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نظــرآ لكثرة النزاعات الرياضية التــي حدثت في العالم وال 
زالت حتــدث كان هنا فكرة جتســدت فيما بعد هو أنشــاء 
محكمة رياضية دوليــة تعنى بحل النزاعــات الدولية من 
خالل التحكيم او التوســط وحسب حاجة العالم الرياضي 
لغرض حســم الدعاوى ما بني الفيفا واالحتــادات الوطنية 
والالعبني واالندية ووكالء الالعبني وبالفعل مت تشــكيل هذه 
احملكمة في لوزان بسويســرا عــام 1984 وقد انضمت اليها 
حلد االن )87( دولة ينظرون فــي الدعاوى للنزاعات  الرياضية 
اكثر مــن )300( قاضي أو محكم مــن مختلف دول العالم 
، تطبــق هذه احملكمة النظــام االساســي للفيفا في هذا 
الشأن أضافة للقانون السويســري على االحتادات  االعضاء 
او الروابــط وهي جهة قضائيــة معترف بها مــن القانون 
السويســري ودول العالم وهي ملزمــة قراراتها على جميع 
املؤسسات الرياضية في العالم مبا فيها االحتاد الدولي لكرة 
القــدم وهي جهة قضائية مســتقلة وحتتكم )200(قضية 
سنوياً اما وظيفتها فهي حتل النزاعات القانونية في مجال 
الرياضة وقراراتها ولها قوة قرارات نفس القرارات للمحاكم 
العادية في الدول العاملية أيضآ تساعد على احلل الودي عبر 
التوســط جهد االمكان وتعطي نصائح قانونية في االمور 
املتعلقة بالرياضــة ومن اهم النزاعات التي تنظرها احملكمة 
هي االمــور االنضباطية كقضية املنشــطات مثآل او االمور 
املالية )عقود التمويل( وغيرها ، وقد نص النظام االساســي 
لالحتاد الدولي لكرة القدم عــام 2009 في املادة )62( منه أن 
محكمة التحكيم الرياضية او محكمة الكأس وهي اسماء 

للمحكمة الرياضية الدولية على أن:-
-1 تعتــرف الفيفا باحملكمة املســتقلة للتحكيم الرياضي 
)C.A.S( مقرها العــام في لوزان حلل كل النزاعات بني الفيفا 
واالعضاء املستقلة , النوادي ,الالعبني ,املوظفني الرسميني, 

ووكالء الالعبني اجملازين .
-2 تطبق شــروط مجموعة قوانــني محكمة التحكيم ذي 
الصلة بالرياضة على الدعاوى القضائية كما تطبق احملكمة 
مبدئيــآ أنظمة الفيفا وباالضافة الى القانون السويســري 
كما نصت املادة )63( من النظام نفســه في الفقرة رقم )1( 
منه على تقدم  الطعون االستئنافية ضد القرارات النهائية 
احملــررة من قبل االحتادات الوطنيــة االعضاء في غضون )21( 
يومــآ من تاريخ التبليغ بالقرار وقد نصت الفقرة رقم )2( من 
نفــس املادة على ميكن اللجوء فقط الــى احملكمة الرياضية 
الدولية بعد اســتنفاذ كل القنــوات الداخلية االخرى وكما 
نصت الفقرة )3( من املادة املذكورة التتعامل احملكمة املذكورة 
مع االســتئنافات املرفوعة في) ا( انتهاكات قوانني اللعبة  و 
)ب( عقوبات ايقــاف الرياضيني اربعة ادوار الى ثالثة اشــهر 
)بـ استثناء املنشــطات الرياضية ( ومن امثلة االستئنافات 
املقدمة على مستوى العراق قد اقام مدرب منتخبنا الوطني 
السابق ميالن )بوســني اجلنسية( دعوى ضد االحتاد العراقي 
لكرة القدم وقد خســرها ميالن وكان ســبب اقامة الدعوى 
هو ادعائه بأن له استحقاق على االحتاد العراقي لكرة القدم 
وكذلك االستئناف املقدم من قبل االحتاد العراقي لكرة القدم 
ضد االحتــاد الدولي لكرة القدم واالحتاد القطري على خلفية 
القضية املشــهورة ضد الالعــب البرازيلــي اجملنس قطريآ 
)امرســون( كونه العبآ غير مؤهآل قانونيآ  وذلك الشــتراكه 
اللعب مع منتخبني لدولتــني مختلفتني وهذا االمر يخالف 
لوائح االحتاد الدولي واملادة 13/ الفقــرة)3( منها التي تعتبر 
املنتخب الذي يشــرك العبآ غير مؤهل قانونيآ يعتبر خاسرآ 
بثالثــة اهداف دون مقابل وقد خســر هــذه الدعوى لوقوع 
الطعن بعدم شرعية وقانونية اشتراك هذا الالعب بعد مرور 
اكثر من خمسني يومآ واللوائح تشير الى وقوع الطعن قبل 
)48( ســاعه فقط وقد خســر االحتاد العراقي هذه القضية 
بعــد ان كانت اجلماهيــر العراقية لها امــال كبيرة بتأهل 
منتخبنا الوطني الى نهائيــات كأس العالم عام 2010 في 
جنوب افريقيا واالستئناف الثالث هو االستئناف الذي قدمه 
املعترضون في الهيئــة العامة في احتاد الكرة العراقي لكرة 
القدم ضد اعضاء الهيئة االدارية على خلفية انتخابات احتاد 
الكرة في بغداد بتاريــخ 2011/6/18 وقد وحدت ثالثة دعاوى 
في دعوة واحدة وقد كســبها املعترضــون والدعوى الرابعه 
التــي أقامها الكابنت عدنان درجال ومجموعة من املعترضني 
ضد االحتاد العراقي الســابق ال زالــت تنظر حلد االن من قبل 
احملكمة الرياضية في لوزان كما البد ان نشــير الى تشكيل 
محكمة رياضية في العراق بالتنسيق مع مجلس التحكيم 
الدولي وبني وزارة الشــباب والرياضه العراقيه وان تكون فرع 
من احملكمه الرياضيه الدوليه و مركز إقليمي يســتفيد من 
وجودها العراق والــدول اجملاورة له ويكون مركزها بغداد جتنباً 
للنفقــات العاليه ، نرجو من وزارة الشــباب الســعي بهذا 
املوضوع لكوننا ناشــدنا منذ فتــرة طويله وحلد اآلن لم يتم 

تشكيلها .
 * خبير القانوني في الشؤون الرياضية
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مدريد ـ وكاالت

اقتنص إشــبيلية تعــادال ثميًنا  من 
دون أهداف من أنياب برشــلونة، خالل 
مواجهة الفريقني، في إطار منافسات 
اجلولــة 30 من الليجا.وبهــذا التعادل 
يرفع برشــلونة رصيده إلى 65 نقطة 
في صــدارة الترتيب، ويرفع إشــبيلية 
رصيده إلى 52 نقطة في املركز الثالث.

ويقدم هــذا التعادل هدية ثمينة لريال 
مدريد الذي سيتســاوى مع برشلونة 
في النقــاط، إذا جنح فــي الفوز على 
ريال سوسيداد عندما يلتقيان حلساب 

اجلولة نفسها، اليوم األحد.
الفني  املديــر  وأبدى كيكي ســيتني، 
التعادل  مــن  اســتياءه  لبرشــلونة، 
الســلبي مع مضيفه إشبيلية، وقال 
نقلتها  تصريحــات  خــالل  ســيتني، 
»كنا  اإلســبانية:  »مــاركا«  صحيفة 
نعلــم مســبًقا، أنــه ســيكون من 
الصعب جًدا الفوز في كل مباراة، هذا 
مستحيل عملًيا.. وذلك ال يعنى الرضا 
عن الفوز بنقطة، لكنه أقل سوًءا من 

اخلسارة«.
وعن تصريح بيكيه حول صعوبة الفوز 
باللقب، قال: »إنه إحباط حلظي، خاصة 

أننا لعبنا في الشــوط األول بشــكل 
جيد.. رمبا الشــعور اآلن ليس إيجابًيا، 
لكن بيكيه سيكون له نظرة مختلفة 
غــًدا، وأعتقد أن ريــال مدريد لن يفوز 

بكل املباريات أيًضا«.
وأضــاف: »في احلقيقــة، األمور اآلن ال 
تعتمد علينا فقط، لكن هذا سيتغير.. 

وأنا سعيد مبا قدمه الالعبون«.
وتابع: »سنقوم بتحليل املباراة بعناية، 
وسنرى أشــياء لم نكن ندركها اليوم، 
وعلينا إيجــاد املزيد من احللول، خاصًة 
حني يكون اخلصم في منطقته، فذلك 
يكلفنــا الكثيــر.. وعلينــا أن نتعلم 

الدفاع بشكل أفضل«.
واستكمل سيتني: »أعتقد أنه يجب أن 
ننتقد بعض األشــياء.. أمامنا خياران، 
إما أن نأســف على ما حدث، أو نفكر 
فيما نقوم به بشــكل جيد، وال أعتقد 
أننــا في وضــع مثير للدرامــا.. يجب 
التفكيــر في كيفية حتســني العمق، 

إلحداث املزيد من الضرر للخصوم«.
وأردف مدرب البلوجرانا: »أنســو فاتي؟ 
كنا نعتبره خيارا بالنسبة لنا، واتخذنا 
قرار جلوســه على مقاعد البدالء، ألن 

إشبيلية فريق معقد إلى حد ما«.
وحول عدم مشاركة جريزمان أساسًيا، 
أوضح: »هذه القرارات تأتي بعد تفكير 

في املوقف واملباراة واملنافس، واخليارات 
التي ميكن أن تكون لدينا، وكنا نعتقد 
برايثوايت  إيذاءهم بوجــود  أننا ميكننا 
خلف نافاس، بسبب قدراته«.وعن عدم 
اســتغالل التغييرات اخلمســة، أجاب 

ســيتني: »أردنا حتقيق الفــوز، البدالء 
الثالثة الذين شــاركوا كانــوا خيارات 
وميســي  بخير،  وســواريز  هجومية، 
يجب أن يكون في امللعب«.وزاد: »فكرنا 
فــي الدفع بريكي بويج وأنســو، لكن 

كان علينــا التفكيــر في قــوة خط 
الالعبني  باملزيد من  إذا دفعنا  الوسط.. 
الهجوميني، فإن ذلك يخلق مشــاكل 
أكثر مــن احللول«.واختتــم: »التفاؤل 
جيدة  توقعات  لدينــا  كانت  منطقي، 

لهذه املباراة، التي كانت صعبة.. لكننا 
ظهرنا بشكل جيد، واملشكلة أننا لم 
نحافظ على اإليقاع.. وما زلت متفائال«.

وأكد األملاني مارك أندري تير شــتيجن 
حــارس مرمى برشــلونة، أن مواجهة 
للغاية.وقال  صعبة  كانت  إشــبيلية، 
تير شــتيجن، خالل تصريحات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »الفريقان 
عادل«. والتعادل  الفوز،  يســتحقا  لم 

واآلن  وأضاف: »لقد خســرنا نقطتني، 
علينا أن نقاتل من أجل النقاط الثالث 
املقبلــة، ويجب أن نكــون إيجابيني«.

واختتم: »يجب أن نركز على أنفســنا، 
وبالطموح الذي أظهرناه، سنقاتل من 
أجل كل نقطة تنتظرنا، ثم ســنرى ما 

سيحدث«.
وقال جولني لوبيتيجي مدرب إشبيلية، 
إنَّ فريقــه أضاف نقطــة إلى جعبته، 
لكنــه كان يرغب في حتقيــق النقاط 
املباراة  عقب  لوبيتيجي،  الثالثة.وصرح 
أيًضا.  دائًمــا، واليوم  الفوز  »نرغب في 
فرًصا كانت ســتمنحنا  لنــا  أتيحت 
الفــوز، هــم أيًضا يضغطــون عليك 
وكانوا يبــادرون، لكنني ال أتذكر فرًصا 

خطيرة لهم«.
د مدرب إشبيلية، أنَّ برشلونة »لم  وأكَّ
الضربة  باستثناء  بفرص كبيرة،  يحظ 

أبعدها  التي  املباشــرة مليســي  احلرة 
كوندي« في املقابل سنحت إلشبيلية 
»3 أو 4 فرص«.ولم يرغب لوبيتيجي في 
التأكيد على رغبة فريقه صاحب املركز 
الثالث بالليجا في حجز مقعده بدوري 

األبطال.
وأشــار إلــى أنَّه ال يحــب الدخول في 
مقارنات مــع أي ناد آخر، حيث يتنافس 
معه أتلتيكو مدريــد على هذا املركز، 
والذي ســيخوض غــًدا مباراته بنفس 
اجلولة أمام بلد الوليد، وحال الفوز بها 

سيتقاسم معه النقاط.
وفاز فياريــال على مضيفــه غرناطة 
)لوس  ملعــب  وعلى  نظيــف،  بهدف 
كارمينيــس اجلديــد(، أحــرز املهاجم 
جيرارد مورينو هدف اللقاء الوحيد في 

الدقيقة 11، 
وكانت املبــاراة متكافئة إلى حد كبير 
بني الفريقني من حيث االستحواذ على 
الكرة بنســبة %51 للضيــوف و49% 
ألصحاب األرض، بينمــا تفوق غرناطة 
في جانب التسديد على املرمى ولكنه 
لم ينجح فــي النهاية في إدراك هدف 
التعادل.وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده 
إلى 47 نقطة في املركز السابع، فيما 
جتمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في 

املركز التاسع.

تقرير

إشبيلية يزلزل صدارة برشلونة ويقدم هدية للريال
فياريال يخطف 3 نقاط من غرناطة في عقر داره

بغداد ـ الصباح الجديد 

وافــق االحتــاد الفيتنامي لكرة 
القــدم، علــى طلــب الهيئة 
التطبيعيــة لالحتــاد العراقي، 
بــني  وديــة  مبــاراة  بخــوض 
املنتخبني، في الثامن من تشرين 

األول املقبل.
وتأتي املباراة حتضيرا للتصفيات 
املؤهلة  املزدوجــة،  اآلســيوية 
ملونديال قطــر 2022، ونهائيات 
الصني.  2023 في  آســيا  كأس 
الفيتنامــي،  االحتــاد  وأعلــن 
احلكومية  السلطات  مخاطبة 
للموافقة على خــوض املباراة؛ 
بســبب جائحة فيروس كورونا، 
االحترازية  اإلجــراءات  ونتيجة 
التــي تتبعها الدول بالنســبة 

إلقامة املباريات الودية. 
وســتكون مواجهــة فيتنــام 
هي املبــاراة الودية التحضيرية 
األخيــرة ملنتخب العــراق، قبل 
التوجه إلى هوجن كوجن ملواجهة 
منتخبها في الثالث عشــر من 
أكتوبر، حلساب اجلولة السابعة 
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة. 

وتســعى الهيئــة التطبيعية 
لالحتــاد العراقي لكــرة القدم 
حلسم مخاطباتها مع االحتادات 
األخرى، بخصوص تأمني مباراتني 
وديتني قبل مباراة فيتنام الودية، 
وذلك من أجل التحضير املثالي 
ألسود الرافدين ملواصلة النتائج 
اجليــدة، والتمســك بصــدارة 

اجملموعة الثالثة.
الســلوفيني ستريشكو  أعلن 
الفنــي  املديــر  كاتانيتــش 
للمنتخــب العراقــي، القائمة 
األولية التي ســتبدأ التحضير 
التصفيــات  الســتكمال 

ملونديال  املؤهلــة  املشــتركة 
.2023 آســيا  وكأس   2022
وحدد االحتاد اآلســيوي، املواعيد 
التي ستقام  للمباريات  اجلديدة 
في تشــرين أول وتشرين الثاني 
املقبلني.وضمت القائمة األولية 

34 العًبا،  العراقــي،  للمنتخب 
للتجمــع الذي ســيبدأ في 14 

حزيران اجلاري.
وجــاءت القائمة علــى النحو 
املرمى: جالل  التالي:  حراســة 
حســن - محمد حميد - فهد 

طالب - علــي كاظم - محمد 
صالح، والدفاع: أحمد إبراهيم - 
علي فائز - ســعد ناطق - ريبني 
سوالقا - ميثم جبار - مصطفى 
محمد جبــر - علــي عدنان - 
ضرغام إسماعيل - عالء مهاوي 

- فرانس ضياء بطرس - حســن 
رائد - مصطفى معن، والوسط: 
همام طــارق - أمجــد عطوان 
- بشــار رســن - حسني علي - 
صفــاء هــادي - إبراهيم بايش 
- مازن فياض - محمد قاســم 
ماجد - محمد رضا - شــريف 
- محمد مزهر،  الكاظــم  عبد 
و الهجوم: عالء عبــد الزهرة - 
مهند علي - أمين حسني - عالء 
عباس - محمــد داوود - محمد 
قاسم نصيف، و أكد والد علي 
املوســوي )18 عاما( احملترف في 
الدمناركي  كوبنهاجــن  نــادي 
رغبة جنلــه بتمثيــل املنتخب 
العراقي.وقــال فــي تصريحات 
املوســوي على  إن علي  خاصة 
أمت االســتعداد لتمثيل منتخب 
الرغبة  شــباب العراق ولديــه 
لتمثيل بــالده برغم أن منتخب 

الدمنارك طلب ضمه.
وبني: »علي يحتــاج إلى إكمال 
إصــدار أوراقــه الثبوتية كونه 
وبالتالي  أوروبــا  فــي  مولــود 
يجــب إصــدار جــواز عراقــي 
لتمثيــل املنتخب، وتلقينا عدة 
اتصاالت بشكل شخصي لكن 
التحــركات الرســمية إلصدار 

جوازه إلى اآلن لم تتم«..
وأشــار إلى أن علــي ملتزم مع 
نــادي كوبنهاجن لكن طموحه 
لكبار  االنتقال  املســتقبل  في 
األنديــة األوروبية خصوصا وأنه 
تلقى عدة عروض لكنه متريث 

حلني نضوجه بشكل تام.

أسود الرافدين يالقي فيتنام استعدادا للتصفيات المزدوجة
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قسم االعالم واالتصال الحكومي
التقــى وزيــر الشــباب والرياضة 
العمل والشؤون  وزير  عدنان درجال 
االجتماعية الدكتور عادل الركابي 
واملالك املتقدم في مقر وزارةالعمل 
بهدف تعزيز التعاون املشــترك بني 

الوزارتني وتنسيق اجلهود لدعم
املشاريع الشبابية .

وأكد الوزير درجال ان لوزارة العمل 
خبــرة كبيــرة في ادارة املشــاريع 
الربحيــة لقطاعــات كثيــرة من 
االحتياجات  ذوي  فيهــا  مبا  اجملتمع 
اخلاصــة ومــن املمكــن أن يتــم 
التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة 
لتوحيد اجلهود في جوانب التدريب 
والتأهيل وادارة املشــاريع النوعية 
الســاندة للشباب ال ســيما وان 
ســجل العمل بني الوزارتني حافل 
والفعاليات  االنشطة  بالعديد من 
املشــترك  الهدف  ذات  الناجحــة 
،مثمنا حرص وزارة العمل وسعيها 
لكل ما هو جديد ومفيد لشــباب 
العراق ورفع امكاناتهم ، منوها ان 
الوزارة ستعمل على تفعيل عمل 

اللجنة اخلاصة مبشــروع اقامة نادٍ 
ترفيهي لذوي اإلعاقة خدمًة لهذه 
الشــريحة املهمة من اجملتمع وهو 
أحــد مقترحات التعــاون املقدمة 
ولــدى مالكات  العمل  وزارة  مــن 
وزارتنا خبرة في هذا اجملال كونه من 

صميم عملها .
من جهتــه أكد الركابــي ان وزارة 
تتعلق  عدة  برامــج  لديها  العمل 
بالفئات الضعيفة في اجملتمع منها 

التأهيــل والتدريب، الفتا الى وجود 
وحاضنات  باالقراض  خاصة  برامج 
االعمــال، وأبدى اســتعداد وزارته 
الشــبابية  الطاقات  الســتقبال 
ممن لديهم ابتكارات في مشــاريع 
ببرنامــج  لشــمولهم  معينــة 
االقــراض بغيــة تنفيذ مشــاريع 
صغيرة ومتوســطة مدرة للدخل 
من شــأنها تشجيع الشباب على 

العمل.

لندن ـ وكاالت
حّث ماركوس راشفورد مهاجم 
مانشســتر يونايتــد ومنتخب 
احلكومة  القدم  لكــرة  إنكلترا 
على دعم حملته لتوفير وجبات 
خالل  لألطفال  مجانية  غذائية 
فترة العزل العام وغلق املدارس.

