخماً من األفكار والنظريات والفلسفات. 
إن اليابــان، وكوريــا، وســنغافورة، وتايوان، 
وماليزيا، وســواها من بلدان شرق آسيا، لم 
تنشــغل مثلنا بالنتاج العقلي األوربي. ولم 
تتصارع من أجل املاركســية أو الوجودية أو 
البنيويــة أو املثالية أو الوضعية، أو غيرها مما 
ال ميكن حصره. لكنها عنيت بإنشاء املدارس، 
والورش الصناعية، ومــزارع الغال، وحظائر 
احليوانات واألسماك، وحاولت تقليد املنتجات 
الغربية، حتى باتت فــي أقل من نصف قرن 

منوراً اقتصادية كبرى. 
إن الفاح األمــي الذي يخرج فــي الصباح 
الباكر كل يوم، يحرث األرض، ويسقي الغرس، 
بيده اخلشــنة املعروقة هو صانع ثقافة من 
الطــراز األول. فهو يطور أســاليب العيش، 
ويبتكر وســائل البقاء. وال عجب فمصطلح 
الثقافة نحــت في البدء من اللفظ الاتيني 

للزراعة. 
كما أن العامل املاهر الذي يقف خلف اآللة، 
ويقوم بتشغيلها، ويخرج منها سلعاً وأدوات، 
هو رمز ثقافي كبير. ألنه يسهم في بث روح 
األمل والتفاؤل والقوة في اجملتمع الذي يعيش 

فيه. 
لقد شــغلنا كثيــراً باجلانــب الفكري من 
الثقافة. وبتنا غيــر قادرين على اخلروج منه. 
بل إننــا أصبحنا أكثر ولعاً فيه من أصحابه، 
الذين هجــروا مفرداته، بل وســخروا منها 

أيضاً. 
لنتذكر هــذا ونحن نبحث عن مقعد لنا بني 
األمم. ولنعلــم أن ليس باحلــرف وحده تتقدم 
الشعوب. وأن اجلهد والعرق واجلدية والشعور 
املفعم باملســؤولية، هي الثقافة احلقيقية 
التي نحتاج لها اآلن. وما ســوى ذلك ترف قد 

ال نحتاجه اآلن! 

رموز الثقافة

استلهام الفكرة ولعبة التدوين في »دائرة االوهام« ألياد خضير
دراسة

علوان السلمان

النص الشــعري خلق تعانق فيه 
الــذات املنتجــة ابداعيــا اخليال 
واحللم.. للكشــف عــن خلجات 
النفــس باســتخدام الطاقــات 
عبر  والصوتية  والعقلية  احلسية 
باستثمار  اللغة  يفجر طاقة  بناء 
بنائية  مادة  بوصفها  خصائصها 

لصور ايحائية..
  و)رائحة القرنفل( النص الشعري 
الشــاعرة  انامل  نســجته  الذي 
ســامة الصاحلي باعتماد االيجاز 
واثارة اخليال عبر اجملاز احملكي املعبر 
عن حلظة التوهج والكشــف عن 
رحلــة بحث عن املعــادل الروحي 
بها  متر  التــي  النفســية  لازمة 
الذات الشــاعرة هاجسا مرتبطا 

بوجودها..
             امــي تركتني في اول ايام 

العيد
              لم استطع رؤية االراجيح

             كنــت خلــف عباءتهــا 
الضائعة في الطريق

            ابكي...
            اوصلتها حد بقايا الليل

             وودعتني

  فالنص الشعري يندرج حتت باب 
واملشهدي  تارة  الوصفي  الســرد 
الدرامي تــارة اخــرى.. فضا عن 
مراوحة بنيته اجلدلية بني)احلضور 
الضديــة  والغياب(..الثنائيــة 
التي يقــوم عليها النــص والتي 
في  التحول  تعميق  في  تســهم 
احلــال واالحــوال منــذ اللحظة 
..).. تركتنــي  االســتهالية)امي 

التي تعتمد الزمن الفعلي احلركي 
انعــكاس احلالة  القائــم علــى 
التي  الشــاعرة  للذات  النفسية 
تكشف عن التفاعلية بني )النص/

الــذات( والذات اجلمعــي االخر مبا 
ونـــداء خفـي..  وجع  يحمله من 
العاطفـة  وحـــرارة  صـــدق  مع 

وقــــوة
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املعنــى الذي اضفــى طابع احلزن 
املبالغــة  بأســاليب  املشــحون 
التي هي)ثمــرة من ثمرات االبداع( 
للتدليل على عظم الفاجعة التي 
يشير اليها باعث احلالة النفسية 
للكشــف عن حالة شــعورية.. 
فضا عــن التجاء الشــاعرة الى 
االســتعارة املكنية لتشــخيص 
االشــياء)الوحش يتخفــى فــي 
راســي( من اجل التجســيد في 

املعنويــات وبث احلركة واحلياة في 
املوجودات..

                حني سالتهم اين امي؟
                قالوا سترجع عن قريب..

                كان الوحــش يتخفــى 
في راسي

                كوابيس
                يخبئ صور امي

                يوما اراها شاحبة الوجه
                ويومــا فرس تنهب موج 

الريح
                لكنها مذبوحة االحام 

في وسط الطريق
   فالرثاء يسبح في احضان اجلسد 
الشــعري ويشــكل حلقــة من 
االحاســيس  عن  التعبير  حلقات 
اسلوب  باعتماد  الذاتية  واملشاعر 
االســتفهام اجملازي الــذي اضفى 
ما  الداللة  فــي  ايحائية  جمالية 
يجعلهــا تتجــه صــوب االيجاز 
واالقتصاد اللغوي كي حتث اخلزانة 
الفكريــة للتأمل في التيمة التي 
وظفتهــا الشــاعرة متمثلة في 
سلســلة من اآلهــات واجلراحات 
والتذكر واالســتذكار وهي متضي 
الســياقات  ضمن  مرثيتهــا  في 
الشعرية التي تتطاير من جنباتها 
املوت  بعذابات  الشــعرية  الصور 

تقدمي نص  لتتمكن مــن  والفراق 
باأللم  بتفــرده  ومتميز  مفتــوح 

ومكتنز بالرمز..
                   مــن جــاء بالقرنفــل 

الى البيت
                   وترك على سياج الدار
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                   اناء احلناء

                   من قمط اطفال احلارة
                   وقرأ آيات القران االولى
                   وهذب الطلق العسير

                   بالتضرع والتراتيل
                   وسبح باسم اهلل في 

الفجر البهيج
    فالشــاعرة فــي نصهــا تعي 
جتربتها وتدرك هواجس نفسيتها 
املضطربة على املستوى العاطفي 
التي حتاول ترويضها خللق التوازن.. 
التشــبيهية  الصور  بتوظيــف 
املوروثــة عن البيئة فــي عاداتها 
وتقاليدها  في رثائها االستذكاري 
ببنــاء تأملي تفســـــــيري من 
الرؤية  خللق  اللغة/الصورة..  خال 
االبداعيــة لصيغة االنســان في 
ابهــى صوره. فضا عــن معاجلة 
املدلوالت احلســية املتصارعة مع 
الواقــع وخلــق اشــكال خيالية 
واألنساق  وتتفاعل  والرؤى  تتناغم 

املكتظة باحليوية..
               قالوا سترجع عن قريب

               وظــل راســي يدور حني 
يأتي املغيب

               متى تعود...
               عن قريب...
               عن قريب...

    فالنــص يترجــم احاســيس 
الداخلية  الشــاعرة  وانفعــاالت 
بتوظيف  عميقــا  رؤيويا  ابداعــا 
تقانــات فنية منها االســتفهام 
الصامــت( )النــص  والتنقيــط 
الذي يســتدعي املســتهلك كي 
يســهم في بناء النص، فضا عن 
التكرار النمط الصــوتي والداللة 
النـفــــسية التي من خـــالها 

تفـرغ الشاعرة مشــاعرها
25

املكبوتة لتعيــد التوازن بتكرارها 
تشــكل  كونها  قريب(  عبارة)عن 

املرتكز 
البناء  الذي يقوم عليه  االســاس 

الداللي للنص..
الصاحلي  الشاعرة  قدمت  وبذلك 
االنســاني  كيانها  يعبر عن  نصا 
تعبــر عنها  التــي  ومشــاعرها 
احلقيقية  القيمـــة  لتعكـــس 

للروح.

قمح األقفاصرائحة القرنفل وأزمة الذات الشاعرة

صالح ستيتّية .. الماء المحروس البارد ..

نصقراءة

كتابة

غالف الكتاب

5

نسرين كمال

قربان
يحمُل حبيبَته قرباناً
على مذبِح الكلمات
التي شّققها الّزمن

وَخشبة األيام احملترقِة بالعادات
وَاخلوف

وَالّركض احمَلموم
على مذبح النسيان القسرّي

وَاجلليد
الذي يُجّمد املامح.

آه… رقٌص وَزعيٌق عاٍل
في احلقل

صنوٌج تسترق أذيال املوسيقى
وَأفواٌه فاغرة

وَأيادٍ جتّذف في الهواء الشاغر.
هوذا العاشق الغائب

يحمُل معشوقَته
ً مخّدرا

ينّز منه الليل
قطرًة
قطرة.

