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رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

 ُ بـسـم اهلل الرحمن الرحيم، كل
 ِ منْ عليها ـفـانٍ .ويبقى وجهُ ربك
ذو اجلـالِ  واالـكـرامِ، صدق اهلل 

العلي العظيم
بقلوب يعتصرها األلم، وحسرة 
توجع الوـجـدان فقد الوـسـط 
الرياضي العراقي املدرب الكروي 
املـعـروف علي ـهـادي أثر إصابته 

بوباء كورونا.
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
الوطنيــة العراقيــة، رئيـسًـا 
واعضاءً، يقدمون أصدق التعازي 
لــذوي الراحل وعائلتــه وأحبته 
ّ وعا، ان  وذويــه داعني اهلل، ـجـل
يورده جنانه اخلالدات ومينح ذويه 
عزمية الصبــر ويلهمهم نعمة 

السلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.
وتـقـدم وزير الـشـباب والرياضة 
عدنــان درـجـال بـ أـحـر عبارات 
التعازي واملواـسـاة الــى عائلة 
الفقيد الاعب الدولي الـسـابق 
واملدرب علي هادي، والى االوساط 
الرياضية برحيله ـجـراء اصابته 
بجائحة فيروس كورونا املستجد، 
داعيا الباري ـعـز وجل ان يتغمد 
املرـحـوم بواـسـع رحمته ويلهم 
اهله وذوية الصبر والـسـلوان، انا 

هلل وانا اليه راجعون
وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم 
آل خليفة رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم، النائب األول لرئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
عن حزنه العميــق لوفاة املدرب 

العراقي الراحل علي هادي.
وتوفي ـهـادي )اجلمـعـة( متأثرا 
بإصابتــه بفيــروس كورونــا 
املـسـتجد.وقال االحتاد العراقي 

لكرة القدم في بيان للصحفيني 
إن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة قدم تعازيه احلارة لعائلة 
املدرب الراحل وأسرة اللعبة في 

باد الرافدين، في هذا املصاب.
واـسـتذكر رئيس االحتاد اآلسيوي 
املسيرة املتميزة للفقيد كاعب 
ومدرب ترك بصمات إيجابية في 

العديد من املنتخبــات واألندية 
العراقية، داعيــا اهلل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويسكنه فسيح 
جناتــه ويلهم أهلــه ومحبيه 

الصبر وحسن العزاء.
و نعى نادي العهد، جنمه السابق، 
العراقي علي ـهـادي، إثر إصابته 
بفيــروس كورونا.وتقدمت إدارة 
نــادي العـهـد، وجـهـازه الفني 
والعبيــه بأحر التـعـازي لعائلة 
الفقيد، وللكرة العراقية بشكل 
عام، راجية من املولى عز وجل، أن 
يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 

فسيح جناته.
ولعب ـهـادي، للعهد، موـسـم 
ًــا بأنه لعب  »-1997 1998«، علم
في لبنان ألندية الصفاء، وشبيبة 

املزرعة.
كما لعب ـهـادي ألندية عراقية، 
أبرزها الــزوراء، والطلبة، واجليش، 
قبل االنتقال للتدريب، حيث درّب 
منتخب العراق للناشئني، وفرقًا 
عدة مثــل الـسـماوة، والكرخ، 
والطلبــة، وزاـخـو الــذي كان 

يرأسجهازه الفني عند وفاته.
وتأكدت إصابة علــي هادي، يوم 
السبت املاضي بفيروس كورونا؛ 
حيث مت نقله ملستشفى اخلطيب 
في بغداد، وتوفي اجلمعة عن عمر 

ناهز 45 عامًا.
وتعرض الوسط الكروي العراقي 
لصدمة قوية، بنبــأ وفاة مدرب 
زاـخـو، علي هادي، بـعـد إصابته 
بفيروس كورونا املستجد.وأصيب 
علي هادي بفيــروس كورونا قبل 
أسبوع، ودخل املستشفى، لكن 
الوبــاء لم ميهله طويــاً ليفارق 
احلياة.وقد مثــل علي هادي، كرة 
الزوراء لسنوات طويلة، كما درب 

القوة اجلوية وزاخو.

رئيس االتحاد اآلسيوي ونادي العهد اللبناني
 يعزيان في وفاة  المدرب علي هادي

االولمبية ودرجال ينعيانه والوسط الرياضي يصاب بصدمة ورشة تدريبية لالندية 
واالتحادات الرياضية

يوفنتوس يبلغ 
نهائي كأس إيطاليا

نبيل أنور مدربًا 
للشحانية

اإلسباني تشيريفيال 
من ليفربول إلى نانت

بغداد ـ  الصباح الجديد
عقدت دائــرة التربية البدنيــة والرياضة في 
وزارة الشباب والرياضة، ورشة تدريبية لاندية 
واالحتادات الرياضية عبــر املنصة االلكترونية 

)اوناين( واستمرت ملدة ثاثة ايام.
وحاضر في الدورة التي اقيمت في الـسـاعة 
التاسعة والنصف مساء وحتت عنوان )كيفية 
اعداد االنظمة االساـسـية في املؤسـسـات 
الرياضية( احملاضر حسني جبار.وتهدف الورش 
التدريبية التــي تقيمها دائرة التربية البدنية 
والرياـضـة ـفـي الــوزارة الى تطويــر قدرات 
وامكانيات املاكات العاملة في املؤسـسـات 

الرياضية كافة.

روما ـ وكاالت
أقصى يوفنتــوس نظيره ميان، من الدور نصف 
النهائي لــكأس إيطاليا، ليتأـهـل اليوفي إلى 
املباراة النهائية بـعـد التعادل بنتيجة )1-1( في 

مجموع املباراتني.
وانتهت مباراة اإلياب بالتعادل السلبي )0-0(، إال 
أن يوفنتوس اـسـتفاد من تسجيله هدفا خارج 
األرض في مباراة الذهاب. وـمـن املقرر أن يلتقي 
يوفنتوس مع الفائز من املباراة التي ستجمع بني 

نابولي وإنتر ميان، واملقررة امس السبت.

الدوحة ـ وكاالت
أعلن نادي الـشـحانية، تعيني نبيــل أنور مدرًبا 
للفريق، خلفًا لإلسباني خوسية مورسيا الذي 
انتـهـي عقده مع النــادي بنهاية أيــار املاضي، 
ليكمل أنور، املوـسـم مع الفريق في الشهرين 

املقبلني.
كان أنور، يعمل ضـمـن الطاقم الفني للمدرب 
اإلـسـباني كمـسـاعد له، ولذلك رأت اإلدارة أن 
يتولى ملف الفريق في الفترة املقبلة الصعبة.
ومير الـشـحانية بوضعية صعبــة في بطولة 
الدوري؛ حيــث إنه يحتل املركز األخير في جدول 
الترتيب بـ10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن فريقي أم 
صال، واخلور، وبالتالي هو املهدد األبرز بالهبوط 

للدرجة الثانية.

مدريد ـ وكاالت
انتقل العب الوسط اإلـسـباني بيدرو تشيريفيا 
من ليفربــول االنكليزي بطل أوروبا إلى نانت حتى 
عام 2023، بحسب ما أعلن النادي الفرنسي.وبعد 
نشوء الاعب الهزيل البنية )1,78 م و66 كلغ( في 
نادي فالنـسـيا، انضم إلى أكادميية ليفربول بعمر 
السادسة عـشـرة وخاض بداياته االحترافية مع 
متصدر الدوري االنكليزي راهنــا، قبل إعارته إلى 
ناديني هولنديني في كانــون الثاني 2017 وحزيران 
2018.وبـعـد عودته إلى ليفربول، برز مع فريق حتت 

23 عاما، لكنه لم يظهر مع بطل أوروبا إال نادرًا.
وـقـال الاـعـب البالــغ 23 عاـمـا ـخـال تقدميه 
ّل  للجماهير عبر الفيديو »القدوم إلى نانت يشك
فرصة. من الصعب جدا أن تلعب في ليفربول، وأنا 
كنت بحاجة للـعـب«.وال يزال الاعب املتواجد في 
إـسـبانيا مرتبطا مع ليفربول ألسابيع قليلة ولن 
ينضم فورا لاعبي نانت الذين يستهلون متارينهم 

بدءً من الثاثاء املقبل مبجموعات صغيرة.
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تقرير 

العواصم  ـ وكاالت

افتتــح النـجـم الصربــي نوفاك 
ديوكوفيتش، سلـسـلة البطوالت 
االستعراضية التي ينظمها في دول 
البلقان حتت مسمى »أدريا تور«، تلك 
السلسة التي ـسـتنطلق غدًا في 
صربيا.وعند سؤال ديوكوفيتش في 
املؤمتر الصحفي عما إذا كانت احلياة 
عادت إلــى طبيعتـهـا بإقامة تلك 
البطولــة بحضور جماهيري، أجاب: 
ًا  »الظروف مختلـفـة، ميكننا جميع

الشعور بذلك«.
وتابع: »منلك هنا ضوابط تختلف عن 
الواليات املتحدة على ـسـبيل املثال 
أو بريطانيا، وبالتالــي من الصعب 

التحدث عن معيار عاملي«.
وأـضـاف: »األمر يتعلــق باملنطقة 
بـصـورة أكبــر، ملعرـفـة أي الدول 
التي ستـسـمح بإقاـمـة مثل تلك 
الفعاليــات بحـضـور جماهيــري، 
تلك الــدول التي لديها أرقام أفضل 
)تتعلق بفيروس كورونــا( باملقارنة 

بباقي الدول«.
ّ: »ـفـي املنطقة هنــا تعاملنا  وبني
بنجاح كبير مع فيروس كورونا، نعم 
فقدنا هنا وحول العالم الكثير من 

األرواح وهذا أـمـر مفزع، لكن احلياة 
تسير«.

وأـكـد ديوكوفيتــش بعد ـشـكر 
الاعبني املـشـاركني في البطولة: 
»ـهـذه رـسـالة إيجابيــة، بالطبع 
ميكنك النـظـر لألمر من العديد من 
الزوايــا، ميكنك االنتـقـاد وتقول إن 
األـمـر خطير«.وأردف: »لكن لـسـت 
أنا الشخص املـسـؤول عن قول ما 
هو صحيح بالنسبة للصحة، نحن 
فقط نتبع تعليـمـات احلكومة في 
صربيــا، وإذا كان لدينــا فرصة ملثل 
هذا التجمع، فـهـذه فرصة جيدة«.
وأمت: »نأمل في أن يعود جميع العبي 
التنس إلى املاعب واجلولة قريبًا«.           
وأكد العب التنس اإلسباني، رافائيل 
نادال، أنه من »املهم للغاية« احلفاظ 
على ـعـادات صحية، فيـمـا يتعلق 
بالتعاـمـل مع أـشـعة الـشـمس، 
والذـهـاب بانتـظـام إلــى طبيــب 
األمراض اجللدية، للكـشـف املبكر 

عن األمراض احملتملة.
وذلــك في إـطـار فعاليــات حملة 
تتزامن مع االحتفال، باليوم األوروبي 
للوقاية من سرطان اجللد. وقال جنم 
التنس اإلـسـباني »لطاملا اعتنيت 
بنفـسـي جـسـديا، لكنني أهملت 
بشرتي، دون االكتراث بأنني قد أكون 

عرضة لإلصابــة بأمراض محتملة، 
مثل سرطان اجللد«.

وأـضـاف املصنف الثانــي عامليا »أن 
يخبرك رفاقك عن حجم معاناتهم، 
يجعلــك ذلك تدرك أنه إذا لم تتخذ 

إجراء، فقد يـحـدث ذلك لك أيضا«.
وأردف »آـمـل أن أـكـون ـقـد عرفت 
احلقيقة في الوقت املناسب، وأن أبدأ 
في القيام باألشياء بأفضل طريقة 
ممكنــة، ملواصلــة قضاء ـسـاعات 

طويلة في الشمس«.وهكذا انضم 
نــادال إلى حملــة التوعيــة، التي 
ـشـعارها »حافظ على بشرتك، وال 

تتركها للشمس أبدا«.
وأكد »من املـهـم للغاية أن نحافظ 

على ـعـادات صحية، فيـمـا يتعلق 
بالتعامل مع الـشـمس، وأن نذهب 
إلــى طبيــب األـمـراض اجللديــة، 
نظرا ألنه ـشـخص متخصص في 
تـشـخيص وعاج ورصد األمراض، 
التي ميـكـن أن تـسـببها أـشـعة 

الشمس«.
وأعلــن جنـم التنس السويـسـري 
الـشـهير روجر فيــدرر الذي حصد 
20 لقبــا كبيرا اليــوم األربعاء أنه 
ـسـيغيب عن البطوالت حتى نهاية 
موـسـم 2020 احلالي بعد خضوعه 
لعملية جراحيــة ثانية في الركبة 

قبل أسابيع قليلة فقط.
وعانــى فيــدرر من اإلصابــة خال 
بطولــة أـسـتراليا املفتوحة 2020 
حيث خرج من الــدور قبل النهائي 
أمام الصربي نوـفـاك ديوكوفيتش 

ولم يشارك في أي بطولة من يومها.
وخضع النجم السويسري اخملضرم 
لعملية جراحية في الركبة اليمنى 
في ـشـباط املاضي لكنه أشار إلى 
أنه اضـطـر للخضوع لعملية ثانية 
في نـفـس الركبــة بـعـد تعرضه 
النتكاسة خال إعادة التأهيل بعد 

العملية األولى.
وـقـال فيــدرر )38 عاـمـا( ـعـن ذلك 
»قبل أـسـابيع قليلــة وبعد تعرضي 

النتكاسة خال مراحل إعادة التأهيل 
األولى اضطررت للخـضـوع لعملية 
جراحيــة ثانية باملنظار ـفـي الركبة 
اليمنــى.« وفي ظل توـقـف بطوالت 
تنس احملترفني بـسـبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد حول العالم ال يعرف 
بعد ـعـدد البطوالت التي ـسـيغيب 
عنها فيدرر فعليا في املوسم احلالي.
وكان فيدرر خضع لعملية في الركبة 
في 2016 وغاب بسببها عن النصف 

الثاني لهذا املوسم.
 ولــدى عودته للبـطـوالت في 2017 
لم تكن هنــاك أي آثــار للغياب عن 
املاعب على أدائه وفاز بلقب أستراليا 
املفتوحة لينـهـي صياما عن التتويج 
في البطوالت الكبرى اـسـتمر لنحو 
خمـسـة أـعـوام كما حـصـد لقب 
وميبلدون ـفـي وقت الـحـق من نفس 
الـعـام. وعبر »تويتر« قال فيدرر: »واآلن 
وعلــى غرار ـمـا فعلت قبــل انطاق 
موـسـم 2017 فإنني أخطط لابتعاد 
للفتــرة املطلوبة حتى أـكـون جاهزا 
بنـسـبة 100 في املئــة وحتى أمتكن 
من تقدمي أفضل مـسـتوى.«وأضاف: 
»ـسـأفتقد جمـهـوري والبـطـوالت 
كثيرا لكنــي اتطلع لرؤية اجلميع في 
البطوالت من جديد في بداية موسم 

».2021

إقامة بطوالت أدريا للتنس بحضور جماهيري رسالة إيجابية 
نادال يشارك في حملة ضد السرطان

نادال

قسم االعالم واالتصال الحكومي
استقبل وزير الـشـباب والرياضة 
عدنــان درـجـال، محاـفـظ بابل 
حـسـن املنديل وبحث معه الية 
دعم الـشـباب في جميع اجملاالت 
واشراكهم بانـشـطة وفعاليات 
الــوزارة دون انقطاع برغم جائحة 
كورونــا التــي حولــت التواصل 
الـشـبابي الى التواـصـل الرقمي 
كما شمل اللقاء التباحث بشان 
اجناز ملعب بابل االوملبي واملنشات 
الرياضيــة االخرى وواـقـع االندية 

ومراكز املوهبة الرياضية .
وتـطـرق الوزيــر درـجـال الى اهم 
املشاكل التي يعاني منها قطاع 
الشباب ومنها البطالة واخملدرات 
والتعليــم واالميــة والتـطـرف 
واالرهاب الفكري مـشـيرا الى ان 
املسؤولية التضامنية مشتركة 
مابني الوزارة ومجالس احملافظات 
واملؤسـسـات املدنية واالعام با 
اـسـتثناء من اجل اعادة الشباب 
الــى احضان الوـطـن واحتوائهم 
بطريقة مثلى واكسابهم الثقة 

بالنفس .
وفيما يخص املـشـاريع الشبابية 
الرياضيــة ـفـي احملافـظـة اعرب 
درجال عن امله ـفـي جتاوز االزمة 
االقتصادية سريعا ومعها انتهاء 
خطر كورونــا لتـعـود احلياة الى 
طبيعتـهـا مع ان وزارة الـشـباب 

والرياضة اجلهة الراعية واملسؤولة 
عن تنفيــذ املنـشـات الرياضية 
تتعاـمـل مبوضوعيــة ـمـع ملف 
املنشات حتى في ظل هذه االزمة 
ومللعب بابل االوملبي اهمية خاصة 
مبا يوازي ثـقـل احملافظة جماهيريا 

ورياضيا .
وـشـدد على مد جسور العاقات 
املـشـتركة مع احملافـظـة ملا فيه 
خدمة ـشـبابنا في جميع اجملاالت 
الـشـبابية الرياضيــة وباقصى 
درجات التفاهم والتعاون املشترك 
، منوـهـا ان الــوزارة ـسـتلغي 
جميع االـسـتثمارات التي التلبي 

الطموح.
وثمن محافظ بابل حسن منديل، 
الروح الرياضيــة العالية واحلرص 

الــذي ابداه الوزيــر درجال مؤكدا 
ان جماهير بابل تـكـن للوزير كل 
التقدير واالحترام ملكانته اخلاصة 
في نفوسهم ونحن في احملافظة 
علــى اـسـتعداد دائــم للتعاون 
وحتقيق االهداف املشتركة خلدمة 
ـشـبابنا الـسـيما في املـشـاريع 
الـشـبابية الطموحة التي تؤمن 
لـهـم مـسـتقبلهم وترـفـع من 
امكانياتهم ومواهبهم، موضحا 
ان احملافظة ستعمل بروح التعاون 
واحلرص مع وزارة الـشـباب الجل 
اكمال املاعب واملنشات الرياضية 
في احملافظة ، وشدد السيد الوزير 
ـفـي ختــام اللقاء علــى ضرورة 
دعم نادي القاـسـم ممثل احملافظة 

الوحيد في الدوري الكروي املمتاز.

بغداد - الصباح الجديد
استقطبت األندية العراقية منذ 
تطبيق نظام االحتــراف، العديد 
من الاعبني األجانب، الذين لعبوا 
لـسـنوات في باد الرافدين، ومثل 

بعضهم أكثر من ناٍد محلي.
ويأتي علــى رأس ـهـؤالء، الاعب 
النيجيــري رحيــم أوالبــي، الذي 
بدأ مـشـواره مع الــزوراء، وانتقل 
بــني النـجـف وكربــاء واحلدود 

والصناعات الكهربائية واملصافي.
وفي كل محطة كان أوالبي يترك 
بصـمـة واضـحـة، تدـفـع بعض 
األنديــة األخرى لوضـعـه ضمن 

خياراتها.
وينطبق نـفـس األمر على الاعب 
الغانــي، أكوتــي منـسـاه، الذي 
بــدأ مـسـيرته ـفـي الـعـراق مع 
القوة اجلوية، ثــم انتقل للميناء 
والـشـرطة، وانتهى بــه املطاف 
في املوـسـم املاضي بالصناعات 
الكهربائية، لكنه تعرض إلصابة 

أضعفت حضوره مع األخير.
ويـعـد الاـعـب الـسـوري ـعـاء 
الشبلي، من األسماء التي تركت 
بصمة أيضا ـفـي الدوري العراقي، 
حيــث لـعـب دورا مميــزا مع نفط 
الوـسـط في البطولــة العربية، 
وتألق ـفـي مركز الظهيــر األمين، 

ومثل كذلك النجف وأربيل وزاخو.
ويبرز أيضا في هذا الصدد، السوري 
اآلخر حميد ميدو، الذي مثل القوة 
اجلوية واملينــاء، ومر بفترة قصيرة 
ـمـع النجف، لكنه ـشـكل ثنائيا 
مميزا مع مواطنه عدي جفال، وقدم 

موسما جيدا حينها.

ميونيخ ـ وكاالت
كشف نادي ـشـالكه أنه سيفتقد 
جهود العبه ـسـاليف ساني حتى 
نهاية املوسم اجلاري بسبب اإلصابة 
بتـمـزق عضلي.وإلــى جانــب عمر 
ماـسـكاريل، الذي خـضـع لعملية 
جراحية، وجويدو برجشتالر وسوات 

سيردار، بات ساني رابع العب يتأكد 
غيابه عن ـشـالكه ـفـي املراحل الـ 
4 املتبقية من الــدوري األملاني هذا 
املوـسـم، كما حتوم الشكوك حول 

أمني حارث.
وال يزال ـجـان كلير توديبو، املعار من 
برـشـلونة، يخضع للعاج بـسـبب 

مـشـكلة في أربطة الكاحل، ورمبا 
يسافر إلى املدينة الكتالونية خال 
أيام قليلة ليخضع للفحص مجددا 
ـفـي بلوجرانا.يأتي ذلــك في الوقت 
الــذي يعاني فيه ـشـالكه ومديره 
الفنــي ديفيــد فاجنر ـمـن تراجع 

مخيب لآلمال في النتائج.

شالكه يخسر ساني حتى نهاية الموسم

الشباب والرياضة تبحث آليات
 دعم وإنجاز ملعب بابل األولمبي

أوالبي يتصدر أجانب الكرة العراقية المخضرمين

ملعب بابل االوملبي

اوالبي

رئيس االتحاد اآلسيوي ونادي 
العهد اللبناني يعزيان في 

وفاة المدرب علي هادي
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الصباح الجديد - وكاالت:
طلبت إيران من فرنسا فك تشفير الصندوقني 
األسودين للطائرة األوكرانية التي أسقطتها 
الدفاعات اجلويــة اإليرانية باخلطأ في كانون 
الثاني/يناير املاضي، حســبما ذكرت مصادر 

قريبة من التحقيق.
وقالت املصادر إن املندوب اإليراني في املنظمة 
الدوليــة للطيران املدني في مونتريال ذكر أن 
اجلمهورية اإلســامية طلبت مساعدة من 
الفرنسي  والتحليات«  التحقيقات  »مكتب 
وقراءة  لتحميــل  املدني  الطيران  لســامة 

البيانات اخلاصة بجهاز تسجيل الرحلة.
ونفــت الهيئة الفرنســية ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس برس أن تكون تلقت طلبا في 
هذا الشــأن، لكنها أكدت أنها »مســتعدة 

للنظر في أي طلب« تتقدم به طهران.
وكانت إيران اعترفت بأنها أســقطت باخلطأ 
طائــرة كانــت متوجهــة إلــى العاصمة 
األوكرانية كييف في الثامن من كانون الثاني/

يناير، ما أسفر عن مقتل 176 شخًصا.
وكانت وسائل الدفاع اجلوي اإليرانية حينذاك 
في حالة تأهب قصوى حتســبا لرد أميركي 
على ضربات وجهتها طهران في وقت سابق 
إلى القــوات األميركية املتمركزة في العراق، 
وكانــت بحد ذاتها ردا علــى اغتيال الواليات 
املتحدة القائد العســكري اإليراني قاســم 

سليماني.
األســودان  الصندوقان  يتضمن  أن  ويتوقــع 
معلومــات عــن اللحظات األخيــرة لرحلة 
الطائــرة قبــل إصابتها بصــاروخ أرض-جو 

وحتطمها بعيد إقاعها من مطار طهران.
ودعــت كندا مرارا إيران التــي ال متلك قدرات 
تقنية تسمح لها باستخراج بيانات الرحلة، 
إلى  األســودين  الصندوقني  الــى تســليم 

أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.
وأكدت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية مطلع 
حزيران/يونيو استعداد طهران للقيام بذلك، 
لكنها حذرت مــن أن الصندوقني املتضررين 
بشــدة قد ال يســمحا بتحقيــق تقدم في 

التحقيق.

الصباح الجديد - وكاالت:
 ذكرت شبكة بوليتيكو اإلعامية األمريكية 
يوم اجلمعة نقا عــن مصدرين مطلعني أن 
وزير اخلارجية مايك بومبيو يخطط للســفر 
إلــى والية هــاواي لاجتماع مبســؤولني من 

احلكومة الصينية.
وذكرت بوليتيكــو أن بومبيو، الــذي ينتقد 
الصني بشــدة في عدد مــن القضايا أبرزها 
فيــروس كورونا وسياســتها  وبــاء  موطن 
في هــوجن كوجن ومعاملة األقليــات العرقية 
والدينية، يخطــط للرحلة ”بهدوء“ مضيفة 

أن الترتيبات لم تنته بعد.
ولم ترد وزارة اخلارجية األمريكية والســفارة 
الصينية في واشنطن على طلبات للتعقيب 

حتى اآلن.
وتدهــورت العاقــات بني الواليــات املتحدة 
والصني في الشهور األخيرة إلى درجة إعان 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أن من املمكن 

قطع العاقات.
وقــال بومبيــو الشــهر املاضــي إن الصني 
كان مبقدورهــا احليلولة مــن دون وفاة مئات 
اآلالف من األرواح فــي أنحاء العالم لو حتلت 
بشفافية أكبر بشأن فيروس كورونا واتهمها 

برفض مشاركة املعلومات املرتبطة بالوباء.

ايران تطلب من فرنسا 
تحليل الصندوقين األسودين 

للطائرة األوكرانية 

وزير الخارجية األميركي 
يخطط لمقابلة مسؤولين 

صينيين في هاواي
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الصباح الجديد - وكاالت:

باتت البرازيل ثاني أكثر دول العالم 
املستجّد  كورونا  فيروس  من  تضّررًا 
في عــدد الوفّيــات بعــد الواليات 
املتحدة حيث يُســّجل تدفق جديد 
ملصابني ما يثير اخلشــية من موجة 

إصابات ثانية.
وجتاوزت البرازيل بتسجيلها 41 ألفا 
و828 وفاة منذ بداية تفشي الوباء، 
اململكة املتحدة فــي عدد الوفيات 
بكورونــا املســتجّد. وأكبر بلد في 
أميركا الاتينية يبلغ عدد ســكانه 
الدولة  212 مليون نسمة هو أيضاً 
الثانية من حيث عدد اإلصابات بعد 
الواليات املتحدة مع 828 ألفا و810.