ولعب راشــفورد )22 عاماً( دوراً 
بارزاً خــالل فترة وباء كوفيد19- 
في زيادة التوعية ومتويل العائالت 
التــي تعانــي لتوفيــر الغذاء 
مع  راشــفورد  لألطفال.وتعاون 
مؤسسة )فير شير( البريطانية 
اخليرية للمســاعدة فــي زيادة 
الدعــم إلى 20 مليــون جنيه 
دوالر(  مليــون   25( اســترليني 
لتوفيــر الوجبات داخــل البالد، 
دعم  مبواصلة  احلكومة  وطالب 

األطفال بالوجبات املدرسية.
وكتب عبر تويتــر: »في العائلة 
اإلفطار،  علــى  نعتمــد  كنــا 
فــي األندية ووجبات املـــدارس 
اجليـران  ومبـــادرات  اجملانيـــة 
واملدربيـن«.ويستفيد 1.3 مليون 

طفل من الوجبــات اجملانية في 
مدارس إنكلترا لكن راشــفورد 
قــال إّن ربع العــدد لم يحصل 
علــى أّي دعم منذ غلق املدارس 

بسبب الوباء.
وتابع: »هل تعرفون كم يتطلب 

مــن الشــجاعة أن يقول رجل 
ناضج إّنه ال ميكنه التعامل مع 
متطلبــات عائلته وال ميكنه أن 
يدعمها؟ الرجال والنساء ورعاة 
األطفال بحاجة إلى مساعدتنا 

ونحن ال ننصت إليهم«.

دعم املشاريع الشبابية

العراق في لقاء سابق

درجال و الركابي يؤكدان تنسيق 
الجهود ودعم المشاريع الشبابية

وجبات غذائية مجانية لألطفال عنوان 
حملة راشفورد الجديدة

الصباح الجديد ـ وكاالت
علــى  كالرا  ســانتا  تغلــب 
صفوفه،  فــي  العددي  النقص 
مــع   )1/1( التعــادل  وانتــزع 
بورتيمونينســي، فــي املرحلة 
الدوري  السابعة والعشرين من 
كالرا  ســانتا  البرتغالي.ورقــع 
رصيده إلى 35 نقطة، في املركز 

حقـق  بأنـــه  علمـــا  الثامن، 
اليـوم التعـــادل الثانـي علـى 
التوالـي، وهـو الثالـث لـه فـي 
خاضهـا  مباريـات  أربـــع  آخـر 

باملسابقـة.
ورفع بورتيمونينسي رصيده إلى 
21 نقطــة، في املركز الســابع 
عشــر )قبل األخير(، علما بأنه 

له  التوالي  على  الثاني  التعادل 
في الدوري.وانتهى الشوط األول 
الســلبي،  بالتعادل  املباراة  من 
بورتيمونينســي  تقــدم  ثــم 
ســجله  بهدف  مضيفه  على 
البرازيلي ويليان دا ســيلفا، في 
الوضع سوءا  61.وازداد  الدقيقة 
إثر طرد  لسانتا كالرا،  بالنسبة 

العبــه لينكولــن هنريكي في 
الدقيقة 75.

لكن الفريق تغلب على النقص 
وانتزع  العددي فــي صفوفــه، 
الـــذي  بالهـــدف  التعـــادل 
أسامـة  العراقـــي  سجلـــه 
رشـيد، مـن ضربـة جـزاء فـي 

الدقيقـة 81.

أسامة رشيد يمنح سانتا كالرا التعادل مع بورتيمونينسي

راشفورد
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متابعة الصباح الجديد :

توصل خبراء وباحثون في علم 
املناعة إلى أن بعض أشــكال 
البــرد قد تســاعد في  نزالت 
توفيــر احلمايــة مــن فيروس 
كورونــا املســتجد، وميكن أن 
تســتمر املناعة ضد الفيروس 

ملدة تصل إلى 17 عاماً.
حســبما  الباحثــون،  وقــال 
ذكــرت صحيفــة “ديلي ميل” 
البريطانيــة: إن “املرضى الذين 
سبق لهم اإلصابة بنزالت البرد 
تتعلق مبرض  فيروسات  بسبب 
“فيروس  تسمى  “كوفيد19″-، 
كورونــا بيتا”، قد يكون لديهم 
مناعــة أو يعانون من شــكل 

أخف من املرض”.
كورونا  “فيروســات  وتســبب 
بيتــا”، نزالت البرد الشــائعة، 
الصدر  في  شــديدة  التهابات 
فــي املرضى األكبــر واألصغر 

سنا.
ووجد الباحثون وفقاً للصحيفة 
دليال علــى أن بعــض املناعة 
قد تكــون موجودة لســنوات 
تائية  خاليــا  بســبب  عديدة 
من  اجلســم  كـ”ذاكرة”  تكون 
السابقة  الفيروسات  هجمات 
املماثل،  التركيــب اجليني  ذات 
حتى بني األشــخاص الذين لم 
يتعرضــوا لـ”كوفيــد″19- أو 

السارس سابقاً.
في  الفيروسات  هذه  وتشترك 
اجلينية  الســمات  العديد من 
التاجيــة  الفيروســات  مــع 
والســارس ومتالزمة الشــرق 
والتي  التنفســية،  األوســط 

احليوانات  من  جميعها  تنتقل 
إلى البشر.

ويُعتقد أن الفيروسات التاجية 
تســبب مــا يصل إلــى 30% 
البرد، ولكن  من جميع نــزالت 
ال يُعــرف على وجــه التحديد 

أنواع  تســببها  التي  النسبة 
وأنها  بيتا،  كورونا  فيروســات 
توفر حماية دائمة للفيروسات 
وعلى هذا النحو يطلق عليها 

خاليا “الذاكرة”.
بحسب  الصحيفة  وأشــارت 

“ضرورة  إلــى  حديثة  دراســة 
إثبــات التأثيــر الوقائي لهذه 
في  “كوفيــد19″-  ضد  اخلاليا 

املزيد من التجارب”.
فــي  املشــاركون  ويضيــف 
الدراســة “تُظهر هذه النتائج 

املتعلقة  التائيــة،  اخلاليــا  أن 
بالذاكــرة اخلاصــة بالفيروس 
بيتا  فيروس  عدوى  عن  الناجم 
كورونا، طويلة األمد، ما يدعم 
فكــرة أن مرضــى كوفيد19- 
سيطورون مناعة طويلة األمد 

للخاليا التائية”.
وأجريت الدراســة على عينات 
دم أخذت من 24 مريضاً تعافوا 
ممن  و23  “كوفيــد19″-،  مــن 
أصيبوا مبرض السارس و18 لم 
أبدا ألي من السارس  يتعرضوا 

أو “كوفيد19-”.
ملا قاله  الدهشة، وفقاً  وكانت 
الـ”ديلي  ونشــرته  الباحثــون 
املشاركني  نصف  أن  هو  ميل”، 
الذين لــم يتعرضــوا ألي من 
“كوفيــد19″-،  أو  الســارس 
أظهرت  تائية  خاليــا  ميتلكون 
اســتجابة مناعية لفيروسات 

كورونا بيتا احليوانية.
واســتنتج اخلبــراء أن “مناعــة 
املرضى مت تطويرها بعد التعرض 
لنزالت البرد الشــائعة الناجمة 
عن فيروســات كورونا بيتا أو رمبا 
من مســببات أمراض أخرى غير 

معروفة حتى اآلن”.
واخلاليا التائية هي نوع من خاليا 
الدم البيض وتشــكل جزءاً من 
خــط الدفــاع الثانــي للجهاز 
فيروسي،  أي هجوم  املناعي ضد 
حيــث تبدأ فــي الظهــور بعد 

أسبوع تقريباً من اإلصابة.

نزالت البرد تحميك من كورونا لمدة 17 عاًما
الديك موريس يتوقف عن الصياح لألبد

نفق الديك موريس الذي يعد رمزاً للحياة الريفية في فرنســا، 
بعدما مثل أمام القضاء، بسبب إزعاج صياحه جيرانه املنتقلني 

من املدينة إلى الريف، بحسب ما قالت مالكته.
وأوضحت كورين فيســو التي كانت متلك الديك منذ 6 سنوات، 
»لقد نفق جراء مرض الزكام الشــهر املاضي، خالل فترة العزل 
املنزلي، وجدناه نافقا أمام قن الدجاج، وكان مريضا منذ أشــهر 

عدة“.وقالت فيسو: ”موريس كان رمزا للحياة الريفية وبطال«.
وكان القضاء الفرنســي قد ســمح الصيــف املاضي ملوريس، 
باالســتمرار بالصياح في جزيرة أوليرون الســياحية في جنوب 
غرب فرنســا، رافضا شــكوى جيران بأن صياحــه الصباحي 

يوقظهم.
وأصبحت القضية رمزا للخالفات بني السكان احملليني والوافدين 
اجلدد من املدن، فيما باتت أصوات الريف وروائحه موضع نزاعات 

قضائية عدة بتهمة اإلزعاج.

تحذير من االستعمال المفرط لمواد التعقيم
حــذر املعهد االحتــادي لتقييم اخملاطر من االســتعمال املفرط 
للمطهــرات ومواد التعقيم في املنزل حتــى في زمن الكورونا، 
حيث يشــكل ذلك بيئة مثاليــة لتكاثر كائنــات دقيقة ذات 

مقاومة.
وأضاف املعهد األملانــي أن املطهرات ومــواد التعقيم ال تقتل 
البكتيريا الضارة فحســب، بل تقضي على البكتيريا النافعة 
أيضاً، التي تعمــل على تقوية جهــاز املناعة.إضافة إلى ذلك، 
تتسبب املواد الفعالة في الكثير من املطهرات ومواد التعقيم 

في إجهاد اجللد وتعزز من فرص اإلصابة باحلساسية.
لذا ال يجوز اســتعمل املطهرات ومواد التعقيــم إال بتوصية 
من الطبيب، كما هو احلال عند وجود شــخص مصاب بعدوى 
في املنزل، في حني يكفي األصحــاء االلتزام بالتدابير الصحية 
البســيطة مثل املواظبة على غســل اليدين باملاء والصابون 
وتنظيف األسطح ومقابض األبواب بانتظام بواسطة املنظفات 

املنزلية العادية.

تقاعد السلحفاة العمالقة التي أنقذت فصيلتها
أطلقت سلحفاة غاالباغوس العمالقة التي يُنسب لها الفضل 
ببقاء فصيلتها النادرة حول العالم وإنقاذ أنواعها من االنقراض 

بشكل رسمي.
وأعلن وزير البيئة اإلكــوادوري، باولو برانيو أنــدرادي أن برنامج 

التربية »يغلق فصال هاما« في تاريخه.
وكتب أندري على »تويتر« حول إطالق السلحفاة الشهيرة التي 
أنقذت فصيلتها: »دييغو والســالحف األخرى عادت إلى الوطن 
بعد إنقاذ أنواعها من االنقراض«، مضيًفا أن إسبانوال رحبت بها 

»بأذرع مفتوحة«، بحسب »بي بي سي«.
ومت إطالق السلحفاة دييجو مع 14 سلحفاة أخرى في موطنها 
األصلي، املكان الذي ولدت فيه، في جزيرة إسبانوال، وهي إحدى 
جزر غاالباغوس فــي اإلكوادور.ويعد الكثيرون أن برنامج التربية 
ناجًحا، حيث أنتج أكثر من 2000 ســلحفاة عمالقة منذ أن بدأ 
في الستينيات، بحسب »بي بي سي«.ويعتقد أن دييغو، البالغة 
من العمر 100 عاًما، أجنبت املئات من أبناء ســاللتها، أي حوالي 

٪40 من ألفي سلحفاة عمالقة على قيد احلياة اليوم.
اجلديــر بالذكر أن هذه الفصيله بقي منهــا فقط ذكرين و 12 
أنثى قبــل 50 عاما، وأحضــر دييغو إلى حديقة حيوان ســان 
دييغو بكاليفورنيا للمشــاركة في برنامج تربية احليوانات.وتزن 
الســلحفاة نحو80 كيلوغراماً وطولها 90 سم تقريًبا ويصل 

طولها إلى 1.5 مترا عند امتدادها الكامل.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :
جديدة  كندية  دراســة  توصلت 
أيدينــا ميكن أن  إلى أن غســل 
يســاعد فــي تقليــل تعرضنا 
ملثبطات اللهــب الضارة، والتي 
قد تكون على أســطح هواتفنا 

احملمولة.
التي  اجلديدة  الدراســة  وجددت 
أجراهــا باحثــون فــي جامعة 
الرئيســية  املصــادر  تورنتــو، 
 )HFR( ملثبطات اللهب املهلجنة

في 51 منزال كنديا.
وقام الباحثون بقياس مستويات 

في  املهلجنة  اللهــب  مثبطات 
الهواء وغبار األرضيات واملســح 
السطحي لألجهزة اإللكترونية، 

وكذلك على أيدي املشاركني.
وفوجئوا بالعثور على مستويات 
اللهب  مثبطــات  مــن  أعلــى 
األجهزة  أسطح  على  املهلجنة 
احملمولة مثــل الهواتف احملمولة 
اللوحيــة، مقارنــة  واألجهــزة 
باألجهــزة غيــر احملمولــة مثل 

أجهزة الكمبيوتر املكتبية.
 وهــذه املنتجــات، والتــي هي 
أحــدث التقنيــات فــي املنازل، 

لديهــا أيضا مســتويات أعلى 
من مــادة كيميائيــة محظورة 
منذ فترة طويلة تســمى إثيرات 
ثنائــي الفينيل متعــدد البروم 
باملنتجات  على السطح مقارنة 

القدمية مثل أجهزة الكمبيوتر.
ويقــول الباحثــون إن مثبطات 
اللهــب املهلجنة ميكن أن تكون 
التلفزيون  أجهــزة  مــن  قادمة 
القدميــة التي حتتوي شاشــات 
املهبطيــة،  األشــعة  أنبــوب 
املصنعــة فــي الســبعينيات، 
ملثبطات  األساسي  املصدر  وهي 

اللهب املهلجنة. 
الكيميائيــة  للمــواد  وميكــن 
إلى  التلفزيــون  مــن  تنتقل  أن 
الهــواء الداخلي والغبار، ثم إلى 
اليدين، ثم إلى الهواتف احملمولة 
األخرى عندما  احملمولة  واألجهزة 
نلمســها، ما يجعلهــا مصادر 

ثانوية للتعرض.
إلى جهاز مثل  ومبجرد وصولهم 
الهاتف احملمول، يســتمر اجلهاز 
في تعريض املســتعملني لهذه 
املــواد الكيميائية فــي كل مرة 

يلمسونها.

اآلونة  في  إنــه  الباحثون  ويقول 
األخيرة، اعتــاد الكثير منا على 
متكرر  بشــكل  أيدينا  غســل 
“كوفيــد19-”.  بســبب جائحة 
اجلديدة،  النتائــج  أن  ويضيفون 
التــي مت نشــرها فــي مجلــة 
 Environmental Science &
Technology Letters، تشير إلى 
أن هذا ميكن أن يكون عادة جيدة 
ملثبطات  تعرضنا  تقليل  ملواكبة 

اللهب املهلجنة.
وقالــت املؤلفة املشــاركة ليزا 
اســتعمال  مت  “إذا  ميليمــوك: 

مثبطــات اللهــب فــي أجهزة 
التلفزيون، فإننا جندها في جميع 
أنحاء املنزل، مبا في ذلك على يد 

املقيم”.
املؤلفــة املشــاركة  وأضافــت 
املعروف  “مــن  داميوند:  ميريــام 
جيداً أن الفيروســات تنتقل بني 
األسطح واليدين. دراستنا تُظهر 
أن املــواد الكيميائية الســامة 
تفعل  اللهــب  مثبطــات  مثل 
آخر  سبب  الشــيء,وهذا  نفس 
يجعلنــا جميعا نغســل أيدينا 

كثيرا وبصورة جيدة”.

سبب جديد يؤكد أهمية غسل اليدين
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معلومة

متابعة الصباح الجديد :
مــن املعــروف أن احلصــول علــى فوائد 
اخلضــروات والفواكه بنحــو كامل، يكون 
باســتهالكها بعــد نضوجها مباشــرة، 
والسبب هو أن احملتوى الغذائي للخضروات 
يكون فــي أعلى مســتوياته عنــد ذروة 
نضجها، لكن خبراء الصحة يرون أن ذلك 
رمبا يكــون صحيحاً فقــط إذا ما مت تناول 
اخلضروات أو الفواكه في موســم جنيها 
فقط، لذلك ميكــن للخضروات اجملمدة أن 
تكــون بدياًل صحياً وآمنا مــن اخلضراوات 
الطازجة، إذا ما متّ تناولها في غير موسمها 

الطبيعي.
وبحســب موقع »غيزونده أيرنيرونغ« فإن 
احلاالت التي تكون فيها اخلضروات اجملمدة 
أفضل من الطازجة هي عندما يتم نقلها 
ملسافات طويلة قبل أن تباع في األسواق. 
عندهــا تكون اخلضــروات اجملمدة مغذية 

وصحية أكثر. 
التغذية ذلك بأن اخلضروات  ويفسر خبراء 
اجملمدة غالباً ما يتم قطفها قبل أن تنضج، 
مــا يعني أنهــا لم تســتهلك محتواها 

الغذائــي بنحو كامل.فضــاًل عن أن نقل 
الفواكــه واخلضروات الطازجة ملســافات 
طويلة، يجعلها تفقد الكثير من محتواها 
الغذائي،  فمثال تفقد الســبانخ الطازجة 
الفوليك بعد  نصف محتواها من حمض 
ثمانيــة أيام من قطفهــا، كما تنخفض 
بداخلها لدى  واملعادن  الفيتامينات  نسبة 
بتعريضها  وذلك  تخزينها بشكل خاطئ، 
ينطبق  والضوء،وهــذا  العالية  للحــرارة 

بالطبع على الفواكه أيضاً. 
ويرى خبراء التغذية أن جودة الفواكه التي 
تباع في املتاجر األملانية ليست عالية متاما، 
إذ غالباً ما يتم بيــع الفواكه واخلضروات 

قبل نضجها.
ولعل أهم مــا مييز الفواكــه واخلضروات 
اجملمدة  أنــه غالباً ما يتــم قطفها قبل 
نضجها مباشرة مما يحافظ على العناصر 
الغذائيــة بهــا لفتــرة طويلــة، كما أن 
اســتعمال املاء الســاخن لغسلها قبل 
البكتيريا  قتــل  على  يســاعد  جتميدها، 
وإيقــاف بعض األنزميات النشــيطة التي 

تتلف الفواكه واخلضروات بنحو سريع.

جديــر بالذكــر أن الفواكــه واخلضروات 
اجملمدة أفضل بكثير مــن املعلبة، فوفقاً 
ملوقع »غيزوندهايت هويته« فإن اخلضروات 
والفواكه املعلبة تفقــد الكثير من املواد 
الغذائيــة املهمــة لدى حفظهــا داخل 

املعلبات. 
وينصــح خبــراء الصحة بتجنب شــراء 
الفواكــه واخلضــروات اجملمــدة إذا كانت 
أو مطحونة، فمعاجلة اخلضروات  مفرومة 
والفواكه قبل جتميدها يفقدها الكثير من 
املواد الغذائية، فضاًل عن ضرورة التأكد من 
أن اخلضروات والفواكه اجملمدة خالية متاماً 

من مواد مضافة مثل امللح أو الزبدة مثال.
من ناحية أخرى ميكن أن يســاعد شــراء 
الفواكــه واخلضروات اجملمــدة على توفير 
املال، وهي اخليار األفضل ملن يرغب بتناولها 
في غير مواســمها. وفيما عدا ذلك تبقى 
الفواكه واخلضروات الطازجة هي األفضل 
وخاصــة إذا ما مت شــراؤها مــن املزارعني 
مباشــرة أي بعــد قطفها فــوراً، بعيداً 
عن شــرائها مخزنة مــن متاجر بيع املواد 

الغذائية.

الخضروات المجمدة بديل صحي للطازجة 

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.
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مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

نزالت البرد تحميك 
من كورونا لمدة 17 

عامًا
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الصباح الجديد - متابعة:
تخّطــت البرازيل حســب آخر 
احصائيــة اعلنــت فــي وقت 
متأخــر مــن مســاء اجلمعة، 
عتبة  احمللي،  التوقيت  حســب 
املليون إصابــة بفيروس كورونا 
املســتجّد، فــي مؤشــر على 
تواصل تفشي الوباء في العالم 
الذي دخل "مرحلة خطيرة" مع 
بدء الدول رفع اجــراءات العزل، 
الصحة  أكدت منظمة  ما  وفق 

العاملية.
الواليات  كانت  البرازيــل،  وقبل 
التي  الوحيدة  الدولــة  املتحدة 
إصابة.  املليــون  عتبــة  جتاوزت 
وســتتخطى البرازيــل، الدولة 
الالتينية،  أميركا  في  العمالقة 
علــى األرجح عتبة اخلمســن 
ألف وفــاة بعــد أن بلــغ عدد 
الوفيات بالفيروس على أراضيها 
48954 اجلمعــة، مــا جعلهــا 
ثاني دول العالــم األكثر تضرراً 
جراء كوفيــد19- من حيث عدد 

الوفيات.