العاشق يسقط في الدّوامة:
من أنا في هذا الهرج؟
العشيقة تراقص النار

أيتها النار
كوني جسدي

كوني قلبي

ضوء واٍه
يُد برٍق تتامح في احلقل

صوٌت يعلو
صوت يحبك خيوط الغناء:
تعال يا معشوقي األجمل

تعال
النارُ بيُتنا العالي

النارُ جسُدنا املّتِسع.
يحمل حبيبته فوق أكفِّ اللحظات.

املصطفاة
أنا املرأة املصطفاة

أقفز من هاويٍة ألخرى
َكطائٍر بِنصف أجنحة

سقط عنُه الوقت
لُينِبت قمًحا في األقفاص.

يُاحقني الليل بِضلوعه املكسورة
كي أحتفي أخيرا بكل انكساراتي

أمام ضوٍء ُمرتعش.
من فرط املرآة

تُسّميني اخلدعة
تُسّميني السم

من فرِط جسدي املوزَّع عيوناً
فوق سرِّ قلٍب بعيد

ّكني. تصقلُه السِّ
تُسّميني احلياة

ألّنني خط الّتماّس مع التماعاِت املوت.
أنا املرأة املصطفاة

ياحقني احمَلْو
أجيء َكرْعشٍة

لَم جتئ.
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منوعات

اكتشاف حفرية لضفدع عمره مليوني سنة
اكتشــف علماء أرجنتينيون بقايا لنوع من الضفادع كان يعيش 

في أميريكا اجلنوبية قبل نحو مليوني عام.
قــال فيديريكو انيــوالن، الباحث في املعهــد األرجنتيني للعلوم 

الطبيعية: »ال نعرف الكثير عن ضفادع مرحلة ما قبل التاريخ«.
وأضاف الباحث »الضفادع تتأثر كثيراً بالتغيرات املناخية والبيئية، 
لذا تشــكل مصدرا مهمــا للمعلومات لفهم املنــاخ في هذه 

العصور«.
حفريــة الضفدع مت العثور عليها على عمــق 44 مترا خالل حفر 
بئر مياه في ســان بيدرو على بعد 180 كم شمال بوينس آيريس.
وأضــاف الباحث »مت العثور على عظمة عضد كائن برمائي صغير 
جدا مختلف عــن العالجيم والضفادع الســاكنة لألشــجار«.
وكشــف الباحثون أن البنية اخلاصة للعضد الذي مت العثور عليه، 

متنح الكائن ليونة كبيرة للقيام بحركات ووثبات سريعة.
وأمت انيوالن »يشكل االكتشاف مساهمة كبيرة في علم احلفريات 

باألرجنتني«.

دراسة تكشف تأثير اإلنترنت على المسنين
اكتشف علماء سويســريون أن االستعمال املتكرر لإلنترنت عند 
كبار السن من الرجال، في املقام األول، يساعد على وقف التدهور 

املعرفي.
ووفقا للدراسة العلمية املنشورة في » Scientific Reports«، التي 
شــارك فيها 900 شــخص،  اجتازوا اختبارا إدراكيا مرتني بفاصل 

ست سنوات.
وجمع العلماء معلومات حول عدد املرات التي استخدم املشاركون 
فيها اإلنترنت، باســتعمال مقياس من الصفر )لم يتم استخدام 
اإلنترنــت مطلقا( إلــى أربعة )اســتخدامه كل يــوم ملدة ثالث 
ســاعات أو أكثر(. باإلضافة إلى ذلك، أخذوا في االعتبار بياناتهم 

الدميوغرافية، والتعليم والوظائف وهل هناك نشاط عقلي أم ال.
ومن أجل قيــاس الوظائف املعرفية، قدم العلماء للمشــتركني 
اختبارا يجب فيه ربط 25 نقطة ببعضها بعضا بأســرع ما ميكن 
ودون أخطــاء بترتيب تصاعــدي. كما ُطلب من املشــاركني في 
 L إلى A التجربــة اجلمع بني األرقام من واحد إلــى 13 واحلروف من

بترتيب تصاعدي وترتيب أبجدي.
وتبني أنه كلما كان الشــخص يســتخدم اإلنترنت أكثر، كان من 
األسهل جتاوز كال االختبارين، أي أن قدراته املعرفية أعلى من أقرانه 
الذين لم يســتخدمو اإلنترنت أبدا. عالوة علــى ذلك لوحظ هذا 

الشيء عند الرجال بشكل رئيسي.

كمامة يمكن استعمالها  إلى ما ال نهاية
كشــفت إيطاليا النقاب عن أول كمامة في العالم حتمل اســم 

»Drop Mask« ميكن استخدامها إلى ما ال نهاية.
وقالت اجلهــة املنتجة: »إنه بعــد أن أصــدرت منظمة الصحة 
العامليــة واحلكومات الوطنيــة وإدارات األقاليم توجيهات جديدة 
الســتخدام الكمامات في ظل املرحلة 3، حلماية الناس أنفسهم 
من خطر العدوى من فايروس كورونا، تأتي هذه الكمامة ملساعدة 
احترام قواعد التباعد االجتماعي، إذ ميكن إعادة اســتخدامها إلى 

أجل غير مسمى«.
وأوضحت أنها بدأت بإنتاج وتسويق الكمامة بكامل طاقتها بعد 
حصولها على التراخيص الالزمة.وأشارت بحسب »روسيا اليوم« 
إلــى أن الكمامة املصنوعة في إيطاليــا بالكامل متتاز بتصميم 
مبتكر مريح على شــكل قطرة، ميكن إعادة استخدامها بشكل 
ال نهاية لــه، وقد مت اعتمادها كجهاز طبــي من فئة 1، وحصلت 
على براءة اختراعها شركة صقلية من حيث التصميم واالبتكار 

الصناعي ومنوذج املنفعة.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد :

ميكن أن يكون للقلق الشــديد 
بشأن املستقبل أو التركيز على 
مشــاكلك، نتائج خطيرة على 
صحتــك في املســتقبل، وفقا 
لدراســة جديدة من كلية لندن 

اجلامعية.
ووجدت الدراســة، التي شملت 
السلوك  ومراقبة  الدماغ  مسح 
علــى 360 شــخصا، رابطا بني 
والتدهور  الســلبي  التفكيــر 
زيادة  إلــى  باإلضافة  املعرفــي، 
املرتبطني  البروتينــني  كميــات 

مبرض ألزهامير.
وقالــت كاتبة الدراســة ناتالي 
النفسية  الطبيبة  مارشــانت، 
وكبيــرة الباحثــني في قســم 
الصحة العقلية في كلية لندن 
»إن  »إنسايدر«:  ملوقع  اجلامعية، 
الفهــم األفضل خملاطــر اخلرف 
أمر حيوي لتحســني التدخالت 
الدراسة  هذه  ونتائج  العالجية. 
تقدم املزيد مــن الدعم ألهمية 
الصحــة العقليــة التي يجب 
أخذها فــي االعتبار عند فحص 

اخلرف«.
حاليــا  األطبــاء  ويســتخدم 
والفحوصات  الدماغ  فحوصات 
ولكن  اخلرف،  الختبــار  املعرفية 
الصحــة  مشــاكل  فحــص 
من  جــزءا  يكون  قــد  العقلية 

العالجات السريرية املستقبلية 
األولى. املراحــل  للمرضى فــي 
وارتبط التفكير املتواصل ببعض 
في  البروتني  بتراكم  املوضوعات 

الدماغ.
وملدة عامني، مت تتبع 360 مشاركا، 

جميعهم فوق سن 55، بحثا عن 
السلبي،  التفكير  ســلوكيات 
ومعظمهم مــن البيض، و73% 
اإلناث.وشــملت  مــن  منهــم 
ســلوكيات التفكير الســلبي 
تلــك، القلق املســتمر بشــأن 

املستمر  والتفكير  املســتقبل 
بشأن مشاكلهم أو عواطفهم. 
وقام املشاركون مبلء استبيانات 
والقلق  االكتئــاب  أعراض  حول 
ومت تقييــم وظائفهم املعرفية. 
الذاكرة  الوظائف  هذه  وشملت 

واللغة ومدى االنتباه.
وخضــع أكثر بقليــل من ثلث 
للتصويــر   )113( املشــاركني 
في  البوزيترون  بإصدار  املقطعي 
الدماغ، الذي كشف عن رواسب 
بروتينات تاو وبيتا أميلويد، وهي 

عالمــات حتذيريــة يبحث عنها 
األطباء الكتشاف مرض ألزهامير 

في مراحله املبكرة.
األشــخاص  أن  الباحثون  ووجد 
الذيــن لديهــم أمنــاط تفكير 
ســلبية أكثر تكرارا كانوا أكثر 
في  البروتينات  لتراكــم  عرضة 
أدمغتهــم. وهؤالء األشــخاص 
أيضا معدالت  لديهم  أنفسهم 
املعرفي.ويعد  للتدهــور  أعلــى 
والقلق مــن عوامل  االكتئــاب 
ألزهامير،  ملــرض  املعروفة  اخلطر 
لكــن هذه الدراســة تســعى 
لشــرح األســباب الكامنة وراء 

ذلك.
ويشــير الباحثون إلى أن فحص 
بها  يفكر  التي  السلبية  الطرق 
والقلق،  باالكتئــاب  املصابــون 
قد  التي  املــدى  واآلثــار طويلة 
يكون لها، قد يفسر سبب بقاء 
والقلق مــن عوامل  االكتئــاب 
املشــارك  املؤلف  اخلطر.واقترح 
غايل شيالت،  الدكتور  للدراسة 
من جامعة كايــن نورماندي، أن 
مثل  العقلي  التدريب  »ممارسات 
التأمل قد تســاعد فــي تعزيز 
من  تخفف  بينمــا  اإليجابيــة 
املرتبطة  العقلية  التنظيمــات 

بالسلبيات«.
وهنــاك حاجــة إلــى مزيد من 
إذا كانت هذه  البحث لفهم ما 
النتيجة عاملية، خاصة بالنسبة 

للمجموعات العرقية األخرى.