وقال مدير برنامج الطوارئ الصّحية 
العاملية  الصحــة  فــي منظمــة 
مايك راين اجلمعــة إن »الوضع في 
تأّثرت«  الواليات  كّل  البرازيل مقلق. 
بالفيروس. وأضــاف »نظام الصحة 
لــم يبلغ أقصى طاقتــه، لكن في 
بعــض املناطق هنــاك ضغط قوي 

على أِسّرة العناية املرّكزة«.
اليميني  البرازيلــي  الرئيــس  وأثار 
الذي  بولســونارو  املتطــرف جايير 
يقلــل من حجم الوبــاء منذ بداية 
اســتئناف  إلى  ويدعــو  تفشــيه 
األنشــطة االقتصاديــة، جدالً بعد 
طلبه مســاء اخلميس من الشعب 
بالفيديو  املستشــفيات  تصويــر 

للتحقــق من امتائها، مشــككاً 
التنفس واألســرة  بنقص أجهــزة 
في العناية املركــزة، األمر الذي نّدد 
الرعاية  مجــال  في  العاملــون  به 

الصحية.
وأيضــاً في أميــركا الاتينية، بؤرة 
الوبــاء العاملي مع قرابــة 75 ألف 
لت املكسيك  وفاة في اجململ، ســجّ
أعدادها  أســوأ  اجلمعة  وتشــيلي 
يوميــة. وبلــغ العــدد اإلجمالــي 
للوفيات في املكســيك 5222 وفي 

تشيلي 2870.
الفنزويليــة  احلكومــة  وأعلنــت 
إضافي  لشــهر  متديدها  اجلمعــة 
»حال التأهــب« التي أُعلنت في 13 
آذار/مارس للحّد من تفشــي الوباء، 
وهي األساس القانوني الذي يسمح 
تدابير  للســلطات بتمديد فــرض 

العزل.
وبعد أن ُسّجل استقرار في الواليات 
املتحدة، تواجه الباد ) أكثر من 114 
ألف وفاة( ارتفاعاً في عدد اإلصابات 
في واليات اســتؤنف فيها النشاط 
نيسان/أبريل.  من  ابتداء  االقتصادي 
األميركي ستيفن  اخلزانة  وزير  لكن 
منوتشــن أكد أنه »ال ميكننا إغاق 

االقتصاد من جديد«.
السيناريو نفسه يحصل في جنوب 
اإلصابات  عدد  سّجل  حيث  إفريقيا 
ارتفاعاً مفاجئاً بلغ أكثر من عشرة 
آالف في يوم واحد، ما رفع احلصيلة 
اإلجمالية إلى 62 ألفاً اجلمعة، بعد 

أسبوع من تخفيف اجراءات العزل.
أودى وبــاء كوفيد19-  في اجملمــل، 
بحياة 425 ألفا و282 شخصاً بينما 
أصيب أكثر من 7,6 مليون شخص 
فــي العالم، بالفيــروس على وفق 
تعــداد أعّدته وكالــة فرانس برس 
استناداً إلى مصادر رسمية السبت 

عند الساعة 01,30 ت غ.
تواجــه احلكومــات فــي العالــم 

اتهامــات كثيرة بســوء إدارة أزمة 
تفشــي فيروس كورونا املستجّد أو 
بالتأخر في اتخاذ اجراءات الحتوائه.

وفــي إطــار اخملــاوف من تفشــي 
كوفيد19- مجــددا في الدولة التي 
ظهر فيها قبل ستة أشهر، أعلنت 
الســلطات الصينية السبت فرض 
حجر صحي على أحد عشر حيا في 
العاصمة بكني بســبب ظهور بؤرة 

جديــدة للفيروس )ســبع إصابات( 
في ســوق مجاور لها. وكانت بلدية 
اجلمعة ســوقني  أغلقــت  بكــني 
جتاريني وأرجأت عودة تاميذ املرحلة 

االبتدائية إلى املدارس.
فــي أوروبــا، حيــث دقت ســاعة 
احلساب، أدلى رئيس الوزراء اإليطالي 
جوسيبي كونتي اجلمعة على مدى 
نحو ثاث ساعات بأقواله بشأن إدارة 

املســتجّد.  كورونا  ألزمة  احلكومة 
وتتقــاذف احلكومــة املركزية وقادة 
لومبارديــا فــي شــمال إيطاليــا 
التفشي  باملسؤولية عن  االتهامات 
السريع للفيروس في هذه املنطقة 

واكتظاظ املستشفيات.
فرنسا،  في  أيضاً  الغضب  يتصاعد 
حيث ُقّدمت حوالى ســتني شكوى 

ضد وزراء.
في بريطانيا، قررت شــركات طيران 
»بريتيــش ايروايــز« »و«ايزي جيت« 
و«رايــن ايــر« اإلدعاء فــي القضاء 
علــى احلكومة فــي محاولة منها 
إلنهاء احلجر الصحي املفروض على 
الوافدين إلــى اململكة املتحدة، مع 
وقت  في  الصيف،  اقتراب موســم 
كشف مكتب االحصاءات الوطنية 
أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي انهار 

بنسبة %20,4 في نيسان/أبريل.
ويهــدد الوبــاء بالتســبب بأزمات 
إنســانية متتاليــة وآخرهــا آالف 
البحارة العالقني في بحر، بعضهم 
منذ »15 شــهراً« بســبب القيود 
املرتبطــة بالوباء، على وفق ما أعلن 
األمني العام لــأمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريــش داعياً جميــع الدول إلى 
النقل  ويشكل  تسهيل رســوهم. 
البحري األساسي أكثر من %80 من 

املبادالت التجارية.
إيران، دعت الســلطات مجدداً  في 
املواطنــني إلى وضــع كمامات في 
يتواصل  فــي حني  العامة  األماكن 

األكثر  الدولــة  الوباء في  تفشــي 
الشــرق  في  الوباء  جــراء  تضــرراً 

األوسط.
فــي أوروبا يواصل الوضع حتّســنه 
ويُتوقع  الصحــي.  الصعيــد  على 
رفع القيود على التنقل أيضاً داخل 
االحتــاد األوروبــي من جانــب ثاثة 
أرباع الــدول األعضاء، ابتداء من 15 

حزيران/يونيو.
وابتداء مــن يوم غدمن االثنني، ترفع 
أملانيا القيــود املفروضة على احلدود 
النروج  وســتفتح  جيرانهــا  مــع 
حدودهــا مــع دول الشــمال لكن 

بشروط. 
في هذا السياق، تسعى الدول األكثر 
اعتماداً على القطاع السياحي إلى 
الســياح األجانب بكل  استقطاب 
التي  أثينا  املمكنة. وقالــت  الطرق 
السياح  باســتقبال  تبدأ  أن  يُتوقع 

االثنني.
وأطلقت مدريد شــعار »إســبانيا 
أول  تنتظركم« في حني ســتخرج 
منطقة إسبانية، غاليسيا )شمال 
غــرب(، بشــكل كامل مــن العزل 
االثنني مع فرض وضع كمامات إلى 

حني التوصل إلى لقاح.
وما تزال العودة إلى احلياة الطبيعية 
بعيدة بعض الشــيء إال أن محبي 
القدم يواســون أنفسهم مع  كرة 
استئناف املباريات في عطلة نهاية 
األسبوع. وسيبدأ كل لقاء بدقيقة 
صمت عن أرواح ضحايا كوفيد19-.

تقرير

البرازيل ثاني أكثر الدول تضررًا ومخاوف من موجة ثانية في الواليات المتحدة
اصابة  7,6 مليون شخص في العالم ووفاة 425 ألفا و282 

الصباح الجديد - متابعة:

االحتجاجات  حــدة  تصاعــدت 
في لبنان، ليل اجلمعة الســبت، 
طرابلس  مدينتــي  في  ســيما 
وبيروت، وتخللهــا أعمال عنف، 
برغــم إعــان احلكومــة اتخاذ 

تدابير مالية في جلسة طارئة.
بيــروت  العاصمــة  وشــهدت 
مواجهات بــني احملتجني والقوى 
وحتطيم  عنف،  وأعمال  األمنية، 
في  جتاريــة  محــال  واجهــات 

منطقة اللعازرية.
من جهة أخرى شــهدت شوارع 
حيث  عنــف  أعمال  طرابلــس 
قام عدد من الشــبان بإشــعال 
مســتوعبات النفايــات وقطع 
ومهاجمة  باإلطــارات  الطــرق 
ومحال  ومصــارف  عامة  أماك 

جتارية.
على  اجليــش  عناصر  وعملــت 
تســيير دوريات راجلة وماحقة 
احملتجني وإطاق القنابل املسيلة 
للدموع لتفريقهم فيما شهدت 
كرامــي  عبداحلميــد  ســاحة 
اشتباكات بني احملتجني من جهة 
وعناصر اجليش وقوى األمن الذين 
يتعرضون لرشق باحلجارة وقنابل 
املولوتوف، ويردون بإطاق القنابل 

املسيلة للدموع.
جهاز  عمليــات  غرفة  وأفــادت 
»اجلمعية  في  واإلغاثة  الطوارئ 
الطبية اإلسامية« بأن احلصيلة 
الذي حصل  النهائية لاشتباك 
ليا بــني اجليش ومتظاهرين في 
طرابلــس، بلغت أكثــر من 49 

جريحا بينهم 6 عسكريني.
اللبنانية  الســلطات  وتعهدت 
اجلمعة ضّخ مزيــد من العملة 
األميركيــة في الســوق لِلجم 
االنهيــار غيــر املســبوق لّليرة 
احتجاجات  أثــار  الــذي  احمللية، 
ليلية وقطعــاً للطرق في أنحاء 
الباد الغارقــة في دوامة انهيار 

اقتصادي متسارع.
الباد،  بشــمال  طرابلــس  في 
فّرقــت عناصــر اجليــش فــي 

للمدينة  الرئيســة  الســاحة 
مئات املتظاهريــن الذين هتفوا 
»ثورة، ثورة«، مــا أدى إلى اندالع 
اشــتباكات، حســب مراســل 

وكالة فرانس برس.
وألقى متظاهرون حجارة وقنابل 
وأحلقوا  اجلنــود،  على  مولوتوف 
أضرارا بواجهات عدد من املتاجر 
واملصارف. ورَّد اجلنود بإطاق الغاز 

املسيل للدموع.
وكان مئــات اللبنانيني نزلوا إلى 
اجلمعة  اخلميس  ليل  الشــوارع 
فــي طرابلــس وعكار شــماالً، 
البقاع  وفي  وصور جنوباً  وصيدا 
شــرقاً، وفــي بيــروت. وأحرقوا 
إطــارات ومســتوعبات نفايات 
وقطعوا طرقاً رئيســة وفرعية، 

وهتفــوا ضد حكومة حســان 
دياب.

واجلمعــة، قطــع متظاهــرون 
طرقاً عّدة، فيمــا تدّخل اجليش 
لفتحها. كما تظاهر عشــرات 
ليل اجلمعة أمــام مقّر املصرف 

املركزي في العاصمة بيروت.
اللبنانية  الليــرة  تدهــور  يأتي 
الســلطات  فــي وقــٍت تعقد 
اجتماعات متاحقة مع صندوق 
النقد الدولي أماً باحلصول على 
دعم مالــي يضع حــّداً لأزمة 
الليرة  تقترب  املتمادية، في حني 
من خسارة نحو سبعني في املئة 

من قيمتها منذ اخلريف.
نشــرها  تصريحات  وفق  ونَقَل، 
تويتر،  على  الرئاســة  حســاب 

تأكيــد خبــراء ماليــني أنه »ال 
ميكن للــدوالر أو أي عملة أخرى 
أن تقفز خال ســاعات إلى هذا 
احلــّد، ما يُبعد صفــة العفوية 
عن كل ما حصل ويؤشر خملطط 
للتكاتف  مرسوم نحن مدعوون 

ملواجهته«.
وأّكــد مصــرف لبنان ليــاً أّن 
املعلومــات املتداولة عن ســعر 

الصرف »بعيدة عن الواقع«.
من  الــوزراء  مجلــس  وطلــب 
في  د  »التشــدّ األمنية  األجهزة 
قمع جميع اخملالفــات وإحالتها 
القضائية  املراجــع  علــى  فوراً 
اخملتصة«، تزامناً مع إعان األمن 
أشخاص  خمسة  توقيف  العام 
يقومــون بعمليــات صرافة في 

السوق السوداء.
ويشــهد لبنــان أســوأ انهيار 
اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع 
أزمة سيولة وتوّقف املصارف عن 
تزويد املودعني بأموالهم بالدوالر. 
وتســّببت األزمة بارتفاع معّدل 
التضّخــم وجعلت قرابة نصف 
الســّكان حتت خط الفقر، كما 
خسر عشــرات اآلالف جزءاً من 
رواتبهــم أو وظائفهم. وأقفلت 
عريقــة  وفنــادق  مؤسســات 

أبوابها.
ودفع االنهيــار االقتصادي مئات 
إلى  للخــروج  اللبنانيــني  آالف 
الشــارع منــذ تشــرين األول/

علــى  ناقمــني   2019 أكتوبــر 
وأسقطت  السياسية.  الطبقة 

التحــركات آنــذاك احلكومــة 
برئاسة سعد احلريري. وتشّكلت 
مطلــع العام حكومــة جديدة 
ُقّدمت على أنهــا »تكنوقراط«، 
لكنهــا حظيت بدعــم واضح 
من حزب اهلل، القوة السياسية 

والعسكرية النافذة في الباد.
وتراجعت وتيــرة التحركات بعد 
وباء  إقفال عــام ملواجهة  إعان 
آذار/ منتصف  منــذ  كوفيد19- 
مارس، لتنطلق مجّددًا منذ أيام.

وتأمــل احلكومــة احلصول من 
 20 صندوق النقد على أكثر من 
مليار دوالر كدعم خارجي، بينها 
11 مليار أقّرها مؤمتر ســيدر في 
باريس عام 2018 مشترطاً إجراء 

إصاحات لم تبصر النور.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت السلطات الصينية امس 
على  فرض حجر صحي  السبت، 
أحد عشــر حي فــي العاصمة 
بكني بســبب ظهور بؤرة جديدة 
لفيــروس كورونا املســتجد في 

سوق مجاور لها.
وقالــت الســلطات الصحية إن 
إصابات مبرض كوفيد19-  ســبع 
الناجــم عن الفيروس ســجلت 
شــيفاندي،  ســوق  محيط  في 
بينها ســت الســبت. وأغلقت 
تســع مدارس ودور للحضانة في 

محيط املنطقة أيضا.
وذكر مسؤولون محليون في لقاء 
مع صحافيني أن ســكان األحياء 
الـ11 في منطقة فينغتاي تلقوا 
األمر مبازمــة بيوتهم، موضحني 

أن معظــم اإلصابــات الســبع 
مرتبطة بسوق محلي للحوم.

ومتكنت الصني أول دولة انتشــر 
فيها الوباء فــي نهاية 2019 من 
احلد مــن اإلصابات التي تراجعت 
إلى عدد قليل يوميا في األسابيع 

األخيرة.
لكن بلدية بكني أغلقت اجلمعة 
تاميذ  عــودة  وأرجأت  ســوقني 
املرحلة االبتدائية إلى مدارسهم 
بعد ظهور ثــاث إصابات جديدة 
بالفيــروس اخلميس واجلمعة في 
العاصمة الصينية التي لم تكن 
قد ســجلت فيها أي حالة منذ 

نحو شهرين.
وأثار ظهور هذه اإلصابات مخاوف 
مــن انتشــار املرض مــن جديد 
بعدمــا متكنت الســلطات من 

الســيطرة بفضل إجراءات حجر 
اإلجراءات  هــذه  ورفعت  صارمة. 

تدريجيا مع تراجع عدد اإلصابات 
التي أصبــح معظمها لصينيني 

عائدين من اخلارج.
وبني اإلصابات الست اجلديدة التي 
أعلن عنها السبت ثاثة موظفني 
في سوق شيفاندي وشخص زاره 
وثاثة موظفني يعملون في مركز 
لأبحاث متعلــق باللحوم يبعد 
ســبعة كيلومترات عن السوق. 
وقد زار أحدهم الســوق األسبوع 

املاضي.
ســوق  الســلطات  وأغلقــت 
شــيفاندي وســوقا آخــر لثمار 
البحر زاره أحــد املصابني، إلجراء 

عمليات تطهير وجمع عينات.
وقــال رئيس ســوق شــيفاندي 
أن  نيــوز«  »بكــني  لصحيفــة 
الفيــروس رصــد علــى ألــواح 
قطع  في  تســتخدم  خشــبية 

سمك السلمون املستورد.

وشــاهد صحافيون مــن وكالة 
فرانــس بــرس مئات مــن رجال 

الشرطة بالقرب من السوقني.
وأعلن املســؤولون فــي منطقة 
»آلية  الســبت وضــع  فينغتاي 
حــرب« ملكافحــة هــذه املوجة 

اجلديدة من اإلصابات.
اجلديدة،  اإلصابــات  هــذه  وقبل 
ســجلت آخر حالة في بكني في 

منتصف نيسان/ابريل.
أن  اجلمعة  الســلطات  وقــررت 
عودة  آخــر  إشــعار  تؤجل حتى 
تاميــذ ثاثة صفوف في املرحلة 
إلى مدارســهم. كما  االبتدائية 
الرياضية  املنافسات  كل  أوقفت 
حتى إشــعار آخر، وفق ما أعلنت 
ســلطات بكني في بيان مســاء 

اجلمعة.

فرض حجر صحي على 11 حي في بكين بعد إصابات جديدة بكورونا

تصاعد حدة االحتجاجات في لبنان

السلطات اللبنانية تتعهد بضّخ الدوالر
 لخفض سعر الصرف للتخفيف من حدتها

شهدت شوارع 
طرابلس أعمال 

عنف حيث قام عدد 
من الشبان بإشعال 

مستوعبات النفايات 
وقطع الطرق 

باإلطارات ومهاجمة 
أمالك عامة 

ومصارف ومحال 
تجارية

البرازيل ثاني أكثر الدول 
تضرًرا ومخاوف من موجة 
ثانية في الواليات المتحدة

8 صفحات

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com

ASSABAH ALJADEED

(4432( SUN. 14 JUN. 2020 ISSUEاألحد 14 حزيران 2020 العدد )4432(

الصباح الجديد - متابعة:
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا 
أشارت فيه إلى أن "قانون قيصر" 
قد يدمر االقتصاد السوري املنهار، 
وهــو اســتراتيجية أمريكية قد 
تزيد من مشاكل البالد واملنطقة 

بشكل عام.
  وأشارت الصحيفة في تقرير إلى 
خسارة العملة السورية 70 باملئة 
من قيمتها، فيما يعاني أكثر من 
املواد  نصف الســكان نقصا في 
الغذائية وتتراجع اآلمال في إعادة 

بناء البالد.
 ولفتت إلى أن ســوريا، غير قادرة 
علــى مواجهة صدمــة جديدة، 
التي  األمريكية  العقوبــات  لكن 
ستسري األسبوع املقبل، قد تترك 
أثرها املدمر على االقتصاد املترنح.
ولفتت إلــى أن القانون تعبير عن 
محاولة لســحق طرفني رئيسني 
داعمــني للنظام الســوري وهما 

حزب اهلل وإيران.
 وأضافــت أن احلد من نشــاطات 
الرئيسي لصقور  الهم  يعد  إيران 

إدارة ترامــب، قبيــل أشــهر من 
االنتخابات األمريكية الرئاســية، 
اســتراتيجية  بنجاعة  يعتقدون 
تفرضها  التــي  ضغــط،  أقصى 
أمريــكا على إيــران، وتؤثر حتديدا 

التابعة  التأثيــر  شــبكات  على 
لهــا باملنطقــة وبالتحديد حزب 
اهلل الــذي يلعــب دورا مهما في 

احلكومة اللبنانية.
االســتراتيجية  أن  واســتدركت 

األمريكيــة أدت إلــى سلســلة 
مــن األزمــات باملنطقــة، حيث 
االنفجار  مــن  حالة  لبنان  يواجه 
االقتصادي، واضطرابات مدنية، أما 
العراق فيعيــش ظروفا اقتصادية 

صعبة بســبب قلة املوارد املالية 
أســعار  انخفاض  الناجمــة عن 

الطاقة.
تصريحات  الصحيفــة  ونقلــت 
لوزيــر لبناني، أشــار فيها إلى أن 
األمريكيني "نســوا في تعجلهم 
وخامنئــي،  ببشــار  لإلطاحــة 
أصدقاءهــم، وجعلهــم الهوس 
ملعاناة  مبالني  غيــر  األيديولوجي 

الناس احلقيقيني".
 ولفتت إلى أنه بدءا من 17 حزيران/ 
أي مؤسســة  يونيو، فســتكون 
جتارية أو رجال أعمال عرضة حلظر 
السفر لو كشــف تعاملهم مع 
حكومــة النظام الســوري، وقد 

يواجهون إمكانية االعتقال.
 ونقلــت عن احملامــي البريطاني 
أنشــأ  الذي  العلبــي،  إبراهيــم 
للتطويــر  الســوري  البرنامــج 
انتهاكات  استخدام  أن  القانوني، 
حقــوق اإلنســان التــي ارتكبت 
في سوريا كوســيلة، سيساعد 
الواليــات املتحــدة علــى تقوية 
أوراق الســلطة القانونية لقانون 

قيصــر. و"بــدال من اســتهداف 
إيران وحــزب اهلل بناء على أرضية 
استهدافهما  فسيتم  سياسية 
على أرضية دعم انتهاكات حقوق 

إنسان غير مسبوقة في سوريا".
وأشــارت الصحيفــة، إلــى أنه 
بالوقت الــذي انهار فيه االقتصاد 
الســوري، وكذا انهــار االقتصاد 
العملة  قيمة  وتراجعت  اللبناني، 
في كال البلديــن، ولم يعد بقدرة 
الســكان احلصــول علــى املواد 
األساسية بسبب ارتفاع األسعار، 
القوية  النظام  معاقل  شــهدت 
تظاهرات  والسويداء  الالذقية  في 
احتجاجــا علــى تــردي الظروف 

االقتصادية.
وأضافت أن تداعيات قانون قيصر، 
تقيم  حيــث  لبنــان  فــي  بدأت 
املؤسســات املالية عالقات جيدة 
مــع مســؤولني ســوريني، وقال 
مصرفي لبناني: "هذه كارثة على 
احلكومة اللبنانية، قد ينتج عنها 
عقوبــات على املصــارف والتجار 

اللبنانيني".

الغارديان: قانون قيصر ستراتيجية اميركية تفاقم
ترنح االقتصاد السوري وتستهدف حزب اهلل وايران

بغداد - الصباح الجديد:
الســتراتيجي  احلوار  حســم 
اجلدال  االميركــي،  العراقــي 
بشأن بقاء القوات العسكرية 
االميركية في البالد من عدمه، 
القواعد  مســألة  الى  اضافة 
العسكرية، اذ اعلنت  الواليات 
املتحدة  انهــا تعتزم تقليص 
وجودها العســكري في البالد 
خالل األشــهر املقبلــة، فيما 

تعهــدت احلكومــة العراقية 
مقابل ذلــك بحماية القواعد 
التي تتمركز فيها  العسكرية 

قوات أمريكية.
بيــان مشــترك صدر  وذكــر 
عقب احلـــوار االســتراتيجي 
"فـــي ضـوء  أنه  البلدين  بني 
التقــّدم الكبيــر احمُلــرز نحو 
تنظيم  تهديد  علــى  القضاء 
الواليات  ســتواصل  داعــش، 

املتحدة في األشهـــر املقبلة 
في  قّواتها  من  العديد  خفض 

العراق".
وأضــاف البيــان أن "الواليات 
أنها "ال تسعى  املتحدة كّررت 
وال تطلب قواعد دائمة أو وجوداً 
عســكرياً دائماً فــي العراق"، 
واشــنطن  أن  إلــى  مشــيراً 
"ســتناقش مع العــراق وضع 
القــوات املتبقية فيما يتحول 

تركيــز الدولتني علــى تطوير 
عالقـــة أمنيــة ثنائية قائمة 
املتبادلـــة  علــى املصالـــح 

القويـة".
العراقية  احلكومــة  وقالــت 
األفراد  بحماية  ملتزمــة  إنها 
العسكريني الذين هم جزء من 
الواليات  تقوده  الذي  التحالف 
داعش،  تنظيم  ضــد  املتحدة 
وذلك بعد سلســلة هجمات 

فيها  باللوم  ألقــي  صاروخية 
على فصائل مسلحة.

العراقية  األنباء  وكالة  ونقلت 
الرســمية عن رئيــس الوزراء 
مصطفــى الكاظمــي قوله 
أكدتا  وواشــنطن  بغــداد  إن 
التزامهما بانســحاب القوات 
األمريكيــة، وذلــك دون حتديد 

جدول زمني.
االنسحاب  تأكيد  "جرى  وتابع 

األمريكــي من العــراق جلميع 
أي  وجود  وعــدم  املتواجديــن 

قواعد".
وكـــان بـــدأ اخلميس املاضي 
حوار إســتراتيجي بــني البالد 
له  اعد  املتحــدة،  والواليــات 
التوصل  اجــل  من  الطرفــان 
العالقات بني  اتفاق ينظم  إلى 

البلدين.
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الحوار الستراتيجي العراقي االميركي يحسم الجدل:

الواليات المتحدة تعتزم االنسحاب التدريجي من البالد وال نية لها باقامة قواعد دائمة

وزير النفط يأمل في زيادة إيرادات 
4النفط عقب اتفاق أوبك+ الصحة تعتمد الحظر المناطقي في 

2األماكن األكثر إصابة بفيروس كورونا

بغداد - الصباح الجديد :
يعتزُم مجلُس النــواِب التصويَت 
على قرار يحدد االقتراض الداخلي 
ب40 تريليون دينــار واخلارجي ب5 
اللجنة  نفت  بينما  دوالر،  مليارات 
رواتب  مــن  االســتقطاع  املالية 
املوظفــني مــن دون العــودة الى 

البرملان.
الصفار  احمد  اللجنة  مقرر  وقال 
في تصريح اطلعت عليه الصباح 
اجلديد، ان “اي اســتقطاعات من 
تكون  ان  البــد  املوظفني  رواتــب 
بقانــون يصــوت عليــه داخــل 
مجلس النواب”، مبينا أن “اللجنة 

املاليــة اجتمعــت مــع وزيــري 
ومحافظ  والتخطيــط  املاليــة 
البنــك املركــزي ووكالء الوزارتني 
التوصل  اجل  من  واملستشــارين 
الى حلول لالزمة املالية والتباحث 
حول قانــون االقتــراض الداخلي 

واخلارجي للحكومة “.
وكشــف الصفــار عــن “قــرب 
التصويت على مشروع قرار داخل 
مجلــس النواب يتضمــن حتديد 
االقتراض اخلارجــي بـ ) 5 مليارات 
دوالر ( والداخلــي بـــ )40 تريليون 
دينار ( من املصارف احمللية والبنك 

املركزي”.