ومنــذ مطلــع حزيران/يونيــو، 
أصبحت  التي  البرازيل  سّجلت 
العامليــة اجلديدة للوباء،  البؤرة 
أكبــر عدد من اإلصابــات )518 
ألفــاً( والوفيــات )19 ألفاً( في 

العالــم، وفــق تعــداد لوكالة 
فرانس برس.

وفي حن تباطأ تفشي الفيروس 
فــي أوروبا حيــث يتواصل رفع 
الوباء  يســتمّر  العزل،  اجراءات 

فــي االنتشــار بال هــوادة في 
أميركا الالتينية.

وأعلنت احلكومة املكسيكّية أّن 
البالد  في  الوباء  وفيات  حصيلة 
جتاوزت اجلمعة عتبة العشــرين 

ألفاً، مشيرة أيًضا إلى تسجيل 
إصابة  آالف  خمســة  من  أكثر 
جديدة بالفيروس في يوم واحد.

وتزامًنا مع ذلك، أرجأت سلطات 
مكسيكو ملّدة أسبوع استئناَف 
فــي  االقتصادّيــة  األنشــطة 
العاصمة الــذي كان مقّررًا في 
األصل يــوم اإلثنــن، وذلك في 
محاولــة لتقليل عدد اإلصابات 
األشــخاص  وعدد  بالفيــروس 
إلــى  نقلهــم  يتــّم  الذيــن 

املستشفيات.
ســّجلت كولومبيا من جهتها 
اجلمعــة عدد وفيات قياســي، 
95 وفاة في يوم واحد، متجاوزة 
عتبــة األلفي وفاة منــذ بداية 

تفشي الوباء.
وال يــزال الوبــاء يتفشــى في 
العالم. وسّجل  أجزاء أخرى من 
املغــرب 539 إصابــة جديــدة 
باملرض في أعلى حصيلة يومية 
منذ اإلعالن عــن أول إصابة في 

اململكة مطلع آذار/مارس.
إال أن ذلــك لم مينــع احلكومة 

املغربية من اإلعالن اجلمعة عن 
السارية  للقيود  جديد  تخفيف 

منذ منتصف آذار/مارس.
وهــذا مــا يثير قلــق منظمة 
الصحــة العامليــة التي حّذرت 
دخل  العالــم  أن  مــن  اجلمعة 

"مرحلة خطيرة".
املنظمة  عــام  مديــر  وأعلــن 
غيبريســوس  أدهانوم  تيدروس 
أن "الفيروس يواصل التفشــي 
ســريعاً، ويبقى مميتــاً، وال يزال 
غالبيــة النــاس عرضــة له"، 
املنظمة أحصت  أن  إلى  مشيراً 
ألف   150 مــن  أكثر  اخلميــس 
إصابة جديدة فــي العالم وهو 
خالل  لإلصابات  األعلــى  العدد 
يوم واحد منذ بدء تفشي الوباء.
وأودى الوبــاء بحيــاة 456 ألف 
شخص )باإلضافة إلى أكثر من 
8,5 مليون إصابــة( في العالم 
حتى اجلمعة، وفق أعداد رسمية 
لكن  بــرس،  فرانس  جمعتهــا 
بكثير  أقّل  أنها  يعتبرون  اخلبراء 

من األعداد في الواقع.

البرازيل تتخطى عتبة المليون إصابة بكوفيد - 19
والعالم يدخل "مرحلة خطيرة"

بغداد - الصباح الجديد :
أكد رئيس الــوزراء مصطفيى 
الكاظمــي امس الســبت، أن 
اعتمــاد املوازنــة الكلي على 
النفط دليل فشل السياسات 
احلكومة  أن  مبيناً  الســابقة، 
تعتزم تعظيم االيرادات االخرى.

وزارة  زيارتــه  خــالل  ذلك  جاء 
املتقّدم  بالكادر  واللقاء  النفط 

للوزارة.
ونقل املكتب االعالمي لرئاسة 

الــوزراء عن الكاظمــي قوله 
العراقي  النفــط  "قطــاع  إن 
عريق، ويجب أن نعمل من أجل 

استعادة عافيته".
واضاف: "مــن املهم أن تتحّول 
اإليرادات النفطية الى مشاريع 
تنموية، ونعمل على تشــكيل 
صنــدوق االســتثمار لألجيال 

املقبلة".
الكلــي  "االعتمــاد  وتابــع: 
على  املوازنة  من  وبنسبة  % 95 

فشل  دليل  النفطية  اإليرادات 
السياســات السابقة، ونعمل 

لتعظيم اإليرادات األخرى". 
واوضح: "ال تراجــع عن إيقاف 
ومحتجــزي  الرواتــب  ازدواج 
رفحاء والفئات االخرى لتحقيق 
العدالــة وما اثير عــن تراجع 
الدولة ال صحة له واإلصالحات 
مستمرة،  واالقتصادية  املالية 

وماضون بإجراءاتنا" .
وزاد: "ال تراجــع عــن اإلصالح 

املالي واالقتصــادي، وهو ليس 
إصالحية  عملية  إمنا  فعل،  ردة 

ملا وصلت له األوضاع".
يحاول  مــن  "هناك  واكمــل: 
بيضاء  ورقة  ولدينا  التشويش، 
النقاش  مــازال  لإلصالحــات، 
فيهــا مســتمراً"، مبينــاً أن 
"هنــاك الكثير مــن املزايدات 
السياســية، ولكــن الفرصة 
األخطــاء  ملعاجلــة  مهمــة 

السابقة" .

السليمانية - عباس اركوازي: 
وصــل رئيــس اقليــم كردســتان 
نيجيرفان بارزاني على راس وفد رفيع 
املســتوى الى العاصمــة بغداد في 
اطار جولة جديدة من املباحثات بن 
احلكومة االحتادية وحكومة االقليم.

واكد مصدر حكومي مطلع للصباح 
اجلديــد، ان زيارة رئيــس االقليم الى 
بغداد تاتي في اطار جولة جديدة من 
املباحثات مع رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، في اطار ســعي حكومة 
االقليــم للتوصل الــى اتفاق حول 

ملف النفط وامليزانية والرواتب.
وكان من املقرر ان تعقد الرئاســات 
الثالث في االقليم اجتماعاً ملناقشة 
االوضاع االقتصاديــة واالزمة املالية 
التــي يواجههــا االقليــم في ظل 
تفشــي فايروس كورونــا، الذي ادى 
الى فقــدان جزء كبير مــن موارده 
الداخليــة، اضافــة الــى انخفاض 
اسعار النفط، اال ان االجتماع تأجل 
بانتظــار ما ســتتمخض عنه زيارة 

بارزاني الى بغداد.
في غضون ذلك طالب سياســيون 

واعضاء في مجلس احملافظة باقامة 
اقليم السليمانية، الى جانب اقليم 
اربيل معتبرين ذلك مطلبا دستوريا 
يهدف الى تطبيع العالقة مع بغداد 
وضمان رواتب وتخصيصات احملافظة.

واضــاف عضو مجلــس محافظة 
السليمانية عن كتلة االحتاد الوطني 
ريكوت زكي انه الى جانب اصدقائه 
في جلنة االقاليــم واحملافظات قمنا 
مســؤوال  من70  اكثر  باستشــارة 
اداريا و 15 مستشــارا مختصن في 
اجملاالت واجلوانــب القانونية واالدارية 

واالقتصاديــة وخصصنــا اكثر من 
اربعن ساعة للعمل في اطار حتقيق 

الالمركزية االدارية.
السليمانية  حملافظة  يحق  انه  واكد 
ان تسنت على املادة 119 من الدستور 
العراقــي القامة اقليــم خاص بها 
وان تكــون اقليمــا مســتقال الى 
جانب اربيل، مشــيراً الى ان ذلك ال 
يتعــارض مع القوانــن وهو مطلب 
شرعي لضمان وصول موارد احملافظة 
من  املســتحقن  الــى  وايراداتهــا 

موظفن وشرائح اخرى. 

اكد ان اعتماد الموازنة الكلي على النفط دليل فشل السياسات السابقة..

الكاظمي: ال تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب واالصالح المالي
بالتزامن مع مطالبات باقامة اقليم السليمانية

رئيس االقليم يعتزم حلحلة المسائل العالقة  مع الحكومة االتحادية

وزير النفط: نعمل على زيادة اإليرادات 
6المالية ووضعنا خطًطا الستثمار الغاز
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير التجارة، عالء اجلبوري، توزيع الوجبة 
األولى من مســتحقات الفالحــني واملزارعني 

املسوقني حملصول احلنطة.
وذكــر الوزير في بيــان مقتضــب، ان »الوزارة 
وزعت الوجبة االولى من مستحقات الفالحني 
واملزارعني املسوقني حملصول احلنطة للموسم 
التسويقي ٢٠٢٠ على وفق اسبقية االستالم«.

وتســتهدف الوزارة تأمني نحــو 5 ماليني طن 
من احلنطة احمللية، لتكون عنصرا إيجابيا في 
توفير األمن الغذائي في ظل االزمة االقتصادية 

وانتشار وباء كورونا.

الصباح الجديد- وكاالت:
انخفضت العملة اإليرانية إلى أدنى مستوى 
لهــا على اإلطالق عنــد 190 ألف ريال لكل 
دوالر وســط عقوبات أميركية شديدة على 

البالد.
وتراجعت العملة اإليرانية من مســتوى 32 
ألف ريــال مقابل الــدوالر الواحد في وقت 
االتفاق النووي بني طهــران والقوى العاملية 

عام 2015.
وارتفع الريال بشــكل غير متوقع بعد قرار 
الرئيــس دونالــد ترامب بســحب الواليات 
املتحدة من االتفــاق النــووي وإعادة فرض 
العقوبات التجارية املعوقــة منذ أكثر من 

عامني.
وتسببت العقوبات األميركية في انخفاض 
الدخل  مصــدر  ادرات النفط اإليرانيــة،  ص

الرئيس للبالد، بشكل حاد.
األســبوع املاضي، قال النائب األول للرئيس 
إسحاق جهاجنيري إن عائدات النفط اإليرانية 
تراجعت إلــى 8 مليارات دوالر من 100 مليار 

دوالر في عام 2011.
وأرسلت إيران مؤخرا خمس ناقالت بها بنزين 
ومنتجــات مماثلة بقيمة ال تقــل عن 45.5 

مليون دوالر لفنزويال.
وكانــت تلــك طريقــة جللب األمــوال إلى 
إيــران التي تعانــي من نقص فــي العملة 
الصعبة وممارســة لضغوطها اخلاصة على 
الواليــات املتحــدة، التي مارســت في ظل 
إدارة ترامب حمالت شديدة القسوة ضد كال 

البلدين.

الصباح الجديد- وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب بعدما فاقمت زيادة في 
عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا اخملاوف من 
موجة ثانية للجائحة، قد جتبر حكومات على 

فرض إجراءات عزل عام جديدة.
1.1 باملئة  وزاد الذهب في املعامــالت الفورية 
إلى 1740.79 دوالر لألوقيــة )األونصة( بحلول 
الســاعة 18:03 بتوقيت غرينتــش، في حني 
جرت تسوية العقود األميركية اآلجلة للذهب 

بارتفاع 1.3 باملئة إلى 1753 دوالر لألوقية.
وكانت األسعار الفورية للذهب بلغت الشهر 
املاضــي أعلى مســتوياتها منــذ 2012، إلى 

1764.55 دوالر.
وجرى اإلعالن عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون 
شــخص بفيروس كورونا في أنحــاء العالم، 
وجاءت اختبارات نحــو 400 عامل إيجابية في 
مجزر بشــمال أملانيا، فيما أعلنت الصني عن 

32 حالة إصابة جديدة اليوم.

 توزيع الوجبة األولى 
من مستحقات الفالحين 

المسوقين للحنطة

انهيار تاريخي 
للعملة اإليرانية

الذهب يستفيد من 
مخاوف »الموجة الثانية« 

الصباح الجديد - وكاالت:

أكد وزير النفط احســان عبد 
اجلبــار، امــس الســبت، وضع 
مشيراً  الغاز،  الستثمار  ط  ط خ
إلى العمــل على زيادة اإليرادات 
املالية من خــالل اعتماد آليات 

رصينة لتسويق النفط.
وقال عبد اجلبار، بحسب وسائل 
إعالم حكوميــة، »نعمل على 
تنفيذ البرنامــج احلكومي ومبا 
االمثل  باالســتثمار  ســهم  ي
للثــروة الوطنيــة«، مضيفــاً 
اإليرادات  زيــادة  علــى  »نعمل 
املالية من خــالل أعتماد آليات 
النفــط  لتســويق  صينــة  ر

العراقي«.
وأشــار عبد اجلبــار، إلى »وضع 
حرق  إليقاف  طموحــة  طط  خ
الغــاز خــالل ســنوات قليلة 
القول  إلى  واستثماره«، ماضياً 
»نعمــل علــى تطويــر قطاع 
نوعيته، من  لتصفية وحتسني  ا
خالل افتتاح مصاف، إضافة إلى 

وحدات إنتاجية جديدة«.
عامليا، ارتفعت أســعار النفط، 
لكنها تراجعت بشــكل كبير 
وقت  في  بلغتها  مرتفعات  ن  ع
ســابق من اجللسة، وذلك على 
خلفية مخاوف من أن استمرار 
انتشار فيروس كورونا املستجد 
االقتصادي  التعافي  يقوض  قد 

للواليات املتحدة.
واقتفــى خامــا القيــاس أثر 
أصول أخــرى انخفضت بعد أن 
قال رئيــس مجلس االحتياطي 
االحتــادي فــي بوســطن إريك 
روزجنرين إنه ستكون هناك على 
األرجــح حاجة إلــى مزيد من 
الدعم املالي والنقدي لالقتصاد 

األمريكي.
وكرر روزجنرين وجهة نظره التي 
ترجــح أن معــدل البطالة في 
الواليات املتحدة سيكون ”عند 
العشرات“  خانة  في  مستويات 
في نهاية 2020 وحذر من إعادة 

بعد  ســريعا  االقتصاد  تــح  ف
العام  العــزل  إجــراءات  نهاية 

الرامية إلى احتواء الفيروس.
ومما فاقم اخملاوف، أعلنت أبل أنها 
ســتغلق مجددا بعض املتاجر 

مع زيادة انتشار الفيروس.
وقال جون كيلدوف الشريك في 
كابيتال  أجني  التحوط  صندوق 
ماجنمنت ”لقد أفزع ذلك اجلميع 

في نورث وساوث كاروالينا“.
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 
68 ســنتا للبرميل عند 42.19 
دوالر. وجــرت تســوية اخلــام 
األمريكي بزيادة 91 ســنتا عند 

.39.75
وصعد اخلام األمريكي 8.7 باملئة 
هذا األسبوع، في حني زاد برنت 

تسعة باملئة.

جاءت املكاسب السابقة خالل 
اجللســة بعــد تعهــد العراق 
وقازاخســتان، خــالل اجتماع 
يوم  ألوبــك+  تابعــة  لجنــة  ل
اخلميس، بتحســني التزامهما 
بخفــض اإلمــدادات. ويعنــي 
التي تطبقها  القيــود  أن  ذلك 
املصــدرة  البلــدان  نظمــة  م
ما  إطار  وحلفاؤها، في  لبترول  ل
يُعرف باســم مجموعة أوبك+، 

قد ترتفع في متوز.
اخلــام  مخزونــات  بلغــت  و
األمريكية مســتوى قياســيا 
جديــدا هــذا األســبوع، لكن 

مخزونات الوقود انخفضت.
وبحســب بيانات من شــركة 
خدمات الطاقة بيكر هيوز تعود 
انخفض عدد   ،1940 العام  لى  إ

العاملة  والغاز  النفط  فارات  ح
في الواليات املتحدة، وهو مؤشر 
اإلنتاج،  مبكر على مســتقبل 
قياســي  منخفض  ملســتوى 
التوالي،  على  السابع  لألسبوع 
إذ تراجع مبقدار 13 إلى 266 هذا 

األسبوع
وأغلقت أســعار النفط، امس 
الســبت، علــى ارتفــاع خالل 
ومد وجزر شــهدتها األســعار 
األسبوع املاضي بفعل استمرار 
انتشــار فايروس كورونا تقابله 
بها  قامت  التــي  التخفيضات 

منظمة اوبك+.
وأغلقــت عقــود برنــت على 
الى  ليصل   1.08% بلــغ  ارتفاع 
ارتفع  فــي حــني  دوالر،   41.96
اخلام األميركي ايضا ليصل الى 

39.47 دوالر بارتفاع بلغ 1.57%.
الســابقة  املكاســب  وجاءت 
خالل اجللسة بعد تعهد العراق 
اجتماع  خــالل  وقازاخســتان، 
يوم  ألوبــك+  تابعــة  للجنــة 
اخلميس، بتحســني التزامهما 
بخفــض اإلمــدادات. ويعنــي 
التي تطبقها  القيــود  أن  ذلك 
املصــدرة  البلــدان  منظمــة 
ما  إطار  وحلفاؤها، في  للبترول 
يُعرف باســم مجموعة أوبك+، 

قد ترتفع في متوز.
خــالل  األســعار  وشــهدت 
األســبوع املاضي مــد وجزر اال 
انها بقت قريبــة من 40 دوالراً، 
من  مخاوف  خلفية  على  وذلك 
انتشــار فايروس  أن اســتمرار 
في  وخاصة  املســتجد  كورونا 

الواليات املتحدة التي قد يقوض 
التعافي االقتصادي فيها.

وقال فيل فلــني، كبير محللي 
ســوق النفط أعتقد أن السعر 
كان ســيصبح أعلى بكثير لو 
لم تكن هذه اخملاوف من فايروس 
اوبك  التزام  مع  وخاصة  كورونا 

خلفض االنتاج.
فــي الســياق، نقلــت وكالة 
وزير  عــن  الروســية  اإلعــالم 
ألكســندر  الروســي  الطاقة 
نوفاك قوله امس السبت إنه ال 
يتوقع عودة الطلب على النفط 
ملســتويات ما قبل األزمة قبل 

2021 على األقل.
وقــال نوفــاك إن الطلــب على 
النفــط قد يصل ملســتويات ما 

قبل األزمة خالل عامني أو ثالثة.

الصباح اجلديد - وكاالت:
أعلنــت وزارة العمــل األميركيــة أن 
عــدد العمــال الذين مت تســريحهم 
مؤقتا بسبب تفشــي فيروس كورونا 
املستجد جتاوز 42 مليوناً، مع انضمام 
املاضي  األسبوع  شخص  مليون   1,87
إلى طالبي إعانات البطالة، وفق وزارة 

العمل.
وتشــير البيانات إلى أن عدد الطلبات 
املنتهي  املقدمة في األسبوع  اجلديدة 
في 30 مايو أســوأ قليــال من املتوقع، 
ولكن أقل بنحو 249 ألفاً من األسبوع 
أن عمليات  إلى  الســابق، مما يشــير 

التسريح غير املسبوقة تتباطأ.
وأكــد املســؤول في مركز دراســات 
امليزانية وأولويات السياســات، جاريد 
برنســتني، أن هذه األرقام تشــير إلى 
تباطؤ اآلثار الســيئة جلائحة كورونا، 
لكنها ال تقدم أي مؤشــرات إيجابية 
الواليات  العمل في  على حتسن سوق 

املتحدة.
ارتفــع  أخــرى،  جهــة  مــن 
الذي  عليها،  معدل البطالة املؤمــن 
يشــير إلى عــدد األشــخاص الذين 
يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة 
إلى 14,8باملئة في األســبوع املنتهي 

في 23 مايو، مع 21,5 مليون شــخص 
يتلقون إعانات.

وتؤكــد األرقــام أن عــددًا أقــل من 
األشخاص يعودون إلى العمل بعد أن 
أظهر تقرير األسبوع املاضي انخفاض 
يتلقون  الذيــن  معــدل األشــخاص 
إعانات، رمبا حتت الســماح للشركات 
بإعادة فتح أبوابها في بعض الواليات.