متابعة الصباح الجديد :
إنه وقت صعب بالنسبة إلبراهيم 
صالح الذي يعمل ضمن الطاقم 
الطبــي، فيقضي أغلــب نهاره 
جنوب  الناصرية  في  مبستشفى 
العراق فــي رعاية مرضى فيروس 
كورونا، لكنه يرّفه عن نفسه في 
اجلاذبية،  حتدي  مبمارســة  املساء 
وهو فــن دقيق هو ضبــط توازن 

أشياء يضعها فوق بعضها.
ويتمثل هذا الفن في التمكن من 
ضبط توازن األشياء بتثبيتها فوق 
بعضها البعض، دون اســتخدام 

مواد الصقة. 
تدريب  ويتطلــب ذلك ســاعات 

طويلة وتركيزاً عالياً جداً، لضبط 
الثقل عند نقطة التوازن.

وميارس صالح هواية حتدي اجلاذبية 
األرضية هذه منذ أربع ســنوات، 
ويقول إنــه املمارس الوحيد لهذا 
بتمثيل  ويحلم  العراق.  في  الفن 
بــالده فــي مســابقات دوليــة 

وتسجيل رقم قياسي.
وقال صالح: »قبل أربع ســنوات، 
رأيــت فنان تــوازن عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعي. لقد بدأت 
ممارسة شيء من هذا القبيل في 
الصعوبات  بعض  واجهت  املنزل. 
األولى.  األشــهر  في  البداية  في 
ولكــن مــن خــالل املمارســة 

والتدريــب، متكنت مــن التغلب 
على املصاعب. 

واصلت التدريب ملدة ست ساعات 

األول هو  اليوم. كان عملــي  في 
التي  الزجاجية  القواريــر  موازنة 

استمرت حوالي نصف ساعة«.

وأضاف: »بعد تفشــي الفيروس، 
متكنت من التعامل مع عملي في 
موازنة  في  وهوايتي  املستشفى 
األشــياء ألنها حتتــاج إلى تركيز 
املؤسســات  في  وعملــي  عال، 
الطبية التي يحتاج فيها املريض 
إلى رعاية استثنائية. لذا، ميكنني 
التعامــل معهم والتوازن بينهم 

دون أي عقبة«.
وتابــع: »الفنانــون قليلــون في 
العالم. العــراق ليس لديه أحد. 
لذا، متنيــت أن أكون أول من ميثل 
العراق في هــذا الفن. التوازن هو 
الفيزيــاء. ولكن حتــى لو كانت 
لديــك قواعــد فيزيائيــة، فلن 

تســتفيد. لذا، ما هو ضروري هو 
التطبيق واملمارسة«.

مصطفــى  صديقــه  وقــال 
)صالــح(  »إبراهيــم  العبــودي: 
كأصدقاء  وبدأنا،  طموح.  شــاب 
وشــباب فــي دعمه مــن خالل 
القنــوات التلفزيونيــة، ومواقع 
لذلك،  االجتماعــي.  التواصــل 
العالم.  في  اآلن  معروف  إبراهيم 
ســيتمكن اآلن من التنافس مع 

اآلخرين«.
وســجلت محافظة ذي قار التي 
تقع بها الناصرية 68 حالة إصابة 
جديــدة بـ«كوفيــد19-«، يوم 7 

حزيران.

عراقي يحلم برقم قياسي عالمي في تحدي الجاذبية 

التفكير بسلبية يؤدي إلى مرض ال عالج له

معلومة

شارع حيفا  »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد :
األميركية،  أعلن علماء في جامعة تكساس 
العثور علــى حفريات حلشــرات يبلغ عمرها 
مئات املاليني من الســنوات، في جزيرة كيريرا 
اإلســكتلندية، لتكون بذلك أقدم أثر معروف 

حلشرة حتى اآلن.
وأوضــح العلماء أن عمر تلــك األحافير يقدر 
بنحــو 425 مليون عام، في اكتشــاف يلقي 
الضــوء على تطور احلشــرات والنباتات الذي 
رمبا حــدث بســرعة أكبر ممــا يعتقد بعض 
اخلبراء، وفقا للنتائج التي نشرت في صحيفة 

»هيستوريكال بيولوجي«.
وقال مايكل بروكفيلد، الباحث املشــارك من 
كلية »جاكســون« لعلــوم األرض بجامعة 
»يو تي أوســن«، إن احلشــرات أحدثت »قفزة 
كبيرة« فيما يتعلق بالتطور، وفقا لتصريحات 
نشــرتها شــبكة »فوكس نيــوز« اإلخبارية 

األميركية.
وتابع: »يبدو أن هناك تطورا سريعا من الوديان 
اجلبلية، وصوال إلى األراضــي املنخفضة، ثم 

إلى جميع أنحاء العالم بعد ذلك«.
وقــال بروكفيلد إنه »قد تكون هناك حفريات 
أقدم من احلشــرات والنباتــات لكن لم يتم 

العثور عليها بعد«.وكانت إسكتلندا مسرحا 
لكشوف أحفورية أخرى، حيث اكتشف خبراء 
مؤخرا على ســبيل املثال »أرض الديناصور« 
على جزيرة ســكاي قبالة الساحل الشمالي 

الغربــي للبالد.وفي عــام 2018، أعلن علماء 
احلفريات أيضا عن اكتشــاف بصمة ديناصور 
نــادرة للغايــة، عمرها 170 مليــون عام في 

إسكتلندا.

العثور على أقدم حشرة في العالم

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيــزي برج السرطان،حماســك ميكنك من 
العمل بنجاح من خــالل فريق، كما ميكنك 
ترك عالمتــك بهدوء إذا قمــت بإجناز املهام 
مع اآلخرين. لكــن تذكر أن جناح اجملموعة هو 

األهم وليس األنا اخلاصة بك.

عزيزي بــرج العذراء،في اجملمــل، أنت متر بفترة 
اســتقرار، وبإمكانك اآلن البــدء في أعمالك 
بذهن صافي وصحة جيــدة. في نفس الوقت، 
سوف تستمتع بيوم حيوي، لكن يجب التفكير 
في أن األشياء لن تظل هكذا سهلة بال نهاية.

عزيزي بــرج اجلوزاء،هذا احلماس املكتشــف 
حديًثــا كان يتــم التعبير عنــه في املاضي 
بتردد. أخيــرًا، ميكنك ترك املاضي وراء ظهرك 
والتطلع إلى املستقبل. ال تخف من التخلص 

من كل ما يعوقك.

عزيزي برج امليــزان، أنت حتمل حمالً ثقيالً من 
املشكالت؛ ابدأ بتخفيف األثقال عن كاهلك، 
وإال فســوف تســتمر املصاعب في الزيادة. 
يجب أن تصل إلى استراتيجية في التعامل 

مع التحديات املهنية واخلاصة.

عزيزي بــرج القوس،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تســاءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج احلوت،لقد وصلت إلى حائط ســد 
في الوقت احلالي، ويبدو أن ال شيء يحرز تقدًما 
وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر مثل هذه 
األوقات اختبارًا لقوة إرادتك، وسوف يتضح لك 

قريًبا أهمية املضي قدًما في خططك.

التي تصادفها  الدلو،تتزايد املشاكل  برج  عزيزي 
في مسارك، ولذلك احرص على عدم نفاذ مواردك 
البدنية والنفسية. تأَن في حتديد املشاكل التي 
متثل حًقا إعاقة في مسارك وتستحق التفكير 

فيها وتكريس طاقتك في مواجهتها.

عزيزي برج الثــور،روح الفريق التي تتمتع بها 
واضحــة اليوم ألنك تضــع االحتياجات أوالً، 
وهذا ما يالحظه زمالؤك. إذا استمريت هكذا، 

فسوف يعتبرونك القوة الدافعة. 

عزيزي برج األسد، أنت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفســك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
ونتيجة  باحليوية واحلماس،  أنك مفعًما  كما 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك.

عزيزي برج العقرب،كل الشــواهد تشير إلى 
أن املشروع اخلاص بك ليس على وشك السير 
قدًما في الوقت القريب. سيستوجب عليك 
قريًبا، مواجهة عدد من العقبات واإلخفاقات 

أكثر من ذي قبل، ولن حترز أي تقدم.

عزيزي برج اجلدي،  على الصعيَدين اجلسماني 
والعقالني، أنت تشــعر بأنــك صحة جيدة 
وأنك متفق مع ذاتك. أنت تســتمتع باألمور 
التي تقوم بها وتريد اقتســام هذه التجارب 

مع من هم قريبون منك. 