مجلس النواب يحدد االقتراض 
الداخلي بـ 40 تريليون دينار 

والخارجي بخمسة مليارات دوالر

بغداد- الصباح الجديد :
التركمانــي  النائــب  كشــف 
السابق جاســم محمد جعفر، 
نية  وجــود  عن  الســبت،  امس 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  لدى 
اردوغان لزيارة العراق خالل قريبا، 
مبينا ان اردوغان سيطرح سبعة 

ملفات ابرزها السوري واملياه.
وقال جعفر في تصريح لـــه ان 
“زيارة رئيس اخملابرات التركية الى 
العراق غير مؤكــدة اال ان اغلب 
تكون  اخملابرات  لرؤســاء  الزيارات 
قومية  امن  ملفات  لطرح  سرية 

مشتركة”.

التركية في  “الوفــود  ان  واضاف 
وجود  مع  سيما  اعتيادية  العراق 
نية للرئيــس التركي رجب طيب 
اردوغان زيــارة العراق قريبا وفتح 

ملفات سياسية مهمة”.
“ســبعة  ان  جعفــر  واوضــح 
امام  اردوغان  سيطرحها  ملفات 
الرئاســات الثــالث فــي العراق 
والتعاون  الســوري  امللف  ابرزها 
الثالث  املعبر  ولفتح  االقتصادي 
العمال  وحــزب  املوصــل  مــن 
الكردســتاني والتعاون املشترك 
بــني البلدين”، مرجحــا ان “تتم 

الزيارة الشهر املقبل”.

بغداد- الصباح الجديد :
حمزة  النفطــي  اخلبيــر  أكــد 
اجلواهــري، امــس الســبت، أن 
بإمكان العراق أن يكون دولة قوية 
اقتصاديــا دون احلاجــة لتصدير 
برميل واحد من النفط، مشــيرا 
الى قدرة البالد على حتقيق موارد 

من غير بيع النفط اخلام.
تصريح  فــي  اجلواهــري  وقــال 
اجلديد،  الصبــاح  عليه  اطلعت 
إن “ العــراق يســتطيع أن يكون 
دولة قويــة اقتصاديا دون احلاجة 
لتصدير برميل واحد”، مبينا أن “ 

العراق يستطيع أن يحقق موارد 
من غير بيع النفط اخلام مبا يزيد 
عن حاجتــه للنفــط وموازنات 

بدون عجز مالي”.
والغــاز  “النفــط  أن  وأضــاف، 
يخصــص أساســا للتصنيــع 
وصناعــات الطاقــة وكل أنواع 
التنمية املستدامة وهذه بدورها 
والبطالة  البطالة  من  ستقلص 
املقنعة وتوفــر للدولة والقطاع 
اخلاص موارد ماليــة كبيرة جدا 
تتزايــد مع الوقت شــرط قطع 

االيادي التي متتد لها بسوء”.

الشهر المقبل.. أردوغان يزور البالد  
لمناقشة سبعة ملفات ابرزها السوري

خبير نفطي: العراق بإمكانه ان يصبح دولة 
اقتصادية قوية دون تصدير برميل واحد

السليمانية ـ عباس اركوازي:
فيما اعلن عضو مجلس النواب 
الدكتور  الكــردي  املكــون  عن 
ريبوار كرمي، عن اعداد مشــروع 
املوظفــني  رواتــب  لتحويــل 
احلقيقني في االقليم على مالك 
اعضاء  قدم  االحتادية،  احلكومة 
مبجلس النواب شكوى الى هيئة 
النزاهة ضــد حكومة االقليم، 
مصير  عن  بالكشف  مطالبني 
ال 400 مليار دينار التي ارسلتها 
احلكومة االحتادية كمستحقات 
لالقليم لشهر  املوظفني  رواتب 
حكومة  واستخدمتها  نيسان 
االقليم لتســديد ديون بذمتها 

لشركات ومقاولني.
وقــال ريبوار كرمي فــي تصريح 
تابعتــه الصبــاح اجلديــد، ان 
اعضــاء كورد مبجلــس النواب 
اعدوا مشــروعاً لتحويل مالك 
بحكومة  احلقيقــني  املوظفني 
االقليــم على مــالك احلكومة 
االحتادية، وان يتم فتح حســاب 
بنكي لــكل موظف يتم حتويل 
راتبــه الشــهري علــى هــذا 
احلســاب، بعد ان فقدوا الثقة 
التي وصفها  االقليم  بحكومة 
ايــردات  على  املؤمتنــة  بغيــر 

االقليم. 
ولفت الى انــه هناك رايا داخل 
حكومــة االقليم يطالب بعدم 
الى  التوصــل  الــى  الذهــاب 
اتفــاق مع احلكومــة االحتادية، 
واالســتمرار ببيــع النفط دون 
العودة الــى احلكومة االحتادية، 
بعد ارتفاع اسعار النفط عاملياً.  
ذلك قــدم عضوان  في غضون 

مبجلــس النــواب عــن املكون 
الكــردي شــكوى لــدى هيئة 
النزاهــة العامــة، طالبا فيها 
 400 ال  بالتحقيق في مصيــر 
ارســلتها  التي  دينــار  مليــار 
احلكومة االحتادية قبل اسبوعني 
الى حكومــة االقليم، كرواتب 
للموظفــني،  نيســان  شــهر 
اال ان حكومــة االقليــم تقول 
غالبيــة  اســتخدمت  بانهــا 
املبلغ لتســديد ديــون بذمتها 

للشركات ورجال االعمال.
فــي غضون ذلــك قاطع اغلب 
االطبــاء والكــوادر الصحيــة 
الســليمانية  مبحافظتــي 
كرميــان  وادراتــي  وحلبجــة 
ورابرين الدوام الرسمي، ونظموا 
اعتصاماً مفتوحا امام دوائرهم 
مطالبــني حكومــة االقليــم 
ومنحهم  املماطلة  عن  بالكف 

رواتبهم املتاخرة. 
واكد عدد من االطباء في مؤمتر 
صحفــي عقــدوه مبحافظــة 
الســليمانية حضرته الصباح 
اجلديــد، ان الكــوادر الصحية 
في  الصحــة  وزارة  ومــالكات 
وزير  بتغيير  يطالبــون  االقليم 
االقليم  حكومــة  في  الصحة 
وحتويل مالكاتهم على احلكومة 
اســتمرت  لو  فيما  االحتاديــة، 
حكومة االقليــم في املماطلة 
وعدم القدرة على توزيع الرواتب.    
واكــدوا ان اكثــر مــن الــف 
في  العاملني  ومئــات  طبيــب 
املستشفيات واملراكز الصحية 
الرســمي  الــدوام  قاطعــوا 

االسبوع املنصرم.

بغداد - وعد الشمري:
أمس  الصحــة،  وزارة  حــذرت 
الســبت، من طفرة جديدة في 
عدد اإلصابــات بفيروس كورونا 
باإلجراءات  االلتزام  نتيجة عدم 
قرب  عن  وكشــفت  الوقائية، 
افتتــاح مراكز طبيــة ووصول 
معدات من شأنها زيادة القدرة 
التشــخيصية، الفتــة إلى أن 
10 أالف  مالكاتها جتــري حالياً 

فحص في اليوم الواحد.
العامة في  وقال مدير الصحة 
في  األمير،  عبــد  رياض  الوزارة 
حديث إلــى "الصباح اجلديد"، 
"البالد تشهد طفرة عددية  إن 
في اإلصابــات بفيروس كورونا 

منذ أسبوع".
الزيادة،  هــذه  األمير  عبد  وعزا 
املواطنني  التــزام  "عــدم  إلى 
الســيما  الوقائية،  باإلجراءات 
الفطــر،  عيــد  أيــام  خــالل 
فاملواطنــني قد أجنــزوا جميع 
نشــاطاتهم االجتماعية رغم 

وجود حظر شامل للتجوال".
ولفت، إلــى أن "زيادة كبيرة قد 
حصلت في عــدد الفحوصات 
خــالل املدة املاضيــة، وهي قد 
أظهــرت لنــا هــذا الكم من 

اإلصابات".
وأورد عبد األمير، أن "إحصاءات 
اإلصابات تعتمــد على القدرة 
مشددا  للبلد"،  التشخيصية 
على أن "املالك الطبي العراقي 
يســعى لزيادة تلك القدرة من 

خالل مضاعفة الفحوصات".
الفحوصات  "عدد  أن  إلى  ونّوه، 
كان في شهر آذار املاضي بنحو 
2500 فحــص، أمــا حالياً فأن 
وصلت  قد  اليوميــة  املعدالت 

إلى 10 أالف فحص".
وأكــد عبد األميــر، أن "الوزارة 
20 مختبراً في عموم  افتتحت 

العراق خالل الشهرين املاضيني، 
وأصبح لدينا في كل محافظة 
مختبر، وخمسة في العاصمة، 
والعمل مســتمر على افتتاح 

املزيد".
وحتــدث املســؤول الصحــي، 
عن "ُعّدد طبية ســتصل إلى 
احلالي  األســبوع  خالل  الوزارة 
من شــأنها أن تُزيــد معدالت 

التشخيص الوبائي".

بــأن "الوزارة  وأفاد عبد األمير، 
بنحو  اعتراضــاً  ســجلت  قد 
مبدئــي على رفــع احلظر قبل 
املاضي، عندما  شــهر رمضان 
كنا نسجل يومياً بنحو 15 إلى 
20 إصابة، من أجل الســيطرة 

الكاملة على الوباء".
بدأت  "الزيــادات  أن  ويواصــل، 
بعد قرار جلنــة الصحة العليا 
بتحويل احلظــر إلى جزئي في 

املناطق  رمضان والســيما في 
الشــعبية التي لم تشهد أي 

حظر من الناحية الواقعية".
أن  إلى  األميــر،  عبــد  ومضى 
احلالية  اليوميــة  "املعــدالت 
قابلة للزيادة مع استمرار عدم 
الصحية  باإلجــراءات  االلتزام 

الوقائية من قبل املواطنني".
وفــي الســياق، قامــت وزارة 
زيادة  مــع  بالتزامن  الصحــة 

عدد اإلصابات، بتجهيز معرض 
لتحويل  باألسّرة  الدولي  بغداد 
قاعاته إلى ردهــات وبائية يتم 
فيها حجــر املصابني بفيروس 
دائرة  اعلن مدير عام  اذ  كورونا، 
صحــة بغداد الكرخ جاســب 
الســبت،  امــس  احلجامــي، 
بغداد  معــرض  قاعات  افتتاح 
الدولــي االســبوع احلالي بعد 
االنتهاء مــن تزويدها باألجهزة 

لغرض  الطبية  واملســتلزمات 
استقبال املصابني.

تصريح  فــي  احلجامي  وقــال 
صحفــي ان "قاعــات معرض 
الــى مراحلها  بغــداد وصلت 
االخيــرة مــن حيــث تزويدها 
الطبية  واملستلزمات  باألجهزة 
املصابني  اســتقبال  لغــرض 
بالفيــروس وســيتم افتتاحه 

االسبوع احلالي".

الصحة تحذر من طفرة جديدة بإصابات كورونا
وتهيء اربع قاعات في معرض بغداد لرقود المصابين 

كشفت عن قرب وصول معدات تسهم في زيادة القدرة على تشخيص الفيروس

تقريـر

موظفو حكومة االقليم يطالبون 
بتحويل مالكهم على الحكومة 

االتحادية 

مدعومين بمشروع قدمه
اعضاء كرد بمجلس النواب  

مجلس النواب االميركي
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بغداد - الصباح الجديد :

كشــفت وزارة التربية، امس السبت، 
عن أنَّه مــن املؤمل أْن يشــارك بأداء 
ـة النهائيَّــة ما  االمتحانــات الوزاريَـّ
يقــارب الـ 700 ألف طالــب وطالبة 
واإلعداديَّة  املتوســطة  املرحلتني  في 
خالل الدور األول من العام الدراســي 
احلالي )2019 ــ 2020(. في حني ذكرت 
الكــرخ األولى، امس  تربيــة  مديرية 
الســبت، أن اجليــوش التربويَّة خلف 
املنصــات االلكترونية علــى مدار الـ 
دروٍس توجيهيَّة  24 ساعة تقوم ببث 

للطلبة.
وقال مصدر في املديرية العامة للتقومي 
واالمتحانات بالوزارة، إن »الوزارة تعمُل 
على تهيئة البيئة املناســبة للطلبة 
حــال إجــراء االمتحانــات النهائيَّة 
ـة فــي املرحلتــني املنتهيتني  الوزاريَـّ
أنه  الى  منوهاً  واإلعداديَّة،  املتوسطة 
من املؤمل أْن يشارك بأداء االمتحانات 
ـة النهائيَّة الــدور األول للعام  الوزاريَـّ

الدراسي )2019 ــ 2020( ما يقارب الـ 
700 ألف طالب وطالبة موزعني بواقع 
)250 ــــ 300( ألف طالب في مرحلة 
الثالــث املتوســط و300 ألف طالٍب 
في مرحلة الســادس اإلعدادي، لكون 
الدخول باالمتحان الوزاري شامالً لكال 
البالد  املرحلتني في عموم محافظات 

عداً إقليم كردستان«.
وأضــاف أن »الــوزارة تعمــُل جاهدة 
ألداء  املناســبة  الظروف  تهيئة  على 
ـة خصوصاً بعد  االمتحانــات الوزاريَـّ
تقليل املواد الدراســيَّة ملرحلة الثالث 
املتوســط الى خمس مواد دراســيَّة 
فقط، وتقليص املوضوعات املنهجيَّة 
في املواد الدراسيَّة الى النصف لكل 
مــادة من مــواد الســادس اإلعدادي 
اإلحيائي والتطبيقي واألدبي واملهني«.
في حني ذكرت مديريــة تربية الكرخ 
األولــى، امــس الســبت، أن اجليوش 
التربويَّة خلــف املنصات االلكترونية 
على مــدار الـ 24 ســاعة تقوم ببث 

دروٍس توجيهيَّة للطلبة.
وقال مديــر عام تربيــة الكرخ، فالح 
القيســي، إن »مديريتــه »تعمل من 

خالل اجليوش التربويَّة خلف املنصات 
االلكترونية على مدار الـ 24 ســاعة 
للطلبة من  توجيهيَّــة  دروٍس  ببــث 
أجل تهيئتهم لالمتحانات النهائيَّة«، 
أْن »تعلن الوزارة قريباً مواعيد  متأمالً 
أداء االمتحانــات النهائيَّــة التي هي 
مرتبطة بقرارات خلية األزمة اخلاصة 
مبكافحــة جائحة كورونــا في حال 
انخفاض عدد اإلصابات املسجلة، إذ مت 
تقدمي مقترٍح إلجرائها في نهاية شهر 
متوز أو بداية شــهر آب املقبلني، على 
أْن تكون منفصلة في مواعيدها، يوم 
ملرحلة الثالث املتوســط واليوم الذي 

يليه للسادس اإلعدادي«.
وأشــار الى أنها »تعمــل على إعداد 
بيئة تتالءم مع الوضع الصحي للبلد 
للحفاظ علــى الطلبة من الفيروس 
املوافقة على املقترح  املستجد وحال 

سيتم اإلفصاح عنه رسمياً«.
واضــاف أن »املنصــات االلكترونيَّــة 
التدريســيَّة  العمليَّــة  ســترافق 
والتعليميَّة حتى حال استقرار الوضع 
في البلــد، لكونها أثبتت جناحاً كبيراً 
في مراجعة الدروس للطلبة وتواصل 

األسر واملديريَّة وجهاز اإلشراف التربوي 
واالختصاصي مع الهيئات التدريسيَّة 
والتعليميَّة على حٍد ســواء مبا يصب 
في مصلحــة الطلبة ومتابعتهم، إذ 
ســيكون موازياً للتعليم التقليدي«، 
موضحــاً أنَّ »دعــم املنصات يتطلُب 
في  العالقة  ذات  اجلهــات  مســاندة 
توفير بنى حتتيَّة خاصــة لها ال تتأثر 
خدمة  ضعف  مــن  خارجيَّة  بعوامل 

االنترنت أو توقفه«.
العليــا  اجلهــات  القيســي،  ودعــا 
ومنظمات اجملتمــع املدني الى »إتاحة 
اخلدمــة مجانــاً أو نصب أبــراج في 
املناطق التي تفتقر لها مع تخفيض 
أســعاره للطلبــة عبــر املنصــات 
االلكترونيَّة لتطوير عملها، الى جانب 
التعليــم اجملاني التقليــدي للطلبة، 
ولدعــم هذا املشــروع فــي املناطق 
انترنت بنســبة  التي حتتــاج خلدمة 
عاليــة أو ال تتوفر فيهــا اخلدمة من 
واألرياف  والقرى  والنواحــي  األقضية 
لضمــان وصول التعليــم الى جميع 
شــرائح اجملتمع في البالد وفي عموم 

احملافظات«.

الكرخ: الجيوش التربوية خلف المنصات االلكترونية تبث دروٍس توجيهية لطلبة المتوسطة واإلعداديَّة

التربية: 700 ألف طالٍب وطالبة سيشاركون في االمتحانات الوزاريَّة 

بغداد - الصباح الجديد:

اكــدْت دائرة الصحــة العامة، 
امــس الســبت، تطبيق حظر 
التجوال اجلزئــي واعتماد خطة 
احلظر املناطقي على املدن التي 
االصابات.في  أعلــى  ســجلت 
حني أكد وزير النفط ، ان الوزارة 
ســتنفذ حملة تعفير وتعقيم 

شاملة في بغداد.
وقال مديرعــام الصحة العامة 
في الــوزارة ريــاض احللفي، في 
تصريــح صحفــي ان »حظــر 
التجــوال الشــامل كان هدفه 
كسرسلســلة انتشار فايروس 
كورونــا للحد مــن انتقاله بني 
املواطنــني بالســرعة الكبيرة، 
وفســح مجــال اكبــر للفرق 
الصحية لتحديد املناطق األكثر 
اصابة به مــن أجل وضع خطة 
جديدة واعتماد احلظر املناطقي 

فيها«.
»ازديــاد  ان  احللفــي،  واوضــح 
االصابــات بفيــروس كورونا قد 
يدفعنا العالن قراراحلظر الشامل 
في البالد بسبب االرقام الكبيرة 
واملربكــة التــي وصلنــا اليها 
اليومي  الوبائي  املوقــف  ضمن 
، فضال عــن العمليات الكبيرة 
التــي اجرتها الفــرق الصحية 
باملســح امليداني الفعال خالل 
االســبوعني املاضني، منوها الى 
»اعتماد قــرار احلظر اجلزئي يوم 
غد االحد وفق قراراللجنة العليا 
للصحــة والســالمة الوطنية 
العطــاء  اجلائحــة  ملواجهــة 
حركــة  لتســهيل  الفرصــة 
احلرة  املهن  واصحاب  املواطنني، 

خالل النهار ».
واضــاف إن »حظــر التجــوال 
الشــامل كان هدفــه كســر 
سلســلة انتشــار الفيــروس 
املواطنني  انتقاله بني  للحد من 
بالســرعة الكبيــرة، وفســح 
مجــال اكبر للفــرق الصحية 

لتحديد املناطــق األكثر اصابة 
بالفايروس من أجل وضع خطة 
جديدة بعد انتهاء اسبوع احلظر 
تطبيق  إلى  والعودة  الشــامل، 
حظر التجــوال اجلزئي واعتماد 
خطة احلظر املناطقي على املدن 

التي سجلت أعلى االصابات«.
من جانب أخــر أكد وزير النفط 
إحســان عبد اجلبــار ان الوزارة 
ســتنفذ حملة تعفير وتعقيم 

شاملة في بغداد.
وقال عبــد اجلبار خــالل لقائه 

امني بغداد ذكرى علوش حسب 
لوزارة  بيان للمكتــب االعالمي 
اجلديد  الصباح   « تلقته  النفط 
» إن ” الوزارة حريصة على تقدمي 
الدعم بجميــع أنواعه للوقاية 
مــن فايروس كورونــا من خالل 
حلملة  الــوزارة  وضعتها  خطة 
لالحياء  شاملة  وتعقيم  تعفير 
والشوارع  والساحات  السكنية 
أمانة  بالتعاون مع  ملدينة بغداد 
بغــداد”، الفتاً الــى أن ” احلملة 
املقبلة  االيام  خالل  ســتنطلق 

، وســتغطي أحياء وســاحات 
العاصمــة للمســاهمة فــي 
احلملــة الوطنيــة للوقاية من 

انتشار جائحة كورونا.
وأشار الى انه “مت بحث مجاالت 
التعاون بني الوزارة وأمانة بغداد 
فــي قطاع اخلدمــات والتطوير 
العمراني في العاصمة” ، مؤكداً 
الدعــم جلهود  “اهميــة تقدمي 
امانــة بغــداد بهــدف االرتقاء 
مبســتوى اخلدمــات املقدمــة 
للمواطنــني ، والعمــل علــى 

العاصمة  وأحياء  شوارع  تطوير 
بغداد ، فضــال عن تقدمي الدعم 
اللوجســتي والتعاون في توفير 
واملواد  االســفلت  ومادة  الوقود 
االولية اخلاصة باكساء الشوارع 
وتنفيذ مشــاريع حتسني الطرق 
والساحات  واحلدائق  واجلســور 

العامة”.
مــن جانبهــا اشــادت علوش 
“بجهــود وزارة النفط في تأمني 
احتياجات االمانة وتقدمي الدعم 
االمانــة  لعمــل  اللوجســتي 

توفير  السيما  املشاريع  وتنفيذ 
مادة االســفلت اخلاص باكساء 

وتبليط الطرق.
النفط  وزارة  أن شــركات  يذكر 
قامــت بالعديــد مــن حمالت 
تعفير وتعقيم األماكن واالحياء 
الســكنية فــي بغــداد، منها 
الصدر  مدينــة  أحيــاء  تعفير 
والغزالية  الشــعلة  ومدينــة 
وحي العامل ، فضال عن تعفير 
االحيــاء الســكنية في بعض 

احملافظات.

الصحة تعتمد الحظر المناطقي في األماكن األكثر 
إصابة بفيروس كورونا

النفط تعتزم تنفيذ حملة تعفير وتعقيم شاملة في بغداد

حظر التجوال 
الشامل كان هدفه 
كسرسلسلة انتشار 
فايروس كورونا 
للحد من انتقاله بين 
المواطنين بالسرعة 
الكبيرة، وفسح مجال 
اكبر للفرق الصحية 
لتحديد المناطق األكثر 
اصابة به من أجل وضع 
خطة جديدة واعتماد 
الحظر المناطقي فيها

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنــت امانة بغــداد، امس الســبت، عن رفع 
الكتــل الكونكريتيــة عن عــدة مواقع غرب 

العاصمة.
وقالــت االمانة في بيان تلقت » الصباح اجلديد 
» نســخة منه، إن »مالكاتها فــي دائرة بلدية 
املنصور وبالتنســيق مع القوات االمنية قامت 
برفع الكتــل الكونكريتية مــن محيط مركز 
شــرطة حي اخلضراء احمللة 641 باالضافة الى 
رفع الكتل الكونكريتية وفتح الزقاق 36 ضمن 
احمللة 639 والزقاق 75 ضمــن احمللة 641 ضمن 

حي اخلضراء غرب بغداد«.
واضافت: »لتباشــر بعدها املــالكات اخلدمية 
بحملــة تنظيــف وتأهيل للمواقــع املذكورة 

واملغلقة لعدة سنوات«.

نينوى ـ الصباح الجديد :
أعلنت قائممقاميَّة املوصل، امس السبت، عن 
افتتاح أربع دوائر حكوميَّة واســتأنفت العمل 
بها بعد أْن كانت خارج اخلدمة منذ أربعة أعوام 

في مدينة املوصل،.
وقال قائممقــام املوصل زهيراألعرجي في بيان 
اطلعــت عليــه » الصباح اجلديــد » “بجهود 
ة والفنيَّة في بلديَّة نينوى  املالكات الهندســيَّ
وبالتعاون مع شــركة ســعد لالستشــارات 
الهندسيَّة مت افتتاح أربع دوائر حكوميَّة كانت 
خارج اخلدمة منذ أربعة أعوام بعد تدميرها في 
أمين وأيســر املوصل من قبل عصابات “ داعش” 

اإلرهابيَّة”.
وأشــار االعرجي الى “اســتئناف العمل فيها 
وهي دوائر العمل والشؤون االجتماعية، شؤون 
القاصرين، بريد اتصاالت نينوى، ومركز التأهيل 

االجتماعي”.

بغداد - الصباح الجديد :
اعلنت هيئــة التقاعد الوطنية، إعادة %99 من 

املبالغ املستقطعة من رواتب املتقاعدين.
وذكــرت الهيئــة في بيــان تلقــت« الصباح 
اجلديد » نســخة منه، انه”استناداً لتوجيهات 
رئيــس مجلس الوزراء أكملــت هيئة التقاعد 
الوطنية بالتعاون مع املصارف وشركات الدفع 
االلكتروني إعادة املبالغ املســتقطعة بنسبة 

٩٩٪ من املتقاعدين”.
واضافت، انه”تبقى عدد قليل ســتتم إعادة ما 
مت استقطاعُه مع راتب الشهر املقبل آلياً على 
نظام احلاســبة االلكترونيــة وال يتطلب ذلك 
مراجعة املواطنني ديوان هيئة التقاعد الوطنية 

أو فروعها في احملافظات”.