وأضاف برنستني أن من املرجح أن يكون 
مبســتوى  الوطنية  البطالة  معــدل 
20 باملئــة أو أعلى من ذلك، أي ضعف 
املعدل في ذروة الركود الكبير، على أن 
تستغرق العودة إلى العمالة الكاملة 

سنوات عدة.
وتأتي البيانات احلكومية األســبوعية 
قبــل تقرير البطالة الشــهري لوزارة 
العمــل املقرر صــدوره اجلمعة، حيث 
يتوقــع أن يســجل معــدل البطالة 
املســجل ارتفاعا عــن أبريل حني بلغ 

14,7باملئة.
وقــدم 1.5 مليــون أميركــي طلبات 
للحصول على إعانات بطالة األسبوع 
املاضــي، وفق ما أعلنــت وزارة العمل 
اإلجمالي  العــدد  ليرتفع  اخلميــس، 
مت تسريحهم من  الذين  لألشــخاص 
بســبب  مؤقتا،  األقل  علــى  العمل، 

مليون   45.7 إلــى  كوفيد19-  جائحة 
شــخص. ويظهــر عــدد الطلبــات 
اجلديدة ارتفاعــا مفاجئا، فيما تظهر 
األشــخاص  معدل  أرقام البطالة أن 
الذين ما زالوا يتلقــون إعانات اعتبارا 
مــن األســبوع املنتهي فــي 6 يونيو، 
بقيت دون تغّير، بنســبة 14.1 باملئة، 
مع 20.5 مليون شــخص يتلقون هذه 
اإلعانــات. وإضافة إلى ذلك، قدم أكثر 
من 760 ألف شــخص فــي 46 والية 
املاضي، طلبات  اعتبارا من األســبوع 
للحصول على إعانات بطالة، في إطار 
برنامج يشمل أشخاصا غير معنيني 

عادة بهذه اإلعانات، وفق وزارة العمل.
وقالــت روبيال فاروقي، من مؤسســة 
هــاي فريكوينســي إيكونوميكــس 
ألبحاث االقتصاد، إن التقرير األسبوعي 
يعكس صــورة متباينة عن وضع أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأوضحــت أن »التراجع املســتمر في 
ورغم كونه  الثاني  لألسبوع  الطلبات 
ويؤشــر على بعض  طفيفا، مشجع 
التوظيفات أو إعــادة التوظيف.. لكن 
العمال  لتســريح  املرتفعة  الوتيــرة 
تؤشر إلى صعوبات مستمرة في سوق 

العمل«.

طلبات جديدة إلعانات البطالة في الواليات المتحدة

42 مليون عاطل عن العمل في أميركا بسبب كورونا

تواصل شركة بتروناس املاليزية 
وتطهيــر  تعفيــر  بحمــالت 
كبرى للقــرى في محافظة ذي 
قــار ومنها تلك التــي انهتها 
مؤخــرا فــي قضــاء الرفاعي 
كتدابيــر  احملافظــة  شــمال 
من  للحد  ووقائيــة  احترازيــة 
العائــالت  إصابــة  مخاطــر 
.)coved-19( بفايروس كورونــا 

وقال بيان للشركة، ان بتروناس 
شركة  مع  والتعاون  بالتنسيق 
نفط ذي قــار  قامت بحملتها 
تعفير وتعقيم القرى، مؤكدة مت 
والتطهير  التعقيم  مواد  توزيع 
الى ٨٠٠ عائلة الى جانب توزيع 
الكمامات والقفــازات الطبية 
الصحية  الوقاية  ومستلزمات 

الى مستشفى الرفاعي.

الصباح الجديد - وكاالت:
مشــهد يذكــر باحلــرب األهليــة 
اللبنانية، عندما كان الناس يقفون 
في طوابيــر طويلة لشــراء ربطة 
خبز واحدة، لكــن اليوم تنتظر هذه 
احلشود ساعات عدة للحصول على 

دوالرات قليلة.
الصيرفــة  محــال  وتشــهد 
في لبنان ازدحامــا غيــر مســبوق 
بسبب تهافت املواطنني على شراء 
الدوالر وفق تسعيرة حددها مصرف 
لبنان. ويعكــس تهافت الناس على 
الدوالر عمــق األزمة االقتصادية في 

البالد.
وقــال أحــد املواطنــني: »هــذا ذل 
للشــعب.. ملــاذا؟ أ ال يكفي اجلوع 
ملاذا  والبطالــة؟  والتعتير  والفقــر 

سنذل عند الصرافني؟ ملاذا؟«
وحــدد املصــرف املركــزي ســعر 
لبنانية  ليرة   3900 صرف الدوالر في 
مقابل الدوالر الواحد، مشترطا على 
من يريد شــراءها إبراز مســتندات 
تثبت  املعتمدين  للصرافــني  وأوراق 
األقصى  احلد  ليبلــغ  إليها.  احلاجة 

للمبلغ 200 دوالر فقط.
وذكر مواطن آخــر »أنا عندي 5000 
دوالر فــي البنك يحجــزون عليها.. 
نريــد أموالنا وال نريــد ال بنك وال أي 
شيء آخر.. نأتي إلى هنا حتى نذل.. 

ليس هناك ذل أكبر من هذا«.
وقــال مصادر اخبارية إن »مشــهد 
االقتصادية  يعكس األزمة  الطوابير 
مضيفــا  للبنــان«،  الكبيــرة 
»في السوق السوداء تخطى الدوالر 

الواحــد 5000 آالف ليــرة لبنانية.. 
عدد كبير من األشخاص يستغلون 
حاجة املواطنني الكبيرة في الدوالر، 
حيث يشترون العملة األميركية من 
بيعها  يعيدون  ثم  الصيرفة  محال  
في السوق السوداء بضعف الثمن«.
ويقول اقتصاديون إن خطة احلكومة 
التي قضت بضخ الدوالر في السوق 
املركزي للجم  قبل املصــرف  مــن 
ارتفاع سعره أمام الليرة لن تصمد 

طويال.
املوازية  الســوق  أن  إلى  ويشــيرون 
تنشط بشكل غير مسبوق، وسط 
تســاؤالت عن اختفاء الدوالرات في 
األســواق وعالقتهــا بتهريبها إلى 
ســوريا أو بتجميعها من قبل كبار 

التجار وبعض األحزاب.

ويدعــم مصــرف لبنان اســتيراد 
بالدوالر  القمح واألدويــة واحملروقات 
األميركي، ويخشــى من اســتنفاذ 
ما تبقى مــن العمالت الصعبة في 
املصــرف بفعل سياســات توصف 

بغير املدروسة.
ويضــاف إليهــا إفــالس الدولــة 
واســتدانتها األموال مــن املصرف 
لتغطية نفقاتها املكدسة لتسيير 

أمورها.
التي  اخلطط  ويوضح محللــون أن 
االرتباك  تعكس  احلكومة  تعتمدها 
الكبيــر فــي إدارة األزمــة، فقانون 
قيصر وشح الدوالر وارتفاع األسعار 
ترسم  التهريب، مؤشرات  وعمليات 
صورة شــديدة القتامــة للمرحلة 

املقبلة.

 من بينها قضاء الرفاعي شمال المحافظة 

شركة بتروناس تواصل حمالتها 
تعفير وتعقيم قرى في ذي قار 

طوابير »الدوالر« تحاصر لبنان

وزير النفط: نعمل على زيادة اإليرادات المالية 
ووضعنا خططًا الستثمار الغاز

وضع خطط طموحة 
إليقاف حرق الغاز 
خالل سنوات قليلة 

واستثماره«، ماضيًا 
إلى القول »نعمل على 
تطوير قطاع التصفية 

وتحسين نوعيته، من 
خالل افتتاح مصاف، 
إضافة إلى وحدات 

إنتاجية جديدة
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خام برنت يتجاوز 40 دوالرًا

الصحة العالمية: العراق سيشارك روسيا 
2في تجربة الدواء الجديد

بغداد - الصباح الجديد :
اكدت النائب عن حتالف الفتح سناء 
املوسوي, امس السبت, أن احلكومة 
تعمل بشكل جدي للحصول على 
موارد كفيلة بســد رواتب موظفي 
الدولة والشــرائح املشمولة باملنح 
الرواتب,  باســتقطاع  املساس  دون 
اإلصالحية  اإلجــراءات  ان  مبينــة 
واحلصول على مــوارد مالية جديدة 
تلــك اإلصالحات كفيلة  من خالل 
الشــرائح من  تلك  رواتــب  بتامن 

الرواتب واملنح لنهاية العام اجلاري.
تابعته  تصريح  في  املوسوي  وقالت 
الصباح اجلديد، ان “احلكومة عندما 

الرواتب من  باســتقطاع  أقدمــت 
املتقاعدين وضعت نفسها في حرج 
كبير ممــا جعلها العدول عن قرارها 
بأسرع وقت وشكلت جلان إصالحية 

مالية للحصول على موارد أخرى”.
وأضافــت ان ” احلكومــة وضعــت 
يدهــا على مــوارد ماليــة جديدة 
من خــالل مراجعتهــا للفعاليات 
املالية التي كان يشــوبها الفساد 
مــوارد  علــى  الســيطرة  منهــا 
املنافذ احلدودية ومــزاد بيع العملة 
واالتصــاالت وغيرها مــن الضرائب 
التي ســتوفر للحكومة ســيولة 

مالية كبيرة”.

نائبة: الحكومة لن تقدم على 
استقطاع الرواتب مستقبال 

وستؤمنها لنهاية 2020 

بغداد - الصباح الجديد:
حملت وزارة الصحة امس السبت، 
بإنهاء العزل للحاالت البسيطة 

املصابة بفيروس كورونا.
وقال الناطق باسم الوزارة سيف 
البــدر، إن "منظمــة الصحــة 
العاملية اقــرت في معظم بلدان 
املنزلــي لبعض  العزل  العالــم 
احلــاالت اخلاصة حتت بنود أهمها 
ان تكــون تلك احلاالت بســيطة 

جدا او من االشــخاص الذين لم 
تظهر عليهم اعراض املرض".

املصابن  منــزل  "يكون  أن  وبن، 
مهيأ للعــزل كأن تكون لديهم 
غرفة مســتقلة مــع خدماتها، 
لديه  املصــاب  ان  عــن  فضــال 
الثقافــة  مــن  كاف  مســتوى 
الصحيــة وااللتــزام باالجراءات 
الوقائية، ومتابعة حالته بشكل 

دقيق".

بغداد - الصباح الجديد:
في  حكومــي  مســؤول  اكــد 
محافظة ديالى، امس الســبت، 
أن 70 الف نســمة هم ســكان 
مرحلة  دخلــوا  بهــرز،  ناحيــة 
كارثة  من  محذرا  احلاد،  العطش 

انسانية.
وقــال مدير ناحيــة بهرز)10كم 
جنوب بعقوبة( نزار اللهيبي في 
تصريح اطلعــت عليه الصباح 
اجلديــد، ان “ناحيــة بهرز دخلت 
مرحلــة العطش احلاد بســبب 
شــحة مياه نهر خريسان الذي 
االســاس حملطات  املغــذي  ميثل 
االســالة التي تؤمن املياه الكثر 

من 70 الف نسمة”.

“ســبب  اللهيبــي،ان  واضــاف 
شــحة ميــاه نهــر خريســان 
وجــود عوائق فــي مجراه ضمن 
شــمال  الوقف)25كم  حــوض 
اخملاطبات  ورغم  بعقوبة(  شــرق 
الرسمية لم يجر اتخاذ اي اجراء 

حتى االن”.
وأوضح، أن “بقــاء االمور دون اي 
عالجــات على االرض ســتدخل 
بهرز في كارثة انســانية بسبب 
شــحة مياه الشــرب ما يدفع 
االهالي الــى اعتماد على االنهر 
وهذا فيه مخاطر صحية اليحمد 
عقباها داعيا الــى ضرورة ايجاد 
حلول طارئة مللف شــحة مياه 

نهر خريسان باقصى سرعة”.

وزارة الصحة تلمح الى إنهاء العزل 
لحاالت االصابة البسيطة بكورونا

70 ألف نسمة في ديالى
يدخلون مرحلة "العطش الحاد" 

بغداد ـ الصباح الجديد:
امــس  العــدل،  وزارة  أكــدت 
من  الســجون  خلو  الســبت، 
كورونا،  بفيــروس  اصابــات  اي 
مجلس  الــى  ارســلت  فيمــا 
 1527 من  مكونة  قائمة  الوزراء 
سجينا من الكبار واالحداث ممن 
تنطبق عليهم شــروط االفراج 

الشرطي.
وقال وكيل الــوزارة عبد الكرمي 
فارس السعدي، ان العدل "تؤكد 
خلو جميع السجون واملعتقالت 
التابعــة لهــا مــن أي اصابات 
بفايروس كورونا سواء للكبار او 
االحداث، الفتــا الى ان عمليات 
التعقيم والتعفير جتري بشكل 
مســتمر علــى مــدار اليــوم 
بإشــراف من منظمات وجهات 
دولية معنية بحقوق االنســان، 
فضال عــن تطبيق جميع اليات 
ان  منبها  الوقايــة"،  وشــروط 
تأهيل  مشــروع  اجنزت  "الوزارة 
وجتديد ســجن بغــداد املركزي 
االف   3 اســتيعابية  بطاقــة 

سجن ليكون ســجنا منوذجيا 
بحسب املعايير الدولية".

وأوضــح، أن "الوزارة ســتعمل 
انتهاء  حــال  افتتاحــه  علــى 
واالداريــة  الفنيــة  االجــراءات 
الالزمــة"، مضيفــا ان "الوزارة 
قامت بتأمــن اتصاالت هاتفية 
جلميع النزالء مــع ذويهم خالل 
فترة احلظر نظرا لعدم متكنهم 
الضغط  لتخفيف  رؤيتهم  من 

النفسي عليهم".
 ولفت الى ان "الوزارة ارســلت 
قائمتن  الــوزراء  الى مجلــس 
الذيــن قضوا  النزالء  باســماء 
نصــف مــدة محكوميتهــم 
باالفراج  اجــل شــمولهم  من 
الشــرطي تضمان 1527 اسما 
االولــى  القائمــة  ان  مبينــا   ،
تضم 1007 ســجناء من الكبار 
الكبار  من   950 بواقع  واالحداث 
انه  و57 من االحــداث"، مؤكدا 
"مت اطالق  سراح 72 سجينا من 
القائمة وفــق امر بالعفو  هذه 

من رئاسة اجلمهورية".

بغداد - وعد الشمري:
وصفــت جلنــة األمــن والدفاع، 
األربعــاء، موقف احلكومة  أمس 
املتكررة  التركية  االنتهاكات  إزاء 
بالضعيف،  العراقيــة  لألراضي 
االكتفــاء  إلــى عــدم  ودعــت 
باســتدعاء الســفير وتسليمه 
مطالبــة  احتجــاج،  مذكــرة 
تسجيل شكوى لدى األمم املتحدة، 
كردســتان  إقليم  إدارة  وحملت 
للقوات  مسؤولية عدم السماح 
احملافظات  إلى  بالدخول  االحتادية 
الشــمالية ملواجهــة اجلماعات 

اخلارجة عن القانون.
وقال عضو اللجنــة بدر الزيادي، 
في تصريح إلى "الصباح اجلديد"، 
تتخذ  لم  العراقية  "احلكومة  إن 
االعتداءات  إزاء  حازمــاً  موقفــاً 
التركية املتكررة على الســيادة 

الوطنية".
"النوايــا  أن  الزيــادي،  وأضــاف 
باســتمرار  واضحــة  التركيــة 
التصعيد بحجة مالحقة عناصر 
حزب العمال الكردستاني، بنحو 

ينتهك سيادة العراق".
تتخذ  أن  ضــرورة،  على  وشــدد 
احلكومــة موقفاً رســمياً بنحو 
ويرى  االنتهاكات"،  يحد من هذه 
أن "ردود فعل العراق أظهرت بأنه 
يعطــي اجملال الكامــل للجانب 
التركي في التعدي على أراضيه".

وأورد الزيــادي، أن "رئيــس الوزراء 
بصفتــه القائد العــام للقوات 
املســلحة ينبغي منه أن يوضح 
على  يجــري  مــا  العام  للــرأي 
احلدود، وهل يوجد اتفاق مســبق 
أراضي  إلى  الدخول  لتركيا  يتيح 

العراق".
وأكــد، أن "القانون الدولي كفل 
للعــراق اتخاذ إجــراءات حلماية 

أراضيه، منها اللجوء إلى مجلس 
األمن الدولي من أجل تســجيل 
شكوى ضد تركيا بسبب خروقها 

املستمرة للسيادة الوطنية".
وأوضح عضو جلنة األمن النيابية، 
أن "االســتدعاء املتكرر للسفير 
مذكــرة  وتســليمه  التركــي 
لن  اللهجة  احتجــاج شــديدة 

يحقــق نتائجه فــي وقف هذه 
االعتــداءات، ومــا علينا ســوى 
الدولية  املنظمــات  إلى  اللجوء 
مثــل اجلامعــة العربيــة واألمم 
املتحدة وهــو االمر الذي اعتمده 
مجلــس النــواب في جلســته 
اقر تقدمي شكوى ضد  اذ  االخيرة 

تركي في املنظمة االممية".

ويشــخص، بــأن "السياســية 
اخلارجيــة مــا زالــت تعاني من 
ضعف لم يتــم معاجلته لغاية 
اآلن، وبالتالــي أصبحــت الدول 
الســيادة  وتنتهــك  تتدخــل 

الوطنية".
وحذر الزيادي، من "متادي تركيا في 
عملياتها، بنحو يجعلها تشــن 

بحجة  العاصمة  داخل  هجمات 
إذا لم  إرهابية  مالحقة عناصــر 

يتم التصدي لها".
ويواصــل، أن "حمايــة احلــدود 
وأبعاد العناصر اإلرهابية يتطلب 
تنســيقاً عالــي املســتوى بن 
والتركية،  العراقيــة  احلكومتن 
والتفاهــم ال يتم بخــرق احلدود 

وجتاوزها".
وحّمــل الزيــادي، "إدارة إقليــم 
كردســتان جزًء كبيراً من األزمة 
كونها ال تســمح بدخول أي قوة 
احتادية ملواجهة العناصر اخلارجة 
تركيا  تدعي  التــي  القانون،  عن 
أنها تشــكل خطراً على أمنها 

القومي".