الجديالدلو

عزيزي بــرج احلمل، اليوم أنــت متفق أخيرًا 
مع ذاتــك، وهذا يتضــح لآلخرين من خالل 
ســلوكك. في العمل، ســوف يطلب منك 
النصيحة، وكذلك احلال في حياتك  الزمالء 

اخلاصة.  

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة

بغداد ـ  الصباح الجديد

ستريشكو  الســلوفيني  رفض 
املنتخــب  مــدرب  كاتانيتــش، 
العراقــي، مواجهــة منتخــب 
أوزبكســتان وديا يوم 8 تشــرين 
األول املقبــل، فــي العاصمــة 
األوزبكيــة طشــقند. وكانــت 
لالحتــاد  التطبيعيــة  الهيئــة 
العراقــي لكــرة القــدم تلقت 
خطابــا رســميا مــن االحتــاد 
األوزبكي يطلب فيه إقامة مباراة 

ودية جتمع املنتخبني.
خوض  رفــض  كاتانيتش  لكــن 
املباراة، لكونها سترهق الالعبني 
أثنــاء الســفر، فضال عــن بُعد 
وهوجن  أوزبكستان  بني  املســافة 
العراق  ســيواجه  حيــث  كوجن، 
منتخبها هناك يوم 13 تشــرين 
األول املقبــل حلســاب اجملموعة 
اآلسيوية  التصفيات  من  الثالثة 
املزدوجة. وطالــب املدرب بإقامة 
مبــاراة باملوعــد احملــدد ألجندة 
املنتخبات  أحــد  مــع  الفيفــا، 
القريبــة مــن هوجن كــوجن، كي 
أجواء  علــى  الالعبون  يتمــرس 
الطقــس، وكذلــك لتســهيل 
الســفر قبــل خــوض املبــاراة 

الرسمية.
التطبيعية  الهيئــة  وفاحتــت   
لالحتاد العراقي عددا من االحتادات 
في شرق آسيا لالتفاق على مباراة 
ودية مــع أحــد منتخباتها في 
الثامن من تشــرين األول املقبل، 

وبانتظار املوافقات الرسمية.
العراقي  املنتخب  مدرب  وشــدد 
الســلوفيني  القــدم،  لكــرة 

على  كاتانيتــش،  ستريشــكو 
خلوض  الالعبــني  عــودة  ضرورة 
رســمية،  تنافســية  مباريــات 
منافســات  إلغاء  بعد  خصوصاً 

املوسم الكروي احلالي.
وقال رئيس الهيئــة التطبيعية 

القدم،  لكــرة  العراقي  لالحتــاد 
الســيد إياد بنيان في بيان نشره 
هاتفيا  اتصــاال  إن  الكــرة  احتاد 
كاتانيتش  املــدرب  مــع  جمعه 
املنتخب  مستقبل  عن  للحديث 
الوطنــي، الســيما بعــد إلغاء 

املوســم احلالي بســبب فيروس 
كورونا.

رحــب  كاتانيتــش  أن  وبــني 
بفكرة إقامــة البطولة  كثيــراً 
تســاهم  التــي  التنشــيطية 
وكذلك  لألندية،  حقيقي  بإعداد 

لالعبــي املنتخب بشــكل جيد 
لالســتحقاقات املقبلــة، لكون 
سيســتفيدون  الالعبني  جميع 
من هذه البطولــة بعد انقطاع 
خلمســة أشــهر كاملــة عــن 
القدم.وأوضح:  كرة  منافســات 

»مدرب منتخبنا الوطني سيقدم 
منهاجه الرسمي، وذلك لتحضير 
اآلســيوية  للتصفيات  املنتخب 
باالســتفادة  املزدوجة.ومطالبته 
من أيام الفيفــا إلقامة املباريات 
الودية، وإعادة الالعبني إلى أجواء 
هكذا مباريات قبل االســتحقاق 
أمام هوجن كوجن خالل  الرســمي 

تشرين األول املقبل.
وكشــف بنيان عن رغبة املدرب 
العراق  إلى  باحلضــور  كاتانيتش 
بأقرب وقت ممكــن متى ما تعود 
حركــة الطيــران بــني الــدول، 
عن  نفســه،  بالوقت  كاشــفاً، 
تواصله مع أغلب العبي املنتخب 
وذلك  احلاليــة،  الفتــرة  خــالل 
لإلطالع على تدريباتهم، ومتابعة 
مبارياتهم الرسمية فيما يخص 

الالعبني احملترفني.
وســاند االحتــاد العراقــي لكرة 
املصابــني  الرياضيــني  القــدم، 
بفيــروس كورونا املســتجد عبر 

موقعه الرسمي.
وجــاء ذلك خالل نشــر صورهم 
مكتوب عليهــا عبارات حتفيزية.

الرياضيني  بركــب  التحــق  وقد 
املصابني مــدرب الفئات العمرية 
عسل  حتســني  النفط  نادي  في 
ليصبــح عدد الرياضيــني الذين 
بعد  أربعة  الصحي  احلجر  دخلوا 
واحلكم  زاخو علي هــادي  مدرب 
علي كرمي ومــدرب حراس مرمى 
الصاالت  لكــرة  العراق  منتخب 
حسني شالل.وتأتي مبادرة االحتاد 
معنوياتهم  لرفع  صورهم  بنشر 
واملراهنة علــى الروح املعنوية ملا 
تأثير في شفاء املصابني  لها من 

بفيروس كورونا.

السلوفيني كاتانيتش يرفض مواجهة أوزبكستان وديا
اتفاق لتجديد العقد االتحاد العراقي يدعم الرياضيين المصابين بكورونا

بين رادان وأربيل

إلغاء بطولة إيفيان 
لجولف السيدات

عمان يواجه
 األردن وديا

بغداد ـ  الصباح الجديد 
أكدت إدارة نادي أربيل اتفاقها مبدئيا مع 
املدرب الكرواتي رادان جاســانني لتجديد 
العقد للموسم املقبل.وقال مصدر مقرب 
من اإلدارة أن إدارة نادي أربيل أبدت رغبتها 
في جتديد العقد مع املدرب رادان للموسم 

املقبل«.
وأردف: »املــدرب أبدى اســتجابة للعرض 
وعبر عن ارتياحه فــي مهمته مع النادي 
ولديه رغبة في اســتكمال املشــوار في 
املوســم املقبل«.وأشــار إلــى أن جتديد 
العقد متوقف على االتفاق النهائي على 
املستحقات املالية للموسم امللغى بقرار 

من الهيئة التطبيعية.
وتنتظــر األندية توجيهات حتديد نســبة 
العقد التي ســتمنح، عبر اتفاق جماعي 
سيتم التوافق عليه بني األندية والالعبني 

والطواقم الفنية.
يشــار إلى أن رادان ســبق أن عمل مدربا 
ألربيل قبل عدة مواســم، وجتمعه عالقة 

طيبة بإدارة النادي.

باريس ـ وكاالت
أعلــن منظمون إلغــاء بطولــة إيفيان 
للجولــف، وهــي واحدة مــن البطوالت 
اخلمس الكبرى للسيدات، بسبب جائحة 
كوفيــد19-.وكان مــن املفتــرض إقامة 
البطولة فــي منتجع إيفيــان للجولف 
في فرنســا خالل الفترة 23-26 متوز قبل 
تأجيلهــا قبــل ذلك إلى الفتــرة 6-9 آب 
بســبب إجراءات العزل العــام ملكافحة 

فيروس كورونا.
قيود  الغموض بخصوص  اســتمرار  ومع 
السفر واإلجراءات احلكومية للعزل العام، 
قالت اللجنة املنظمة إنها ترى أن ظروف 
إقامة »بطولة آمنة« غير متوفرة وبالتالي 

قررت إلغاء املسابقة.
وقال فرانك ريبــو رئيس البطولة في بيان 
إنه من املنتظر إقامــة بطولة إيفيان في 
2021.وحتــى اآلن يبقــى موعــد بطولة 
بريطانيــا املفتوحة للجولــف، وهي من 
البطــوالت الكبرى، خــالل الفترة 23-20 
آب في أسكتلندا.وتأجلت باقي البطوالت 
الكبرى، وكلها تقام في الواليات املتحدة، 

إلى وقت الحق من العام اجلاري.

مسقط ـ وكاالت
أعلن االحتاد العماني لكرة القدم عن إقامة 
مباراة ودية في 7 تشــرين األول القادم في 
مســقط، بني املنتخــب الوطني ونظيره 
األردني.  ويســتعد املنتخبان الســتئناف 
التصفيات املزدوجة لكأسي العالم 2022 

وآسيا 2023. 
وتعــد مواجهة املنتخــب األردني مهمة 
جدا على صعيــد التحضير لرجال املدرب 
الكرواتــي برانكــو إيفانكوفيتش والذي 
يأمل فــي أن يقود منتخــب األحمر إلى 

كأس العالم ألول مرة في تاريخه. 
وأشار االحتاد العماني، في بيان نشره عبر 
حســابه الرســمي على موقع التواصل 
االجتماعــي »تويتــر«، إلــى أن املواجهة 
األولى للفريق في التصفيات ستكون في 
طاجيكستان مبواجهة أفغانستان بتاريخ 

13 تشرين األول املقبل.
العماني  املنتخــب  يواجــه  فــي حــني 
نظيره القطري، خالل 12 تشــرين الثاني 
بأحد مالعب الســلطنة، قبــل أن يواجه 
بنجالديــش فــي داكا يــوم 17 من نفس 

الشهر.