كربالء ـ الصباح الجديد :
أعلنت مديريــة تربية كربالء، امس الســبت، 
عن موعد صــرف رواتب املتعينــني اجلدد على 
مالكاتها من الذين صدرت أوامر تعيينهم العام 

املاضي خالل شهر حزيران احلالي.
وقال مدير عــام التربية عباس عودة عليوي في 
بيان اطلعت عليه » الصباح اجلديد »  إن “وزارة 
املالية وافقت على إطالق التخصيصات املالية 
للمتعينــني اجلــدد على مــالك املديرية الذين 
صدرت أوامر تعيينهم ومباشــرتهم في العام 
املاضي 2019 والبالــغ عددهم 890 موظفاً بني 

مدرس ومعلم وحرفي وحارس ليلي”.

رفع الكتل 
الكونكريتية عن عدة 
مواقع غرب العاصمة

افتتاح أربع دوائر 
حكومية جديدة في 

الموصل

التقاعد تعلن اعادة ٩٩ 
% من مبالغ المتقاعدين 

المستقطعة

إطالق رواتب المتعينين 
الجدد في تربية كربالء 

الشهر الحالي

بيان مشترك صادر عن حكومتي العراق والواليات المتحدة
بمناسبة اطالق الحوار اإلستراتيجي في 2020/6/11

اإلطار  اتفاقيــة  إلى  اســتنادا 
االستراتيجي لعام2008 لعالقة 
الصداقة والتعــاون املبرمة بني 
جمهوريــة العــراق والواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، ُعقــدت 
اإلســتراتيجي  احلوار  مباحثات 
عبــر دائرة اجتماعــات الفيديو 
املمثلني  الطرفني  بــني  املغلقة 
اخلارجية  لوزارة  األقدم  بالوكيل 
العراقية الســيد عبــد الكرمي 
هاشم مصطفى عن جمهورية 
العــراق، ووكيــل وزارة اخلارجية 
بالعالقات  اخلــاص  األمريكيــة 
السياســية السيد ديفيد هيل 
املتحدة  الواليــات  حكومة  عن 
املباحثات  وتناولــت  األمريكية. 
ومكافحــة  األمــن،  مجــاالت 
والطاقة،  واالقتصــاد،  اإلرهاب، 
والقضايا السياسية، والعالقات 

الثقافية.
على  تأكيدهما  البلــدان  وجدد 
املبادئ املتفق عليها في اتفاقية 
اإلطار اإلســتراتيجي، باإلضافة 
في  وردت  التــي  املبــادئ  إلــى 

الدبلوماســية،  املذكرات  تبادل 
ومراسالت جمهورية العراق إلى 
املرقمة  الدولــي  األمن  مجلس 
فــي  واملؤرخــة   )440/S/2014(
األخــرى  وكذلــك   ،2014/6/25
واملؤرخة   )691/S/2014( املرقمة 
في 20 أيلول2014 على التوالي. 
املتحــدة  الواليــات  دت  وَجــدَّ
احترام  تأكيدها على  األمريكية 
أراضيه،  ســيادة العراق، ووحدة 
والقــرارات ذات الصلة الصادرة 
عــن الســلطات التشــريعية 

والتنفيذية العراقية.
االقتصاد  بقضايا  يتعلق  وفيما 
والطاقة، أدرك البلدان التحديات 
تواجه  التي  الهائلة  االقتصادية 
العراق في ضــوء أزمتي جائحة 
أســعار  وانخفاض  كوفيد19-، 
النفط، وحاجة العراق إلى تبني 
جوهرية.  اقتصاديــة  إصالحات 
املتحــدة  الواليــات  وبحثــت 
تزويــد العــراق باملستشــارين 
للعمل بشــكل  االقتصاديــني 
العراق،  حكومــة  مع  مباشــر 

من أجل املســاعدة فــي تعزيز 
الدولي جلهود  مســتوى الدعم 
اإلصالحية،  العــراق  حكومــة 
مبــا في ذلك الدعــم املقدم من 
الدولية فيما  املالية  املؤسسات 
يخص اخلطط اجلدية لتشــريع 
جوهرية.  اقتصاديــة  إصالحات 
مشاريع  احلكومتان  وناقشــت 
االستثمار احملتملة التي تنخرط 
فيهــا الشــركات األمريكيــة 
العامليــة فــي قطــاع الطاقة 
أن  األخرى، شــريطة  واجملــاالت 

تكون ظروف العمل مواتية.
اجلوانــب  يخــص  وفيمــا 
الواليات  أعربــت  السياســية، 
املتحــدة األمريكية عن وقوفها 
إلى جانــب جمهوريــة العراق، 
ليس من خــالل التعاون الثنائي 
الوثيق على املســتويني األمني 
والسياســي فقــط، ولكن من 
وحكومته  للعراق  دعمها  خالل 
الدولتــان  وجــددت  اجلديــدة. 
تأكيدهما على أهمية مساعدة 
برنامجه  تطبيــق  فــي  العراق 

احلكومي واإلصالحي بالشــكل 
الشــعب  يلبي طموحات  الذي 
ذلك مواصلة  فــي  مبا  العراقي، 
اجلهود اإلنســانية، واســتعادة 
االســتقرار، وإعادة إعمار البلد، 
وتنظيم انتخابــات حرة وعادلة 
الواليــات  وأكــدت  ونزيهــة. 
شركائها  مع  بالتعاون  املتحدة، 
املتواصل  دعمها  على  الدوليني، 
للتحضيــرات التــي يجريهــا 
دعم  لالنتخابات، وجهود  العراق 
سيادة القانون، وحقوق اإلنسان، 
وإعادة النازحني وتسهيل عملية 
األقليات  والســيما  اندماجهم، 
فــي اجملتمــع العراقــي التــي 
تنظيم  يد  لإلبادة على  تعرضت 

داعش اإلرهابي.
األمنية،  الشراكة  يخص  وفيما 
أقر البلدان انه في ضوء التقدم 
املتميــز بشــأن التخلــص من 
تهديد تنظيــم داعش اإلرهابي، 
ســتواصل الواليــات املتحــدة 
األمريكية خالل األشهر املقبلة 
تقليص عــدد القوات املتواجدة 

في العــراق واحلوار مع احلكومة 
القوات  العراقيــة حول وضــع 
املتبقيــة وحيث يتجــه تركيز 
البلديــن صوب تطويــر عالقة 
أمنيــة طبيعيــة تقــوم على 
أكدت  كما  املشتركة.  املصالح 
الواليات املتحدة األمريكية أنها 
ال تسعى الى إقامة قواعد دائمة 
أو تواجــد عســكري دائمي في 
العراق، كما اتفق عليها مسبقاً 
في اتفاقية اإلطار االستراتيجي 
لعــام2008 والتي تنص على أن 
التعاون األمني يتم على أساس 
االتفاقــات املتبادلــة. والتزمت 
بحمايــة  العــراق  حكومــة 
للتحالف  العســكرية  القوات 
الدولي، واملرافــق العراقية التي 
تســتضيفهم مبا ينسجم مع 
القانــون الدولــي والترتيبــات 
تلك  تواجد  بخصــوص  املعنية 
القوات وبالشــكل الذي سيتم 

االتفاق عليه بني البلدين.
الثقافــي،  املســتوى  وعلــى 
ناقشت احلكومتان خطط إعادة 

إلى  املهم  السياسي  األرشيف 
حكومة العــراق، وجهود تطوير 
كما  العراقية.  اجلامعات  قدرات 
ناقــش الطرفان خطــط إعادة 
وأرشــيف حزب  االثرية،  القطع 

البعث إلى العراق.
د الطرفــان تأكيدهما على  وَجدَّ
اإلســتراتيجية  العالقة  أهمية 
خطــوات  اتخــاذ  وعزمهمــا 
مناســبة تعمــل علــى تعزيز 
مصالــح كال البلدين ولتحقيق 
األمــن واالســتقرار واالزدهــار 
ورحبت حكومة  املنطقــة.  في 
الواليات املتحــدة بفرصة إعادة 
تأكيــد شــراكتها وتقويتهــا 
مــع العــراق مع شــروع رئيس 
باســتالم  العراقــي  الــوزراء 
وتتطلع  احلكوميــة.  مهامــه 
كال احلكومتــني إلــى مباحثات 
معمقة بشأن القضايا املذكورة 
التنسيق  جلنة  اجتماع  في  آنفاً 
العالي للحوار اإلستراتيجي في 
العاصمة واشنطن املزمع عقده 

في متوز.
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الصباح الجديد - وكاالت:
طلبت إيران من فرنسا فك تشفير الصندوقني 
األسودين للطائرة األوكرانية التي أسقطتها 
الدفاعات اجلويــة اإليرانية باخلطأ في كانون 
الثاني/يناير املاضي، حســبما ذكرت مصادر 

قريبة من التحقيق.
وقالت املصادر إن املندوب اإليراني في املنظمة 
الدوليــة للطيران املدني في مونتريال ذكر أن 
اجلمهورية اإلســامية طلبت مساعدة من 
الفرنسي  والتحليات«  التحقيقات  »مكتب 
وقراءة  لتحميــل  املدني  الطيران  لســامة 

البيانات اخلاصة بجهاز تسجيل الرحلة.
ونفــت الهيئة الفرنســية ردا على ســؤال 
لوكالة فرانس برس أن تكون تلقت طلبا في 
هذا الشــأن، لكنها أكدت أنها »مســتعدة 

للنظر في أي طلب« تتقدم به طهران.
وكانت إيران اعترفت بأنها أســقطت باخلطأ 
طائــرة كانــت متوجهــة إلــى العاصمة 
األوكرانية كييف في الثامن من كانون الثاني/

يناير، ما أسفر عن مقتل 176 شخًصا.
وكانت وسائل الدفاع اجلوي اإليرانية حينذاك 
في حالة تأهب قصوى حتســبا لرد أميركي 
على ضربات وجهتها طهران في وقت سابق 
إلى القــوات األميركية املتمركزة في العراق، 
وكانــت بحد ذاتها ردا علــى اغتيال الواليات 
املتحدة القائد العســكري اإليراني قاســم 

سليماني.
األســودان  الصندوقان  يتضمن  أن  ويتوقــع 
معلومــات عــن اللحظات األخيــرة لرحلة 
الطائــرة قبــل إصابتها بصــاروخ أرض-جو 

وحتطمها بعيد إقاعها من مطار طهران.
ودعــت كندا مرارا إيران التــي ال متلك قدرات 
تقنية تسمح لها باستخراج بيانات الرحلة، 
إلى  األســودين  الصندوقني  الــى تســليم 

أوكرانيا أو فرنسا لتحليلهما.
وأكدت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية مطلع 
حزيران/يونيو استعداد طهران للقيام بذلك، 
لكنها حذرت مــن أن الصندوقني املتضررين 
بشــدة قد ال يســمحا بتحقيــق تقدم في 

التحقيق.

الصباح الجديد - وكاالت:
 ذكرت شبكة بوليتيكو اإلعامية األمريكية 
يوم اجلمعة نقا عــن مصدرين مطلعني أن 
وزير اخلارجية مايك بومبيو يخطط للســفر 
إلــى والية هــاواي لاجتماع مبســؤولني من 

احلكومة الصينية.
وذكرت بوليتيكــو أن بومبيو، الــذي ينتقد 
الصني بشــدة في عدد مــن القضايا أبرزها 
فيــروس كورونا وسياســتها  وبــاء  موطن 
في هــوجن كوجن ومعاملة األقليــات العرقية 
والدينية، يخطــط للرحلة ”بهدوء“ مضيفة 

أن الترتيبات لم تنته بعد.
ولم ترد وزارة اخلارجية األمريكية والســفارة 
الصينية في واشنطن على طلبات للتعقيب 

حتى اآلن.
وتدهــورت العاقــات بني الواليــات املتحدة 
والصني في الشهور األخيرة إلى درجة إعان 
الرئيس األميركي دونالد ترامب أن من املمكن 

قطع العاقات.
وقــال بومبيــو الشــهر املاضــي إن الصني 
كان مبقدورهــا احليلولة مــن دون وفاة مئات 
اآلالف من األرواح فــي أنحاء العالم لو حتلت 
بشفافية أكبر بشأن فيروس كورونا واتهمها 

برفض مشاركة املعلومات املرتبطة بالوباء.

ايران تطلب من فرنسا 
تحليل الصندوقين األسودين 

للطائرة األوكرانية 

وزير الخارجية األميركي 
يخطط لمقابلة مسؤولين 

صينيين في هاواي

األحد 14 حزيران 2020 العدد )4432(

Sun. 14 Jun. 2020 issue )4432)
شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد - وكاالت:

باتت البرازيل ثاني أكثر دول العالم 
املستجّد  كورونا  فيروس  من  تضّررًا 
في عــدد الوفّيــات بعــد الواليات 
املتحدة حيث يُســّجل تدفق جديد 
ملصابني ما يثير اخلشــية من موجة 

إصابات ثانية.
وجتاوزت البرازيل بتسجيلها 41 ألفا 
و828 وفاة منذ بداية تفشي الوباء، 
اململكة املتحدة فــي عدد الوفيات 
بكورونــا املســتجّد. وأكبر بلد في 
أميركا الاتينية يبلغ عدد ســكانه 
الدولة  212 مليون نسمة هو أيضاً 
الثانية من حيث عدد اإلصابات بعد 
الواليات املتحدة مع 828 ألفا و810.

وقال مدير برنامج الطوارئ الصّحية 
العاملية  الصحــة  فــي منظمــة 
مايك راين اجلمعــة إن »الوضع في 
تأّثرت«  الواليات  كّل  البرازيل مقلق. 
بالفيروس. وأضــاف »نظام الصحة 
لــم يبلغ أقصى طاقتــه، لكن في 
بعــض املناطق هنــاك ضغط قوي 

على أِسّرة العناية املرّكزة«.
اليميني  البرازيلــي  الرئيــس  وأثار 
الذي  بولســونارو  املتطــرف جايير 
يقلــل من حجم الوبــاء منذ بداية 
اســتئناف  إلى  ويدعــو  تفشــيه 
األنشــطة االقتصاديــة، جدالً بعد 
طلبه مســاء اخلميس من الشعب 
بالفيديو  املستشــفيات  تصويــر 

للتحقــق من امتائها، مشــككاً 
التنفس واألســرة  بنقص أجهــزة 
في العناية املركــزة، األمر الذي نّدد 
الرعاية  مجــال  في  العاملــون  به 

الصحية.
وأيضــاً في أميــركا الاتينية، بؤرة 
الوبــاء العاملي مع قرابــة 75 ألف 
لت املكسيك  وفاة في اجململ، ســجّ
أعدادها  أســوأ  اجلمعة  وتشــيلي 
يوميــة. وبلــغ العــدد اإلجمالــي 
للوفيات في املكســيك 5222 وفي 

تشيلي 2870.
الفنزويليــة  احلكومــة  وأعلنــت 
إضافي  لشــهر  متديدها  اجلمعــة 
»حال التأهــب« التي أُعلنت في 13 
آذار/مارس للحّد من تفشــي الوباء، 
وهي األساس القانوني الذي يسمح 
تدابير  للســلطات بتمديد فــرض 

العزل.
وبعد أن ُسّجل استقرار في الواليات 
املتحدة، تواجه الباد ) أكثر من 114 
ألف وفاة( ارتفاعاً في عدد اإلصابات 
في واليات اســتؤنف فيها النشاط 
نيسان/أبريل.  من  ابتداء  االقتصادي 
األميركي ستيفن  اخلزانة  وزير  لكن 
منوتشــن أكد أنه »ال ميكننا إغاق 

االقتصاد من جديد«.
السيناريو نفسه يحصل في جنوب 
اإلصابات  عدد  سّجل  حيث  إفريقيا 
ارتفاعاً مفاجئاً بلغ أكثر من عشرة 
آالف في يوم واحد، ما رفع احلصيلة 
اإلجمالية إلى 62 ألفاً اجلمعة، بعد 

أسبوع من تخفيف اجراءات العزل.
أودى وبــاء كوفيد19-  في اجملمــل، 
بحياة 425 ألفا و282 شخصاً بينما 
أصيب أكثر من 7,6 مليون شخص 
فــي العالم، بالفيــروس على وفق 
تعــداد أعّدته وكالــة فرانس برس 
استناداً إلى مصادر رسمية السبت 

عند الساعة 01,30 ت غ.
تواجــه احلكومــات فــي العالــم 

اتهامــات كثيرة بســوء إدارة أزمة 
تفشــي فيروس كورونا املستجّد أو 
بالتأخر في اتخاذ اجراءات الحتوائه.

وفــي إطــار اخملــاوف من تفشــي 
كوفيد19- مجــددا في الدولة التي 
ظهر فيها قبل ستة أشهر، أعلنت 
الســلطات الصينية السبت فرض 
حجر صحي على أحد عشر حيا في 
العاصمة بكني بســبب ظهور بؤرة 

جديــدة للفيروس )ســبع إصابات( 
في ســوق مجاور لها. وكانت بلدية 
اجلمعة ســوقني  أغلقــت  بكــني 
جتاريني وأرجأت عودة تاميذ املرحلة 

االبتدائية إلى املدارس.
فــي أوروبــا، حيــث دقت ســاعة 
احلساب، أدلى رئيس الوزراء اإليطالي 
جوسيبي كونتي اجلمعة على مدى 
نحو ثاث ساعات بأقواله بشأن إدارة 

املســتجّد.  كورونا  ألزمة  احلكومة 
وتتقــاذف احلكومــة املركزية وقادة 
لومبارديــا فــي شــمال إيطاليــا 
التفشي  باملسؤولية عن  االتهامات 
السريع للفيروس في هذه املنطقة 

واكتظاظ املستشفيات.
فرنسا،  في  أيضاً  الغضب  يتصاعد 
حيث ُقّدمت حوالى ســتني شكوى 

ضد وزراء.
في بريطانيا، قررت شــركات طيران 
»بريتيــش ايروايــز« »و«ايزي جيت« 
و«رايــن ايــر« اإلدعاء فــي القضاء 
علــى احلكومة فــي محاولة منها 
إلنهاء احلجر الصحي املفروض على 
الوافدين إلــى اململكة املتحدة، مع 
وقت  في  الصيف،  اقتراب موســم 
كشف مكتب االحصاءات الوطنية 
أن النــاجت احمللــي اإلجمالــي انهار 

بنسبة %20,4 في نيسان/أبريل.
ويهــدد الوبــاء بالتســبب بأزمات 
إنســانية متتاليــة وآخرهــا آالف 
البحارة العالقني في بحر، بعضهم 
منذ »15 شــهراً« بســبب القيود 
املرتبطــة بالوباء، على وفق ما أعلن 
األمني العام لــأمم املتحدة أنطونيو 
غوتيريــش داعياً جميــع الدول إلى 
النقل  ويشكل  تسهيل رســوهم. 
البحري األساسي أكثر من %80 من 

املبادالت التجارية.
إيران، دعت الســلطات مجدداً  في 
املواطنــني إلى وضــع كمامات في 
يتواصل  فــي حني  العامة  األماكن 

األكثر  الدولــة  الوباء في  تفشــي 
الشــرق  في  الوباء  جــراء  تضــرراً 

األوسط.
فــي أوروبا يواصل الوضع حتّســنه 
ويُتوقع  الصحــي.  الصعيــد  على 
رفع القيود على التنقل أيضاً داخل 
االحتــاد األوروبــي من جانــب ثاثة 
أرباع الــدول األعضاء، ابتداء من 15 

حزيران/يونيو.
وابتداء مــن يوم غدمن االثنني، ترفع 
أملانيا القيــود املفروضة على احلدود 
النروج  وســتفتح  جيرانهــا  مــع 
حدودهــا مــع دول الشــمال لكن 

بشروط. 
في هذا السياق، تسعى الدول األكثر 
اعتماداً على القطاع السياحي إلى 
الســياح األجانب بكل  استقطاب 
التي  أثينا  املمكنة. وقالــت  الطرق 
السياح  باســتقبال  تبدأ  أن  يُتوقع 

االثنني.
وأطلقت مدريد شــعار »إســبانيا 
أول  تنتظركم« في حني ســتخرج 
منطقة إسبانية، غاليسيا )شمال 
غــرب(، بشــكل كامل مــن العزل 
االثنني مع فرض وضع كمامات إلى 

حني التوصل إلى لقاح.
وما تزال العودة إلى احلياة الطبيعية 
بعيدة بعض الشــيء إال أن محبي 
القدم يواســون أنفسهم مع  كرة 
استئناف املباريات في عطلة نهاية 
األسبوع. وسيبدأ كل لقاء بدقيقة 
صمت عن أرواح ضحايا كوفيد19-.

تقرير

البرازيل ثاني أكثر الدول تضررًا ومخاوف من موجة ثانية في الواليات المتحدة
اصابة  7,6 مليون شخص في العالم ووفاة 425 ألفا و282 

الصباح الجديد - متابعة:

االحتجاجات  حــدة  تصاعــدت 
في لبنان، ليل اجلمعة الســبت، 
طرابلس  مدينتــي  في  ســيما 
وبيروت، وتخللهــا أعمال عنف، 
برغــم إعــان احلكومــة اتخاذ 

تدابير مالية في جلسة طارئة.
بيــروت  العاصمــة  وشــهدت 
مواجهات بــني احملتجني والقوى 
وحتطيم  عنف،  وأعمال  األمنية، 
في  جتاريــة  محــال  واجهــات 

منطقة اللعازرية.
من جهة أخرى شــهدت شوارع 
حيث  عنــف  أعمال  طرابلــس 
قام عدد من الشــبان بإشــعال 
مســتوعبات النفايــات وقطع 
ومهاجمة  باإلطــارات  الطــرق 
ومحال  ومصــارف  عامة  أماك 

جتارية.
على  اجليــش  عناصر  وعملــت 
تســيير دوريات راجلة وماحقة 
احملتجني وإطاق القنابل املسيلة 
للدموع لتفريقهم فيما شهدت 
كرامــي  عبداحلميــد  ســاحة 
اشتباكات بني احملتجني من جهة 
وعناصر اجليش وقوى األمن الذين 
يتعرضون لرشق باحلجارة وقنابل 
املولوتوف، ويردون بإطاق القنابل 

املسيلة للدموع.
جهاز  عمليــات  غرفة  وأفــادت 
»اجلمعية  في  واإلغاثة  الطوارئ 
الطبية اإلسامية« بأن احلصيلة 
الذي حصل  النهائية لاشتباك 
ليا بــني اجليش ومتظاهرين في 
طرابلــس، بلغت أكثــر من 49 

جريحا بينهم 6 عسكريني.
اللبنانية  الســلطات  وتعهدت 
اجلمعة ضّخ مزيــد من العملة 
األميركيــة في الســوق لِلجم 
االنهيــار غيــر املســبوق لّليرة 
احتجاجات  أثــار  الــذي  احمللية، 
ليلية وقطعــاً للطرق في أنحاء 
الباد الغارقــة في دوامة انهيار 

اقتصادي متسارع.
الباد،  بشــمال  طرابلــس  في 
فّرقــت عناصــر اجليــش فــي 

للمدينة  الرئيســة  الســاحة 
مئات املتظاهريــن الذين هتفوا 
»ثورة، ثورة«، مــا أدى إلى اندالع 
اشــتباكات، حســب مراســل 

وكالة فرانس برس.
وألقى متظاهرون حجارة وقنابل 
وأحلقوا  اجلنــود،  على  مولوتوف 
أضرارا بواجهات عدد من املتاجر 
واملصارف. ورَّد اجلنود بإطاق الغاز 

املسيل للدموع.
وكان مئــات اللبنانيني نزلوا إلى 
اجلمعة  اخلميس  ليل  الشــوارع 
فــي طرابلــس وعكار شــماالً، 
البقاع  وفي  وصور جنوباً  وصيدا 
شــرقاً، وفــي بيــروت. وأحرقوا 
إطــارات ومســتوعبات نفايات 
وقطعوا طرقاً رئيســة وفرعية، 

وهتفــوا ضد حكومة حســان 
دياب.

واجلمعــة، قطــع متظاهــرون 
طرقاً عّدة، فيمــا تدّخل اجليش 
لفتحها. كما تظاهر عشــرات 
ليل اجلمعة أمــام مقّر املصرف 

املركزي في العاصمة بيروت.
اللبنانية  الليــرة  تدهــور  يأتي 
الســلطات  فــي وقــٍت تعقد 
اجتماعات متاحقة مع صندوق 
النقد الدولي أماً باحلصول على 
دعم مالــي يضع حــّداً لأزمة 
الليرة  تقترب  املتمادية، في حني 
من خسارة نحو سبعني في املئة 

من قيمتها منذ اخلريف.
نشــرها  تصريحات  وفق  ونَقَل، 
تويتر،  على  الرئاســة  حســاب 

تأكيــد خبــراء ماليــني أنه »ال 
ميكن للــدوالر أو أي عملة أخرى 
أن تقفز خال ســاعات إلى هذا 
احلــّد، ما يُبعد صفــة العفوية 
عن كل ما حصل ويؤشر خملطط 
للتكاتف  مرسوم نحن مدعوون 

ملواجهته«.
وأّكــد مصــرف لبنان ليــاً أّن 
املعلومــات املتداولة عن ســعر 

الصرف »بعيدة عن الواقع«.
من  الــوزراء  مجلــس  وطلــب 
في  د  »التشــدّ األمنية  األجهزة 
قمع جميع اخملالفــات وإحالتها 
القضائية  املراجــع  علــى  فوراً 
اخملتصة«، تزامناً مع إعان األمن 
أشخاص  خمسة  توقيف  العام 
يقومــون بعمليــات صرافة في 

السوق السوداء.
ويشــهد لبنــان أســوأ انهيار 
اقتصادي منذ عقود، يتزامن مع 
أزمة سيولة وتوّقف املصارف عن 
تزويد املودعني بأموالهم بالدوالر. 
وتســّببت األزمة بارتفاع معّدل 
التضّخــم وجعلت قرابة نصف 
الســّكان حتت خط الفقر، كما 
خسر عشــرات اآلالف جزءاً من 
رواتبهــم أو وظائفهم. وأقفلت 
عريقــة  وفنــادق  مؤسســات 

أبوابها.
ودفع االنهيــار االقتصادي مئات 
إلى  للخــروج  اللبنانيــني  آالف 
الشــارع منــذ تشــرين األول/

علــى  ناقمــني   2019 أكتوبــر 
وأسقطت  السياسية.  الطبقة 

التحــركات آنــذاك احلكومــة 
برئاسة سعد احلريري. وتشّكلت 
مطلــع العام حكومــة جديدة 
ُقّدمت على أنهــا »تكنوقراط«، 
لكنهــا حظيت بدعــم واضح 
من حزب اهلل، القوة السياسية 

والعسكرية النافذة في الباد.
وتراجعت وتيــرة التحركات بعد 
وباء  إقفال عــام ملواجهة  إعان 
آذار/ منتصف  منــذ  كوفيد19- 
مارس، لتنطلق مجّددًا منذ أيام.