األمن النيابية: ضعف الموقف الحكومي
شّجع تركيا على االنتهاك المتكرر لسيادة البالد

دعت إلى تصعيد الموقف وتسجيل شكوى لدى األمم المتحدة

1527 مشموال باالفراج الشرطي تقريـر

العدل تؤكد خلو جميع 
السجون من إصابات كورونا
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متابعة الصباح الجديد :

أكَد مدير منظمة الصحة العاملية 
في العراق ادهم رشــاد اسماعيل، 
امس الســبت، أن اجلانبني العراقي 
الدواء  والروســي تباحثــا بشــأن 
الروســي اخلــاص بعــاج مصابي 
مؤكدا  املســتجد،  كورونا  فايروس 
موافقــة حكومة موســكو على 
اعطائه للعراق على سبيل التجربة، 
الروسية  الرقابة  ان هيئة  الى  الفتا 
مازال  الــذي  الــدواء  هــذا  اجازت 

يستعمل على سبيل التجربة.
وقال اسماعيل، في تصريح صحفي 
إن »اجلانبــني العراقــي والروســي 
الدواء اخلاص بعاج  تباحثا بشــأن 
املستجد«،  كورونا  فيروس  مصابي 
الروسي بني  ان »اجلانب  الى  مشيرا 
ان الدواء يقلل من الوفيات وال يقلل 
من االصابات، بدليل ان روسيا لديها 

نصف مليون مصاب«.
ولفت اســماعيل الى انــه »وعند 

اجلديـد  الروسـي  العـــاج  جتربـة 
فـي العـراق سنبعـث االحصائيـات 
واملاحظات الى روســيا وبعـــدها 
نستطيـــع تقييمـه كدواء عاملـي 
ويوافـق عليـه مـن قبـل الهيئــة 
شــكل  على  وينتــج  الرقابيـــة، 

واسـع«.
واضــاف مديــر منظمــة الصحة 
من  اال  »اليوجد مخــرج  العامليــة 
خال االلتزام باالجــراءات الوقائية، 
فنحن كافــراد يجب ان نعمل على 
احلفاظ على انفسنا بااللتزام بلبس 
املناطق  في  والكفــوف  الكمامات 
بنظافتها، فضا عن  نشــك  التي 
مسافة  وخلق  االجتماعي  التباعد 
بيننا وبني الزماء في املكان الواحد« 
منوهابعدم وجود اي عاج اخر غير 
ذلــك اذا لم يثبت ذلــك بتجارب«، 
مبينا ان »سبب تغيير البروتوكوالت 
العاجيــة بشــكل دوري عائد الى 
اجملهــول فا نعلم ابعــاد الفيروس 
وتأثيــره فــي االنســان فمن خال 
التجربة الصينية خال شــهر كان 

هناك بروتوكول عاج صيني لعاج 
وغيرها  املاريا  عاج  منها  االعراض 
من االدوية، وعندما انتقلت اجلائحة 
البروتوكول  ايران قاموا بتجربة  الى 
الصينــي وقامــوا بالتعديل عليه، 
وعندما انتقل الفايروس الى العراق 
استخدموا مزيجي العاج الصيني 

وااليراني«.
وأوضــح، أن »اي بروتوكــول يضاف 
جترى عليه جتارب ســريرية في 120 
دولة وبناء على احلاالت اخملتلفة اذا ما 
الحظنا حتسنا ملحوظا نعدل على 
»الطريقة  ان  مبينــا  البروتوكول«، 
نتيجة  جاءت  للتعديل  الســريعة 
حترك الفايروس بشــكل سريع، لذا 
اليوجد عاج او لقاح للشــفاء من 

كورونا«.
واشار اســماعيل الى، ان »املنظمة 
تتحرك في ســتة مجاالت رئيسة 
اولها الدعم التقني لوزارة الصحة، 
التقنية  املشــورة  تقدم  فاملنظمة 
إذ  واالحصائيات،  الدولية  والتجارب 
ان جميع احصائيات العراق محللة 

واالفراد  الوزارات  وتتابعها  وموجودة 
وبشــكل يومــي علــى االنترنيت، 
فضا عن الدعم احلكومي الواسع، 
فمنظمة الصحــة العاملية كانت 
ان  الى   )55( باللجنــة  مشــتركة 
حتولت الى جلنة السامة الوطنية، 
وبنفس الســياق حتضــر املنظمة 
االجتماعــات التقنيــة التي حتدث 
التي  البيانات  الوزارة لتحليل  داخل 
القرارات  التخاذ  احملافظات  من  تأتي 
دور  الــى  الفتا  اجملتمــع،  وتوعيــة 
املنظمة في التنسيق بني االقسام 

اخملتلفة بني الوزارات«.
ونــوه »بدور املنظمة فــي التدريب 
طريق  عــن  التقنيــة  واملراجعــة 
فــي جنيــف  العامليــني  اخلبــراء 
املاكـــات  لتدريـــب  والقاهــرة 
املوجودة، حيــث عملنا  الطبيـــة 
دورتــني تدريبيتني في مطاري بغداد 
استقبال  كيفية  بشــأن  والنجف 
التي  االعــراض  ومتابعة  الزائريــن 
تعرضــوا اليهــا كدرجــات احلرارة 

واملتعلقة باالطباء واملواطنني«.

الصحة العالمية: العراق سيشارك روسيا في تجربة الدواء الجديد

بغداد - الصباح الجديد :

أكــدت وزارة الصحــة والبيئة، 
مباني  أربعة  افتتاح  عزمها  عن 
ملعاجلة مرضــى فيروس كورونا، 
مبينــة انهــا وجهــت لتفرغ 
ملعاجلة  العامة  املستشــفيات 
املرضى. في حني أكد مدير عام 
صحــة الكرخ نســبة الوفيات 
بفيروس كورونــا ال تتعدى 3%، 
نافيا ما مت تداوله بشــأن نقص 

املسحات في املستشفيات.
تلقته »  بيان  الوزارة في  وذكرت 
الصباح اجلديد » انها ســتتجه 
لتفــرغ املستشــفيات العامة 
ملعاجلة املرضى لتســريع تقدمي 
اخلدمــات للمصابــني بفيروس 

كورونا.
افتتاح  انه ســيتم  وأضافــت، 
أربعــة مباني ملعاجلــة مرضى 
كورونــا منها ، معــرض بغداد 
٥٢٥ سريرا، بناية سرايا السام 
)مستشفى العطاء( ٣٠٠ سرير، 
االقســام الداخليــة جلامعتي 
بغداد واملستنصرية ١٠٠٠ سرير، 
قاعات وزارة الشباب ٦٠٠ سرير، 
مؤكدة ان هذه املباني ســتقلل 

الزخم عن املستشفيات.
واوضحت، انه سيتم تخصيص 
مركــز صحــي بــكل قطــاع 
بها  املشتبه  احلاالت  الستقبال 
بدل ذهابهم إلى املستشفيات، 
الى  ٢٢ مستشــفى  اضافــة 
ســريعة إالجناز واطئة التكلفة 
بواقع ٢٠٠٠ سرير تنفذ من قبل 
العتبات في بغــداد واحملافظات 

والتي ستنجز قريبا.
الصحة  وزيــر  اطلع  في حــني 
التميمــي  حســن  الدكتــور 
والوكيــل الفني للــوزارة حازم 
االخيرة  املراحل  علــى  اجلميلي 
لتهيئة  اخلتامية  واالستعدادات 
أماكن اضافية للحجر الصحي 

في معرض بغداد الدولي.
الوزارة  فــي بيان تلقت  وقالت 

» الصباح اجلديد »نســخة منه 
والبيئة حسن  الصحة  وزير  ان” 
الوكيل  يرافقه  اطلع  التميمي 
الفني للوزارة حازم على املراحل 
اخلتامية  واالستعدادات  االخيرة 
للحجر  اضافية  أماكن  لتهيئة 
الصحــي فــي معــرض بغداد 

الدولي”.
واضافت ان ” تلــك اخلطوة من 
أجل زيادة الســعة الســريرية 
وعلى  الصحية  للمؤسســات 
لتكون  الازمــة  التجهيــزات 
املصابني  الســتقبال  جاهــزة 

بفيروس كورونا املستجد”.
ان هذه اخلطوة  التميمي   واكد 
ضمــن اخلطة االســتراتيجية 
السريرية  السعة  لزيادة  للوزارة 
الصحــي  احلجــر  واماكــن 
للمؤسســات الصحية خدمة 
توفير  العام في مجال  للصالح 
الصحيــة  اخلدمــات  افضــل 
والطبيــة للمواطنني” مبينا ان 
االيام  خال  ســيكون  االفتتاح 

القادمة«.
مــن جانب اخر أكــد مدير عام 
صحة الكرخ الدكتور جاســب 

نسبة  السبت،  امس  احلجامي، 
الوفيــات بفيــروس كورونــا ال 
تتعــدى %3، نافيا مــا مت تداوله 
بشــأن نقــص املســحات في 

املستشفيات.
بيان اطلعت  وقال احلجامي في 
عليــه » الصباح اجلديــد » إن 
“عدد االصابات ارتفع في جميع 
احملافظات، وبلغت االصابات منذ 
بداية االزمة فــي جانب الكرخ 
4579 حالة حتى االن، و99 حالة 
وفاة، مبعنى ان نســبة الوفيات 
2 باملئة مــن االصابات الكلية، 

وهــذا العدد املعلــن قريب من 
النسبة  مع  ويتناســب  الواقع 

العاملية”.
وأضــاف، أنــه “اذا اخذنا معدل 
او  الوفيات ملدة اسبوع  نســبة 
االصابات  بعدد  مقارنة  ايام،   10
الوفيات  نســبة  جند  املسجلة 
ال تتجــاوز 3 باملئة وهــي ارقام 
نســبة  زادت  وكلما  واقعيــة، 
الوفيــات كان الرقم املســجل 
موضحا  الواقــع”،  عــن  بعيدا 
متطورة  مختبــرات  “لدينا  انه 
فــي الكرخ وفحوصــات كثيرة 

وشخصنا الكثير من احلاالت”.
تداول  “لقد مت  وتابع احلجامــي، 
بنقص  النــاس  بني  االحاديــث 
املســحات في املستشــفيات، 
وهــذا كام غيــر صحيح، الن 
الطبيب املتخصص هو صاحب 
اذا كان املصاب بحاجة  القــرار 
الى مســحة او ال”، موضحا أن 
“الفحوصــات متر بـــ 6 مراحل 
وكل مرحلة تأخــذ ما يقارب 3 
– 4 ساعات، وهذا االمر يشكل 
عبئــا كبيــرا علــى العاملني 

ويعمل على تأخير نتائج “.

الصحة: سنتجه لتفرغ المستشفيات لمعالجة المرضى 
بالتزامن مع اإلسراع بتقديم الخدمات للمصابين بكورونا

نسبة وفيات كورونا ال تتجاوز 3 %

سيتم افتتاح أربعة 
مباني لمعالجة مرضى 
كورونا منها ، معرض 
بغداد ٥٢٥ سريرا، 
بناية سرايا السالم 
)مستشفى العطاء( 
٣٠٠ سرير، االقسام 
الداخلية لجامعتي بغداد 
والمستنصرية ١٠٠٠ 
سرير، قاعات وزارة 
الشباب ٦٠٠ سرير، 
مؤكدة ان هذه المباني 
ستقلل الزخم عن 
المستشفيات

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنت امانــة بغداد، امس الســبت، عن 
اكساء 3 مايني و 700 الف متر مربع خال 

املدة املاضية في العاصمة.
وقالــت االمانة في بيــان تلقت » الصباح 
اجلديد« نســخة منــه، إن »حصيلة ما مت 
اكساءه من شوارع ومحات سكنية خال 
2020 والتي  2019 ومطلع ســنة  ســنة 
توفرت لهــا التخصيصــات املالية بلغ 3 
مايني و 700 الف متر مربع من االكســاء 
توزعت على جانبي الكــرخ والرصافة من 
العاصمة«.اضافــة الى اســتمرار الكوادر 
بالعمل فــي عدة مواقع اخــرى مع اعداد 
خطــة الكســاء وتطوير مواقــع جديدة 
وبانتظــار اطــاق التخصيصــات املالية 

للمباشرة بها«.

االنبار ـ الصباح الجديد :
اعلن قائممقــام قضاء القائم مبحافظة االنبار 
احمد احملاوي ، عن اعداد خطة ٕالعادة تشــغيل 
املصانــع احلكومية املتضررة جــراء العمليات 

االرهابية غربي االنبار .
وقال احملاوي في تصريح له ان ” احلكومة احمللية 
في االنبار وبالتنســيق مــع احلكومة املركزية 
اعدت خطة تهدف الى اعادة تشــغيل معملي 
الفوسفات وسمنت القائم غربي االنبار، والذي 
توقفا العمل بهما منذ اعوام نتيجة ســيطرة 

ارهابي داعش على املناطق الغربية “.
واضاف ان« شــركات استثمارية اجنبية سوف 
تديــر عمــل معمل فوســفات القائــم بعد 
طرحه الســتثمار حيث زار خبراء من الشركات 
االجنبيــة مبنــى املعمل متهيــدا للعمل فيه 
حال انتهاء اجراءات كورونا ، مبينا ان” تشــغيل 
املعملني ســوف يســاهمان في تشغيل االف 
العاطلني عن العمل ويحد من نسبة البطالة 
في املناطــق الغربية ، موضحــا ان” احلكومة 
املركزيــة وبالتعاون مع حكومــة االنبار احمللية 
اعدت خطة لتشغيل كافة املصانع احلكومية 
املتضررة جراء تفجيرها وسرقة محتوياتها من 
قبل ارهابي داعش ابان ســيطرته على معظم 

مدن احملافظة«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت سلطة الطيران املدني، امس السبت، 
أن عودة الطيران املدنــي مرتبطة بتعليمات 
اللجنــة العليا للصحة والســامة وخلية 

األزمة.
وقال مدير إعام سلطة الطيران املدني جهاد 
الديوان، بحســب إالعام احلكومي، إن »عودة 
الطيران املدني مرتبطــة بتعليمات اللجنة 
وخلية  الوطنية  والســامة  للصحة  العليا 
األزمة ،وهي من تقرر فتح األجواء العراقية، أو 

متديد تعليق هذه الرحات«.
وفي ما يخص الطيران الداخلي علق الديوان 
قائاً: إن »املطارات في العراق والعاملني فيها 
إضافة إلى جميع الطواقــم التابعة للناقل 
الوطني ،هي خــط الصد األول في منظومة 
الطيــران املدني العراقــي، وال بد من تطبيق 
إالجراءات الوقائية الصحية للمطارات لعودة 
احليــاة فيهــا«، مبيناً أن »ســلطة الطيران 
أعطــت الضــوء األخضــر ٕالدارة املطــارات 
احمللية لتطبيــق إالجراءات الصحية الوقائية 
للمسافرين وعملية التباعد بني األشخاص«.

وتابــع أن »طواقــم الطيران املدنــي جاهزة 
كنواقــل وطنية للطيــران، فيمــا لو قررت 
اللجنــة العليــا للصحة والســامة فتح 

األجواء«.

امانة بغداد تكسي نحو 4 
ماليين متر مربع في العاصمة 

خالل المدة الماضية

االنبار تعيد تشغيل 
المصانع الحكومية 
المتوقفة عن العمل

الطيران المدني تؤكد 
جهوزيتها عند فتح 

االجواء
 الجسر الثالث.. قلب الموصل ينبض من جديد 

بهمة رجال اشور...

وسام السلمان :
املوصــل مدينة احلدبــاء يلتقي 
فيها املشرق واملغرب منذ القدم 
جسور   خمســة  جانبيها  يربط 
من اهمها اجلســر الثالث والذي 
سمي أيضاً جسر ابي متام كنية 
عن احــد امراء البيان والشــعر 
في زمــن العباســيني وهو ابي 
متــام الطائــي وكذلك ســمي 
جسر الشــهداء بسبب سقوط 
الشــهداء من اهالي املوصل في 
عــن مدينتهــم حينما  الدفاع 
هاجمهــا جيش نادر باشــا عام 

١٧٣٦م وهزموهم شر هزمية..
يقع هذا اجلســر على نهر دجلة 
يربط بني مجمع املستشــفيات 
وفندق املوصــل في اجلانب االمين  
املوصل  جلامعة  الثانــي  واجملمع 
ومنطقــة الغابات فــي اجلانب 

االيسر  ...
بــدأ  العمل فــي انشــاء هذا 
اجلســر عــام ١٩٧٥م  مــن قبل 
ويعد  الصينية  الشركات  احدى 
من اجمل اجلســور من الناحية 
اجلســور من  واعقد  املعماريــة 

املوصل  االنشــائية في  الناحية 
الكونكريــت  مــن  انشــاؤه  مت 
وقوالب  قواعــد  على  املســلح 
مما  مرتفعة  خشبية)ســكات( 
شــكل صعوبة في تنفيذه من 
اخــرى اضافت  جهة ومن جهة 
االقواس السبعة جمالية خاصة 
ميزته عن باقي اجلســور  وقد مت 
إجنازه في عــام ١٩٧٩ بطول ٦٤٠ 
م وعرض ٢٠ م مبمرين للمركبات 

ووممرين للمشاة...
تعرض هذا اجلســر الــى اضرار 
كبيرة  عام ٢٠١١ بســبب سوء 
االســتخدام و االحمــال الزائدة 
نتيجة وجود السيطرات األمنية 
على اجلسر ومت اصاحه في نفس 

العام...
 واثناء حتريــر مدينة املوصل من 
تعرض  االرهابية  داعش  عصابات 
الى تدمير خمســة فضاءات في 
اجلانب االيســر وتسعة فضاءات 
في اجلانب االمين مما سبب خروجه 
عن اخلدمة الى ان احيل لشركة 
حكومبــة هي شــركة اشــور 
العامة التي باشــرت في العمل 

منذ فترة قريبة ... 
من جهة أخرى حدثنا  املهندس 
مدير  العســافي  سامي  سيف 

عام الشركة عن هذا املشروع
 مبينــاً ان اعمــار هذا اجلســر 
قــد احيل الى شــركة اشــور 
العامــة للمقاوالت االنشــائية 
إحدى تشــكيات  وزارة االعمار 

من  العامة  والبلديات  واالسكان 
قبل مجلس الوزراء بكلفة بلغت 
اكثر مــن ١٦ مليــار دينار ومدة 
تعاقديــة بلغت ٥٤٠ يــوم وقد 
لتنفيذ  الشــركة  هذه  اختيرت 
ملا  واملهم  الكبير  املشــروع  هذا 
متلكه من خبــرات وطنية كبيرة 
يشهد لها القاصي  والداني في 

مجال الطرق واجلســور وكذلك  
العاليــة واحلديثة  االمكانيــات 
فــي تنفيــذ املشــاريع  إضافة 
الــي تاريخها الــذي إجنز خاله 
االالف الكيلــو مترات من الطرق 
املنتشرة في  وعشرات اجلســور 
كل بقاع أرض الوطن بعطاء ميتد  

الكثر  من ثاثون عاما...
وأضــاف : لقد باشــرت كوادرنا 
الهندســية والفنية في صيانة 
واعمار هذا اجلســر في اب ٢٠١٩  
وبهمة عاليــة وكبيرة  وبالرغم 
من جائحة كرونــا وصل العمل 
مراحــل متقدمة في املشــروع  
أعمالها  في  مستمرة  وشركتنا 
ليا ونهــارا من أجــل اجنازه في 
وقتــه احملدد وضمــن املواصفات 
الفنية املطلوبة العادة احلياة له 
ووضعه حتت خدمة املواطنني ... 

التي تعد  يذكر ان هذه الشركة 
من شــركات االعمار الرائدة في 
البلد  وكانت من اوائل من تواجد 
في مدينــة املوصل بعد التحرير 
حمات  في  للمشاركة  مباشرة 
البناء واالعمار وقد أجنزت العديد 

من املشــاريع هنــاك ومنذ ذلك 
الوقت إلــى اآلن تواصل عطائها 

خلدمة هذه احملافظة....
بعــد كل هذا فــأن اجنــاز هذا 
اجلســر  من قبل شــركة اشور 
يعد من االهداف االســتراتيجية 
علــى  واحملافظــة  للحكومــة 
الســواء حيث ســيعود اعماره  
بالنفع الكبير للمدينة خصوصا  
احملافظات عموما  كونه  وجلميع 
سيسهل حركة املرور وانسيابية 
ويزيــد من حتســن  املركبــات  
الوضع االقتصادي من خال نقل 
وبعض  اجلانبــني  بني  البضائــع 
احملافظــات القريبة وكذلك ربط 
بالوسط  الشــمالية  احملافظات 
الوصل   واجلنــوب كونه حلقــة 
الواقعــة على نهــر دجلة هذا  
اللحمة  تعزيــز  الى  بإالضافــة 
االجتماعيــة من خــال تواصل 
املواطنني مــع بعضهم البعض  
وتقويه أواصــر هذه الترابط  بنب 
جمبع  اطياف الشعب من داخل 
املوصل ومــن خارجها الذي نحن 

اليوم بأمس احلاجة له...
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الصباح الجديد-وكاالت:
أعلــن اجمللس االنتقالي جنوبــي اليمن، امس 
القوات  الســيطرة على معســكر  السبت، 
اخلاصــة التابعــة للحكومة الشــرعية في 
حدیبو عاصمة محافظة أرخبیل ســقطرى، 
لتكتمل بذلك السیطرة الكاملة على اجلزیرة. 
وأعلنت القوات اجلنوبيــة العفو العام والبدء 

بتنفيذ اإلدارة الذاتية حملافظة سقطرى.
وقــال عضو ھیئة رئاســة اجمللــس االنتقالي 
اجلنوبي، ســالم ثابت العولقــي، في تغريدة 
على »تويتر«، إن قوات اجمللس فرضت السیطرة 
على معسكر القوات اخلاصة، واستولت على 

جميع معداتھا.
وتابع العولقي: »أعلنت القوات اجلنوبیة العفو 
العــام والبدء بتنفیــذ اإلدارة الذاتیة حملافظة 

سقطرى«.
وأفاد مراســلنا بأن هدوء حذرا يسود جبهات 
القتال مبحافظة أبني جنوب اليمن بعد معارك 
دامية دارت أمس االول اجلمعة، واستمرت حتى 
املســاء بني القوات احلكوميــة وقوات اجمللس 

االنتقالي اجلنوبي.
وكان اجمللــس االنتقالي أعلن أمــس أن قواته 
سیطرت على مقرات رئیسة في حدیبو، مركز 
محافظة أرخبیل ســقطرى، من بینھا مبنى 
احملافظة، وتقترب من السیطرة الكاملة على 

سقطرى.
ونــددت احلكومة اليمنية باألحــداث األخيرة 
التي وقعت في سقطرى، معتبرة أن ما ينفذه 
اجمللــس االنتقالي اجلنوبي من ســيطرة على 
مؤسســات الدولة، »اعتداء غاشم على أبناء 

األرخبيل ومترد وانقالب«.
وأشــارت احلكومة في بيان لهــا يوم اجلمعة، 
إلى أن »الهجوم املســلح واالعتداء الغاشم 
على املواطنــني متثل الرد الفعلــي العدواني 
االنتقالي  باجمللــس  يســمى  ملا  واملســتهتر 
على اجلهود احلثيثة التي تبذلها الســعودية 

الستعادة مسار تنفيذ اتفاق الرياض«.
وأوضحت أن »سيطرة أنصار اجمللس االنتقالي 
اجلنوبــي علــى عدد مــن املبانــي احلكومية 
ومؤسســات الدولة، يحتــم الوقوف بجدية، 
وعدم الصمــت حيال ما يجــري انطالقا من 
املســؤولية التاريخيــة والوطنية للحكومة 

أمام شعبها والرأي العام«.
وطالبــت قيــادة التحالف العربــي وبحكم 
وجود قواتــه في أرخبيل ســقطرى، بتحمل 
مســؤولياته والتحرك العاجــل واجلاد لوقف 
»صلف قيــادة اجمللس االنتقالي ومجاميعهما 

املسلحة«. 