اخلميس 11 حزيران 2020 العدد )4431(

Thu. 11 Jun. 2020 issue (4431(

مباراة سابقة للعراق

7

تقرير 

ميونيخ ـ وكاالت:

ألفريد شرودر، مدرب هوفنهامي،  صار 
تاســع مــدرب يفقــد منصبه في 
الــدوري األملاني »بوندســليجا« هذا 
املوسم بعدما أعلن النادي رحيله عن 
أول  نيكــو كوفاتش،  وكان  منصبه، 
املدربــني الراحلني عن مناصبهم في 
بنهاية  املوسم،  خالل  البوندسليجا 
ميونخ  بايــرن  تدريب  في  مشــواره 
فــي 3 تشــرين الثانــي 2019، وقد 
حل مكانه هانــز فليك. كذلك رحل 
أخيــم بيرلورزر عن تدريب كولون في 
، ليخلفه كاركوس  الثاني  9 تشرين 
جيســدول، كما رحل ساندرو شوارز 
عــن تدريب ماينز في اليــوم التالي، 

وحل مكانه بيرلورزر.
وفي 27 من نفس الشهر، رحل أنتي 
كوفيتش عــن تدريب هيرتــا برلني، 
وجرى تعيني يورجن كلينسمان خلَفا 

2020، رحل  29 كانون الثاني  له.وفي 
فريندهيلم فونكل عن تدريب فورتونا 
روسلر،  أوفه  دوسلدورف وحل محله 
ثم رحل كلينسمان عن تدريب هيرتا 
برلــني في 11 شــباط ، وحل مكانه 

ألكسندر نوري.
تدريب  شــميت،  مارتني  ترك  كذلك 
أوجسبورج في 9 آذار ليخلفه هايكو 
هيرليــش ثم رحل ألكســندر نوري 
عن تدريب هيرتا برلني في 9 نيســان 
، وحل مكانــه برونو الباديا.ولم يعلن 
هوفنهــامي بعــد عن اســم مدربه 

اجلديد.
بوروســيا  طموحــات  وانتعشــت 
املركز  الذي يســعى إلحراز  دورمتوند 
الثاني في الــدوري األملاني، مع عودة 
تدريبات  إلــى  رويس  القائد ماركــو 
الفريــق، بعد تعافيه مــن اإلصابة.
وشــارك رويس مــع زمالئــه في ما 
وصفه الفريق بأنــه »مران خفيف«، 
وأعلن النادي أنه سيشارك في أغلب 

األيام  في  للفريق  التدريبي  البرنامج 
املقبلــة، حيث يتطلع إلــى العودة 

للمنافسات.
وكان رويــس قــد جــرى تبديله في 
املبــاراة التي خســرها دورمتوند أمام 
فيردر برمين في فبراير/شــباط املاضي 
ضمن منافســات كأس أملانيا، بسبب 
مشــكلة في العضلة الضامة، لكن 
لم يجر تشخيص حالة إصابته بدقة.

وقبــل 4 مراحــل من نهايــة الدوري، 
يتأخــر دورمتوند بفــارق 7 نقاط خلف 
بايرن ميونخ املتصــدر، ويتفوق بفارق 
أربع نقاط أمــام اليبزج صاحب املركز 
الثالــث، وســيخوض مباراته املقبلة 

أمام فورتونا دوسلدورف.
دورمتوند، مزاحمة  بوروســيا  نادي  قرر 
تشيلســي علــى أحــد أهدافه في 
سوق االنتقاالت، خالل الفترة املقبلة.

وذكرت شــبكة »ســكاي ســبورت 
أملانيا«، أن دورمتوند ينافس البلوز على 
ضم جيرسون، العب وسط فالمنجو 

البرازيلي، هذا الصيف. وجذب صاحب 
الـ23 عاًمــا أنظار الناديني بعدما كان 
العناصر األساســية لفالمنجو  أحد 
في مشــواره نحو الظفر بلقب كأس 

ليبرتادوريس العام املاضي.
 ودخــل دورمتونــد فــي محادثات مع 
بيرتولوتشي، وكيل الالعب،  جيوليانو 
الفترة  مثلما فعل تشيلســي فــي 
األخيرة، حملاولة التوصل التفاق مبدئي 
وأفادت الشبكة  التعاقد معه.  بشأن 
بأن ســعر جيرســون يبلغ حوالي 35 
مليون يورو، وهــو في متناول الناديني، 
برغــم األزمــة االقتصادية؛ بســبب 

جائحة فيروس كورونا.
 وســبق لالعب البرازيلي خوض جتربة 
احترافية في أوروبا، إذ انضم إلى روما 
عام 2016، قبل إعارته بعد عامني إلى 
 ،2019 اإليطالي.وفي صيف  فيورنتينا 
حترك فالمنجو نحــو العب فلومينزي 
البرازيل مقابل  إلى  األســبق إلعادته 

11.8 مليون يورو.

ألفريد شرودر.. مدرب هوفنهايم تاسع ضحايا البوندسليجا
دورتموند يستعيد سالًحا مهًما قبل لقاء دوسلدورف

ألفريد شرودر مدرب هوفنهامي

بيروت ـ وكاالت
قال أمين الشامي أمني الصندوق 
اجتماع  إن  اللبناني،  األنصار  في 
الهيئة اإلدارية للنادي كان مثمرًا 

للغاية.
الكروي  نشاطه  األنصار،  وأطلق 
عصــر اليــوم الثالثاء، ملوســم 
عن  غــاب  حيــث   ،2021-2020
التماريــن، قلــة مــن الالعبني، 
بسبب ما كشفه مدرب األنصار 

بأنهم خارج حساباته.
وأكد الشــامي ، أن الشــراكة 
الوهاب  عبد  العراقي  املدرب  مع 
إدارة  وأن  مســتمرة،  الهيل،  أبو 
النادي تتطلع لبقائه مع الفريق 
الوهاب  عبد  "قرار  األخضر.وتابع 

عن  باالســتغناء  الهيــل  أبــو 
مناقشته  جرى  الالعبني،  بعض 
اإلدارية".ونوه  اجللســة  خــالل 
"ســيتم االجتماع مــع املدرب 
اخملتلفة،  النظر  لطرح وجهــات 
إدارة األنصار تتمســك بالنجوم 
الشــباب مــن أجــل منحهم 
املستقبـــل  فــي  الفرصــة 

القريـب". 
موضــوع  أن  الشــامي  وأكــد 
التعاقــدات مع العبــني جدد، مت 
تأجيلــه ملا بعد عودة النشــاط 
عدة  لبحث  باإلضافــة  الكروي، 
أمــور تتعلق بتنفيــذ تعليمات 
يخص  فيما  اللبنانــي  االحتــاد 

الوقاية من كورونا.

مدريد ـ وكاالت
 Region of بطولــة  اختتمــت 
 Valencia Tennis Challenge
االســتعراضية للتنس، دون فائز، 
بعد إلغــاء املبــاراة النهائية بني 
روبرتــو باوتيســتا وأليكــس دي 
مينياور بســبب ســوء الطقس، 
األولى في  البطولة هــي  وكانت 

إســبانيا التي تقام عقب جائحة 
فيــروس كورونا املســتجد، الذي 
أوقف املنافسات الرياضية بشتى 

أنواعها منذ آذار املاضي.
وكان باوتيســتا ودي مينياور، قد 
فازا بــأول مواجهتني لكل منهما 
كإعداد  تأتي  التــي  البطولة  في 
ضمن التحضير ملنافسات رابطة 

بابلو  أمــام  للمحترفني  التنــس 
أندوخار وبابلو كارينيو.ومع انطالق 
هطلت  للنهائي،  األولى  اجملموعة 
أمطار غزيرة وثلوج، مما أجبر على 
تأجيل اللقــاء مرتني قبل أن تقرر 
اللجنة املنظمة إلغائه بشــكل 
نهائي عقــب تدهور حالة امللعب 

الترابي.