وتأمــل احلكومــة احلصول من 
 20 صندوق النقد على أكثر من 
مليار دوالر كدعم خارجي، بينها 
11 مليار أقّرها مؤمتر ســيدر في 
باريس عام 2018 مشترطاً إجراء 

إصاحات لم تبصر النور.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت السلطات الصينية امس 
على  فرض حجر صحي  السبت، 
أحد عشــر حي فــي العاصمة 
بكني بســبب ظهور بؤرة جديدة 
لفيــروس كورونا املســتجد في 

سوق مجاور لها.
وقالــت الســلطات الصحية إن 
إصابات مبرض كوفيد19-  ســبع 
الناجــم عن الفيروس ســجلت 
شــيفاندي،  ســوق  محيط  في 
بينها ســت الســبت. وأغلقت 
تســع مدارس ودور للحضانة في 

محيط املنطقة أيضا.
وذكر مسؤولون محليون في لقاء 
مع صحافيني أن ســكان األحياء 
الـ11 في منطقة فينغتاي تلقوا 
األمر مبازمــة بيوتهم، موضحني 

أن معظــم اإلصابــات الســبع 
مرتبطة بسوق محلي للحوم.

ومتكنت الصني أول دولة انتشــر 
فيها الوباء فــي نهاية 2019 من 
احلد مــن اإلصابات التي تراجعت 
إلى عدد قليل يوميا في األسابيع 

األخيرة.
لكن بلدية بكني أغلقت اجلمعة 
تاميذ  عــودة  وأرجأت  ســوقني 
املرحلة االبتدائية إلى مدارسهم 
بعد ظهور ثــاث إصابات جديدة 
بالفيــروس اخلميس واجلمعة في 
العاصمة الصينية التي لم تكن 
قد ســجلت فيها أي حالة منذ 

نحو شهرين.
وأثار ظهور هذه اإلصابات مخاوف 
مــن انتشــار املرض مــن جديد 
بعدمــا متكنت الســلطات من 

الســيطرة بفضل إجراءات حجر 
اإلجراءات  هــذه  ورفعت  صارمة. 

تدريجيا مع تراجع عدد اإلصابات 
التي أصبــح معظمها لصينيني 

عائدين من اخلارج.
وبني اإلصابات الست اجلديدة التي 
أعلن عنها السبت ثاثة موظفني 
في سوق شيفاندي وشخص زاره 
وثاثة موظفني يعملون في مركز 
لأبحاث متعلــق باللحوم يبعد 
ســبعة كيلومترات عن السوق. 
وقد زار أحدهم الســوق األسبوع 

املاضي.
ســوق  الســلطات  وأغلقــت 
شــيفاندي وســوقا آخــر لثمار 
البحر زاره أحــد املصابني، إلجراء 

عمليات تطهير وجمع عينات.
وقــال رئيس ســوق شــيفاندي 
أن  نيــوز«  »بكــني  لصحيفــة 
الفيــروس رصــد علــى ألــواح 
قطع  في  تســتخدم  خشــبية 

سمك السلمون املستورد.

وشــاهد صحافيون مــن وكالة 
فرانــس بــرس مئات مــن رجال 

الشرطة بالقرب من السوقني.
وأعلن املســؤولون فــي منطقة 
»آلية  الســبت وضــع  فينغتاي 
حــرب« ملكافحــة هــذه املوجة 

اجلديدة من اإلصابات.
اجلديدة،  اإلصابــات  هــذه  وقبل 
ســجلت آخر حالة في بكني في 

منتصف نيسان/ابريل.
أن  اجلمعة  الســلطات  وقــررت 
عودة  آخــر  إشــعار  تؤجل حتى 
تاميــذ ثاثة صفوف في املرحلة 
إلى مدارســهم. كما  االبتدائية 
الرياضية  املنافسات  كل  أوقفت 
حتى إشــعار آخر، وفق ما أعلنت 
ســلطات بكني في بيان مســاء 

اجلمعة.

فرض حجر صحي على 11 حي في بكين بعد إصابات جديدة بكورونا

تصاعد حدة االحتجاجات في لبنان

السلطات اللبنانية تتعهد بضّخ الدوالر
 لخفض سعر الصرف للتخفيف من حدتها

شهدت شوارع 
طرابلس أعمال 

عنف حيث قام عدد 
من الشبان بإشعال 

مستوعبات النفايات 
وقطع الطرق 

باإلطارات ومهاجمة 
أمالك عامة 

ومصارف ومحال 
تجارية



قــال جيه.بي مورجــان في تقريــر إن حصة 
السعودية من ســوق النفط تتجه لالرتفاع 
فــي العقد اجلــاري ألعلى مســتوياتها منذ 
الثمانينــات إذ يندر االســتثمار فــي اإلنتاج 

مبناطق أخرى في أعقاب أزمة فيروس كورونا.
وانخفضت أســعار النفط أكثر من 40 باملئة 
منذ بدايــة العام احلالــي بعد انهيــار غير 
مســبوق في الطلب، مما دفع شركات النفط 
والغاز لإلعالن عن تخفيضات لإلنفاق ستبلغ 
إجماال 625 مليون دوالر بنهاية العقد بحسب 

جيه.بي مورجان.
وقال كريســتيان مالك احمللل لــدى جيه.بي 
مورجان لرويترز إن أزمة االســتثمار ســتؤدي 
إلى فاقد في اإلنتاج سيدفع أسعار خام برنت 
القياســي إلى 60 دوالرا للبرميل في غضون 

عامني.
ويتوقــع البنــك األميركي أن يبلــغ الطلب 
العاملي على النفط في املتوســط 91 مليون 
برميل يوميا في 2020، مبا يقل تسعة ماليني 
عن تقديرات صادرة في وقت سابق، مع تعافي 
االســتهالك فقــط إلى مســتويات ما قبل 
اجلائحة عنــد 100 مليون برميــل يوميا في 

تشرين الثاني 2021.

أظهرت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف 
أميركا أن املستثمرين هرعوا صوب االستثمار 
في صناديق األسهم والسندات، إذ أدت تدابير 
حتفيــز غير مســبوقة ألن تعوض األســواق 
العاملية معظم اخلسائر التي تكبدتها نتيجة 

كوفيد19-.
وأشــار بنك االســتثمار إلى أنه في األسبوع 
املنتهي في العاشــر من حزيران تدفق مبلغ 
”ضخم“ قدره 24.6 مليار دوالر إلى الســندات 
بينمــا حتــول 13.8 مليار دوالر إلــى صناديق 

األسهم، وهو أكبر مبلغ في تسعة أسابيع.
وشــهدت الســندات الصادر عــن البلديات 
دخــول تدفقــات قياســية بينما ســجلت 
صناديق السندات املصنفة عند درجة جديرة 
باالســتثمار ثاني أكبر تدفقات على اإلطالق 
خالل األسبوع املنتهي في العاشر من حزيران.

في غضون ذلك، ارتفع مؤشــر ”الثور والدب“ 
لبنك أوف أمريكا من 0.4 إلى 0.9 لكنه يظل 

قريبا من مستويات تبشر بهبوط شديد.

قالت متحدث باسم هوندا موتور يوم اجلمعة 
إن الشــركة اليابانية اســتأنفت اإلنتاج في 
مصانع للســيارات والدراجــات البخارية في 
الواليات املتحدة ودول أخرى بعد أن تعرضت ملا 
يُشتبه في أنه هجوم إلكتروني هذا األسبوع.

تأتي الهجمات املشتبه بها بعد أقل من شهر 
من إعادة فتح هوندا ملصانعها للتجميع في 
أمريكا الشــمالية، وعقب إغالق مصانع في 
أواخــر آذار امتثاال لقواعــد مرتبطة بفيروس 
كورونا والبقاء في املنازل في الواليات املتحدة 

وكندا.
وقال املتحدث إن شــركة صناعة الســيارات 
اليابانية استأنفت إنتاج املركبات يوم اخلميس 
في مصنعها الرئيس بوالية أوهايو األمريكية 
والذي ينتج طرازات مثل سي.آر-في إس.يو.في 

كروس أوفر وأكورد سيدان.

جيه.بي مورجان

بنك أوف أميركا

هوندا موتور

اقتصاد4

بغداد - الصباح الجديد:

عبــر وزيــر النفط إحســان عبد 
اجلبــار في بيــان عــن أمله في 
أن تزيــد إيــرادات النفط بفضل 
ارتفاع األســعار في أعقاب اتفاق 
مجموعــة »أوبك+« األخير، معربا 
عن تفاؤلــه بزيادة االيرادات املالية 
بعد حتسن االســعار في السوق 

النفطية نتيجة التفاق )اوبك+(.
وقالت الرئاســة ببيان، ان »رئيس 
استقبل  صالح  برهم  اجلمهورية 
وزير النفط احســان عبد اجلبار«، 
مبينــا أن صالــح اشــاد بجهود 
العاملــني في القطــاع النفطي 
الثروة الوطنية  ادارة  واهميته في 
بتنفيذ  التعجيل  للعراق، وضرورة 
املشاريع احليوية التي تسهم في 
تنمية وتطوير قطاع النفط وزيادة 

االيرادات املالية.
وأوضح، أن »وزير النفط استعرض 
خطط الوزارة في ادامة واستقرار 
والتصدير  والتصفيــة  االنتــاج 
واالستثمار االمثل للغاز املصاحب 
والعمل  النفطيــة،  للعمليــات 
على زيــادة االيــرادات املالية من 
خالل السياسة التسويقية التي 
الــوزارة للنفط اخلام  تعتمدهــا 
ومبا حتقق  العاملية،  االســواق  في 
اعلى االيــرادات املالية بالرغم من 
الظروف والتحديــات التي تواجه 
الســوق النفطية واملنتجني بعد 
انتشــار جائحة كورنــا وتأثيرها 

على انخفاض االسعار.
ومنتجون  وروسيا  »أوبك«  وكانت 
املاضي  الســبت  اتفقوا  آخــرون 
على متديــد تخفيضات إنتاج غير 
مســبوقة تبلغ 9.7 ماليني برميل 
يوميا حتى نهايــة متوز، مبا يكبح 

املعــروض العاملــي نحــو 10 في 
املئة وسط تراجع حاد في الطلب 

بسبب جائحة كوفيد19-.
وارتفع خــام القيــاس برنت إلى 
أعلى مســتوياته في ثالثة أشهر 
يوم اجلمعــة املاضية متجاوزا 42 

دوالرا للبرميل، بعد أن انخفض ملا 
دون 20 دوالرا للبرميل في نيسان، 
لكن األســعار ال تزال منخفضة 
نهاية  فــي  الثلــث عنها  مبقدار 

.2019
وكانت »أوبك« اتفقت في نيسان 

على خفض اإلمدادات 9.7 ماليني 
برميــل يوميــا في أيــار وحزيران 
االتفاق  هذا  وأُبرم  األسعار.  لدعم 
بعد ضغوط من الرئيس األميركي 
إلى  الذي يســعى  ترامب،  دونالد 
تفادي تضرر شركات إنتاج النفط 

األميركية.
ويعاني العراق من انهيار أســعار 
النفــط، األمر الــذي يهدد بعجز 
ثمانية  رواتب  دفــع  احلكومة عن 
ماليني موظف حكومي ومتقاعد.
وكشف مسؤول في وزارة اخلارجية 

األميركية اخلميــس أن إدارة بالده 
أكدت عزمها دعم العراق ملواجهة 
التداعيــات املاليــة ألزمة كورونا 
وتراجع أسعار النفط، وذلك خالل 
واشنطن  بني  الستراتيجي  احلوار 

وبغداد اجلاري حاليا.

وزير النفط يأمل في زيادة إيرادات النفط عقب اتفاق أوبك+
استعرض خطط الوزارة لالنتاج والتصفية والتصدير واالستثمار

وزير النفط استعرض 
خطط الوزارة في ادامة 
واستقرار االنتاج والتصفية 
والتصدير واالستثمار 
االمثل للغاز المصاحب 
للعمليات النفطية، والعمل 
على زيادة االيرادات 
المالية من خالل السياسة 
التسويقية التي تعتمدها 
الوزارة للنفط الخام في 
االسواق العالمية، وبما 
تحقق اعلى االيرادات 
المالية بالرغم من الظروف 
والتحديات التي تواجه 
السوق النفطية والمنتجين 
بعد انتشار جائحة كورنا 
وتأثيرها على انخفاض 
االسعار

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت بيانات من مكتب إحصاءات 
االحتاد األوروبي يوروستات، أن اإلنتاج 
ســجل  اليورو  مبنطقة  الصناعي 
أكبــر انخفاض علــى اإلطالق في 
نيسان إذ تســببت إجراءات العزل 
العــام املرتبطة بفيــروس كورونا 
النشاط االقتصادي في  في توقف 

أنحاء منطقة العملة املوحدة.
وقــال يوروســتات إن اإلنتــاج في 
دول منطقة اليورو التســع عشرة 
انخفض 17.1 باملئة على أســاس 
باملئة على أســاس  و28  شــهري 
سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بدء 

تسجيل البيانات في 1991.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت 

بنســبة  انخفاضا  توقعوا  آراءهم 
20 باملئة على أساس شهري و29.5 

باملئة على أساس سنوي.
وكان قطاع الســلع االستهالكية 
املعمــرة هــو األكثــر معانــاة إذ 
باملئة   28.9 فيــه  اإلنتاج  انخفض 
باملئة  و47.7  على أساس شــهري 
على أســاس ســنوي وتاله قطاع 
الســلع الرأســمالية الذي تراجع 
26.6 باملئة على أســاس شــهري 

و40.9 باملئة على أساس سنوي.
اقتصاد مبنطقة  أكبر  أملانيا،  عانت 
اليورو، من انخفاض نســبته 30.2 
الصناعي على  اإلنتــاج  باملئة في 
أســاس ســنوي وأظهرت فرنسا 
وإيطاليــا وهما ثانــي وثالث أكبر 

في  انكماشا  باملنطقة  اقتصادين 
اإلنتاج بنســبة 34.9 و42.5 باملئة 
إسبانيا  وســجلت  الترتيب.  على 
رابــع أكبــر اقتصــاد باملنطقــة 

انخفاضا بنسبة 34.3 باملئة.
فــي الســياق، هبطت األســهم 
متقلبة  تعامــالت  في  األوروبيــة 
يوم اجلمعة بعد أن شــهدت أسوأ 
موجــة بيع فــي يوم واحــد منذ 
أواخر آذار إذ منت الشــكوك بشأن 
ظل  في  االقتصادي  التعافي  وتيرة 
مؤشرات على ظهور حاالت إصابة 

جديدة بكوفيد19-.
وبعد أن حتــرك صعــودا وهبوطا، 
 600 املؤشــر ســتوكس  تراجــع 
لألســهم األوروبيــة 0.5 باملئــة، 

أن أســهم شــركات  بالرغم من 
صناعة السيارات املتعثرة ارتفعت 

قليال.
وانخفضت األصــول عالية اخملاطر 
هــذا األســبوع بعد أن تســببت 
من  رصينة  اقتصاديــة  توقعــات 
مجلس االحتياطي االحتادي )البنك 
املركزي األمريكــي( وارتفاع حاالت 
اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات 
املتحدة في تذكير املستثمرين بأن 
الضرر االقتصــادي للجائحة بعيد 

عن الوصول لنهايته.
ويتجه املؤشر ستوكس 600 صوب 
تكبد خسارة أســبوعية نسبتها 
5.8 باملئة ليبتعــد أكثر عن أعلى 
مســتوياته على اإلطالق. واملؤشر 

منخفض نحــو 19 باملئة عن ذروة 
سجلها في شباط.

وارتفع سهم انتربارفان الفرنسية 
11.2 باملئة بعد أن دخلت مونكلير 
اإليطالية في اتفاق مع الشــركة 

لبدء بيع عطورها.
في األثــر، ارتفع اليــورو قليال في 
مقابــل الــدوالر األمريكي، ليظل 
قريبا من أعلى مســتوى في ثالثة 
أشــهر والذي بلغه في وقت سابق 
من األســبوع، إذ توقف املتعاملون 

عن البيع جلني أرباح أحدث ارتفاع.
التداوالت في آسيا،  وخالل جلسة 
انخفض الدوالر األسترالي وعمالت 
أخرى شــديد التأثر باخملاطر قبل أن 
تتعافي وترتفــع في مقابل الدوالر 

األمريكي الــذي يُعد مــالذا آمنا، 
عقب ارتفاع أسهم أوروبا.

وكان املســتثمرون قرروا في وقت 
سابق تخفيض مراكزهم بعد زيادة 
األصول  على  الرهانات  في  سريعة 
عاليــة اخملاطــر والتــي انطلقت 
بفضل آمال ملزيد مــن إعادة فتح 

االقتصادات في الكثير من الدول.
وارتفع اليورو 0.1 باملئة إلى 1.1315 
دوالر، ليظل قريبا من 1.1422 دوالر 
وهو أعلى مستوى في ثالثة أشهر 

والذي بلغه يوم األربعاء.
وصعد الدوالر األسترالي 0.4 باملئة 
إلــى 0.6881 دوالر أمريكي بعد أن 
نزل ألدنى مســتوى في عشرة أيام 
عند 0.6799 في اجللسة اآلسيوية.

األسهم األوروبية في تعامالت متقلبة
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سالم مكي

حاورها: سمير خليل

ملياء حسني، تشكيلية عراقية، داعبت 
عدســة الكاميرا السينمائية وجنحت 
امامها، شــحذت الســكني وروضتها 
لترســم بها ازهارا وامنيــاٍت ومحبة، 
جريئة وشــجاعتها شاخصة في ثنايا 
لوحاتهــا،  تبحث عن هويــة وبصمة 
خاصة، حتلم ان تصل الى فردوس الرواد، 
الرســم لديها رســالة حتمــل هموم 
وطنها، هموم املــرأة و الناس، تؤمن ان 
مرآة  واساليبه  باختالف مدارسه  الفن 
لتؤكد  بآالمه ومسراته  الواقع  تعكس 

هويتها الوطنية اخلالصة.
وفي حوار مع الصبــاح اجلديد، فتحت 
والتشــكيل  املرأة  قلبها لتتحدث عن 

وهل يتوافق االثنان؟ 
جتيب :نعــم يتوافق االثنان بكل تأكيد،  
ولم ال تتوافق املرأة والتشكيل وهل ان 
على عنصر محدد؟  يقتصر  التشكيل 
املرأة شــغلت جميع اجملاالت  ان  فكما 
فالتشــكيل ضمن تلك اجملــاالت التي 
ابدعــت بها ، للمــرأة رؤيتها وافكارها 
وما يعكســه اجملتمــع وما تــراه من 
خالل نافذتها لتلونه وما تســتطيع أن 
تعكســه كموضوع لرسالتها الفنية،  
فما تطرحه من خــالل اللوحة نعتبره 
بالتأكيد رســالة يفهمها املتلقي كل 

وحسب زاوية رؤيته وقناعاته«.
تصممــني   ، بالســكني  ترســمني   *
البوسترات واغلفة الكتب واجملالت، هل 
هو متيز ام مراوغة ألسلوب ملياء حسني؟ 
ما لذي أضاف اليك الرســم بالسكني 

والتصميم؟
ــ  بدايــة مرحلة اي فنان بعد مرحلته 
الدراســية األكادميية يبدأ بالبحث عن 
اســلوب وهوية متيــز لبصمته الفنية 
ليتمخــض بعــد ذلــك مــا يطرحه 
ببصمته وهويته التي تتفاعل وتتداخل 
مع عناصره وادواته التي يســتخدمها 
من خالل جتاربه العديدة وبحثه الدائم 
املستمر ليجد ما يتنفسه من أسلوب 
خاص به،  وبعــد التجــارب ارتأيت ان 
اعمل بالســكني فوجدت ما يناســب 
بحثي عن الكثافة اللونية التي تترجم 
مواضيعــي املطروحة وتتــالءم معها 
لتترجم مــن خاللها رؤيتــي ،  صارت 

الســكني هي فرشــاتي واداتي التي ال 
أعمالــي«، وتضيف« نفذت  تتجزأ عن 
الكثيــر من اغلفة الكتــب والكارتات 
و بوســترات عن البيئــة،  تخطيطات 
داخلية لدواوين بعض الشعراء، وكذلك 
هناك الكثير مــن اغلفة كتب ودواوين 
شــعرية لشــعراء مرموقــني، هكذا 
متخضت جتارب سنوات طويلة ألسلوب 
خاص مييز أعمالي وهويتي،  و ال ينقطع 
البحــث والتجربة مــادام الفنان يبدع 
والفــن الحد له ليتوقــف عند نقطة 
معينة، فمــا زلت ابحــث واجرب ولن 
اقول بأن اللوحة اكتملت ابقى اشــعر 
بأن هناك ما ينقــص العمل فال كمال 
ألي عمــل والاكتفاء مــن الفن، القلق 
الفنان، يساوره في كل  مشــروع عند 

أوقاته، وحتى حلظة عرض العمل«.
*لديك متيز آخر هو الشــعر، هل أضاف 
الشــعر لتجربتك الفنية شيئا ام اخذ 

منها؟

ــ الشــعر،  وما اللوحــة غير قصيدة 
شــعر لونيــة فال فــرق بــني اللوحة 
والشعر،  األولى لون والثانية كلمات وال 
ميكن الفصل بينهما هناك العديد من 
التشكيليني شعراء وبالعكس،  احيانا 
استوحي من اللوحة اللونية ألجنز لوحة 
بالكلمات، او تبــادل األدوار فالكثير مما 
كتبت استوحيته من لوحة،  لي بعض 
القصائــد  القيتها فــي بعض احملافل 

واملشاركات الشعرية«.
*حدثينا عن جتربتك الســينمائية؟ هل 

توقفت ام هناك استمرارية وتواصل؟
 ــــ كانت لــي جتربة ســينمائية مع 
مخــرج إيرانــي )رحمــه اهلل( كان قد 
رآني في احــد املعارض التشــكيلية، 
فاختارنــي ومبا انه لم يكــن لي جتربة 
مسبقة بالســينما رفضت لكنه أصر 
بعد اقناعي بأن الفيلم يتناول موضوع 
القوميات  التي تسكن العراق،  ومبا اني 
عربية قمت بتجسيد شخصية عربية 

عراقية،  حينها ولكوني ال أمتلك جتربة 
ســينمائية فان اخملــرج كان يصر على 
التلقائية والعفوية وهكذا خضت تلك 
التجربة الرائعة والتي اســتلهمت من 
خاللها بعــض من لوحاتــي، التجربة 
كانت من أروع التجــارب التي أضافت 
لي الهاما من نوع آخــر، ورغم الدعوة 
لتجربة مماثلة اال انني قررت ان ال أخوض 
هــذا اجملــال ، وبعدها تكــرر املوضوع 
باعتبارها  لكني لم اخضها مرة أخرى 
ليســت مجال اختصاصي اوال،  وثانيا 
كل ما يشغلني هو عملي التشكيلي، 
لذلك لم أعــد اتواصل مــع التجارب 
السينمائية وتوقفت عنها رغم غناها 
الفني وعناصرهــا امللهمة، والفلم فاز 

بعدة جوائز..
*واملعارض الشــخصية واجلماعية، ما 

لذي تضيفه للفنان؟
ــ من املهم جدا ألي فنان، مشــاركاته 
فــي املعارض ســواء الشــخصية او 

املشــتركة باعتبارهــا النبض الفعال 
للفنــان فمن خالل مشــاركته تضاف 
املهمة  األمــور  من  العديد  لتجربتــه 
كالنقــد الفنــي،  انتشــار عمله من 
خالل املتلقي، االطالع ومعرفة أساليب 
باإلضافة  الفنانــني  زمالئــه  ومدارس 
يجعله  الذي  للفنان  الفعلي  للحضور 
مبواجهــة حقيقية مع ما ينعكس من 
آراء ونقــد من اجلمهــور املتلقي، فكل 
تلك الصراعات جتعله يرى بوضوح اكثر 
كل ما يحدث في الساحة التشكيلية 
ســواء ما يخصه او مــا يخص جميع 
بالرؤية  الثقــة   « وتضيف  الفنانــني« 
عامل مهم يحدث من خالل مشاركاته 
الفنية وليكون على أمت اســتعداد ألي 
نقــد يواجهه إن كان نقــد بناء او غير 
ذلك ما يجعله على دراية تامة مبا يجول 
حوله او في ذهنه، املشــاركات الفنية 
عامل مهــم لكل فنــان ليتنفس من 
خاللها ما يجعل دميومته الفنية تأخذ 
مسارها الصحيح كنبتة تنمو لتثمر«.
*بقي ان نعرف ان الفنانة ملياء حســني 
حتمل شهادة الدبلوم من معهد الفنون 
اجلميلة قسم الرسم وكانت من األوائل 
علــى دفعتها، انتظمــت بعد املعهد 
في اكادميية الفنــون اجلميلة ولظروف 
معينــة لم تكمــل الســنة األخيرة 
الفنانني  من األكادميية،  عضــو نقابة 
التشكيليني  جمعية  عضو  العراقيني، 
بالكثير  مشــاركات  لديها  العراقيني، 
من املعارض الفنية داخل وخارج البلد، 
املقتناة، في  العديد من األعمــال  لها 
بلجيكا، فرنسا،  تونس،  لبنان، السويد 
وعمــان وغيرها،  شــاركت في الكثير 
منها   الفنية  واحملافــل  املهرجانات  من 
معــارض نقابــة الفنانــني العراقيني 
والعديد  العامة  الفنون  دائرة  ومعارض 
التشكيليني  جمعية  مشــاركات  من 
العراقيني،  وهناك مشاركات في قاعات 
فنية مختلفة داخــل العراق وخارجه،  
أقامت أربعة معارض شخصية، معرض 
شــخصي في العراق وثــالث معارض 
شخصية خارج البلد،  وبعدها كرست 
اهتمامها للمشاركات اجلماعية فقط.