قوات المجلس االنتقالي في عدن 
تسيطر على آخر موقع للقوات 

الحكومية بجزيرة سقطرى
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الصباح الجديد-وكاالت:

وافق البرملان األوروبي على قرار يدعو 
االحتاد األوروبــي إلحالة الصني إلى 
محكمــة العدل الدولية في الهاي 
إذا فرضت بكني قانونا جديدا خاصا 
باألمــن القومي على هــوجن كوجن 
كما دعا التكتل أيضا الســتعمال 
عن  الصني  إلثناء  االقتصادي  نفوذه 

مسعاها.
وعبــرت حكومــات عــدة دول في 
»بالغ  عن  بالفعــل  األوروبي  االحتاد 
القلق« من قانون األمن اجلديد الذي 
تعتــزم الصني تطبيقــه في هوجن 
كوجن إذ يقول نشطاء مدافعون عن 
وبعض  ودبلوماسيون  الدميقراطية 
رجال األعمال إنه سيعرض للخطر 
وضعهــا الذي تتمتــع فيه بحكم 
ذاتي واســع كمــا يقــوض دورها 

كمركز مالي عاملي.
قرار  على  األوروبــي  البرملان  وصوت 
يعترض على القانون األمني بتأييد 
565 عضــوا ورفــض 34 وامتنــاع 
أوروبا  وتقــول  التصويت.  عــن   62
إن  املتحدة  والواليــات  وأســتراليا 

القانون سيقوض مبدأ »دولة واحدة 
ونظامان« الذي يحدد مالمح احلكم 

الذاتي لهوجن كوجن.
وقــال القرار الذي جــرى التصويت 
عليــه يــوم اجلمعــة إن البرملــان 
األوروبي ”يدعو االحتاد األوروبي ودوله 
األعضاء، حــال تطبيق قانون األمن 
اجلديد، إلى النظــر في رفع قضية 
أمام محكمــة العدل الدولية“ في 
إشــارة ألعلى هيئة قضائية تابعة 

لألمم املتحدة ومقرها الهاي.
وذكرت وكالــة أنباء الصني اجلديدة 
)شــينخوا( يوم امس الســبت أن 
املتحــدث باســم جلنة الشــؤون 
اخلارجية فــي البرملان الصيني عبر 
قرار  علــى  القوي  احتجاجــه  عن 
االحتــاد األوروبــي وقال إنه يشــوه 
احلقائق بشــكل خطير ويصل إلى 
حــد التدخل الصريح في شــؤون 

هوجن كوجن.
وقرارات البرملان األوروبي غير ملزمة 
لكن املؤشــرات السياســية التي 
تنطوي عليها قد تسهم في تغيير 

السياسات.
ودعا القرار أيضا التكتل إلى بحث 
إمكانية فــرض عقوبات اقتصادية 

على الصني.
في جانــب اخر قال االدعــاء العام 
الصيني امس االول اجلمعة إنه وجه 
كندينَي  إلى  بالتجســس  اتهامات 
محتجزَين بالصــني، وهي اتهامات 

قد تؤدي إلى الســجن مدى احلياة 
أثارت توترا دبلوماســيا  في قضية 

بني أوتاوا وبكني.
جاسنت  الكندي  الوزراء  رئيس  وقال 
تــرودو إنــه ”يشــعر بخيبــة أمل 

شديدة“ وســيواصل الضغط على 
الصني لإلفراج عن االثنني.

وكانت الســلطات الصينية ألقت 
السابق  الدبلوماسي  على  القبض 
األعمال  ورجــل  كوفريج  مايــكل 

مايكل سبافور في أواخر عام 2018 
بعدما اعتقلت سلطات كندا منغ 
وان تشــو املديرة املالية لشــركة 
هواوي تكنولوجيز في فانكوفر بناء 

على أمر اعتقال أميركي.
وعلــى الرغــم من تأكيــد الصني 
أن اعتقــال االثنني ليــس له صلة 
بوان شــو، قال دبلوماسيون وخبراء 
للضغط على  إنه وسيلة  سابقون 

كندا.
ودعت الصني مــرارا إلى اإلفراج عن 
وان شــو، وحذرت كندا من أنها قد 
تواجــه عواقب ملســاعدة الواليات 

املتحدة في قضيتها.
وقال املتحدث باسم وزارة اخلارجية 
الصينية تشــاو لي جيان في إفادة 
صحفية دوريــة امس االول اجلمعة 
إن االتهامات »لها مالبسات خطيرة 
بشــكل خاص انتهكت املادة 111 
مــن القانــون اجلنائــي جلمهورية 
تتعلق  التــي  الشــعبية«،  الصني 

بالتجسس وأسرار الدولة.
ومبوجب هذه املادة ميكن أن تتضمن 
اإلدانة احلكم بالسجن لفترة تتراوح 

بني عشر سنوات ومدى احلياة.
وقال تشاو عن كوفريج قبل االدالء 

بتصريح مماثل بشــأن ســبافور إن 
»احلقائــق واضحة واألدلــة دامغة 
وكافية. ال بد من محاســبته على 
املســؤولية اجلنائية مبوجب االتهام 
املذكور أعاله«. وتعني االتهامات إنه 

ميكن بدء محاكمة رسمية.
في كيبيك  للصحفيني  ترودو  وقال 
إن »مــن اخملزي حقــا« أن الصني ال 
تتفهــم أن احلكومــات فــي كندا 
ال ميكنهــا التدخــل فــي النظام 

القضائي.
الضغط على  وأضاف »ســنواصل 
االحتجاز  إلنهاء  الصينية  احلكومة 
املواطنــني  لهذيــن  التعســفي 
الكنديني دون سبب سوى خيبة أمل 
اإلجراءات  مــن  الصينية  احلكومة 
القضائية  للســلطة  املســتقلة 

الكندية«.
الصينية  اخلارجيــة  وزارة  وقالــت 
إنــه مت تعليق الزيــارات القنصلية 

للمعتقلني بسبب فيروس كورونا.
إنها  الكندية  اخلارجية  وزارة  وقالت 
»بقلق عميق« لعدم منح  تشــعر 
الزيــارات القنصلية  الكنديني حق 
الثاني  كانون  ينايــر  منذ منتصف 

ودعت إلى اإلفراج عنهما فورا.

تقرير

البرلمان األوروبي يدعو الى إحالة الصين
 لمحكمة العدل الدولية بسبب هونج كونج

الصباح الجديد-متابعة:

الدولي  دعت مصر مجلس األمن 
التدخل من أجل اســتئناف  إلى 
الذي  النهضة  احملادثات حول سد 
تشــيده إثيوبيا على النيل األزرق 

قرب احلدود مع السودان.
ويهدف مشروع سد النهضة إلى 
أن يصبح أكبــر محطة للطاقة 

الكهرومائية في أفريقيا
وتوقفــت احملادثات بشــأن ســد 
النهضــة اإلثيوبي مرة أخرى هذا 
األسبوع وذلك قبل أسبوعني من 

بدء تشغيله املتوقع.
وقالــت اخلارجيــة املصريــة في 
بيــان »اتخــذت جمهورية مصر 
العربية هذا القرار على ضوء تعثر 
املفاوضات التي جرت مؤخرا بشأن 
للمواقف  نتيجة  النهضة  ســد 

اإلثيوبية غير اإليجابية«.
وكانت أحــدث جولة من احملادثات 
قد عقدت في التاسع من يونيو/

بعد  وجاءت  الفيديو،  عبر  حزيران 
عقد جولة سابقة من املفاوضات 
دون  من  انتهــت  واشــنطن  في 

اتفاق في فبراير/ شباط.
ويهدف مشروع سد النهضة إلى 
أن يصبح أكبــر محطة للطاقة 
الكهرومائية في أفريقيا، وسوف 
يزود إثيوبيــا وبعض الدول اجملاورة 

بكميات كبيرة من الكهرباء.
وتخشى مصر من أن ميثل املشروع 
»تهديدا وجوديا« لها منذ أن بدأت 
أعمــال البناء في املشــروع عام 
2011، إذ تعتمــد مصر على نهر 
النيل للحصول على قرابة 90 في 
املياه.  من  احتياجاتهــا  من  املئة 
وتخشــى القاهرة مــن أن يؤدي 
املشــروع إلى تراجع حصتها من 

مياه النهر.

وثمــة مخاوف من أن يــؤدي بناء 
السد إلى ســيطرة إثيوبية على 
أطول نهر في أفريقيا، في حني أن 
مصر تريد ملء الســد على فترة 
أطول حتى ال ينخفض منســوب 

النهر بشكل مفاجئ.
املتحــدة  الواليــات  وتدخلــت 
عام  املفاوضات  في  للمســاعدة 
2019، وأصــدرت بيانــا في وقت 
سابق أشار إلى أنه جرى التوصل 
إلى اتفــاق، وحثــت إثيوبيا على 

االلتزام به رسميا.

وســلطت صحف عربية الضوء 
إثيوبيا  على احملادثات القائمة بني 
سد  بشــأن  والســودان،  ومصر 

النهضة اإلثيوبي.
ويرى فريق من الكتاب أن الشــأن 
إثيوبيا  في  الداخلي  السياســي 
الوصول  في  تعنتهــا،  وراء  يقف 
حلل مع مصر حتى هذه اللحظة.

فيمــا ناقش فريق آخــر إمكانية 
جلوء مصر للحل العســكري، لو 

فشلت املفاوضات احلالية.
فكتب حسن أبو طالب في جريدة 

»الشــرق األوســط« اللندنيــة، 
إن »أديــس أبابا احململــة بهموم 
االنتقال السياســي واالنتخابات 
املؤجلة، والصــراع بني آبي أحمد 
رئيــس الــوزراء وجوهــر محمد 
املنافس األكبر املنتمي إلى عرقية 
األرومــو، مــا زالــت حُتّمل مصر 
مسؤولية فشل املفاوضات ألنها 
تتمســك بحقوقهــا ومرجعية 

وثيقة واشنطن«.
وعن املفاوضات، يقول عبد الفتاح 
»األهالي«  جريــدة  فــي  مطاوع 

تأتي  املفاوضات،  »فــي  املصرية: 
بعــض فــرق التفــاوض ومعها 
للمفاوضة،  وســيناريو  أجندتان، 
للجميع،  أجندة معلنة  إحداهما 
وأخرى غيــر معلنــة، ال للطرف 
اآلخر، وال حتى للمراقبني لعملية 
التفاوض، لكنهــا معلومة لكل 
من يعمــل مبطابخ بيوت صناعة 
السياســات والقرارات، وملخص 
الســيناريو بشــكل عــام، وفي 
معظم األحــوال هو: هــل نريد 
التوصل إلى حــل أم ال؟ والباقي 

تفاصيل«.
ويرى محمد أبو الفضل في جريدة 
»العرب« اللندنيــة أن »الطريقة 
التي متر بها املفاوضات بني مصر 
وإثيوبيا، ومعهما السودان، بشأن 
أنها  إلى  النهضة تشــير  ســد 
في  سياســية  عملية  أصبحت 
حد ذاتها. كل األطراف الرئيســة 
واملراقبــة والوســاطة بدرجاتها 
تعلــم أنهــا غير مجديــة، ولن 
تفضي إلى نتيجة حاسمة بشأن 

تسوية النقاط اخلالفية«.

مصر تدعو مجلس األمن الدولي الى لتدخل
 في محادثات سد النهضة

قالت الخارجية 
المصرية في بيان 

»اتخذت جمهورية 
مصر العربية هذا 
القرار على ضوء 

تعثر المفاوضات التي 
جرت مؤخرا بشأن 
سد النهضة نتيجة 

للمواقف اإلثيوبية غير 
اإليجابية«

تخشى ان يمثل تهديدا وجوديا

الصباح الجديد-وكاالت:
تســتعد كوريا الشمالية إلرسال 
جلارتهــا  مناهضــة  منشــورات 
اجلنوبية عبر احلدود، وفق ما أفادت 
وسائل إعالم رسمية السبت، في 
ارتفاع منســوب التوتر على  ظل 

شبه اجلزيرة.
وأصــدرت بيونــغ يانــغ مؤخــرا 
سلســلة تصريحــات شــديدة 
اللهجــة للتنديد بســيول على 
خلفيــة منشــورات مناهضــة 
يرســلها  الشــمالي  للشــطر 
منشقون فروا إلى كوريا اجلنوبية 
عبر احلدود، إما مــن خالل ربطها 

ببالونات أو قارورات.
الشــمالية  كوريــا  وكّثفــت 
ضغوطها عبــر تدمير مبنى على 
رمزا  جانبها مــن احلدود شــّكل 
بينما  الكوريتــني،  بــني  للتقارب 
هددت بتعزيز تواجدها العسكري 
عنــد احلدود في وقــت قالت إنها 
تســتعد إلطالق حملة منشورات 

من طرفها.
وأفــادت وكالــة األنبــاء الكورية 

الشــمالية الرسمية أن الكوريني 
الشــماليني "الغاضبني... ميضون 
قدما بالتحضيرات إلطالق عملية 
توزيع واسعة النطاق للمنشورات" 

باّتاه الشطر اجلنوبي.
وتابعت "علــى كل فعل أن يقابل 
برد فعل مناســب وال ميكن ألحد 
الشــعور مبدى إساءة أمر ما إال إذا 

اختبره بنفسه".
وأظهرت صور نشــرتها صحيفة 
"رودونــغ ســينمون" الرســمية 
أعقاب سجائر ورماد وضعت على 
منشــورات حتمل صــورة الرئيس 

الكوري اجلنوبي مون جاي-إن.
وُكتب على منشــور حمل صورة 
ملون وهو يحتســي مشروبا "أكل 
كل شيء، مبا في ذلك االتفاق بني 

الكوريتني".
وتثير املنشــورات التي يرســلها 
الكوري  الزعيم  وتنتقد  املنشقون 
الشــمالي كيم جونــغ-أون على 
خلفية انتهاكه حقوق اإلنســان 
وطموحاته النووية حفيظة بيونغ 

يانغ.

وانتقدت كيم يو جونغ، شــقيقة 
الرئيس  النافــذة،  أون  كيم جونغ 
الكــوري اجلنوبي الذي لطاملا دافع 

عن االنخراط مع جارة بالده.
ورّدت ســيول بلهجة حازمة على 

غير عادتها علــى تنديدات بيونغ 
يانغ األخيرة مبون وتفجيرها مكتب 
االرتباط هذا األسبوع بالقول إنها 
أفعال  اآلن...  "لن تتحمــل بعــد 
)كوريا الشــمالية( غير املنطقية 

وتصريحاتها".
ويشــير محللــون إلــى أن كوريا 
يبدو  الشمالية تســعى على ما 
الضغط  لتكثيف  أزمــة  الختالق 
على كوريا اجلنوبية وانتزاع تنازالت 

منها.
ودخلت العالقات بني الكوريتني في 
حالة جمود منذ شهور بعد انهيار 
قمــة هانوي بني كيــم جونغ أون 

والرئيس األميركي دونالد ترامب.
األميركــي  اجلانبــان  واختلــف 
التنازالت  على  الشمالي  والكوري 
يانغ على  التي ســتكون بيونــغ 
استعداد لتقدميها مقابل تخفيف 

العقوبات املفروضة عليها.
الكورية  األنباء  وكالة  تقرير  ويأتي 
السبت  املنشورات  الشمالية عن 
بعــد يوم علــى إعــالن كيم يون 
اجلنوبي  الكوري  املســؤول  شول، 
الــذي يتولى ملــف العالقات مع 
الشطر الشمالي، استقالته على 
خلفية تصاعــد التوتر معربا عن 
أمله في أن توفر مغادرته املنصب 

"فرصة لوقف" التوتر.

بيونغ يانغ تستعد إلطالق حملة منشورات مناهضة لسول
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بغداد - الصباح الجديد:
أعلن وزير التجارة، عالء اجلبوري، توزيع الوجبة 
األولى من مســتحقات الفالحــني واملزارعني 

املسوقني حملصول احلنطة.
وذكــر الوزير في بيــان مقتضــب، ان »الوزارة 
وزعت الوجبة االولى من مستحقات الفالحني 
واملزارعني املسوقني حملصول احلنطة للموسم 
التسويقي ٢٠٢٠ على وفق اسبقية االستالم«.

وتســتهدف الوزارة تأمني نحــو 5 ماليني طن 
من احلنطة احمللية، لتكون عنصرا إيجابيا في 
توفير األمن الغذائي في ظل االزمة االقتصادية 

وانتشار وباء كورونا.

الصباح الجديد- وكاالت:
انخفضت العملة اإليرانية إلى أدنى مستوى 
لهــا على اإلطالق عنــد 190 ألف ريال لكل 
دوالر وســط عقوبات أميركية شديدة على 

البالد.
وتراجعت العملة اإليرانية من مســتوى 32 
ألف ريــال مقابل الــدوالر الواحد في وقت 
االتفاق النووي بني طهــران والقوى العاملية 

عام 2015.
وارتفع الريال بشــكل غير متوقع بعد قرار 
الرئيــس دونالــد ترامب بســحب الواليات 
املتحدة من االتفــاق النــووي وإعادة فرض 
العقوبات التجارية املعوقــة منذ أكثر من 

عامني.
وتسببت العقوبات األميركية في انخفاض 
الدخل  مصــدر  ادرات النفط اإليرانيــة،  ص

الرئيس للبالد، بشكل حاد.
األســبوع املاضي، قال النائب األول للرئيس 
إسحاق جهاجنيري إن عائدات النفط اإليرانية 
تراجعت إلــى 8 مليارات دوالر من 100 مليار 

دوالر في عام 2011.
وأرسلت إيران مؤخرا خمس ناقالت بها بنزين 
ومنتجــات مماثلة بقيمة ال تقــل عن 45.5 

مليون دوالر لفنزويال.
وكانــت تلــك طريقــة جللب األمــوال إلى 
إيــران التي تعانــي من نقص فــي العملة 
الصعبة وممارســة لضغوطها اخلاصة على 
الواليــات املتحــدة، التي مارســت في ظل 
إدارة ترامب حمالت شديدة القسوة ضد كال 

البلدين.

الصباح الجديد- وكاالت:
ارتفعت أسعار الذهب بعدما فاقمت زيادة في 
عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا اخملاوف من 
موجة ثانية للجائحة، قد جتبر حكومات على 

فرض إجراءات عزل عام جديدة.
1.1 باملئة  وزاد الذهب في املعامــالت الفورية 
إلى 1740.79 دوالر لألوقيــة )األونصة( بحلول 
الســاعة 18:03 بتوقيت غرينتــش، في حني 
جرت تسوية العقود األميركية اآلجلة للذهب 

بارتفاع 1.3 باملئة إلى 1753 دوالر لألوقية.
وكانت األسعار الفورية للذهب بلغت الشهر 
املاضــي أعلى مســتوياتها منــذ 2012، إلى 

1764.55 دوالر.
وجرى اإلعالن عن إصابة ما يزيد عن 8.38 مليون 
شــخص بفيروس كورونا في أنحــاء العالم، 
وجاءت اختبارات نحــو 400 عامل إيجابية في 
مجزر بشــمال أملانيا، فيما أعلنت الصني عن 

32 حالة إصابة جديدة اليوم.