أبو الهيل مستمر مع األنصار اللبناني
لندن ـ وكاالت

وجــه مــدرب فريق مانشســتر 
القدم  لكــرة  اإلجنليزي  ســيتي 
الكالتشــيو  صــوب  بوصلتــه 
املنتخب  أحد جنوم  الســتقطاب 
اجلزائري، بهــدف ضمه إلى جنوم 
امليركاتو  فتــرة  البرمييرليغ خالل 
املقبلة.ويســعى  الصيفيــة 
غوارديــوال إلمتام صفقــة انتقال 
الذي  ناصر،  بن  إسماعيل  الدولي 
يبلغ من العمــر 22 عاما ويلعب 
في صفوف ميــالن اإليطالي في 
أســرع وقــت بهــدف دعم خط 
وســط املان ســيتي خاصة بعد 
إظهــاره مهارات مميــزة مع نادي 
مونت  إذاعة  الروسونيري.وأكدت 
بالتواصل  قام  غوارديوال  أن  كارلو 
مع الدولي بن ناصر، الســتطالع 
رأيــه حــول الرحيل مــن ميالن 
واالنضمــام إلى صفــوف قلعة 

االحتاد.
ويعتبر مدرب مان سيتي بن ناصر 
مبثابة حصان طروادة، إذ سيمنحه 
احلرية في التدويــر وزيادة خياراته 
الثنائي  وإراحة  امللعب،  في وسط 
إلكاي غوندوجان ورودري، باإلضافة 
إلى تعويض رحيــل النجم دافيد 
ســيلفا، كما يعتبره اســتثمارًا 

للمستقبل بحكم صغر سنه.
وكان قــد انتقــل بن ناصــر إلى 

املوســم  مطلع  ميــالن  صفوف 
اجلاري قادما من إمبولي بعقد ميتد 
حتى نهاية حزيــران 2024 مقابل 
16 مليون يورو، حيث أظهر قدرات 
مميــزة بقميص روســونيري خالل 
مبختلف  فيها  شــارك  مباراة   23
البطــوالت.إال أن عقــد بن ناصر 
عن  لرحيله  جزائيا  شرطا  يشمل 
ميــالن مقابل 50 مليــون يورو مما 
يعني أن الروســونيري حقق ربًحا 
خياليــا بقيمة تبلــغ أكثر من 3 
أضعاف ما دفعه قبل عام للتوقيع 

مع الالعب.
وارتبــط بــن ناصر هذا املوســم 
باالنتقال إلى باريس سان جيرمان 
ومانشستر سيتي، عقب الظهور 
بشــكل مميز رفقة الروســونيري. 
حيث كشــفت صحيفة ليكيب 

الــدوري  بطــل  أن  الفرنســية 
خط  لدعم  يســعى  الفرنســي 
الدولي اجلزائري  الوسط، ويرى في 

اخليار األمثل.
ووفًقــا ملوقــع »فــوت ميركاتو« 
الفرنســي، فإن سان جيرمان قدم 
عرضه األول لضــم بن ناصر قبل 
شهر بقيمة 30 مليون يورو، لكنه 
لم يكشف فيما إذا كان سيقوم 
بدفع الشــرط اجلزائــي مليالن من 

أجل االستغناء عن بن ناصر.
جديــر بالذكــر أن بــن ناصر كان 
ناشــئي  فريق  لصالــح  يلعــب 
 2015 أرســنال اإلجنليزي في عام 
ومن ثم ارتدى قميص نادي أرليس 
الفرنسي، لينتقل إلى الكالتشيو 
إمبولي  صفــوف  إلى  باالنضمام 

عام 2017.

بن ناصر على رادار غوارديوال

ختام بطولة استعراضية للتنس 

ابو الهيل

بغداد - وكاالت
شهدت السنوات املاضية، العديد 
من األهداف التي ال تنسى، وغيرت 
مسار لقاءات وحسمت بطوالت، 
لتظل خالــدة في أذهان اجلميع.و 
هدف«،  »قصة  سلســلة  ضمن 
نرصد أبــرز األهداف التي ما زالت 
كرة  أذهان مشجعي  في  حاضرة 
هذا  في  الضوء  القدم.ونســلط 
التقرير، على هدف خالد مشــير 
في شباك الطلبة، مما منح لقب 
الــدوري العراقي لدهــوك، على 

النحو التالي:
كان   2010-2009 موســم 
اســتثنائًيا لفريــق دهوك، حيث 
الطلبة،  من  الدوري  لقب  خطف 
أقيمت  التي  النهائية  املباراة  في 
الدولي. الشــعب  ملعــب  على 

دهوك حل ثالًثا في دور اجملموعات 
بعــد أربيــل والقوة اجلويــة، أما 
نظيره الطلبة تصدر مجموعته.

وبعــد جتــاوز دوري النخبة، تأهل 

الطلبة للنهائــي بعد فوزه على 
أربيــل، أمــا دهوك صعــد على 

حساب الزوراء.
األفضليــة كانــت مــن نصيب 
دهوك، الذي جنح في هز الشباك 
في الدقيقة 82، عن طريق القائد 

خالد مشير.
الهدف جاء من ركلة حرة نفذها 
مهنــد ناصــر، وحــاول مدافعو 
الطلبــة إبعــاد الكــرة، لكنها 

وصلــت أمام خالد مشــير الذي 
سدد بنجاح داخل شباك احلارس 
كان  دهوك  علي مطشــر.تتويج 
مفاجًئــا، ألن الفريــق لــم يكن 
مرشــًحا لبلوغ املباراة النهائية، 
لكن املدرب باســم قاســم جنح 
في صنع توليفة مميــزة من أبناء 
اإلدارة  دعــم  واســتثمر  املدينة، 
بشكل مثالي ليقود الفريق نحو 

حصد اللقب.

دهوك يفوز بدرع الدوري ويجهض حلم الطلبة

نادي دهوك

بن ناصر



اعالمية  وســائل  أفادت 
تركية ان مسلسل "إبنة 
بطولة  مــن  الســفير" 
التركيــن  النجمــن 
نســليهان أتاغول وأجنن 
أكيوريك مت بيعه الى أكثر 
من 35 دولة من ضمنهم 
و  تشــيلي  و  اســبانيا 
بوليفيــا  و  األرجنتــن 
وغيرهــا، نظــرا للنجاح 
في  يحققه  الذي  الكبير 
العربي.  والعالــم  تركيا 
وكان عاد فريق عمل "إبنة 
مدينة  إلــى  الســفير" 
"موغــال" ملتابعة تصوير 
األول  املوســم  حلقــات 
توقفهم  بعد  العمل  من 

ألكثر من شهرين بسبب 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
ملواجهــة فيروس كورونا، 
وبدأ التصوير يوم األربعاء 
أن  املتوقع  املاضي، ومــن 
اجلديدة  احللقــة  تُعرض 
15 من شهر  منه في الـ 
حزيران احلالي، بحسب ما 

اشارت إليه املصادر.

النجمــة مادونا  فاجــأت 
املتظاهرين مبشاركتها في 
 Black Lives" إحتجاجات
Matter"، فــي لندن أمس، 
على الرغم من أنها تعاني 
مــن إصابة فــي الركبة، 
تســتند  وهي  وظهــرت 
يترك  ولم  العكازات.  على 
الفرصة،  هــذه  املعجبون 
إال والتقطــوا العديد من 
التذكارية معها،  الصــور 
ووجهوا هواتفهم احملمولة 
لترقــب خطــوات مادونا، 
التــي قــررت املشــاركة 
برغم  اإلحتجاجــات،  في 
حالتها الصحية. يُذكر أن 
املشاهير،  من  كبيراً  عدداً 
املســيرات  في  شــاركوا 

بالواليــات  اإلحتجاجيــة 
ضد  األميركية  املتحــدة 
العنصريــة، بعــد مقتل 
جورج فلويــد، ذي األصول 
األفريقيــة، علــى يد أحد 
ومنهم  الشــرطة،  رجال 
أديــل وباريس جاكســون 
وأريانا غراندي وماديســون 
بيروتايغا وكورتني ستودن، 

وهالزي وبن أفليك.

على  كثيرة  تغييرات  طرأت 
مسلســل "رامو" للممثل 
التركــي مراد يلــدرمي، من 
ذلك.  اســباب  معرفة  دون 
مــن  القصــة  فانتقلــت 
اضنة الى اســطنبول، وثم 
يلماز  الكاتــب  انفصــال 
شــاهن واخملرج ياغيز الب. 
وانفصــال بعض من ممثلي 
ممثلن  وانضمام  املسلسل، 
ُجــدد، ومــن املقــرر البدء 
اجلديدة  احللقــات  بتصوير 
فــي منتصف شــهر متوز 
مراد  ان  ذكره  اجلدير  املقبل. 
يلدرمي تعرض مؤخرا للكثير 
من اإلنتقادات، وذلك بسبب 
التعامل  في  إســتخفافه 

كورونا.  فيروس  إنتشار  مع 
تــداول  بعد  ذلــك  وجــاء 
مقطــع فيديــو ظهر فيه 
يلــدرمي يقف وســط عدد 
غفير مــن أهالــي مدينة 
فيها  صــّور  التي  "أضنة" 
عدد من حلقات مسلسله 
"رامو" والذين يرغبون بأخذ 

الصور التذكارية معه.