صدر حديثاً عن دار كنعان للدراسات 
والّنشر الكتاب األّول للناقد والباحث 
املعنــون  ضيــاء  أحمــد  العراقــي 
األنا  بــني  املســرح  بـ)فرانكفونّيــة 
واآلخر( وضمَّ الكتاب خمسة فصول 
رئيسة جاء الفصل األول الذي تضمن 
الكولونيالية السلطة / املعرفة وفيه 
التسلطية  األفكار  أهم  مت استعرض 
املعالج للبلــدان باملفاهيم الثقافية 

املتداولــة والتــي أصبحــت ذات أثر 
ومعالج  الفــرد  ثقافة  واضح علــى 
كافة التأثيــرات اإلنتاجية، وعالقاتها 
الكشــفية بني املســرح والسلطة 

ومترحالتهم التاريخية.
الفصــل الثانــي فدونت فيــه تنوع 
جغرافيــا الفكــر الفرانكفوني وما 
جاءت بــه وفيه تعــرض الكاتب إلى 
تدويــن الطوابــع الطوبوغرافيــة / 
األساســية  العالقة  ذات  املوقعيــة 

بفرنسا والعالم الفرانكفوني وبذلك 
اإلطار  داخل  أساســياً  أثراً  تشــكل 

العام.
أمــا الفصــل الثالــث فرانكفونية 
األجنــاس األدبية وفيــه مت بيان أهم 
على  الفرانكفونني  واخملرجني  الكتاب 
واملســرح،  والرواية  الشــعر  صعيد 
وأُخُتِتــَم الفصــل باملؤشــرات التي 

أسفر عنها اإلطار النظري.
في حني جاء الفصل الرابع واملوجد حتت 

عنوان اإلطار التطبيقي وفيه مت حتليل 
فرانكفونية  مســرحية  مناذج  أربعة 
مقترحة ملعرفة اإلمتــدادات التأثرية 

على املنتج املسرحية. 
كذلك جاء الفصــل اخلامس واألخير 
بأهــم النتائــج التي توصــل إليها 
الكاتــب كفعل رئيــس ملعاجلة هذه 
الظاهرة بشــكل أفعــال ومفاهيم 
قائمة  ثّمــة  ومن  معينــة،  انتاجية 

باملصادر واملراجع.

لم تكن احلرية مرادفــة للفوضى يوما، كما لم 
يكــن الرقيب مرادفا للقمــع والتقييد. فاحلرية 
في جوهرها، ال تتكامل وال تتســامى إال بوجود 
ضوابــط ومحــددات للعمــل في مجــال ما. 
الثقافة مثلها مثل سائر اجملاالت األخر، تعرضت 
نتيجة للحريــة املفرطة وغياب األطر القانونية 
والثقافية التي حتكم صورها اخملتلفة إلى تشويه 
وتغييب للنتــاج الثقافي الرصني، مقابل صعود 
أســماء ومنجزات بعيدة كل البعد عن الثقافة 
احلقيقية، وتفتقر إلى أبســط مقومات العمل 
األدبي الرصني. الفوضى الثقافية التي هي جزء 
ال يتجزأ من فوضى السياسة واجملتمع على حد 
ســواء، ذلك أن الثقافــة ال ميكن أن تنفصل عن 
اجملتمع بوصفها جزءا منه. تلك الفوضى، سببها 
غياب القانون، والتنظيم والتخطيط الســليم. 
فالثقافة، رغم أنها مصطلح فضفاض، يحتمل 
الكثير من املعاني والتعريفات التي ال حصر لها، 
تتكــون من مجموعة من العناصــر واملكونات. 
ولعل املثقــف أهم تلك املكونــات، إضافة الى 
مــا يرتبط بعمــل املثقف، الكتابــة والتأليف، 
واملنظمــات الثقافية واملؤسســات التي تعنى 
بتنظيــم العمل الثقافي، ســواء تلك التابعة 
للحكومة كوزارة الثقافة، أو النقابات واالحتادات 

املستقلة، كاحتاد األدباء. 
الرقيــب الثقافي، غالبا ما يوضــع على النتاج 
الثقافي لألدباء، وخملتلف النتاجات األدبية، سواء 
الشعر والقصة والرواية واملسرحية والنقد.. وهو 
ســياق كان متبعا في زمن النظام السابق، وهو 
أمر كان يســيرا في ظل املركزية الشديدة التي 
كانت حتكم العمل الثقافي والسياسي بصورة 
عامة، وقلة دور النشر آنذاك. ولكن، بعد أن كثرت 
دور النشــر، وعدم وجود ضوابط ومحددات البد 
منها كي تتم منح إجــازة أو ترخيص لفتح دار 
نشــر وتوزيع النتاجات األدبية والثقافية، وغياب 
أي دور حقيقي لــوزارة الثقافة، ولوجود هاجس 
الربح املادي واالنتشار الســريع لدى الكثير من 
أصحاب تلك الدور على حســاب جودة ورصانة 
النتــاج الثقافي، ظهرت ولألســف، الكثير من 
الكتابــات غير الرصينة والتي ال متتلك أبســط 
مقومات االبداع، وأصبح بإمكان أي شــخص أن 
يطبع كتابا مادام ميلك ماال، ويكتب على غالفه 
ما يشاء.. شعر، قصة .. رواية، هو من يحدد جنس 
العمل وليس اآلخــرون اخملتصون. ودور النشــر 
تطبع أي كالم مادام صاحبه يدفع املال! وهكذا، 
ظهرت مناذج ال حــد لها من كتب ومؤلفات غير 
حقيقية، وال قيمة أدبية أو ثقافية لها. فلو كانت 
هنالك رقابة ثقافية، تكون مســؤولة عن جودة 
ما ينشر ويطبع، وليســت رقابة على مضمون 
املؤلف، حتى ال يفقــد الكاتب الهاجس األقوى 
للكتابــة وهي احلرية. وعدم اخلــوف من اخلوض 
في أي شــأن عام أو خاص. الرقابــة تكون على 
دور النشــر، كي ال تطبع ما يحلو لها من كتب 
أســاءت للذوق العام، وللثقافــة بصورة عامة. 
فأحد دور النشــر، طبعت ملراهق، كتابا يتضمن 
شتائم وبذاءات وكالما مقززا، ال ميكن ألي إنسان 
ســوي التفوه به. مثل تلك الدار وغيرها الكثير 
الزالت لليوم تطبع وتوزع مادام الزبون يدفع! أما 
رفض اخملطوطات فكان مــن املاضي، عدا بعض 
دور النشــر التي ميلكها مثقفون، كدار شهريار 
مثال، فإن تلك الدار ال تطبع ألي أحد، مادام املنجز 
ليس رصينا. نحتاج إلى مراجعة ثقافية وإدارية 
شــاملة للعمل الثقافــي وخصوصا ذلك الذي 

يتعلق بطباعة الكتب. 

الرقيب الثقافي.. 
ضرورة أم قمع؟

لمياء حسين: الفنان يتنفس ديمومته من خالل 
المعارض الشخصية او المشتركة 

حوار

شكيب كاظم

بعــد روايته األولــى ) ذاكــرة أرجنا( 
الصادرة عن دار فضــاءات في األردن 
اجملاميع  2013، وعــدد مــن  ســنة 
) متاثيــل متضي.. متاثيل  القصصية 
ســقراط(  و)تفاحــة  تعــود(2001 
و)تراتيل  بعيد(2011  و)شــرق   2005
العــكاز األخير(2015، هــا هو يقدم 
لنا روايته )ملــاذا تكرهني رميارك؟( في 
األملاني  الروائي  إلى  إشــارة واضحة 
)أريك ماريا رميــارك( الذي أحتف الفن 
بإجنازاته ومنها، تلك  العاملي  الروائي 
التي نقلت إلى العربية وهي )للحب 
وقت.. للموت وقت( و)كل شيء هادئ 
في اجلبهة الغربية(، التي حولت إلى 
شــريط ســينمائي باهر، فضالً عن 

)ليلة لشبونة(.
محمد علــوان جبر؛ القاص والروائي 
واملهتم بفن الســينما، مشــاهدة 
ونقدا وكتابة، هــذا املوهوب األنيق، 
الذي يهفو لتقــدمي األفضل لقارئه، 
قلقــه اجلميل على نصــه، يدفعه 
إلى إعادة كتابة عديد فصول روايته 
مرات عــدة، حتى يرضــى عنه، كي 

يرضــي قارئه، اســتخدم في روايته 
هــذه )ملــاذا تكرهني رميــارك؟( التي 
أصدرتهــا ســنة 2018 دار احلكمة 
في لندن؛ عديد فنون السرد الروائي 
في هذا العمل الباهر، الذي ال يقدم 
نفســه لقارئه بســهولة، إنه نص 
محبوك بفنيــة عالية، ويحتاج إلى 
قراءة متأنية، هل أقول مضنية؟! كي 
تفك مرموزاته وتســتطيع أن تصل 
إلــى خوافيه وخوابيــه، وألن النص 
مرآة النــاص، ليدلنا ذلك إلى ثقافة 
استخدم  فلقد  لكاتبه،  شاســعة 
الروائي العراقي املبدع محمد علوان 
جبــر، مســتويات عدة في ســرده 
الروائــي، وتناوب علــى كتابة نصه 
الــراوي املركزي، فضال  راو؛  أكثر من 
عن ) رندا البعلبكــي(، التي قدمت 
فيلم،  مــن  أكثر  الســينما  لعالم 
وكانت متضلعة من كتابة سيناريو 
العديــد من األفــالم، التــي تعرف 
إليها مــن خالل زميلته ) ســميرة 
اليعقوبي(حيــث عمال ســوية في 
إحدى صحف بيروت، يوم غادر العراق 
أواخر ســبعينات القرن العشــرين، 
حيث اشتد العصف السياسي، ترى 
في  السياسي  العصف  خفت  متى 

العراق؟!
وإذا كانــت روايتــه األولــى ) ذاكرة 
أرجنا( قد اســتفادت من فــن الروي 
األصــوات  متعــدد  البوليفونــي؛ 
الرواية  هذه  في  فإنه  والشــخوص، 
قلت-  رميارك؟(-كما  تكرهــني  ملاذا   (
 ، اســتفاد من عديد فنون الســرد 
إذ اســتخدم مــا يعــرف نقديا بـ) 
تيار الوعي( ، الــذي أبدعته الروائية 
فضال  وولف  فرجينيــا  البريطانية؛ 
وانثيال  الدبلني جيمس جويس،  عن 
في  أيامه  اســتذكار  لــدى  األفكار 
العــراق، حتى عرف عنه ســهومه، 
وذهابــه مع أفــكاره بعيــداً، وهذا 
ما ملســته منه صديقتــه وزميلته 
اليعقوبي،  ســميرة  الفلسطينية 
التي كثيــرا ما حدثته عــن أيامها 
االستيالء  قبل  بلدها فلسطني،  في 
الصهيونــي الغاشــم عليــه، عن 
قدمية،  أغــان  تثيره  الذي  الشــجن 
تســتذكر الطيــور التــي تفزعها 
طلقات اليهود، عن احلماســة التي 
تنتابها وهي تسمع مارسيل خليفة 
يغنــي قصائــد الشــاعر محمود 
فيلم  بإخراج  الطامحة  درويش، هي 
روائــي طويــل، حاملــة كاميرتها، 

عاملة مع املقاومة الفلســطينية، 
التي تقاوم  باللقطة  توثق معاركها 
النســيان، لكنها حتولت إلى العمل 
املوســاد  اغتال  أن  بعد  بالصحافة، 
زاخرة  كانــت  زوجها،  الصهيونــي 

باحليوية واألمل.
شخوص رواية )ملاذا تكرهني رميارك؟( 
محمد  روائينا  اســتطاع  قليلــون، 
علوان جبــر من خاللهم تقدمي نصه 
فـ)برهان(  هــذا،  اجلميــل  الروائــي 
الفنان النحات، خريج معهد الفنون 
اجلميلة، واملشــتغل في إحدى دوائر 
آرائه  بســبب  ينقل  الفنية،  الدولة 
السياســية إلى عمل ال تربطه به 
أية وشيجة ) مؤسســة جتارة املواد 
الغذائية(! محاولة من الدولة لزيادة 
وإجبار  أفكارها  وشــيوع  هيمنتها، 
الناس علــى اعتناقهــا! وازاء ازدياد 
يأخذ  اآلخر،  وتقزمي  اإلقصاء  ســعير 
طريقه لواذاً نحو بيروت، لكنه يظل 
مينــي النفــس بالعودة إلــى وطنه 
العــراق، والســيما بغــداده، حيث 
التي  )ثريا(  وأختــه  وأصدقاؤه،  أهله 
تعادل عشرة رجال كما يصفها هو، 
فضال عن صديقه وجاره ) أكرم عبد 

الرحمن(.

ربع قرن  الرواية تــكاد تؤرخ لنحــو 
العاصف،  العراقــي  الزمــان  مــن 
منذ ســنوات الســبعني من القرن 
األمريكان  وحتى وصول  العشــرين، 
إلى هذا البلد، الذي أوغلوا فيه قتال 
الفوضى  فيــه  وأشــاعوا  وتخريبا، 
اخلالقة؟! لذا جلــأ محمد علون جبر 
إلى استخدام تيار الوعي- كما قلت 
الروائي هذا، فضال  آنفا- حلبك نصه 
الغرائبية السحرية  عن استخدامه 
اقترب  الفاجعــة، البل  والفانتازيــا 
البوليسية،  الرواية  عوالم  من  حتى 
لدى قيام اجليش األمريكي بالتحقيق 
مع ســاكن تلك املزرعة في منطقة 
إذ حتــدث مصادفة أن تعلق  املدائن، 
النجــاة ألحد كبــار ضباط  مظلة 
باسقة،  بشــجرة  األمريكي  اجليش 
فيقدم له مســاعدة ويؤويه، لكنه 
دفع ثمن هذا اإليواء غالياً، مداهمات 
مســتمرة، وحتقيقات، بحثا عن هذا 
الضابط الــذي علقت مظلته بتلك 
التخلص  يرومون  وكانوا  الشــجرة، 
منه، رمبا ملا يكتنز من أسرار، وخشية 
فنية  خصيصــة  وهذه  إفشــائها، 
تضاف إلى خصائص بناء هذه الرواية 

الشائقة.

تقرا روايــة )ملاذا تكرهــني رميارك؟(، 
فتجد نفسك منسابا مع لغة راقية 
ووصــف أنيق أنيس، ال يــكاد يعكر 
صفو قراءتك خطأ نحــوي أو غلط 
لغوي، البل ال جند في كل هذا النص 
وثمانني  إلى مئة  امتد  الذي  الروائي، 

صفحــة، خطــأ إمالئياً فتســعد 
وتفرح، إنه نــص روائي مثقف، نص 
روائي عالي املســتوى، صدر عن قلم 
مثقف، يحتــاج قارئــا مثقفاً، كي 
يفــكك مكنوناته، ويســبر أغواره، 

ويستمتع بقراءته.

)لماذا تكرهين ريمارك؟(
نص روائي مثقف تناوب على تقديمه أكثر من راٍو

فرانكفونّية المسرح بين األنا واآلخر

قراءة

اصدار
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منوعات

تطبيق عراقي يكافح األخبار المزيفة
أكد مركز االعالم الرقمي DMC ان انتشــار االخبــار املزيفة على 
مختلف املنصات الرقمية يُعد املشــكلة االبــرز التي تواجه هذه 
املنصات وتسيء لســمعتها وتضر بقيمتها السوقية وتشكك 

االخرين بها.
واوضــح املركز في بيان تلقت » الصباح اجلديد » نســخة منه ان 
»تطبيق فريق التقنية من اجل الســالم العراقي جاء انعكاســا 
لهذه املشــكلة ومحاولة للحد منها من خالل السعي للكشف 

عن هذه االخبار وفضح دالالتها«.
ونقل البيان بحر جاســم الناطق الرســمي باســم التقنية من 
اجل الســالم بان »تطبيق التقنية هــو أول تطبيق عربي وعراقي 

يُستخدم ملواجهة االخبار الكاذبة والتحقق منها«.
وأوضــح املركز، ان »هذه التطبيق الــذي مت إطالقه بجهود عراقية 
خالصة، جاء نتيجة تبرعات عراقية من متابعي فريق التقنية على 

املنصات اخملتلفة ممن يؤمنون مبشروع التقنية وهدفهم النبيل«.
وشــدد على ان »التطبيــق جاء مبميزات فريــدة منها ترجمة كل 
االخبار واملنشــورات باللغــة االنكليزية، باالضافــة الى امكانية 
البحث عــن الكلمة املطلوبة باربع محركات بحث هي Google و 
Yandex و Bing و TinEye فضــال عن امكانية البحث عن اماكن 
نشــر فيديو معني من خالل رفعه للتطبيق الذي سيتولى مهمة 
البحــث عنه او وضع رابط الفيديو، وهذا مالم جنده في اي تطبيق 

عراقي او عربي بهذه اجلودة«.

إعادة التراث العراقي المهرب من أولوياتي
أكد وزير الثقافة والسياحة وآالثار حســن ناظم، أن إعادة التراث 

العراقي املهرب واملسروق في مقدم أولويات عمله في الوزارة.
وقــال ناظم إن ” ملف اعــادة االثار والتراث املهــرب كبير ،وتعمل 
به العديد من الوزارات واملنظمــات الدولية”، الفتاً الى أنه ” وبعد 
تسلمه مهامه في الوزارة سيضع في سلم أولوياته القضايا التي 

تتعلق بالتراث العراقي واستعادته الى البالد”. 
وفي ما يتعلق بزيارته الى املوصل أشار وزير الثقافة الى أن ” الزيارة 
مهمة ألن املوصل حتمل رمزية كبيرة في التراث العراقي والثقافة 
العراقيــة”، مبينــاً أن ” حركــة البناء وإعادة االعمار ال تشــمالن 
املستوى املادي فقط، وإمنا تتضمنان املستوى الثقافي ،ألن فيهما 

ذاكرة عراقية مهمة وأساسية جلميع العراقيني”.
وأضــاف أن “وزارة الثقافة والســياحة وآالثار لديهــا الكثير من 
البرامج لترتيب األولويات ملدينة املوصل ،خاصة بعدما تعرضت له 

من عمليات خراب وتدمير من عصابات داعش االرهابية”.

كورونا تنعش أسواق السمك في العراق
 أصبح صيادو الســمك في مدينة الفاو جنوب محافظة البصرة 
ميدون األســواق احمللية في أنحاء البــالد باحتياجاتها، عقب إغالق 
احلــدود مع الكويت وإيران أمام التجارة وحركة الســفر بســبب 

فيروس كورونا.
ويقول رئيس جمعية صيادي األسماك في البصرة بدران التميمي، 
إن »التجار يأتون من شتى محافظات العراق، وحتى من كردستان 

العراق في الشمال، لشراء األسماك«.
وأضاف: »من البصرة لكردســتان، نحن نوفــر لهم ما يريدون، في 
السابق عندما كانت احلدود مفتوحة كان العرض أكبر من الطلب. 
والنــاس ال يهتمون باجلودة، فهم يركضون وراء الثمن الرخيص، أي 

أن املستورد أرخص من احمللي«.
من جهتهــا، أكدت جمعية صيادي األســماك فــي البصرة، أن 
»الصياديــن احملليني أصبحوا يبيعون ضعــف الكمية التي كانوا 
يبيعون قبل إغالق احلدود، والتي تصل اليوم إلى أكثر من 100 طن، 

مقابل هبوط باألسعار إلى النصف«.
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متابعة الصباح الجديد :

فجرت جائحة كورونا في جانبها 
االيجابــي مواهــب العديد من 
عالم  في  واملبتكريــن  اخملترعني 
التكنولوجيا، فمن صنع روبوتات 
تسهم في تقدمي الرعاية الطبية 
وتخفــف العــدوى مــن الوباء 
العاملي الى صنع كمامات ثورية 
حتارب املشــاعر السلبية وتقرب 
بني البشــر وتزرع االبتسامة في 

الوجوه.
على  الشرســة  احلرب  وأرغمت 
جائحة كوفيد19- حظر القبالت 
والعنــاق واملصافحة باليد وهي 
تقاليد أساســية في اغلب دول 
العالم التي تنتشر فيها ثقافة 

التماس والقرب.
وتضــع الكمامــة التــي باتت 
أكسسوارا أساسيا مع تخفيف 
قيــود العــزل حاجــزا أكبر من 
التقبيل،  أو  املصافحــة  عــدم 
حيث أن وضــع قناع على الوجه 
ويثير  بالكامل  اصطناعــي  أمر 
االضطراب والريبــة والنفور من 
آالخــر وفقــا خلبراء فــي عالم 

االجتماع.
الكمبيوتــر  مبرمــج  وابتكــر 
األميركي تايلــر عاليل كمامات 
لتحاكــي  تضــيء  قماشــية 
يتحدث  عندما  الشفاه  حركات 

أو يضحك مرتديها.
املبتكرة  الكمامــة  وتضفــي   
البهجة على أشخاص يشعرون 

أفواههم  من  واإلحباط  بالضيق 
املغطاة طوال الوقت السيما في 
العامة  واألماكن  املستشفيات 
كما انها تنقل مشــاعر جميلة 

وطاقة ايجابية للطرف املقابل.
األميركــي  املبرمــج  وقــام 
الكمامة  بتزويــد  غاليــل  تايلر 
القماشــية مبصابيح »ليد« من 

وتنشط  تضيء  األمامية  اجلهة 
أنها  كلما حتركت الشفاه، كما 
قادرة على رســم وجه مبتسم 
على الكمامة عندما يضحك أو 

يبتسم املرتدي من خلفها.
واعتمد تايلر على جهاز كمبيوتر 
صغير غير مكلف ليتحكم في 
مصابيــح ليد ونظــام التعرف 

على الصوت.
وميكن إزالــة لوحة ليد بأكملها 
لتنظيفهــا وغســل الكمامة، 
وتطهيرها  تعقيمها  ميكن  كما 
بشكل دوري باستعمال األشعة 
املستعملة  البنفســجية  فوق 
أيضــاً فــي تنظيــف وتعقيم 
الذكيــة  الهواتــف  شاشــات 

واألجهزة اإللكترونية.
الكآبة  التي حتــارب  والكمامة   
وامللل وتقرب العالقات االنسانية 
غيــر مكلفــة، إذ يبلــغ ثمنها 
نحو50 دوالراً اال انها ال تناســب 

األطفال.
علــى  الشــركات  وتتهافــت 
تطويــر كمامات بألــوان زاهية 

وبراقة ومعــدة للبيع لكن حتوم 
عديدة  وشــكوك  استفسارات 
حول مدى جودتها وجناعتها في 

محاربة الفيروسات.
ومتكنت مجموعــة من العلماء 
مــن تطويــر أول كمامــة في 
العالــم تضــيء مبجــرد رصد 

فيروس كورونا.
وأوضح فريق العلماء من جامعة 
هارفارد ومعهد ماساتشوستس 
أن االختراع اجلديد  للتكنولوجيا 
سيســاعد اجلهات الطبية في 
مكافحة تفشي فيروس كورونا.

واســتفاد العلماء في تصميم 
الكمامة من جهــود خبراء في 
رصد فيروســات ســابقة مثل 

إيبوال وزيكا.
الفريدة  الكمامات  وتســتعمل 
ضوئية  »إشــارات  نوعهــا  من 
تنفس  رصد  عند  فلورســنت«، 
شخص مصاب بكورونا أو قيامه 

بالعطس أو السعال.
وعد الباحثون أن تطوير الكمامة 
ما يــزال في مراحله األولى إال أن 
النتائــج تبدو حتــى آالن واعدة 

جدا.
وسيختبر الفريق البحثي أجهزة 
لرصد  الكمامات  في  استشعار 
أو  الــرذاذ  الفيروس عــن طريق 

اللعاب.
وتوقــع الفريــق البحثي أن يتم 
الضوئية  الكمامــات   تصميم 
من البالستيك أو الكوارتز حتى 
وبثمن  بكثافــة  إنتاجها  يتــم 

زهيد.

متابعة الصباح الجديد :
توصلت دراســة حديثة إلى أن 
قلوب  في  اكُتشف  نادرا  عظما 
الشــمبانزي قد يكــون عالمة 
القلب   بأمــراض  اإلصابة  على 
وقد يكون موجــوداً لدى بعض 

البشرأيضاً .
واكتشــف باحثون من جامعة 
 ”os cordis“ العظم،  نوتنغهام 
مليمترات  يبلــغ طولــه  الذي 
األشــعة  فحوصات  في  فقط، 
لقلوب  الدقيقــة  املقطعيــة 

الشمبانزي.
ووجــدوا أن العظام كانت أكثر 
التي  الشــمبانزي  شيوعا لدى 
عانت من شــكل مــن أمراض 
عضلة  تليف  يســمى  القلب، 
والذي  السبب،  مجهول  القلب 

ميكن أن يصيب البشر.
البحثية  الورقة  وقالت معــدة 
وعاملة الوراثــة، كاترين روتالند، 
إن  نوتنغهــام،  جامعــة  مــن 
اكتشــاف عظم جديد في نوع 
جديد هو حدث نادر، خاصة لدى 

لديها تشريح  التي  الشمبانزي 
مشابه للناس.

روتالند  الدكتــورة  وكشــفت 
 cordis عظــام  عن  وزمالؤهــا 
الصغيــرة  التي يبلــغ طولها 
فقــط   ملليمتــرات  بضعــة 
باســتعمال طريقــة تصويــر 
متقدمــة تســمى التصويــر 
مّكن  احملوســب.ما  املقطعــي 
الفريــق مــن فحــص قلــوب 
الشــمبانزي بتضخيــم أعلى 
بكثيــر مما قد يكــون ممكنا، مع 

القياســية  الفحص  عمليات 
األشــعة  أو  املستشــفى  في 

املقطعية البيطرية.
وُعثر على عظــام القلب أيضا 
لــدى األبقار  وغالًبــا ما تكون 
كبيرة جًدا  حيث يزيلها اجلزارون 

عادة لصنع احلساء.
وأحيانــا، يكون للكالب واجلمال 
واألغنــام عظم  املاء  وثعالــب 
قلب أيضا ، ولكن هذه هي املرة 
األولى التي يتم فيها اكتشاف 
واحد مماثل في قرود الشمبانزي.