 توزيع الوجبة األولى 
من مستحقات الفالحين 

المسوقين للحنطة

انهيار تاريخي 
للعملة اإليرانية

الذهب يستفيد من 
مخاوف »الموجة الثانية« 

الصباح الجديد - وكاالت:

أكد وزير النفط احســان عبد 
اجلبــار، امــس الســبت، وضع 
مشيراً  الغاز،  الستثمار  ط  ط خ
إلى العمــل على زيادة اإليرادات 
املالية من خــالل اعتماد آليات 

رصينة لتسويق النفط.
وقال عبد اجلبار، بحسب وسائل 
إعالم حكوميــة، »نعمل على 
تنفيذ البرنامــج احلكومي ومبا 
االمثل  باالســتثمار  ســهم  ي
للثــروة الوطنيــة«، مضيفــاً 
اإليرادات  زيــادة  علــى  »نعمل 
املالية من خــالل أعتماد آليات 
النفــط  لتســويق  صينــة  ر

العراقي«.
وأشــار عبد اجلبــار، إلى »وضع 
حرق  إليقاف  طموحــة  طط  خ
الغــاز خــالل ســنوات قليلة 
القول  إلى  واستثماره«، ماضياً 
»نعمــل علــى تطويــر قطاع 
نوعيته، من  لتصفية وحتسني  ا
خالل افتتاح مصاف، إضافة إلى 

وحدات إنتاجية جديدة«.
عامليا، ارتفعت أســعار النفط، 
لكنها تراجعت بشــكل كبير 
وقت  في  بلغتها  مرتفعات  ن  ع
ســابق من اجللسة، وذلك على 
خلفية مخاوف من أن استمرار 
انتشار فيروس كورونا املستجد 
االقتصادي  التعافي  يقوض  قد 

للواليات املتحدة.
واقتفــى خامــا القيــاس أثر 
أصول أخــرى انخفضت بعد أن 
قال رئيــس مجلس االحتياطي 
االحتــادي فــي بوســطن إريك 
روزجنرين إنه ستكون هناك على 
األرجــح حاجة إلــى مزيد من 
الدعم املالي والنقدي لالقتصاد 

األمريكي.
وكرر روزجنرين وجهة نظره التي 
ترجــح أن معــدل البطالة في 
الواليات املتحدة سيكون ”عند 
العشرات“  خانة  في  مستويات 
في نهاية 2020 وحذر من إعادة 

بعد  ســريعا  االقتصاد  تــح  ف
العام  العــزل  إجــراءات  نهاية 

الرامية إلى احتواء الفيروس.
ومما فاقم اخملاوف، أعلنت أبل أنها 
ســتغلق مجددا بعض املتاجر 

مع زيادة انتشار الفيروس.
وقال جون كيلدوف الشريك في 
كابيتال  أجني  التحوط  صندوق 
ماجنمنت ”لقد أفزع ذلك اجلميع 

في نورث وساوث كاروالينا“.
وجرت تسوية خام برنت بارتفاع 
68 ســنتا للبرميل عند 42.19 
دوالر. وجــرت تســوية اخلــام 
األمريكي بزيادة 91 ســنتا عند 

.39.75
وصعد اخلام األمريكي 8.7 باملئة 
هذا األسبوع، في حني زاد برنت 

تسعة باملئة.

جاءت املكاسب السابقة خالل 
اجللســة بعــد تعهــد العراق 
وقازاخســتان، خــالل اجتماع 
يوم  ألوبــك+  تابعــة  لجنــة  ل
اخلميس، بتحســني التزامهما 
بخفــض اإلمــدادات. ويعنــي 
التي تطبقها  القيــود  أن  ذلك 
املصــدرة  البلــدان  نظمــة  م
ما  إطار  وحلفاؤها، في  لبترول  ل
يُعرف باســم مجموعة أوبك+، 

قد ترتفع في متوز.
اخلــام  مخزونــات  بلغــت  و
األمريكية مســتوى قياســيا 
جديــدا هــذا األســبوع، لكن 

مخزونات الوقود انخفضت.
وبحســب بيانات من شــركة 
خدمات الطاقة بيكر هيوز تعود 
انخفض عدد   ،1940 العام  لى  إ

العاملة  والغاز  النفط  فارات  ح
في الواليات املتحدة، وهو مؤشر 
اإلنتاج،  مبكر على مســتقبل 
قياســي  منخفض  ملســتوى 
التوالي،  على  السابع  لألسبوع 
إذ تراجع مبقدار 13 إلى 266 هذا 

األسبوع
وأغلقت أســعار النفط، امس 
الســبت، علــى ارتفــاع خالل 
ومد وجزر شــهدتها األســعار 
األسبوع املاضي بفعل استمرار 
انتشــار فايروس كورونا تقابله 
بها  قامت  التــي  التخفيضات 

منظمة اوبك+.
وأغلقــت عقــود برنــت على 
الى  ليصل   1.08% بلــغ  ارتفاع 
ارتفع  فــي حــني  دوالر،   41.96
اخلام األميركي ايضا ليصل الى 

39.47 دوالر بارتفاع بلغ 1.57%.
الســابقة  املكاســب  وجاءت 
خالل اجللسة بعد تعهد العراق 
اجتماع  خــالل  وقازاخســتان، 
يوم  ألوبــك+  تابعــة  للجنــة 
اخلميس، بتحســني التزامهما 
بخفــض اإلمــدادات. ويعنــي 
التي تطبقها  القيــود  أن  ذلك 
املصــدرة  البلــدان  منظمــة 
ما  إطار  وحلفاؤها، في  للبترول 
يُعرف باســم مجموعة أوبك+، 

قد ترتفع في متوز.
خــالل  األســعار  وشــهدت 
األســبوع املاضي مــد وجزر اال 
انها بقت قريبــة من 40 دوالراً، 
من  مخاوف  خلفية  على  وذلك 
انتشــار فايروس  أن اســتمرار 
في  وخاصة  املســتجد  كورونا 

الواليات املتحدة التي قد يقوض 
التعافي االقتصادي فيها.

وقال فيل فلــني، كبير محللي 
ســوق النفط أعتقد أن السعر 
كان ســيصبح أعلى بكثير لو 
لم تكن هذه اخملاوف من فايروس 
اوبك  التزام  مع  وخاصة  كورونا 

خلفض االنتاج.
فــي الســياق، نقلــت وكالة 
وزير  عــن  الروســية  اإلعــالم 
ألكســندر  الروســي  الطاقة 
نوفاك قوله امس السبت إنه ال 
يتوقع عودة الطلب على النفط 
ملســتويات ما قبل األزمة قبل 

2021 على األقل.
وقــال نوفــاك إن الطلــب على 
النفــط قد يصل ملســتويات ما 

قبل األزمة خالل عامني أو ثالثة.

الصباح اجلديد - وكاالت:
أعلنــت وزارة العمــل األميركيــة أن 
عــدد العمــال الذين مت تســريحهم 
مؤقتا بسبب تفشــي فيروس كورونا 
املستجد جتاوز 42 مليوناً، مع انضمام 
املاضي  األسبوع  شخص  مليون   1,87
إلى طالبي إعانات البطالة، وفق وزارة 

العمل.
وتشــير البيانات إلى أن عدد الطلبات 
املنتهي  املقدمة في األسبوع  اجلديدة 
في 30 مايو أســوأ قليــال من املتوقع، 
ولكن أقل بنحو 249 ألفاً من األسبوع 
أن عمليات  إلى  الســابق، مما يشــير 

التسريح غير املسبوقة تتباطأ.
وأكــد املســؤول في مركز دراســات 
امليزانية وأولويات السياســات، جاريد 
برنســتني، أن هذه األرقام تشــير إلى 
تباطؤ اآلثار الســيئة جلائحة كورونا، 
لكنها ال تقدم أي مؤشــرات إيجابية 
الواليات  العمل في  على حتسن سوق 

املتحدة.
ارتفــع  أخــرى،  جهــة  مــن 
الذي  عليها،  معدل البطالة املؤمــن 
يشــير إلى عــدد األشــخاص الذين 
يتلقون إعانات بالفعل، بنصف نقطة 
إلى 14,8باملئة في األســبوع املنتهي 

في 23 مايو، مع 21,5 مليون شــخص 
يتلقون إعانات.

وتؤكــد األرقــام أن عــددًا أقــل من 
األشخاص يعودون إلى العمل بعد أن 
أظهر تقرير األسبوع املاضي انخفاض 
يتلقون  الذيــن  معــدل األشــخاص 
إعانات، رمبا حتت الســماح للشركات 
بإعادة فتح أبوابها في بعض الواليات.

وأضاف برنستني أن من املرجح أن يكون 
مبســتوى  الوطنية  البطالة  معــدل 
20 باملئــة أو أعلى من ذلك، أي ضعف 
املعدل في ذروة الركود الكبير، على أن 
تستغرق العودة إلى العمالة الكاملة 

سنوات عدة.
وتأتي البيانات احلكومية األســبوعية 
قبــل تقرير البطالة الشــهري لوزارة 
العمــل املقرر صــدوره اجلمعة، حيث 
يتوقــع أن يســجل معــدل البطالة 
املســجل ارتفاعا عــن أبريل حني بلغ 

14,7باملئة.
وقــدم 1.5 مليــون أميركــي طلبات 
للحصول على إعانات بطالة األسبوع 
املاضــي، وفق ما أعلنــت وزارة العمل 
اإلجمالي  العــدد  ليرتفع  اخلميــس، 
مت تسريحهم من  الذين  لألشــخاص 
بســبب  مؤقتا،  األقل  علــى  العمل، 

مليون   45.7 إلــى  كوفيد19-  جائحة 
شــخص. ويظهــر عــدد الطلبــات 
اجلديدة ارتفاعــا مفاجئا، فيما تظهر 
األشــخاص  معدل  أرقام البطالة أن 
الذين ما زالوا يتلقــون إعانات اعتبارا 
مــن األســبوع املنتهي فــي 6 يونيو، 
بقيت دون تغّير، بنســبة 14.1 باملئة، 
مع 20.5 مليون شــخص يتلقون هذه 
اإلعانــات. وإضافة إلى ذلك، قدم أكثر 
من 760 ألف شــخص فــي 46 والية 
املاضي، طلبات  اعتبارا من األســبوع 
للحصول على إعانات بطالة، في إطار 
برنامج يشمل أشخاصا غير معنيني 

عادة بهذه اإلعانات، وفق وزارة العمل.
وقالــت روبيال فاروقي، من مؤسســة 
هــاي فريكوينســي إيكونوميكــس 
ألبحاث االقتصاد، إن التقرير األسبوعي 
يعكس صــورة متباينة عن وضع أكبر 

اقتصاد في العالم.
وأوضحــت أن »التراجع املســتمر في 
ورغم كونه  الثاني  لألسبوع  الطلبات 
ويؤشــر على بعض  طفيفا، مشجع 
التوظيفات أو إعــادة التوظيف.. لكن 
العمال  لتســريح  املرتفعة  الوتيــرة 
تؤشر إلى صعوبات مستمرة في سوق 

العمل«.

طلبات جديدة إلعانات البطالة في الواليات المتحدة

42 مليون عاطل عن العمل في أميركا بسبب كورونا

تواصل شركة بتروناس املاليزية 
وتطهيــر  تعفيــر  بحمــالت 
كبرى للقــرى في محافظة ذي 
قــار ومنها تلك التــي انهتها 
مؤخــرا فــي قضــاء الرفاعي 
كتدابيــر  احملافظــة  شــمال 
من  للحد  ووقائيــة  احترازيــة 
العائــالت  إصابــة  مخاطــر 
.)coved-19( بفايروس كورونــا 

وقال بيان للشركة، ان بتروناس 
شركة  مع  والتعاون  بالتنسيق 
نفط ذي قــار  قامت بحملتها 
تعفير وتعقيم القرى، مؤكدة مت 
والتطهير  التعقيم  مواد  توزيع 
الى ٨٠٠ عائلة الى جانب توزيع 
الكمامات والقفــازات الطبية 
الصحية  الوقاية  ومستلزمات 

الى مستشفى الرفاعي.

الصباح الجديد - وكاالت:
مشــهد يذكــر باحلــرب األهليــة 
اللبنانية، عندما كان الناس يقفون 
في طوابيــر طويلة لشــراء ربطة 
خبز واحدة، لكــن اليوم تنتظر هذه 
احلشود ساعات عدة للحصول على 

دوالرات قليلة.
الصيرفــة  محــال  وتشــهد 
في لبنان ازدحامــا غيــر مســبوق 
بسبب تهافت املواطنني على شراء 
الدوالر وفق تسعيرة حددها مصرف 
لبنان. ويعكــس تهافت الناس على 
الدوالر عمــق األزمة االقتصادية في 

البالد.
وقــال أحــد املواطنــني: »هــذا ذل 
للشــعب.. ملــاذا؟ أ ال يكفي اجلوع 
ملاذا  والبطالــة؟  والتعتير  والفقــر 

سنذل عند الصرافني؟ ملاذا؟«
وحــدد املصــرف املركــزي ســعر 
لبنانية  ليرة   3900 صرف الدوالر في 
مقابل الدوالر الواحد، مشترطا على 
من يريد شــراءها إبراز مســتندات 
تثبت  املعتمدين  للصرافــني  وأوراق 
األقصى  احلد  ليبلــغ  إليها.  احلاجة 

للمبلغ 200 دوالر فقط.
وذكر مواطن آخــر »أنا عندي 5000 
دوالر فــي البنك يحجــزون عليها.. 
نريــد أموالنا وال نريــد ال بنك وال أي 
شيء آخر.. نأتي إلى هنا حتى نذل.. 

ليس هناك ذل أكبر من هذا«.
وقــال مصادر اخبارية إن »مشــهد 
االقتصادية  يعكس األزمة  الطوابير 
مضيفــا  للبنــان«،  الكبيــرة 
»في السوق السوداء تخطى الدوالر 

الواحــد 5000 آالف ليــرة لبنانية.. 
عدد كبير من األشخاص يستغلون 
حاجة املواطنني الكبيرة في الدوالر، 
حيث يشترون العملة األميركية من 
بيعها  يعيدون  ثم  الصيرفة  محال  
في السوق السوداء بضعف الثمن«.
ويقول اقتصاديون إن خطة احلكومة 
التي قضت بضخ الدوالر في السوق 
املركزي للجم  قبل املصــرف  مــن 
ارتفاع سعره أمام الليرة لن تصمد 

طويال.
املوازية  الســوق  أن  إلى  ويشــيرون 
تنشط بشكل غير مسبوق، وسط 
تســاؤالت عن اختفاء الدوالرات في 
األســواق وعالقتهــا بتهريبها إلى 
ســوريا أو بتجميعها من قبل كبار 

التجار وبعض األحزاب.

ويدعــم مصــرف لبنان اســتيراد 
بالدوالر  القمح واألدويــة واحملروقات 
األميركي، ويخشــى من اســتنفاذ 
ما تبقى مــن العمالت الصعبة في 
املصــرف بفعل سياســات توصف 

بغير املدروسة.
ويضــاف إليهــا إفــالس الدولــة 
واســتدانتها األموال مــن املصرف 
لتغطية نفقاتها املكدسة لتسيير 

أمورها.
التي  اخلطط  ويوضح محللــون أن 
االرتباك  تعكس  احلكومة  تعتمدها 
الكبيــر فــي إدارة األزمــة، فقانون 
قيصر وشح الدوالر وارتفاع األسعار 
ترسم  التهريب، مؤشرات  وعمليات 
صورة شــديدة القتامــة للمرحلة 

املقبلة.

 من بينها قضاء الرفاعي شمال المحافظة 

شركة بتروناس تواصل حمالتها 
تعفير وتعقيم قرى في ذي قار 

طوابير »الدوالر« تحاصر لبنان

وزير النفط: نعمل على زيادة اإليرادات المالية 
ووضعنا خططًا الستثمار الغاز

وضع خطط طموحة 
إليقاف حرق الغاز 
خالل سنوات قليلة 

واستثماره«، ماضيًا 
إلى القول »نعمل على 
تطوير قطاع التصفية 

وتحسين نوعيته، من 
خالل افتتاح مصاف، 
إضافة إلى وحدات 

إنتاجية جديدة
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خام برنت يتجاوز 40 دوالرًا
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آنا بورشفسكايا*

على الرغم من الصعوبات الداخلية 
وباء  بسبب  روســيا  تواجهها  التي 
دأبت بشكل  أنها  إّل   ،»-19 »كوفيد 
املاضية  القليلة  ثابت خالل األشهر 
على تعزيز وجودها العســكري في 
سوريا وليبيا وشــرق البحر األبيض 
املتوســط ككل، في خطوة جنمت 
جزئيــاً عــن التطــورات األخيرة، ل 
سيما التوســع العسكري التركي. 
وكان احملــرك لهذه اخلطوة جزئياً هو 
موقع موســكو احلالي في ســوريا 
والسنوات التي أمضتها في توسيع 
نفوذها بصمٍت في ليبيا حيث يعمل 
الروس مع الشــركات  املتعاقــدون 
املتعاقدون  )أو  اخلاصة  العســكرية 
العســكريون من القطــاع اخلاص( 
رمبا منذ عام 2018. وتكمن املصالح 
املدى  علــى  للكرملني  الرئيســية 
الطويل في مواجهة احلصار الغربي 
املتصــوَّر من خالل توســيع الوجود 
الروسي  والعســكري  السياســي 
وترســيخه على اجلهة اجلنوبية من 
منطقة »حلف شــمال األطلسي« 

)»الناتو«(.

أنشطة في سوريا وليبيا
في األيام األولى من تفشــي الوباء 
العاملي في أواخر آذار/مارس، أرسلت 
موسكو سيارات إسعاف عسكرية 
إلى ســوريا في بادرة دعم لبشــار 
األســد، ثــم عملت في األســابيع 
قدمها  ترسيخ موطئ  على  التالية 
في منطقة شمال شرق سوريا التي 
يســيطر عليها األكراد. وخالل هذه 
الفترة، نشــرت الصحافة الروسية 
سلســلة موجــزة مــن املقــالت 
معظمها  صــدر  لألســد،  الناقدة 
عن وكالــة األنبــاء الفيدرالية »ريا 
األوليغارشــي  ميلكها  التــي  فان« 
السيء السمعة يفغيني بريغوزين، 
املســؤول أيضاً عن إدارة الشــركة 
»مجموعة  اخلاصــة  العســكرية 
فاغنــر« الغامضــة. ولكــن مهما 
للحملة  التكتيكية  الرسالة  كانت 
اإلعالمية لـ »ريا فان«، إّل أن وسائل 
اإلعــالم التابعــة للدولة لــم تُِعد 
نشــر هذه املقالت، كمــا لم يغّير 
الــروس خطابهم عن  املســؤولون 
األســد أو الغرب )بصرف النظر عن 
دمشــق  من  املفترض  اســتيائهم 
على انفراد(. وعلى العكس من ذلك، 
للدولة  التابعة  الصحافــة  كّثفت 
املعادي ألمريكا، وشــددت  خطابها 
على أن موسكو ل تتخلى عن سوريا 
على الرغم من محــاولت التفرقة 

بينهما.
ومنــذ بدايــة التدخل العســكري 
الروسي عام 2015، سيطرت روسيا 
نشــر  عبر  الســورية  األجواء  على 
الدخول/منع  حظر  أســلحة  نظام 
الوصــول تضّمنــت صواريخ أرض-

جــو من نــوع »أس400-«، وصواريخ 
باليســتية تكتيكيــة، وصواريــخ 
موّجهة، وصواريخ موجهة متطورة 
مضادة للســفن ومعــدات حربية 
إلكترونية. ووفر األســطول الروسي 

الشرق أوســطي الدعم أيضاً. وفي 
عدة  روسيا  أضافت  املاضي،  الشهر 
ســفن حربية إلى هذا املسرح، من 
بينها الطراد الصاروخي »موسكفا« 
- الــذي أطلق عليــه »الناتو« لقب 
»قاتل احلامــالت«، لدعم قوٍة تتألف 
أصالً من عشر سفن في األقل مزودة 

بصواريخ قوية من نوع »كاليبر«.
وحيــث أن القوات الروســية كانت 
قد دخلت الرقــة بعد إعالن الرئيس 
ترامب عن انسحاب الوليات املتحدة 
من ســوريا فــي أواخر عــام 2019، 
أفــادت بعض التقارير أن موســكو 
تعمل فــي األســابيع األخيرة على 
إنشاء قاعدة جوية في تلك احملافظة 
اجليش  مــع  بالتعاون  لتشــغيلها 
الســوري. ومن احملتمل أن تســاعد 
هذه القاعدة روســيا على رد توّسع 
تركيــا اجملاورة وتعزيــز مكانتها في 
البالد، ومســاعدة األسد. وفي هذا 
اإلطار، طلب فالدميير بوتني من وزيرَي 
أيار/مايو  أواخر  الدفاع واخلارجية في 
التفاوض مع دمشــق بشــأن نقل 
املزيد من إمكانيات الوصول البحري 
والعقــارات إلــى ســيطرة القوات 
في  وذلك  الروســية،  العســكرية 
نطاق التفاقيتني احلاليتني طرطوس 

وحميميم.
فضالً عن ذلك، ل يزال األســد يعتبر 
محافظة إدلــب العائق األخير أمام 
اســتعادة الســيطرة على سوريا، 
ولــذا أرســلت موســكو نحو 12 
»ميغ29-«  نوع  من  متطورة  مقاتلة 
إلى حميميم اجملاورة لدعم جيشه. 
وأفادت بعض التقارير أنها سمحت 
للقوات اإليرانية باســتخدام مطار 
أن  بعــد  العســكري  حميميــم 
اســتهدفتها إســرائيل في أماكن 

أخرى في سوريا.
إضافــة إلى ذلــك، كانت ســوريا 
للعمليات  انطــالق  نقطــة  مبثابة 
والتي شملت  ليبيا،  في  الروســية 
للمتعاقدين  دعماً  الطائرات  نشــر 
مع الشــركات العسكرية اخلاصة. 
وحتــارب »مجموعــة فاغنــر« منذ 
شــهور في املنطقــة الغربية من 
ليبيا لدعم خليفة حفتر والتصدي 
الوفاق  التي تدعم »حكومة  لتركيا 
الوطني« املعادية. وقد جلأت بانتظام 
إلى اســتعمال تكتيكات سرية في 
للجيش  ووفقاً   - اجلويــة  تغطيتها 
14 طائرة من  األمريكــي، ظهــرت 
و«ســوخوي24-«  »ميــغ29-«  نوع 
وكانــت جميع  املنطقة  تلــك  في 
مطليــة  التعريفيــة  عالماتهــا 
إلخفائها. وفي كانــون الثاني/يناير، 
نقلت روســيا جواً مئات املتعاقدين 
مع الشركات العســكرية اخلاصة، 
على األرجــح على خطوط »أجنحة 
الشــام للطيــران« - من دمشــق 
إلى بنغازي. وأشــار احمللل الروســي 
ســيرغي ســوخانكني إلى أن عدد 
القطاع  العسكريني من  املتعاقدين 
اخلــاص املدعومني من الكرملني في 
ليبيا قــد يكون أقل من عددهم في 
ســوريا، إل أن بعضهــم قد يتمتع 
مبهــارات أكثر تطوراً )على ســبيل 
املثــال، الطيارين واملدربــني(. ووفقاً 
لتقرير شــبكة »سي أن أن« الصادر 
فــي 9 حزيران/يونيو، ل يــزال هؤلء 
موجودين  العســكريون  املتعاقدون 
دعم  عمليات  »وينّفــذون  ليبيا  في 
مكثفــة تشــمل صواريــخ أرض-

جو«. كما أشــار التقريــر إلى أنهم 
»بدأوا بتجربــة البراميل املتفجرة«، 
في خطــوٍة تذّكر بشــكل مخيف 

بالتكتيك املســتخدم لقتل عدد ل 
يحصى من املدنيني السوريني.