نسليهان أتاغول

مراد يلدريم

مادونا

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

في تعقيبه على مقال لي طرح صديقي الدكتور نصير 
املهاجــر الى املانيا منذ نهاية الســبعينيات من القرن 
املنصرم، تســاؤال يشــغل عقول الكثير من املهتمن 
بحــال واحوال هذا الوطــن املنكوب، اال وهــو؛ ملاذا لم 
تنهــض النخب الوطنية والدميقراطيــة ودعاة احلداثة 
مبهمة تأســيس أحزاب ومنظمات مهنية تســد فيها 

الثغرات التي حصلت بعد التغيير ربيع العام 2003؟
مثل هذه االسئلة التي تستدعي دور "النخب" تدعونا 
للتعــرف على ما حل بهذه الشــريحة قبل "التغيير" 
داخــل الوطــن وخارجــه، لنفهــم مغزى ســلوكها 
ومواقفها. لن نكشف سرا عندما نضع هذه الشريحة 
على رأس قائمة اهتمامات النظام املباد ومؤسســاته 
القمعية واملتخصصة مبسخ البشر، فمن لم تفلح في 
سوقه الى اصطبالتها متت تصفيته ومن جنى من مثل 
تلك املصائر الذ بالصمت واالنشغال بهموم واهتمامات 
ال تقلق سدنة ذلك الطاعون السياسي والقيمي الذي 
عصف بالتضاريس املمتدة من الفاو لزاخو. اما الناجون 
من تلك احملرقة )نخب اخلارج واملنافي( فقد تكفلت بهم 
شــروط احلياة في تلك املنافي واحزاب وكتل املعارضة 
املتنفذة فيها، لينتج عن كل ذلك خلطة نخبوية يعجز 
عــن فك طالســمها فرويد ويونغ بجــالل قدرهما في 

مجال النفس البشرية.
ومن االهمية مبكان االشــارة الى ما صــدر من بيانات 
وقوائم باســماء املئات من تلك "النخب" التي سخرت 
اقالمها ومواهبها خلدمة اجلالد ومغامراته التي حولت 
حياة العراقين الى سلسلة من الكوابيس؛ كانت فزعة 
املتها مناخات احلماســة ووغف العنفوان الذي رافق 
حلظة استالم شحطات اطفال بغداد لراس الصنم في 
ساحة الفردوس، اذ سرعان ما تالشى بعد سلسلة من 
احلمالت املمنهجة لقوى الــردة، ادت الى ما نحن عليه 
اليوم من تيه وتشرذم وهوان. في تصفح سريع خلارطة 
اخمللوقات التي تســللت الى سنام التنظيمات املهنية 
والنقابيــة واحلزبية وما طفح مــن "منظمات اجملتمع 
املدنــي" وغير ذلك من الكيانــات والتيارات واجلماعات؛ 
سنتعرف على نوع املسارب وحجم الكارثة التي طوقت 
حقبة "التغيير" وما انتهت اليه من مآالت. لذلك لم مير 
وقت طويل حتى افرز املشهد االصطفافات احلقيقية، 
والتي تعكس حال واحوال اجملتمع وقدراته البائسة في 
شتى اجملاالت املادية والقيمية، والتي حاول البعض من 
"االفندية" القفز فوقها عبر سلســلة من ســكراب 
املشــاريع املتخصصة بالطبخ السريع للمراحل والتي 
انتهت الى حيث املســتقر املعــروف ملثل هذه الدقالت 

الرغبوية.
هــذه اللوحة امللتبســة واملتشــائمة لــم تعدم من 
محــاوالت فردية ونشــاطات مغايرة، ســعت بكل ما 
لديها مــن امكانات ومواهب كي تؤســس ملســارات 
تتواصل مع أفضل ماعرفه تاريخنا احلديث، من تقاليد 
للنشــاط السياســي الوطني والدميقراطي، وهي ما 
زالت حتى هذه اللحظة محــدودة االمكانات والتأثير، 
مقارنة مع نفــوذ قوى ومصالح وعقائــد تغولت زمن 
النظام املباد ومع ورثته احلاليــن، من الذين ال يختلف 
الكثير منهم عن اسالفهم بسكراب الرسائل اخلالدة 
واملمارســات والقيم. ان مهمة التأسيس لوالدة احزاب 
وطنية ودميقراطية وســط هذا الكم الهائل من طفح 
"االحزاب" والكيانات )أكثر من مئتي كيان وفقا لبيانات 
مفوضية االنتخابات( وما تبقى من ديناصورات االحزاب 
التقليدية؛ يجعل منها مهمة عســيرة ولكن ليست 
مستحيلة، وســيكون على رأس ما حتتاجه كي تخط 
بدايــات جادة لها؛ هو وعي حقائق هذا املشــهد والذي 
اشرنا الى بعض من ســماته العامة، بعيدا عن اوهام 
وحذلقات "االفنديــة" ومن ثم الهمة واملثابرة والنفس 

الطويل لتحويله الى واقع..  

ومضــة

تساؤالت صديقي المغترب

احالم يوسف
يتــردد كثيرون منا عنــد اتخاذ قرار 
بشــأن امر ما، جراء ســؤالن: هل 
ســيكون القرار صائبا؟ هل سأندم 
فيما بعد ألننــي اتخذته؟ ورمبا تغزو 
اذهاننا اســئلة اخرى جراء ذا التردد 
الذي يعد مشــكلة يعانــي منها 

كثيرون.
فــي اجلانــب االخــر هنــاك بعض 
اتخاذهم  عند  حازمن  االشــخاص 
قرارا معينــا حتى وان لــم يكونوا 

واثقن من صواب اخلطوة؟
يقول الباحث في الطب النفســي 
ان  التردد:  بشــأن  النقاش  هشــام 
االســرة وطبيعة البيئة التي ينشأ 
بنحو  مســؤولة  الشخص  داخلها 
كبير عن غرس هذه الصفة، فكلنا 
نالحظ ان االهل غالبــا ما يضعون 
اوالدهم مبوضع املقارنة مع اقرانهم 
سواء اقارب او اصدقاء، ما من شأنه 
زعزعة ثقتهم بأنفســهم، والثقة 
بالنفس اســاس لصنع الشخصية 
ومــن هنا يظل االبنــاء خائفن من 
التي لن تكون من  الفشل واملقارنة 

صاحلهم.
وتابــع: حتــى موضــوع اختيارنــا 
للدراســة وهذا ما يفعله الغالبية 
منــا، يريــد الطبيب مــن ابنائه ان 
يكونوا اطبــاء واحملامي كذلك.. الخ، 
ومن هنا يعاني االبناء في قراراتهم، 
ألنهم يعتمــدون على االهل النهم 
ابنائهم  داخــل  االهل" عــززوا  "أي 
القرارات  باتخــاذ  االفضــل  بانهم 

عنهم.
االهالي  بعــض  ان  النقــاش  يقول 
يظنون انهــم باملقارنة مع غيرهم 
االفضل،  فعــل  على  يحفزونهــم 
واضــاف: يحتاج االهل الى تصحيح 
ما بــدأوه مع ابنائهم، فالشــخص 
املتردد يحتاج الى زرع الثقة بنفسه 

وبقراراتــه، بــأن نناقشــه بشــأن 
نحســب  جدوال  ونضع  املوضــوع، 
وعلينا  والســلبيات،  االيجابيات  به 
التأكيد له بأن اتخاذ القرار اخلاطئ ال 
يعني انه فاشل او غير مسؤول، بل 
سبب لتعلم شيء جديد، يساعدنا 
مســتقبال على تصحيح اخلطأ ما 
يجعله مسترخ اكثر، الن التوتر احد 

اهم اسباب التردد.
وتابع: يجب ان نعلم جميعا، ان القرار 
املثالــي نادر، حتــى وان كان صوابا، 
لكننــا عادة نختــار االفضل منها، 
فالتردد يعني ان هناك اكثر من قرار 
بعض  هناك  راســنا.  داخل  يتزاحم 

ثقافة عالية  االهالي ممن ميتلكــون 
وخبــرة كافية للتعامل مع ابنائهم 
يستشــيرون  صحيحة،  بطريقــة 
اطفالهم حتــى وهم بعمر اخلمس 
ســنوات باختيار املالبس، او اغراض 
منهم  ويطلبــون  شــراءها،  ينوون 
االفضــل  باختيــار  مســاعدتهم 
واالجمل، تســاعد هــذه الطريقة 
على تعزيــز الثقــة بالنفس بنحو 
كبيــر، فــان كان قادرا علــى اتخاذ 
قرار يخص والــده ووالدته فهو قادر 
جدا على اتخــاذ قرار يخصه. علينا 
ايضا ان نعلمه بان القرارات املتخذة 
حتى مــن قبلهم طــوال حياتهم 

لم تكــن صحيحة دائمــا، لكنها 
كانت االفضل حلظــة اتخاذ القرار، 
وان اكتشفنا عدم صوابها فهذا ال 
يعني نهاية العالــم، علينا ان نركز 
كثيرا على هذه اجلملة.. "ال شــيء 
يحدث ويكون سببا بنهاية العالم" 

اذن فكل شيء قابل للتصحيح.  
ذكر النقاش ان تشجيع االبناء على 
التحدث عن مخاوفهم بشــأن قرار 
معن ميكن ان تسهم بتشجيعهم 
على اتخاذ القــرار الصحيح، وميكن 
احيانــا ان نقــرر بــدال عنهم لكن 
بطريقة ذكية جتعلهم يظنون انهم 

هم من اتخذ القرار.