الواضح  يــزال مــن غيــر  وما 
بالضبط الوظيفة التي تقدمها 
العظام لدى الشمبانزي  ،ولكن 
يعتقــد الفريــق أن الغضروف 
املوجود بجانب العظم قد يوفر 

بعض القرائن.
ويعتقــد اخلبــراء أن العظــام 
قــد تدعــم صمامــات القلب 
األساســية، أو تتطور بســبب 
أمــراض القلــب أو حتى تغيير 
النظام الكهربائي الذي يتحكم 

في القلب.

ووجــد الباحثــون أن العظــام 
للتواجد في  أكثر عرضة  كانت 
أمراض  من  نوع  مع  الشمبانزي 
عضلة  “تليف  يســمى  القلب 
القلب مجهول الســبب” وهي 
حالة ميكن أن تؤثــر أيضا على 

األشخاص.
النوع  القلب هو  وتليف عضلة 
األكثر شيوعا من أمراض القلب 
في الشمبانزي، وقد رُبط بنوبات 
قلبيــة غير منتظمة بشــكل 

خطير واملوت املفاجئ.

اكتشاف خطير في قلوب الشمبانزي 

كمامات مضيئة وذكية تزرع البسمة على الشفاه

معلومة

المتحف العراقي في بغداد  »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد:
حثت األمم املتحــدة، حكومات دول العالم 
علــى ســرعة التحرك لوقــف »حمالت 
التضليل واملعلومات الكاذبة حول فيروس 

كورونا املستجد )كوفيد-19)«.
جاء ذلك بحسب بيان أصدره برنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي، واعتبر أن »املد املتزايد من 
املعلومات الكاذبة واملثيرة واملضللة تهدد 
بتفاقم آالثار الشديدة بالفعل للفيروس، 
وتعرض املزيد من األرواح وســبل العيش 

للخطر«.
أن  أنــه »يتعــني على احلكومــات  وأكد 
التضليل  تتقدم لقيادة مكافحة حمالت 

املتعلقة بانتشار الفيروس«.
وأضــاف »وذلك مــن خــالل الوقوف مع 
بها،  موثــوق  لبنــاء عالقــة  شــعوبها 
والتخفيف من أســوأ التهديــدات التي 
تنطــوي علــى معلومات مضللــة تقود 
للمزيد من اخلســائر في األرواح وســبل 

العيش«.
وتطــرق البيان لبعض حمــالت التضليل 
ومن بينها »تســونامي العالجات املزيفة، 
ونظريــات املؤامــرة ، والقصص اإلخبارية 

الكاذبــة التــي أغرقت وســائل اإلعالم 
بشــكل عام واملنصات عبر اإلنترنت على 

وجه اخلصوص«.
وقــال مدير برنامــج األمم املتحدة اإلمنائي، 

أكيــم شــتاينر، إن »حمــالت التضليل 
بيئة معلومات  الكاذبة خلقــت  واالخبار 

فوضوية«.
وأردف قائــال »بيئــة ال تقوض فحســب 
ولكنها  العامة،  الصحــة  تدابير  فعالية 
تقود أيًضــا للعنف والتمييــز في احلياة 
الواقعية، وبث مشــاعر االرتباك واخلوف، 

وإحلاق ضرر مجتمعي طويل األجل«.
وأكد انــه »من خالل تعلــم الدروس من 
فيروس نقص املناعة البشــرية واإليبوال، 
يجب أن نتكاتف لرفض التضليل والوصم، 
والدعوة للتحصن بالعلم واألدلة وحقوق 
اإلنســان والتضامــن.. وان يتحقق تقدم 

حقيقي بدون قيادة احلكومة«.
واشار البيان الي دراســة قام بها باحثون 
في مؤسسة برونو كيســلر »اجروا فيها 
حتليــال لنحــو 112 مليون منشــور على 
وســائل التواصل االجتماعي يتعلق بوباء 
كورونا ووجــدوا أن 40% جاءت من مصادر 

غير موثوقة«.
وأضاف موضًحا أن »ما يقرب من 42% من 
أكثر من 178 مليون تغريدة تتعلق بفيروس 

كورونا كانت عن طريق الروبوتات«.

المعلومات المضللة تهدد بتفاقم اآلثار الشديدة لكورونا

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيــزي بــرج الســرطان،يبدو أنــه قد 
حــان أخيــرًا وقت تنفيــذ أحالمك؛ حتل 
بالشــجاعة وســوف تتمكن من تغيير 
ولكن  الشــخصية،  حياتك  فقط  ليس 

حياتك املهنية أيًضا.

عزيــزي بــرج العذراء،صحتك اجلســدية 
والعقلية في أحســن أحوالهــا، فال تدع 
اللحظــة متر دون أن تســعى وراء أفكارك. 
الذين يشاركوك  املؤيدين  سوف تكســب 
في األهداف وميكنهم املضي قدًما كفريق. 

عزيــزي بــرج اجلوزاء،مهاراتــك التنظيمية 
مطلوبة فــي العمل اليــوم، وميكنك جمع 
أفكار زمالئك وبالتالي تتفوق. قد يكون لذلك 
تأثيرًا إيجابًيا على ثقتك بذاتك، كما ســوف 
يالحظ األصدقاء أيًضا النزعة املتناغمة فيك. 

أن تســتعد  امليزان،يجب  بــرج  عزيــزي 
ملواجهــة مشــكالت جديــدة، فاألمور 
ليســت جيدة في مكان العمل وأنت ال 
تستطيع إجناز سوى القليل. ال جتعل ذلك 

يخيفك.

عزيزي برج القوس،ستعم أجواء من االرتياب 
تستوجب منك اتخاذ موقف، وستجد حالًيا 
التخلي عــن طريقة تفكيرك  صعوبة في 
املعتادة، بالرغم من العواقب السلبية التي 

قد تكون نابعة من املاضي. 

عزيــزي بــرج احلوت،تغمــرك احليويــة 
والنشــاط ويغمــرك حب االســتطالع 
واالستكشــاف، وإن كان األمــر بيــدك 

لذهبت في مغامرة استكشافية.

لعبته  القــدر  الدلو،يلعب  بــرج  عزيزي 
معك وستجد نفســك أمام موقف لم 
تكن تتوقعه متاًمــا، لكن ال تبالي بذلك. 
إن كان باســتطاعتنا توقع كل شــيء، 

ستغيب عنا ملذات احلياة.

عزيزي برج الثور،جتد سهولة في التعامل 
اإليجابــي مع األشــخاص فــي الوقت 
احلالي، فالكل يبدو منجذبًا إليك، كما أن 
الصالت التي قد يكون لها تأثيرًا إيجابًيا 

على مستقبلك تظهر في كل مكان.

عزيزي برج األســد، ال ميكــن التغلب على 
الوقت  تراها أمامــك في  التــي  العقبات 
احلالــي إذا حاولت حلهــا بالطرق القدمية 

املعروفة. 

تقع  اليوم  العقرب،األمــور  بــرج  عزيزي 
فــي مكانها الســليم، فمــن حولك ال 
وحيويتك.  حماسك  جتاهل  يستطيعون 

في العمل أنت تنجز كل ما حتتاج إليه.

عزيزي بــرج اجلدي، قد جتد نفســك في 
مواقف حرجة وتشــعر فــي هذه األثناء 
بالضعــف. طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن 
ال. بشكل عشوائي غير متناغم وغير فعَّ

الجديالدلو

عزيزي برج احلمل، تشعر بالراحة التامة 
فيما يخص ذاتك واألمور التي تقوم بها، 
ويظهر عليك هــذا اجلو وينتقل إلى من 
هم قريبني منك. اســتغل الفرصة آالن 

للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة

بغداد ـ الصباح الجديد:
 

بســم اهلل الرحمن الرحيم، كُل 
مْن عليها فــاٍن .ويبقى وجُه ربِك 
ذو اجلــاِل  واالكــراِم، صدق اهلل 

العلي العظيم
وحسرة  األلم،  يعتصرها  بقلوب 
الوســط  فقد  الوجــدان  توجع 
الكروي  املدرب  العراقي  الرياضي 
املعــروف علي هــادي أثر إصابته 

بوباء كورونا.
املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
رئيســاً  العراقيــة،  الوطنيــة 
التعازي  أصدق  يقدمون  واعضاًء، 
لــذوي الراحل وعائلتــه وأحبته 
وذويــه داعني اهلل، جــّل وعا، ان 
ذويه  ومينح  اخلالدات  جنانه  يورده 
نعمة  ويلهمهم  الصبــر  عزمية 
السلوان وانا هلل وانا اليه راجعون.

وتقــدم وزير الشــباب والرياضة 
عدنــان درجــال بـ أحــر عبارات 
عائلة  الــى  واملواســاة  التعازي 
الفقيد الاعب الدولي الســابق 
واملدرب علي هادي، والى االوساط 
اصابته  جــراء  برحيله  الرياضية 
بجائحة فيروس كورونا املستجد، 
داعيا الباري عــز وجل ان يتغمد 
املرحــوم بواســع رحمته ويلهم 
اهله وذوية الصبر والســلوان، انا 

هلل وانا اليه راجعون
وأعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم 
اآلسيوي  االحتاد  رئيس  آل خليفة 
لرئيس  األول  النائب  القدم،  لكرة 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
عن حزنه العميــق لوفاة املدرب 

العراقي الراحل علي هادي.
متأثرا  )اجلمعــة(  هــادي  وتوفي 
كورونــا  بفيــروس  بإصابتــه 
العراقي  االحتاد  املســتجد.وقال 

لكرة القدم في بيان للصحفيني 
إن الشيخ سلمان بن إبراهيم آل 
خليفة قدم تعازيه احلارة لعائلة 
في  اللعبة  وأسرة  الراحل  املدرب 

باد الرافدين، في هذا املصاب.
واســتذكر رئيس االحتاد اآلسيوي 
املتميزة للفقيد كاعب  املسيرة 
ومدرب ترك بصمات إيجابية في 

واألندية  املنتخبــات  من  العديد 
العراقية، داعيــا اهلل أن يتغمده 
فسيح  ويسكنه  رحمته  بواسع 
ومحبيه  أهلــه  ويلهم  جناتــه 

الصبر وحسن العزاء.
و نعى نادي العهد، جنمه السابق، 
العراقي علي هــادي، إثر إصابته 
إدارة  كورونا.وتقدمت  بفيــروس 
نــادي العهــد، وجهــازه الفني 
والعبيــه بأحر التعــازي لعائلة 
الفقيد، وللكرة العراقية بشكل 
عام، راجية من املولى عز وجل، أن 
يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه 

فسيح جناته.
موســم  للعهد،  هــادي،  ولعب 
»-1997 1998«، علًمــا بأنه لعب 
في لبنان ألندية الصفاء، وشبيبة 

املزرعة.
كما لعب هــادي ألندية عراقية، 
أبرزها الــزوراء، والطلبة، واجليش، 
قبل االنتقال للتدريب، حيث دّرب 
وفرًقا  للناشئني،  العراق  منتخب 
والكرخ،  الســماوة،  مثــل  عدة 
كان  الــذي  وزاخــو  والطلبــة، 

يرأسجهازه الفني عند وفاته.
وتأكدت إصابة علــي هادي، يوم 
كورونا؛  بفيروس  املاضي  السبت 
حيث مت نقله ملستشفى اخلطيب 
في بغداد، وتوفي اجلمعة عن عمر 

ناهز 45 عاًما.
وتعرض الوسط الكروي العراقي 
وفاة مدرب  بنبــأ  قوية،  لصدمة 
زاخــو، علي هادي، بعــد إصابته 
بفيروس كورونا املستجد.وأصيب 
علي هادي بفيــروس كورونا قبل 
لكن  املستشفى،  ودخل  أسبوع، 
الوبــاء لم ميهله طويــًا ليفارق 
احلياة.وقد مثــل علي هادي، كرة 
الزوراء لسنوات طويلة، كما درب 

القوة اجلوية وزاخو.

رئيس االتحاد اآلسيوي ونادي العهد اللبناني
 يعزيان في وفاة  المدرب علي هادي

ورشة تدريبية لالندية االولمبية ودرجال ينعيانه والوسط الرياضي يصاب بصدمة
واالتحادات الرياضية

يوفنتوس يبلغ 
نهائي كأس إيطاليا

نبيل أنور مدربًا 
للشحانية

اإلسباني تشيريفيال 
من ليفربول إلى نانت

بغداد ـ  الصباح الجديد
عقدت دائــرة التربية البدنيــة والرياضة في 
وزارة الشباب والرياضة، ورشة تدريبية لاندية 
واالحتادات الرياضية عبــر املنصة االلكترونية 

)اوناين( واستمرت ملدة ثاثة ايام.
وحاضر في الدورة التي اقيمت في الســاعة 
التاسعة والنصف مساء وحتت عنوان )كيفية 
اعداد االنظمة االساســية في املؤسســات 
الورش  احملاضر حسني جبار.وتهدف  الرياضية( 
التدريبية التــي تقيمها دائرة التربية البدنية 
والرياضــة فــي الــوزارة الى تطويــر قدرات 
وامكانيات املاكات العاملة في املؤسســات 

الرياضية كافة.

روما ـ وكاالت
أقصى يوفنتــوس نظيره ميان، من الدور نصف 
النهائي لــكأس إيطاليا، ليتأهــل اليوفي إلى 
املباراة النهائية بعــد التعادل بنتيجة )1-1( في 

مجموع املباراتني.
وانتهت مباراة اإلياب بالتعادل السلبي )0-0(، إال 
أن يوفنتوس اســتفاد من تسجيله هدفا خارج 
األرض في مباراة الذهاب. ومــن املقرر أن يلتقي 
يوفنتوس مع الفائز من املباراة التي ستجمع بني 

نابولي وإنتر ميان، واملقررة امس السبت.

الدوحة ـ وكاالت
أعلن نادي الشــحانية، تعيني نبيــل أنور مدربًا 
للفريق، خلًفا لإلسباني خوسية مورسيا الذي 
انتهــي عقده مع النــادي بنهاية أيــار املاضي، 
ليكمل أنور، املوســم مع الفريق في الشهرين 

املقبلني.
كان أنور، يعمل ضمــن الطاقم الفني للمدرب 
اإلســباني كمســاعد له، ولذلك رأت اإلدارة أن 
يتولى ملف الفريق في الفترة املقبلة الصعبة.
ومير الشــحانية بوضعية صعبــة في بطولة 
الدوري؛ حيــث إنه يحتل املركز األخير في جدول 
الترتيب بـ10 نقاط، وبفارق 4 نقاط عن فريقي أم 
صال، واخلور، وبالتالي هو املهدد األبرز بالهبوط 

للدرجة الثانية.

مدريد ـ وكاالت
انتقل العب الوسط اإلســباني بيدرو تشيريفيا 
من ليفربــول االنكليزي بطل أوروبا إلى نانت حتى 
عام 2023، بحسب ما أعلن النادي الفرنسي.وبعد 
نشوء الاعب الهزيل البنية )1,78 م و66 كلغ( في 
نادي فالنســيا، انضم إلى أكادميية ليفربول بعمر 
االحترافية مع  بداياته  السادسة عشــرة وخاض 
متصدر الدوري االنكليزي راهنــا، قبل إعارته إلى 
ناديني هولنديني في كانــون الثاني 2017 وحزيران 
2018.وبعــد عودته إلى ليفربول، برز مع فريق حتت 

23 عاما، لكنه لم يظهر مع بطل أوروبا إال نادراً.
وقــال الاعــب البالــغ 23 عامــا خــال تقدميه 
للجماهير عبر الفيديو »القدوم إلى نانت يشّكل 
فرصة. من الصعب جدا أن تلعب في ليفربول، وأنا 
كنت بحاجة للعــب«.وال يزال الاعب املتواجد في 
إســبانيا مرتبطا مع ليفربول ألسابيع قليلة ولن 
ينضم فورا لاعبي نانت الذين يستهلون متارينهم 

بدًء من الثاثاء املقبل مبجموعات صغيرة.
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العواصم  ـ وكاالت

نوفاك  الصربــي  النجــم  افتتــح 
البطوالت  سلســلة  ديوكوفيتش، 
االستعراضية التي ينظمها في دول 
البلقان حتت مسمى »أدريا تور«، تلك 
التي ســتنطلق غًدا في  السلسة 
في  ديوكوفيتش  صربيا.وعند سؤال 
املؤمتر الصحفي عما إذا كانت احلياة 
عادت إلــى طبيعتهــا بإقامة تلك 
البطولــة بحضور جماهيري، أجاب: 
»الظروف مختلفــة، ميكننا جميًعا 

الشعور بذلك«.
وتابع: »منلك هنا ضوابط تختلف عن 
الواليات املتحدة على ســبيل املثال 
الصعب  من  وبالتالــي  بريطانيا،  أو 

التحدث عن معيار عاملي«.
باملنطقة  يتعلــق  »األمر  وأضــاف: 
الدول  أي  ملعرفــة  أكبــر،  بصــورة 
التي ستســمح بإقامــة مثل تلك 
الفعاليــات بحضــور جماهيــري، 
تلك الــدول التي لديها أرقام أفضل 
باملقارنة  كورونــا(  بفيروس  )تتعلق 

بباقي الدول«.
وبنّي: »فــي املنطقة هنــا تعاملنا 
بنجاح كبير مع فيروس كورونا، نعم 
فقدنا هنا وحول العالم الكثير من 

األرواح وهذا أمــر مفزع، لكن احلياة 
تسير«.

شــكر  بعد  ديوكوفيتــش  وأكــد 
البطولة:  في  املشــاركني  الاعبني 
»هــذه رســالة إيجابيــة، بالطبع 
ميكنك النظــر لألمر من العديد من 
الزوايــا، ميكنك االنتقــاد وتقول إن 
األمــر خطير«.وأردف: »لكن لســت 
أنا الشخص املســؤول عن قول ما 
هو صحيح بالنسبة للصحة، نحن 
فقط نتبع تعليمــات احلكومة في 
صربيــا، وإذا كان لدينــا فرصة ملثل 
هذا التجمع، فهــذه فرصة جيدة«.

وأمت: »نأمل في أن يعود جميع العبي 
التنس إلى املاعب واجلولة قريًبا«.           
وأكد العب التنس اإلسباني، رافائيل 
نادال، أنه من »املهم للغاية« احلفاظ 
على عــادات صحية، فيمــا يتعلق 
بالتعامــل مع أشــعة الشــمس، 
والذهــاب بانتظــام إلــى طبيــب 
املبكر  للكشــف  اجللدية،  األمراض 

عن األمراض احملتملة.
وذلــك في إطــار فعاليــات حملة 
تتزامن مع االحتفال، باليوم األوروبي 
للوقاية من سرطان اجللد. وقال جنم 
اعتنيت  »لطاملا  اإلســباني  التنس 
بنفســي جســديا، لكنني أهملت 
بشرتي، دون االكتراث بأنني قد أكون 

عرضة لإلصابــة بأمراض محتملة، 
مثل سرطان اجللد«.

وأضــاف املصنف الثانــي عامليا »أن 
يخبرك رفاقك عن حجم معاناتهم، 
يجعلــك ذلك تدرك أنه إذا لم تتخذ 

إجراء، فقد يحــدث ذلك لك أيضا«.
وأردف »آمــل أن أكــون قــد عرفت 
احلقيقة في الوقت املناسب، وأن أبدأ 
بأفضل طريقة  باألشياء  القيام  في 
ممكنــة، ملواصلــة قضاء ســاعات 

انضم  الشمس«.وهكذا  في  طويلة 
نــادال إلى حملــة التوعيــة، التي 
شــعارها »حافظ على بشرتك، وال 

تتركها للشمس أبدا«.
وأكد »من املهــم للغاية أن نحافظ 

على عــادات صحية، فيمــا يتعلق 
بالتعامل مع الشــمس، وأن نذهب 
إلــى طبيــب األمــراض اجللديــة، 
نظرا ألنه شــخص متخصص في 
األمراض،  ورصد  وعاج  تشــخيص 
أشــعة  تســببها  أن  ميكــن  التي 

الشمس«.
وأعلــن جنــم التنس السويســري 
الشــهير روجر فيــدرر الذي حصد 
20 لقبــا كبيرا اليــوم األربعاء أنه 
ســيغيب عن البطوالت حتى نهاية 
موســم 2020 احلالي بعد خضوعه 
لعملية جراحيــة ثانية في الركبة 

قبل أسابيع قليلة فقط.
وعانــى فيــدرر من اإلصابــة خال 
بطولــة أســتراليا املفتوحة 2020 
حيث خرج من الــدور قبل النهائي 
ديوكوفيتش  نوفــاك  الصربي  أمام 
ولم يشارك في أي بطولة من يومها.

اخملضرم  السويسري  النجم  وخضع 
لعملية جراحية في الركبة اليمنى 
في شــباط املاضي لكنه أشار إلى 
أنه اضطــر للخضوع لعملية ثانية 
في نفــس الركبــة بعــد تعرضه 
بعد  التأهيل  إعادة  خال  النتكاسة 

العملية األولى.
وقــال فيــدرر )38 عامــا( عــن ذلك 
»قبل أســابيع قليلــة وبعد تعرضي 

النتكاسة خال مراحل إعادة التأهيل 
لعملية  للخضــوع  اضطررت  األولى 
جراحيــة ثانية باملنظار فــي الركبة 
اليمنــى.« وفي ظل توقــف بطوالت 
تنس احملترفني بســبب تفشي فيروس 
كورونا املستجد حول العالم ال يعرف 
بعد عــدد البطوالت التي ســيغيب 
عنها فيدرر فعليا في املوسم احلالي.

وكان فيدرر خضع لعملية في الركبة 
النصف  2016 وغاب بسببها عن  في 

الثاني لهذا املوسم.
 ولــدى عودته للبطــوالت في 2017 
لم تكن هنــاك أي آثــار للغياب عن 
املاعب على أدائه وفاز بلقب أستراليا 
املفتوحة لينهــي صياما عن التتويج 
في البطوالت الكبرى اســتمر لنحو 
خمســة أعــوام كما حصــد لقب 
وميبلدون فــي وقت الحــق من نفس 
العــام. وعبر »تويتر« قال فيدرر: »واآلن 
وعلــى غرار مــا فعلت قبــل انطاق 
موســم 2017 فإنني أخطط لابتعاد 
للفتــرة املطلوبة حتى أكــون جاهزا 
بنســبة 100 في املئــة وحتى أمتكن 
مســتوى.«وأضاف:  أفضل  تقدمي  من 
والبطــوالت  جمهــوري  »ســأفتقد 
كثيرا لكنــي اتطلع لرؤية اجلميع في 
البطوالت من جديد في بداية موسم 

».2021

إقامة بطوالت أدريا للتنس بحضور جماهيري رسالة إيجابية 
نادال يشارك في حملة ضد السرطان

نادال

قسم االعالم واالتصال الحكومي
استقبل وزير الشــباب والرياضة 
بابل  درجــال، محافــظ  عدنــان 
الية  املنديل وبحث معه  حســن 
دعم الشــباب في جميع اجملاالت 
وفعاليات  بانشــطة  واشراكهم 
الــوزارة دون انقطاع برغم جائحة 
كورونــا التــي حولــت التواصل 
الشــبابي الى التواصــل الرقمي 
كما شمل اللقاء التباحث بشان 
اجناز ملعب بابل االوملبي واملنشات 
الرياضيــة االخرى وواقــع االندية 

ومراكز املوهبة الرياضية .
وتطــرق الوزيــر درجــال الى اهم 
يعاني منها قطاع  التي  املشاكل 
واخملدرات  البطالة  ومنها  الشباب 
والتطــرف  واالميــة  والتعليــم 
واالرهاب الفكري مشــيرا الى ان 
مشتركة  التضامنية  املسؤولية 
احملافظات  ومجالس  الوزارة  مابني 
با  واالعام  املدنية  واملؤسســات 
اســتثناء من اجل اعادة الشباب 
الــى احضان الوطــن واحتوائهم 
الثقة  واكسابهم  مثلى  بطريقة 

بالنفس .
وفيما يخص املشــاريع الشبابية 
الرياضيــة فــي احملافظــة اعرب 
درجال عن امله فــي جتاوز االزمة 
انتهاء  ومعها  االقتصادية سريعا 
خطر كورونــا لتعــود احلياة الى 
طبيعتهــا مع ان وزارة الشــباب 

والرياضة اجلهة الراعية واملسؤولة 
الرياضية  املنشــات  تنفيــذ  عن 
تتعامــل مبوضوعيــة مــع ملف 
املنشات حتى في ظل هذه االزمة 
ومللعب بابل االوملبي اهمية خاصة 
مبا يوازي ثقــل احملافظة جماهيريا 

ورياضيا .
وشــدد على مد جسور العاقات 
املشــتركة مع احملافظــة ملا فيه 
خدمة شــبابنا في جميع اجملاالت 
وباقصى  الرياضيــة  الشــبابية 
درجات التفاهم والتعاون املشترك 
ســتلغي  الــوزارة  ان  منوهــا   ،
جميع االســتثمارات التي التلبي 

الطموح.
وثمن محافظ بابل حسن منديل، 
الروح الرياضيــة العالية واحلرص 

الــذي ابداه الوزيــر درجال مؤكدا 
ان جماهير بابل تكــن للوزير كل 
اخلاصة  واالحترام ملكانته  التقدير 
احملافظة  ونحن في  في نفوسهم 
علــى اســتعداد دائــم للتعاون 
وحتقيق االهداف املشتركة خلدمة 
شــبابنا الســيما في املشــاريع 
الشــبابية الطموحة التي تؤمن 
لهــم مســتقبلهم وترفــع من 
موضحا  ومواهبهم،  امكانياتهم 
ان احملافظة ستعمل بروح التعاون 
الشــباب الجل  وزارة  مع  واحلرص 
اكمال املاعب واملنشات الرياضية 
في احملافظة ، وشدد السيد الوزير 
فــي ختــام اللقاء علــى ضرورة 
دعم نادي القاســم ممثل احملافظة 
الوحيد في الدوري الكروي املمتاز.

بغداد - الصباح الجديد
منذ  العراقية  األندية  استقطبت 
العديد  االحتــراف،  نظام  تطبيق 
من الاعبني األجانب، الذين لعبوا 
لســنوات في باد الرافدين، ومثل 

بعضهم أكثر من نادٍ محلي.
ويأتي علــى رأس هــؤالء، الاعب 
النيجيــري رحيــم أوالبــي، الذي 
بدأ مشــواره مع الــزوراء، وانتقل 
واحلدود  وكربــاء  النجــف  بــني 
والصناعات الكهربائية واملصافي.
وفي كل محطة كان أوالبي يترك 
بصمــة واضحــة، تدفــع بعض 
ضمن  لوضعــه  األخرى  األنديــة 

خياراتها.
وينطبق نفــس األمر على الاعب 
الغانــي، أكوتــي منســاه، الذي 
بــدأ مســيرته فــي العــراق مع 
للميناء  انتقل  ثــم  اجلوية،  القوة 
املطاف  بــه  وانتهى  والشــرطة، 
بالصناعات  املاضي  املوســم  في 
إلصابة  تعرض  لكنه  الكهربائية، 

أضعفت حضوره مع األخير.
ويعــد الاعــب الســوري عــاء 
تركت  التي  األسماء  الشبلي، من 
بصمة أيضا فــي الدوري العراقي، 
حيــث لعــب دورا مميــزا مع نفط 
الوســط في البطولــة العربية، 
وتألق فــي مركز الظهيــر األمين، 

ومثل كذلك النجف وأربيل وزاخو.
ويبرز أيضا في هذا الصدد، السوري 
اآلخر حميد ميدو، الذي مثل القوة 
اجلوية واملينــاء، ومر بفترة قصيرة 
مــع النجف، لكنه شــكل ثنائيا 
مميزا مع مواطنه عدي جفال، وقدم 

موسما جيدا حينها.

ميونيخ ـ وكاالت
كشف نادي شــالكه أنه سيفتقد 
جهود العبه ســاليف ساني حتى 
نهاية املوسم اجلاري بسبب اإلصابة 
بتمــزق عضلي.وإلــى جانــب عمر 
ماســكاريل، الذي خضــع لعملية 
جراحية، وجويدو برجشتالر وسوات 

سيردار، بات ساني رابع العب يتأكد 
غيابه عن شــالكه فــي املراحل الـ 
4 املتبقية من الــدوري األملاني هذا 
املوســم، كما حتوم الشكوك حول 

أمني حارث.
وال يزال جــان كلير توديبو، املعار من 
برشــلونة، يخضع للعاج بســبب 

ورمبا  الكاحل،  أربطة  مشــكلة في 
يسافر إلى املدينة الكتالونية خال 
أيام قليلة ليخضع للفحص مجددا 
فــي بلوجرانا.يأتي ذلــك في الوقت 
الــذي يعاني فيه شــالكه ومديره 
الفنــي ديفيــد فاجنر مــن تراجع 

مخيب لآلمال في النتائج.

شالكه يخسر ساني حتى نهاية الموسم

الشباب والرياضة تبحث آليات
 دعم وإنجاز ملعب بابل األولمبي

أوالبي يتصدر أجانب الكرة العراقية المخضرمين

ملعب بابل االوملبي

اوالبي



الفقــراء  يجــد  بينمــا 
العمل  عــن  والعاطلني 
صعوبة في شــراء وجبة 
زهيدة  أوناليــن  واحــدة 
الثمن، ينفــق العب كرة 
القــدم اإلجنليزي املعتزل 
ديفيــد بيكهــام مبلغاً 
باهظــاً علــى الفاكهة 
فبحســب  واخلضروات،  
صحيفــة "ديلــي ميل" 
ديفيد  أنفق  البريطانية، 
 400 مبلــغ  بيكهــام 
مقابل  أسترلينياً  جنيهاً 
واخلضــروات  الفاكهــة 
مــن احد املتاجــر احمللية 
القريبــة من مقر إقامته 

العائلــي ومنزله الريفي 
الفاخر في كوتســوولدو 
وعائلته  ميضــي  الــذي 
فيه  والعزل  اإلغالق  فترة 
من  أنفســهم  حلمايــة 
كورونا.  فيــروس  جائحة 
وأنفق ديفيــد هذا املبلغ 

الباهظ بالنسبة لغيره.

ذكــرت مصــادر مطلعة 
مشــاركة  احتمال  عــن 
تاتليتوغ  كيفانش  املمثل 
بويوكستون  توبا  واملمثلة 
فــي مسلســل جديــد 
بعد  مجــددا  يجمعهما 
النجــاح الــذي حققــاه 
"اجلسور  مسلســل  في 
واجلميلة" الذي ُعرض قبل 

سنوات.
واشــارت تقاريــر فنيــة 
منصــة  أن  تركيــة 
نتفليكس تسعى للجمع 
بــني كيفانــش وتوبا في 
يحمل  قصير  مسلســل 
عنوان "فاطمة" وذكرت ان 
االسم ليس نهائًيا اذ ميكن 
اخر،  ان يستبدلوه بعنوان 

يتضمن عشر  واملسلسل 
وتتمحور  درامية،  حلقات 
قصته بشأن امرأة تعيش 
مــع زوجها حيــاًة هادئة 
ثم يختفــي زوجها فجأة، 
فتضطر للعمل كخادمة، 
قتل  جرائم  فــي  وتتورط 
السجن  إثرها  تدخل على 
لتبدأ رحلة جديدة بعد أن 

يظهر زوجها فجأة.

الفنانــة  هاجمــت 
الطبقة  إليسا  اللبنانية 
السياســية اللبنانيــة، 
معلنة تضامنها الكامل 
اللبناني  الشــعب  مــع 
وجه  في  يتظاهــر  الذي 
الفســاد رافضا األوضاع 
التي  املتردية  اإلقتصادية 
لبنان،  فــي  اليها  وصلنا 
حتّسرت  اليســا  ان  كما 
على وفــاة الرئيس رفيق 
احلريــري، كاتبــة علــى 
 : اخلاصــة  صفحتهــا 
رفيق  يــا  ضيعانك  "يــا 
احلريري". وأضافت إليسا: 
عنن  نقول  حــرام  "حتى 
احليــوان  ألن  حيوانــات، 

وهاجمت   ! منن  اشــرف 
السلطة  عنيف  بشكل 
السياســية فــي لبنان، 
املســؤولة  أنها  معتبرة 
الوضعني  تدهــور  عــن 
اإلقتصــادي واإلجتماعي 
في لبنان، ومشــيرة الى 
أن هذه السلطة تتحدث 

عن العيش املشترك.

ديفيد بيكهام

إليسا

كيفانش تاتليتوغ

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

"في مدن الطاعون تعيش مع مخلوقات همها الوحيد 
االساءة لآلخر" ألبير كامو

لنتمعن جيدا فيما يتضمنه هذا التشخيص العميق 
ملــكان اجتاحه الطاعون، كي نتعــرف على ما ميكن ان 
يقدمه لســكان وطن ابتلى باحد أشد االوبئة القيمية 
واالجتماعية والسياســية فتكاً. انه فايروس الكراهية 
والذي مثلت "جمهورية اخلوف" ســنامه االعلى، ومن 
يلتفت الى ما خلفته تلك احلقبة من اهتمامات وهموم 
محورها ال "االساءة لآلخر" وحسب بل انتزاع حقه في 
احلياة؛ يدرك شــيئا من طالسم املشهد الراهن، املثقل 
بكل اشــكال الكراهية والتشــرذم واالحقاد القدمية 
منها واملبتكرة بهمة الشبكات االخطبوطية لوسائل 
االعالم واملنابر التقليدية منها واحلديثة، حيث يتم ضخ 
كل ما حتتاجه تلك اآلفــة )كراهية فايروس( كي تبقى 
وتتمدد على هذه التضاريس املســتباحة. من منحته 
الصدف معرفــة غير مزيفة عما مــر علينا من وقائع 
واحداث؛ يعرف نوع اخمللوقات واجلماعات التي تســللت 
الى مفاصل الدولة واجملتمــع احليوية منذ العام 1963 
الى يومنا هــذا، مخلوقات تشــترك بتاريخ طويل من 
العقد النفسية والعقلية، القت بظاللها الثقيلة على 
مصائر بلد استقبل ســكانه مبكراً أفضل ما عرفته 

اجملتمعات من افكار وقيم وتطلعات.
كما فــي )كورونا فايروس( حيــث تتعطل احلواس، جند 
)كراهية فايــروس( ينتزع من العراقيــني قدرتهم على 
االحساس السليم مبا يحيط بهم وما وهبتهم االقدار 
من خصائص وشــيم، وبالتالــي امتالك تصور صحيح 
عن نوع اخملاطر والتحديات وهرم االولويات الذي يفترض 
التصدي له. لذلك وجد العراقيون انفسهم وسط سيل 
من احلروب والنزاعــات وفزعات نهش بعضهم للبعض 
اآلخر، افضت الــى ما هم عليه اليوم مــن تيه وعجز 
وهوان. لندع خيالنا يشــط بنا بعيدا عن هذا املشهد 
املزري، ليرســم لنا معالم عراق مــا بعد اجنالء جائحة 
)كراهيــة فايروس( بكل فضالتهــا وآثارها االجتماعية 
للوجود  لتظهر  والتاريخية؛  والعقائدية  وااليديولوجية 
مواهبهم وخصائصهم التــي انتبه اليها غير القليل 
من الذيــن اهتموا وكتبــوا عنهم، ومنهــم اجلاحظ 
ووصفه املشــهور "ان اهل العراق، اهل نظر وذوو فطن 
ثاقبة، ومع الفطنة والنظر يكون التنقيب والبحث..". 
عندما يبدأون بالتعافي من فايروس الكراهية ويستردون 
مواهبهــم وقدراتهم على "التنقيــب والبحث" هذه 
اخلصيصة التي شــكلت العالــم احلديث وما يعرف بـ 
"اقتصاد املعرفة" سيكون لهم شأن آخر واسلوب حياة 
آخر ال عالقة له بنمط احلياة الطفيلية والشراهة التي 

يعيشونها اليوم.
لنتمعن قليال بحقائق املشهد الراهن ونوع االصطفافات 
والقوى والكتــل املهيمنة على مســار االحداث فيه؛ 
سنجدها جميعها تســتعني مبا يقدمه لها هذا الوباء 
من خدمات لتجديد حيويتها وتعزيز ســطوتها، فمن 
دونه تتقوض وتتالشى اقطاعياتها السياسية واملالية 
واالجتماعية. من دون مناخات الشك والتوجس والريبة 
السائدة بني ما يعرف بـ "املكونات" ال حظوة وال مكانة 
وال حاجة الهل العراق بهم، لذلك جندهم يكرسون كل 
قواهم ومواهبهم البتــكار املزيد من الذرائع واالحداث، 
كي تســتعر وتتجدد االحقاد واســباب الكراهية على 
اساس الرطانة واخلرقة والهلوسات. لذلك طبع العجز 
والفشل مبيسمه حقبة ما يفترض انها مرحلة للعدالة 
االنتقالية، بعد أن انخرط اهل العراق بتســديد فواتير 
الحقاد وثــارات ال نهاية لها على املــدى املنظور، ليتم 
اســتنزاف كل امكاناتهم ومواهبهــم وخصائصهم 
التي فطروا عليها في مسارب لن تفضي لغير املزيد من 
"االســاءة لبعضهم البعض اآلخر" في مضارب ابتلت 

بجائحة )كراهية فايروس( وسالالته املستجدة..

ومضــة

كراهية فايروس

احالم يوسف
اشــخاصا  بحياتنا  صادفنــا  كلنــا 
ســلبيني مييلــون الى الشــكوى من 
كل شــيء في حياتهــم حتى االمور 
االعتياديــة التــي يتقبلهــا االخرون 

بهدوء.
وغالبــا مــا نراهم يلعنــون حظهم 
بطريقة  القدر  ويلومون  عليها  العاثر 

تشعرك انهم مقبلني على كارثة.
الشــكوى  ان  كشــف  النفس  علم 
باســتمرار ميكن ان تؤثر على الدماغ 
وتغير من تركيبتــه وطبيعة تعامله 

مع االمور.
الطبيب النفســي الكنــدي ومؤلف 
كتــاب "الدماغ الذي يغير نفســه"، 
مؤكًدا  الفكر  تغيير  هيكل  كشــف 
تكويــن  يعيــدون  النــاس  رأى  أنــه 
أدمغتهم بالتوازي مع أفكارهم لعالج 
الهواجس املستعصية والصادمة. وأن 
الدماغ البشري ميكن أن يشبه شكله 
إلى حد كبير كــرة لينة. وفي غضون 
وبفضل  املاضية،  ســنة  العشــرين 
التصوير  السريع في مجاالت  التطور 
اآلن  ميكننا  األعصاب،  وعلم  الدماغي 
أن نقول بالتأكيد أن الدماغ قادر على 
إعادة هندسته، وأننا نحن املهندسون.

السلبيني  االشــخاص  في  املشكلة 
دائمــي الشــكوى والتذمــر انهم ال 
يحتفظــون بأفكارهم ومشــاعرهم 
ازاء أي امــر فيبحثــون عن شــخص 
عما  ولينفــس  احلالــة  يشــاركهم 

بداخله.
الباحث  يقــول عبد اخلالــق طاهــر 
بعلم النفس: النــاس املتذمرون ثالث 
شــخصيات، االولــى من يتشــكى 
باســتمرار جلذب االنتبــاه واالهتمام، 
فيحاولون اثبات انهم االسوأ حظا في 
هذه الدنيا، وانهــم االكثر مظلومية 

من بــني كل الناس. وهنــاك املتذمر 
على  حياته  يعيــش  الــذي  املتطرف 
الشــكوى حتى وان لم يفصح عنها 
ففي االقل هــو يتحدث بها بينه وبني 
نفســه، ويذكر علماء النفس ان هذا 
السلوك ينقل مباشرة للدماغ والذي 

بدوره سيكون قلقا ومستفزا.
اما النوع الثالث الذي حتدث عنه طاهر 
فهــم منخفضو الــذكاء العاطفي 
الذين قال عنهم: هــذه الفئة تعتبر 
االشــخاص الذين يشــكون امامهم 
حالهم مجرد شــخص او حتى شيء 

ينفســون عن غضبهم او شكواهم 
وتذمرهم ورمبا لم يجد احدا يســتمع 
اليهم غير هذا الشــخص. وهنا يأتي 
السؤال، هل نلقي باللوم على الدماغ؟

ويقــول: معظــم  ويجيــب طاهــر 
االشخاص الســلبيني يتذمرون حتى 
من هــذه الصفة وال يعرفون ســبيال 
للتخلــص منها، وتلك الســلوكيات 
تؤثــر باســتمرارها علــى طبيعــة 
التفكيــر، وبالتالــي املعتقدات التي 

نؤمن بها وبالنتيجة تغيير السلوك.
ميتلــك الدماغ البشــري حالة تدعى 

التحيز الســلبي، وتعني ميل الدماغ 
السلبية،  الظروف  اكثر على  للتركيز 
ويشــرح الدكتور ريك هانسون، عالم 
األعصاب ومؤلــف كتاب "دماغ بوذا"، 
حتيز الســلبية بأنه احملفزات السلبية 
التي تنتج نشــاًطا عصبًيا أكثر من 
بالقدر  املكثفة  اإليجابية  النشاطات 
نفســه. من هنا مت الكشف عن قدرة 
االنســان على شفاء نفسه او حتقيق 
احالمه، بالطريقة نفســها املتمثلة 
بتكرار تلقــني الدماغ احلالة التي نريد 

ونسعى اليها.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد أن انتشــرت شــائعات أن مناذج 
العام  التي ســتطرح هذا   Corolla
ســتأتي بهياكل هاتشــباك فقط، 
تسربت صور جديدة لهذه السيارات 
أنها ســتأتي بنسخ سيدان  تظهر 

مميزة أيضا.
وبالنظر للصور املســربة نالحظ أن 
الســيارة اجلديدة باتــت أكثر متيزا، 
 Corolla ومختلفة كليا عن منــاذج 

املطروحة حاليا.
املركبات  وتبعا للتسريبات فإن هذه 

بنيت على منصات جديدة سمحت 
بجعلهــا أكبر حجما وأوســع من 

الداخــل مقارنــة بنمــاذج العام 
الفائت، كما ازدادت املسافة بني 

قاعدتي العجالت فيها مبقدار 
عشر سم تقريبا.

األمامية  واجهتهــا  وزودت 
جانبية  هوائيــة  بفتحات 
من  بارزة  وخطوط  كبيرة، 
بشــعار  حتيط  الكــروم 
تويوتا، فضال عن مصابيح 

. LED جديدة بتفنيات

وســتكون عجالتها رياضية مبقاس 
مــن صنع  إنشــا   18
 " ن ميشــال "
أما  و"دانلوب"، 
قمرتها فأتت 
يحــة  مر

تتســع 
خلمسة 

 ، ب كا ر
فيها  و
جهة  ا و
قيــادة 

عصرية مدعومة بشاشــة عشــر 
بوصات تعمــل باللمس، ومقود مميز 
مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوت 
املكاملات  علــى  والــرد  والســرعة 

الهاتفية.
ومــن املفتــرض أن تأتــي املركبات 
بنمــاذج اعتيادية مــزودة مبحركات 
بســعة 1.5 ليتر وعزم 118 حصانا، 
أوتوماتيكية  تعمل مع علب سرعة 
بست مراحل، وأن تطرح منها مناذج 
أقوى مبحركات بســعة لترين وعزم 

169 حصانا.

األسطورة Corolla تصبح أكبر وأكثر جماال

المتذمرون يلقنون ادمغتهم التحيز
 السلبي من دون ان يعلموا

الصباح الجديد - متابعة:
وبطلة  العامليــة  النجمــة  عبرت 
عن  أنســتون  جنيفــر  "فرينــدز" 
وعائلته  فلويد  تعاطفها مع جورج 
وتأثــرت للظلم الــذي يتعرض له 
السود وامللونون كل يوم في الواليات 

املتحدة ودول العالم.
تبرعها  العاملية  النجمــة  وأعلنت 
جنيــه  ألــف   790" دوالر  مبليــون 
 Color Of" استرليني" إلى منظمة
Change" غير الربحية والتي تعمل 
في مجال الدفاع عن احلقوق املدنية 

وأكبر منظمة عدالة عبر اإلنترنت.
ميرور"  "صاندي  صحيفة  وبحسب 
"هذا  أنيســتون:  قالت  البريطانية 
األســبوع كان مفجًعــا للعديــد 
مــن األســباب، نحــن بحاجة إلى 
والوحشية  العنصرية  بأن  االعتراف 
البلد مستمرتان منذ مدة  في هذا 
طويلة، ولم يكن األمر مفاجًئا على 

اإلطالق"
وتابعــت جنيفــر أنســتون: "إنها 
ضجيًجا،  نصــدر  أن  مســؤوليتنا 
ونطالب بالعدالة، ونعلم أنفســنا 
بهذه القضايا، وأكثر من أي شــيء 

آخر، لنشر احلب".

وحثت جنيفــر متابعيها في موقع 
التواصل اإلجتماعي "أنســتغرام" 
على التبرع للجمعية غير الربحية 
التي تعمــل لصالــح امللونني في 
على  وشــددت  املتحدة،  الواليــات 
أهمية محاربــة اجلميع للعنصرية 

حيث يكونون.
كما تبرعــت فرقة "بــي تي إس" 
“BTS” العاملية وتشكل أعضاء من 
فنانــني من كوريــا اجلنوبية مبليون 
الســود  أيضــاً حلركة "حياة  دوالر 

مهمة". 
وتزامن تبرع جنيفر أنســتون وفرقة 
"بي تــي إس" العامليــة، مع إعالن 
أعضاء مجلس مدينة مينيا بوليس 
عن قراره بحل وإغالق قسم شرطة 
مينيا بوليس الــذي قام أحد رجاله 
فلويد  جورج  بقتل  شــوفني  ديريك 
بركبتــه مــن دون أن يحاول  خنقاً 
زمالئــه الثالثــة إيقافــه أو منعه 
بحجة اتهامه بدفع ورقة من عملة 
الـ 20 دوالر مــزورة، وقد أنكر جورج 
قبــل وفاته أنه يعلــم بأنها مزورة، 
وســيعمل أعضــاء مجلس مدينة 
إنشــاء مركز  بوليــس على  مينيا 
شرطة جديد تتوفر فيه كل شروط 

الشــرطة  جهاز 
مة  للســال

مــة  لعا ا

بة  اإلستجا و
يعة  لســر ا

دون  من  للطوارئ 
أن يقدم أيا من أفراده 

جتاوزات  ارتــكاب  على 
ضــد أي مواطن أميركي. 

ووجه النائب العام تهمة القتل من 
العنصري  الثانية للشرطي  الدرجة 

القاتل، ومت فصله من عمله أيضاً.

جنيفر أنستون تتبرع بمليون
الصباح الجديد - وكاالت: دوالر لمحاربة العنصرية 

بدأ عام 2020 بالكثير مــن التوقعات اإليجابية 
والطاقــة حتى أن خبراء األبــراج توقعوا عام 
ملــئ باألحداث، لكن لم يخطــر ببال أحد 
أن يكون عام 2020 بهذا الشــكل القاسي 

أبداً.
املســتقبل،  واحدة  للحظة  تخيلنــا  إذا 
وحــال األطفال وهم يدرســون األحداث 
التــي وقعت في 2020 كــم يكون األمر 
صعب بالنســبة لهم، فمع بداية العام 
توقــع البعض وقوع حــرب عاملية ثالثة، 
ولم مير الشــهر الثاني حتى بدأت أخبار 
فيروس كورونا في االنتشــار ومنها إلى 
احلجر املنزلي حتــى جتاوز أعداد املصابني 
"ســبعة ماليني" شخص كل هذا خالل 
ستة اشهر فقط، فهل ميكن أن تتخيل 
ما قد يحدث في الســتة اشهر التالية 

من هذا العام.
السخرية من أحداث عام 2020 ال تقف 
عنــد حد خصوصــاً لدى األشــخاص 
والذين وضعوا خطط  الســفر  محبي 
رائعة لتمضية هــذا العام في أماكن 
متنوعــة من العام، وكانــت النتيجة 
تعليق حركة الطيران عاملياً حتى أنهم 
لم يتمكنوا من مغــادرة املنزل وظلوا 

عالقني مع الطعام وغسيل األطباق. 

الســؤال اآلن هل ميكنك أن تتخيــل مذاق محدد 
لعام 2020 إذا حتولت إلى رقائق بطاطس، فالبعض 
وجد أنها تشــبه مزيج عصير البرتقال ومعجون 

األسنان وهو املذاق األسوأ.

الصباح الجديد - وكاالت:
في مجال  ناشــطة  أنقذت مجموعة 
حقــوق احليوانات احمللية فــي الصني، 
مئات القطط املســروقة والتي كانت 
ســتقدم في وجبات الطعام في أحد 

الفنادق.
مهتمة  صينية  ناشــطة  واكتشفت 
البالد  فــي  واملعروفة  احليــوان  بحقوق 
باســم "لي" أقفاصا حتتــوي في داخلها 
التي جهــزت لتكون  على مئــات القطط 

وجبات على مائدة الطعام.
وبحســب صحيفة "ديلــي ميــل" البريطانية، 
اكتشفت السيدة لي القطط في الفناء اخللفي 

لفندق صينــي بعد تبليغها مــن بعض العمال 
الذين يعملون بداخله.

ونقلت مجموعة من الناشطني الصينني القطط 
الصغيرة إلى أماكن آمنة للعناية بها، استعدادا 

إلعادة توطينها بأقرب وقت.
وبحســب الصحيفة يبلغ عــدد القطط التي مت 
العثور عليها نحو 700 قطة، ومت إنقاذها جميعها، 
وقالت لــي: "نقلنا جميع القطــط إلى أقفاص 
احليوانــات األليفة. ونقــدم لها املــاء والغذاء"، 
وأضافت: "األطباء البيطريون يتحققون مما إذا كان 

هناك أي قطط مصابة أو مريضة".
ووصلت الشــرطة الصينية إلى الفندق بعد وقت 

قصير من اإلبالغ عن احلادثة.

عام 2020 شبهه البعض بمذاق رقائق 
البطاطا مع معجون اسنان

إنقاذ مئات القطط قبل تقديمها 
كطعام في فندق صيني

الصباح الجديد - وكاالت:
الكوميدي  "الطاعون"  مسلسل  جنى 
الروســي ما يزيد على مليون مشاهدة 
في دار سينما أونالين ivi على اإلنترنت.

صرح بذلــك مدير عام دار الســينما ، 
دافيد كوتشــيروف، في حديث أدلى به 

لوكالة "تاس" الروسية.
وقــال املديــر العــام إن "الطاعــون" 
مسلســل كوميــدي عن وبــاء اجتاح 
املــدن والقرى فــي القرون الوســطى 
وجعل سكانها محاصرون في قالعهم 

وعزبهم.
دافيد  حســب  املسلسل،  وينشــئ 
القرون  مــن  جســرا  كوتشــيروف، 
الراهن حيث  وقتنــا  إلى  الوســطى 
اضطر الســكان إلى التقيد بقوانني 

احلجر الصحي.
وشــارك في تصوير املسلســل جنوم 
الســينما الروســية على رأســهم 
الفنان إيفان أوخلوبيســتني، املعروف 
مبشــاركته في مسلســل" إنترني" 
التلفزيونــي الــذي ضــم عشــرات 

فائقة  بشــعبية  ومتتع  احللقات 
بني املشــاهدين. وتولى مؤسس 
فرقة الروك "لينينغراد"، سيرغي 
شــنوروف ومقدمــة البرامــج 
كانديالكي  تينــا  التلفزيونيــة، 
إنتاج املسلسل.  وقال مدير عام 
دار السينما إن شعبية مسلسل 
"الطاعــون" زادت عن شــعبية 
املسلسالت الكوميدية الروسية 
واألجنبيــة الكثيرة التي عرضت 

.ivi  في دار السينما

مسلسل "الطاعون" يجني مليون
 مشاهدة على اإلنترنت


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