الصباح الجديد - وكاالت:
يعيــد بــرج إيفــل فتــح أبوابه في 
اخلامس والعشــرين من يونيو اجلاري 
بعد إغالق دام ثالثة أشهر، أمام الذين 
سيســمح لهم فقط بالوصول إلى 
الطابــق الثاني، مع وضــع الكمامة 
اإللزامي ابتداء من سن احلادية عشرة، 

والصعود فقط عبر الساللم.
وقالت الشركة املشغلة لهذا املعلم 
الشــهير، الذي أغلــق أبوابه في 13 

مارس املاضي عبر موقعها االلكتروني 
"بعد إغالق اســتمر أكثــر من ثالثة 

جائحة  إطــار  في  أشــهر 
 ،- 1 9 فيد كو

وهي أطول 
ة  فتــر
ق  غــال إ

منــذ 
ب  حلــر ا
العاملية 

الثانية سيعيد برج إيفل فتح أبوابه 
أمــام اجلمهــور فــي 25 يونيو عند 

الساعة العاشرة صباحا.
وأوضحت أن عدد الزوار ســيكون 
محددا فــي الباحة والطوابق، 
وســيعتمد اجتــاه للتنقل 
مع صعود عبر الســاللم 
الشــرقية، ونــزول عبر 

الساللم الغربية.
الشــركة  وأضافــت 

"ســتبقى القمة مغلقة في الوقت 
الراهــن لتجنــب االكتظــاظ فــي 
املصاعــد املؤدية مــن الطابق الثاني 
القمــة، وهي أصغر مســاحة.  إلى 
وستســتقبل القمة الــزوار مجددا 

خالل الصيف".
وسيعلن إعادة العمل ببيع البطاقات 
عبــر اإلنترنت "قريبا"، مع تشــجيع 
الزوار على شراء البطاقات من املوقع 

اخملصص لها.

برج إيفل يستقبل زواره

التردد ليس خطيرا فال شيء
 يحدث ويسبب نهاية العالم

الصباح الجديد - وكاالت:
املصريــة  الفنانــة  أعلنــت 
احتفالها رســميا  نيللي كرمي، 
عمر  األعمال  لرجل  بخطبتها 
إسالم في جو عائلي، بحضور 
اقتصر على افراد من االسرتن 
مبدينة اجلونة، التزاما بإجراءات 
التباعــد االجتماعــي ملنــع 

تفشي فيروس كورونا.
التي  الصور  أن  نيللي  وأكدت 
نشــرت عبر حســابها مبوقع 
دقائق  بعد  كانت  إنســتغرام 
مــن انتهاء حفل اخلطبــة، وتوقعت اجراء 
مراســم الزفاف بنهايــة عطلة الصيف 

احلالــي، بعــد االطمئنان على انتهــاء جائحة 
كورونا.

يذكر أن أنباء الزواج طاردت نيللي كرمي األسبوع 
املاضي وتردد إنها تزوجت سرا من رجل األعمال 
عمرو إسالم الصديق املقرب للنجم عمرو دياب، 
بعد عالقة حب اســتمرت سبعة اشهر حيث 
تعرفا في حفل خاص لدياب ودينا الشــربيني، 
ووقف رجل األعمال بجوارها في أثناء خضوعها 
جلراحة عاجلة إلزالة ورم حميد من وجهها في 

أميركا.
وسبق لنيللي كرمي الزواج مرتن األولى بعمر 17 
عاما وأجنبت ولدين هما كرمي ويوسف، والثانية 
من خبير التغذية هانــي أبو النجا وأجنبت منه 
ابنتن هما سيليا وكندة ومت الطالق عام 2015.

نيللي كريم تعلن خطبتها رسميا 
والتزامها التباعد االجتماعي

الصباح الجديد - وكاالت:
َفًقد أغنى 500 شــخص في العالم منذ 
بداية عــام 2020، وحتــى األن ما يقارب 
بحســب  دوالر  التريليــون 
"بلومبيــرج"  مؤشــر 
للمليارديــرات، والذي 
مــن   %  16 يعــادل 
ثرواتهــم  صافــي 
وذلك  اإلجماليــة 
انهيــار  نتيجــة 
أســواق البورصــة 
وانخفاض  العاملية 
النفــط  أســعار 
الصناعات  وتراجــع 
من  املتزايد  للهلــع 

انتشار وباء كورونا.
العالم  أثرياء  وخسر 
األسبوع  نهاية  في 
يوم  وخالل  املاضي 
مليار   331 واحــد 
وتصــدر  دوالر 
األعمال  رجــل 
نســي  لفر ا

"برنار أرنو "، قائمة اخلاسرين بـ 9.5 مليار 
دوالر .

كما خسر "جيف بيزوس" اغنى رجل في 
العالم 8.1 مليــار دوالر من ثروته ليحتل 
صدارة أثرياء العالم بثروة 111مليار دوالر، 
والتهمت اخلسائر 65 مليار دوالر من ثروة 
مليارديرات روسيا منذ بداية العام احلالي 
النفط  ترتيــب عمالقة  2020. وتراجــع 
األميركي هارولد هام، وشيلدون أديلسون 
بعد  للمليارديرات  بلومبيرج  في مؤشــر 

االنخفاض الكبير الذي شــهده أســعار 
النفــط العاملــي. اذ خســر شــيلدون 
أديلسون، ما يزيد عن ربع ثروته منذ بداية 
العام والتي قدرت بـ11.7 مليار دوالر، فيما 
خســر هارولد هام نصــف ثروته في يوم 
واحد. وشــهدت قائمة بلومبيرج ألثرياء 
العالم تقلص الفارق بن ثروة بيل جيتس 
وجيف بيزوس لتصل إلى تســعة مليار 
دوالر ليحتل بيل جيتس املركز الثاني بن 

أثرياء العالم بثروة 102 مليار دوالر .

الصباح الجديد - وكاالت:
 يلجأ الكثيرون إلى ارتداء مالبس النوم 
ســاعات طويلة من اليوم للشــعور 
مبزيد من الراحة وزاد األمر ســوَءا مع 
انتقال فئة كبيرة من املوظفن للعمل 

من املنزل.
النفســية  الصحة  خبــراء  وأشــار 
ان اخلطــوة الســابقة تتســبب في 

التأثير ســلبياَ على أدمغتنا وحالتها 
النفســية ، حيث تساعد على شعور 
الدماغ بالكسل ما يتسبب في تراجع 

إنتاجية العمل.
كما تتسبب ارتداء البيجامة لساعات 
طويلة مــن النهار علــى فقد تقدير 
مباشر  بشــكل  تؤثر  فاملالبس  الذات 
علــى احلالة النفســية للشــخص، 

و فقدان الشــعور مبتعــة العمل، ما 
إحساس  يختلف  عندما  واضحاً  يبدو 
الشخص عند العمل مبالبس رسمية 

والعمل مبالبس النوم أو مالبس 
اعتيادية.

إلى جانب ما ســبق ابرز 
ارتداء  تأثيــر  اخلبــراء 
طــوال  البيجامــة 
ســاعة  على  اليوم 
النوم اذ يتسبب في 
إحــداث خلل كبير 
اجلسم  ساعة  في 
جيــة  لو لبيو ا
الداخلية متسبباً 
فــي حــدوث ارق 
فــي  واختــالل 
املزاجية  احلالــة 

للشــخص 
علــى  ومهــدداً 
املــدى الطويــل 

لصحتــه 
العقلية.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعنوان  أيام حملة  منذ  انتشرت 
#BlackOutTuesday عبر مواقع 
إطار  في  االجتماعــي،  التواصل 
املنتشــرة  العنصرية  مناهضة 

في بعض الواليات األميركية. 
حاولــت ، ســيدتان تعمالن في 
مجــال صناعة املوســيقى في 
أميــركا " جميلة توماس وبريانا 
حدث،  مبــا  التنديد  أجيمنــج" 
مؤكدين أن صناعة املوســيقى 
لها إيرادات تصل مليارات الدوالر 
وتعتمــد علــى املواطنــن ذوي 
البشر السمراء بشكل أساسي، 
مــا دفعهما إلى اتخــاذ موقًفا 

داعًما ملواجهة العنصرية..  

وقرر صنــاع املوضــة التضامن 
معهم فــي مواجهة العنصرية 
في إطــار احلملــة العاملية، من 
خالل التبــرع باألموال ملنظمات 
تواجــه العنصرية، وهو ما دعت 
و    Fendi، Valentino« دور:  لــه 
مبعاقبة  مطالبــن   ،»Versace

الضباط املسؤول. 
األزيــاء  دور  بقيــة  تضامنــت 
 Chanel« وأبرزهــا:  العامليــة 
 - celine - prada - Dior -
Carolina Herrera«، معبرين عن 
املناهضة  احلملة  تضامنهم مع 
للعنصرية والظلم الذي يواجهه 
أصحاب البشــرة الســوداء في 
أميــركا والعالم، وهو ما حاولت 

عنه  التعبير   Gucci دار 
عبر صفحتها الرسمية 
على إنســتغرام، داعية 
واحلب  املســاواة  إلــى 

ومناهضة العنصرية. 
كبــار املصممن العرب 
دور  لهــم  كان  ايًضــا 
اهمهم  احلملــة  فــي 
وإيلي  شــقرا  جــورج 
صعــب وربيــع كيروز، 
أشــهر  من  وغيرهــم 

حيث  العرب،  املصممن 
صور  بعضهــم  نشــر 
، في  أليادي متشــابكة 

إطــار دعمهــم ملناهضة 
العنصرية.

أثرياء العالم يفقدون قرابة 
التريليون دوالر في 2020

ارتداء البيجامة طوال اليوم
 يهدد صحتك العقلية والنفسية

صناع الموسيقى والموضة ينضمون 
حمالت لمواجهة العنصرية
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