ر عدوان غربي ُمتصوَّ
مــا تــزال روســيا تصيــغ رؤيتها 
وعملياتها - مبا فــي ذلك تعزيزاتها 
الراهنة في البحر األبيض املتوسط 
- انطالقاً من قناعتها الراسخة بأن 
الغرب ينتهج اســتراتيجية تطويق 
إحاطة  ففي جلســٍة  ومحاصــرة. 
فــي 1 حزيران/يونيو، ســّلط رئيس 
قسم العمليات الرئيسي في هيئة 
سيرغي  الروســية،  العامة  األركان 
»الزيادة  علــى  الضوء  رودســكوي، 
الكبيرة« في عدد أنشــطة التدريب 
»الناتــو« على طول  القتالي حللف 
حــدوده، من البلطيق إلــى القوقاز 
وكامشــاتكا واملنطقــة القطبية 
الشــمالية. وزعم أن هذه األعمال - 
 »20 أوروبا  وخاصة تدريب »ديفندر - 
- »موّجهــة بوضوح ضد روســيا«. 
وأشار إلى زيادة »حادة« في األنشطة 
أيضاً،  األمريكية  واجلويــة  البحرية 
حيــث قــال إن »الوليــات املتحدة 
وحلفاءهــا الذيــن يتســّترون وراء 
تهديــٍد مفتــرض بوجــود »عدوان 
روسي« يواصلون تدمير نظام األمن 
القائــم في أوروبــا«. كما تضمنت 
قائمة شــكاوى رودسكوي، طائرات 
دورية مــن طراز »بوســايدن بي8-« 
تابعة للبحرية األمريكية، والتي قال 
»تقترب بشــكل منهجي من  إنها 
في  الروسية  العســكرية  القواعد 

حميميم وطرطوس«.
أما املشــكلة األعمــق التي تقوم 
عليها رواية موســكو احملّرفة، فهي 
أن نظرتهــا إلــى األمــن ل تتوافق 
الرغم  الغربيــة. وعلى  الروايات  مع 

مــن أن حلف »الناتــو« هو منظمة 
الكرملني  أن  إّل  أمنيــة جماعيــة، 
يعتبر أن الوليات املتحدة هي القوة 
املسيطرة عليه. وبالفعل، من وجهة 
نظر بوتني، هناك قلة من الدول التي 
تنعم بســيادة فعلية؛ ومن املعروف 
عنه أنه قال ذات مرة للرئيس جورج 
دبليو بوش إّن أوكرانيا ليســت دولة 

حقيقية.

حظر الدخول/منع الوصول 
الروسي في ليبيا؟

بالنظــر إلى أن إرســال موســكو 
مــن  العســكريني  للمتعاقديــن 
القطــاع اخلــاص إلى ليبيــا يذّكر 
في  استخدمتها  التي  بالتكتيكات 
ســوريا قبل عام 2015، فقد تسعى 
في النهاية إلى تكرار اســتراتيجية 
الوصول« هناك  الدخول/منع  »حظر 
أيضاً. وكما قال قائد القوات اجلوية 
األمريكية في أوروبا وأفريقيا اجلنرال 
أيار/مايو،  أواخر  في  هاريغان  جيفري 
»إذا اســتولت روســيا على قاعدة 
عســكرية فــي الســاحل الليبي، 
فستكون خطوتها املنطقية التالية 
نشر منظومة أسلحة طويلة املدى 

حلظر الدخول/منع الوصول«.
وهناك تداعيــات كثيرة تترتب على 
مثل هــذا الســيناريو. فمن جهة، 
ميكــن إلحداهــا أن متنح موســكو 
ميــزة جغرافية اســتراتيجية على 
الردع  »الناتــو« من خــالل  حلــف 
القسري، فتزيد بذلك من استعراض 
القوة الروســية وتعّقــد العمليات 
نطاٍق  علــى  الغربية  العســكرية 
أوســع. وســبق أن حــدث ذلك في 
املناورة  حرية  أصبحت  سوريا، حيث 
لــدى »الناتو« أكثــر محدودية في 

الوقــت احلالي وأصبح التشــويش 
اإللكتروني شائعاً. كما ميكن للوجود 
العسكري الروسي املتزايد أن يُبقي 
املّيزة اجلويــة والبحرية لتركيا حتت 
الســيطرة، ومينع الدول األخرى من 
الوصول إلــى موارد الطاقة الليبية، 
ويعيــق اجلهود األمريكيــة لتنفيذ 
عمليــات مكافحة اإلرهــاب هناك 
أو التنســيق مع »حكومــة الوفاق 

الوطني«.
ومــع ذلــك، قــد يشــكل نشــر 
منظومة أســلحة »حظر الدخول/
منع الوصول« خطوًة رئيســية في 
علماً  اخلارجية،  العسكرية  احلمالت 
بأن موقف موسكو في ليبيا أضعف 
نســبياً مــن موقعها في ســوريا. 
فاحلكومــة الليبيــة املعتــرف بها 
]دولياً[، بخالف نظام األسد، لم تدُع 
روســيا أبداً إلى دخــول البالد، األمر 
الذي اضطر بوتني إلــى اللجوء إلى 
الســرية. كما  العمليات  املزيد من 
تواجه موســكو معارضة أشد في 
ليبيا. فاملساعدة التي قدمتها أنقرة 
املوازين في ســاحة  قلبــت  مؤخراً 
الوفاق  »حكومة  لصالــح  املعركة 
الوطني«، في حني يستلزم التصدي 
قيام  التركية  للبحريــة  بفعاليــة 
روســيا بنشــر أنظمة بعيدة املدى 
)على سبيل املثال، سلسلة صواريخ 
»إس.إس.ســي«.  كروز مــن طــراز 

)»SSC«( التي تطلق من األرض(.
وفــي املاضي، متّكنت موســكو من 
الرئيس  نفوذهــا على  احلفاظ على 
أردوغــان،  رجــب طيــب  التركــي 
واســتخدمت خطــر تدّفــق املزيد 
من الالجئــني الســوريني من إدلب 
للضغط عليــه. ولكن في النهاية، 
ل بوتــني ول أردوغان يريدان مواجهة 

مباشرة، بل يواصالن التعاون عندما 
يكون ذلك ممكنــاً ويبرمان صفقات 
ظرفية. كما أن موســكو ليســت 
متمّســكة بحفتر بقدر متّســكها 
باألســد، لذلك ميكن أن تتخلى عنه 
إذا تعاظم الضغط عليها من تركيا 

أو جهات فاعلة أخرى.
اخلامتة

اإلمبريالية ول  لم تنجــح روســيا 
روسيا السوفياتية في كسب مركٍز 
حيوي اســتراتيجي في شرق البحر 
األبيــض املتوســط أو تغيير ميزان 
ولكن كلتاهما  املنطقة،  القوى في 
لم تتواَن عن احملاولة مــراراً وتكراراً. 
وعندما نشرت البحرية السوفياتية 
أســطولها اخلامس فــي املنطقة، 
كانت لها األفضليــة على الوليات 
املتحدة من عدة نواٍح حتى منتصف 
املنطلق،  هــذا  ومن  الثمانينيــات. 
تُعتبر مطامح بوتني عميقة اجلذور، 
وتشكل مكافحة مساعي الحتواء 
الغربيــة الدافع األعمــق ألعماله، 
باإلضافة إلــى التوترات الفورية مع 

تركيا.
وهكــذا، في حني أن موســكو في 
موقف صعب فــي الوقت احلالي، ل 
التفكير  املتحدة  الوليات  على  يزال 
بشكل اســتراتيجي في األنشطة 
الروســية في املنطقة. فالعمليات 
الســرية فــي ليبيا لــن تتوقف ما 
لم تبــذل الوليات املتحــدة جهوداً 
منّسقة للحد من أعمال املتعاقدين 
 - اخلاص  القطاع  من  العســكريني 
وبالقوة إذا لــزم األمر - وتتولى الدور 
القيادي إلنهــاء املرحلة األخيرة من 
احلرب األهلية. وعلــى الرغم من أن 
أرض-جو  الصواريخ  أنظمــة  إدخال 
إلى ليبيا قد يشكل خطوة رئيسية 
اللوجســتية  الناحية  من  وصعبة 
على روسيا، إل أن مثل هذه اخلطوة 
ليســت غير قابلة للتصــّور نظراً 
ألعمال الكرملني في سوريا. وبوسع 
روسيا أن تختلق سبب دفاعي للقيام 
املثال، حلماية  بذلك - على ســبيل 
موظفيها املســؤولني عــن صيانة 
الطائرات داخل ليبيا. وبالفعل اّدعت 
قيامها بنشر منظومات »أس400-« 

في سوريا ألسباب دفاعية.
ومبعنًى آخر، إنها لعبة طويلة األمد، 
النفوذ  روســيا لكسب  وستسعى 
عبر استغالل كافة األطراف واحلفاظ 
مبســتوًى  الســتقرار  انعدام  على 
. وقبــل أن تضم موســكو  متــدنٍّ
شــبه جزيرة القرم من أوكرانيا إلى 
أراضيهــا، نشــرت أولً معلومــات 
مظللة وانخرطت في أعمال خفية، 
ثم وضعت العالم أمام األمر الواقع. 
وقــد اتبعت نهجاً مشــابهاً طوال 
سنوات في ســوريا قبل أن تتدخل 
فيها علناً، ولــم تُعلن عن حملتها 
املوالية لألســد إل عندما شــعرت 
بالثقة بأنها لن تواجه أي معارضة. 
ول ميكن للغرب اخملاطــرة بأمر واقع 
آخر لســنوات مقبلة، ســيما في 
منطقة شــرق البحر املتوسط ذات 

األهمية الستراتيجية.

* زميلة أقدم في معهد واشنطن.
معهد واشنطن

رجب أبو سرية*

الرئيس  رأس  فــوق  املصائب  تتوالى 
احلــزب  املرشــح عــن  األميركــي 
اجلمهــوري في انتخابات الرئاســة 
التي من املقرر أن جتــري في الثالث 
من تشــرين الثاني القــادم، وآخرها 
الكتاب الذي أعده مستشــار األمن 
القومي السابق جون بولتون، والذي 
ينوي طباعته بعد أيام، ويحتوي على 
معلومــات تضر بســمعة ومكانة 
ترامــب، منهــا طلبه مــن الرئيس 
الصيني قبل عام مســاعدته على 

الفوز في النتخابات القادمة.
وهــذا يعني مزيداً مــن الصعوبات 
أمــام حملة إعادة انتخــاب ترامب، 
الدميقراطي  خصمــه  مواجهة  في 
جو بايدن، ويزيد من احتمالت فشل 
الرئيس في البقــاء بالبيت األبيض 
لولية ثانية، مبا ينعكس على مجمل 
الوليات  الدوليــة مــع  العالقــات 
املتحدة، ومنهــا، بل وفي مقدمتها 
عالقتها مع إســرائيل، أو مبعنى أدق 
سياســاتها جتاه سياسة احلكومة 
اإلسرائيلية اليمينية، ذلك أن خروج 
ترامــب من البيت األبيض ســيضر 
نتنياهو  بنيامــني  مبكانــة  كثيــراً 
ومعه  احلكومة  ومبستقبله كرئيس 

اليمني بأكمله.
يزيد  ترامب  أمــام  الصعوبات  تتابع 
من حاجته إلى العتماد على تنفيذ 
صفقته في الشــرق األوسط، وتزيد 
مــن حاجتــه لنتنياهو الــذي كان 
هو قد ســاعده في البقاء كرئيس 
الصفقة  تلك  بإعالنــه  للحكومة، 

أولً، ثم بالضغط على بيني غانتس 
لتشكيل احلكومة بني الرجلني على 
قاعدة التفاق علــى تلك الصفقة، 
التي يعــزز تنفيذها من قوة اليمني 
وقد  إســرائيل،  داخل  اإلســرائيلي 
بدأ انعــكاس جناح نتنياهو في جتاوز 
عقبة غانتس في ازدياد قوة الليكود 
في استطالعات الرأي، فيما لو جرت 

انتخابات إسرائيلية اآلن.
نتنياهو  وهذا يفسر استمرار إصرار 
على الشــروع بتطبيق الضم، رغم 
املعارضة الدولية، لكن وضع العالم 
واملنطقــة أمام مفترق طرق ل ميكن 
الرجعة عنه، يعني بأن سيناريوهات 
عــدة، تتشــكل اآلن فــي الفضاء 
السياسي املتلبد، فيما يخص ملف 
الصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي، أي 
أن التهديد بقــرار الضم، لن ينتهي 
بالضرورة بنتيجة الضربة القاضية، 
أي مبا هو معلن وفق اخلرائط املعدة، 
بضــم %30 من مســاحة الضفة 
املستوطنات  تشــمل كل  الغربية، 
والطرق الواصلة فيما بينها، وشمال 

البحر امليت، أو األغوار.
لذا فإن ما يجــري تداوله حالياً، هو 
حديــث إســرائيلي عن ضــم على 
بــدأ الحتاد األوروبي  مرحلتني، فيما 
يتحدث عن مفاوضات فلسطينية/

إســرائيلية، بالتوافق مــع الوليات 
املتحــدة، التــي تفضــل أن يجري 
احلديث عن صفقة ترامب، وليس عن 
أحد أهم بنودها وهــو الضم، كما 
يفضل نتنياهو، وهذا هامش صغير 
في اخلالف بني احلليفني، اإلسرائيلي 
واألميركــي، ســببه أن كالً منهما 
يبحث عمــا يعزز قوتــه الداخلية 

ويبقــي على حظوظــه بالبقاء في 
احلكم.

السياســية  املعركة  فــإن  وهكذا 
الدائــرة منذ مطلع العــام، أي منذ 
حلظة إعالن الصفقــة، ورمبا قبلها، 
منذ بــدء احلديث عــن إعدادها، ما 
زالــت قائمة، بل ومســتعرة، وهي 
تقترب من حلظة احلســم خالل أيام 
الزمن  بأن عامل  يبدو  معدودة، وهنا 

واملراهنــات على مســتقبل ترامب 
أشــهر  خالل  والعالم،  واملنطقــة 
قادمة، ســيكون له كلمة الفصل، 
فإســرائيل ونتنياهو يريان في هذه 
تاريخيــة لن  اللحظــة مناســبة 
تتكــرر مع تزايد احتمــالت مغادرة 
األبيــض، لذا فإنهما  ترامب للبيت 
لن يفّوتاهــا دون إجناز، أقله مترير قرار 
تطبيــق القانون اإلســرائيلي على 

املســتوطنات، مبا يعنــي ضم 10% 
من مســاحة الضفة الغربية، وهي 
املرحلــة األولى، بعد أن أشــيع بأن 
نتنياهــو ينوي تنفيذ الصفقة على 
مرحلتني، ليتجنــب الرفض األردني 

الناجم عن ضم يشمل األغوار.
لكن حتى مثل هذا القرار ســيحول 
دون فتــح الباب ملفاوضات جتري حتت 
حد ســيف الضم، أو ضمــن إطار 

الصفقة، لذا فإنه ما لم يتم إعالن 
أوروبي صريح، بإجبار إســرائيل على 
قبول التفاوض دون شــروط، أي دون 
إعالن جزئــي أو كلــي للضم، فلن 
واإلجبار  تكون هنــاك مفاوضــات، 
يعني أن تــرى إســرائيل جدية في 
أن أي  املوقف األوروبــي، وتتأكد من 
قرار ينتهك القانون الدولي سيقابل 
بإجــراءات عقابية، منهــا العتراف 

بدولة فلسطني ضمن حدود 67.
لكــن حتــى هــذا يعني بــأن باب 
التفــاوض لو فتح، فإنه ســينفتح 
في ظل نقل السفارة األميركية إلى 
القــدس، لكن رعايــة دولية رباعية 
ميكنها أن تتجاوز هذه املعضلة، وفي 
كل األحــوال، فإن التفاوض في حال 
انطلقــت عجلته، فإنه ســيفرض 
مرونة أكبر على اجلانب الفلسطيني 
أن يبديها، مرونــة تتجاوز تلك التي 
كان عليهــا املوقف الفلســطيني 

قبل سنوات.
تراهن  الفلســطينية  القيادة  لعل 
على خروج ترامب من البيت األبيض، 
بعد أن فشــلت املراهنة على خروج 
نتنياهو، من مكتب رئيس احلكومة، 
لكن »حنكــة« نتنياهو تتيح له أن 
يظفر من األوروبيني خاصة مبكسب 
جدي، مقابل أن يؤجل إعالن الضم، 
رمبا يكون ذلك من خالل حتديد زمني 
مدته ثالثة أشــهر، أي قبل مغادرة 
اإلدارة  محفــل  لترامب  محتملــة 
األميركية، للتوصل إلى حل يتضمن 
ضم املستوطنات، بـ %10 من األرض 
ولو ضمــن تبادل أراض، وهذا يضمن 
إلسرائيل دولة فلسطينية ضعيفة 
التواصــل اجلغرافــي، كذلك قبول 

سيطرة أمنية في األغوار.
أي أن إســرائيل ورغــم املعارضــة 
الدولية الشــديدة لنيتها في ضم 
أجزاء واســعة من الضفة الغربية، 
باتت في موقف تفاوضي قوي، يحتاج 
ليس فقــط إلى صمود سياســي 
دبلوماسي  كفاح  والى  فلسطيني، 
ناجــح، بل إلــى مقاومة شــعبية 
أيضا على األرض، مدخلها مواجهة 
على  املســتوطنني  وتعديات  عربدة 
أمــالك وأرواح وحقــوق املواطنــني 

الفلسطينيني .
فيما يتضح متامــا بأن الصفقة قد 
فتحت الباب واسعا، للتهديد بقرار 
الضــم، لتحقيق احــدى نتيجتني: 
إما الضم الفعلــي، أو فتح األبواب 
املغلقــة العديدة التي كانت تواجه 
نتنياهو وترامب معاً، ومنها بالطبع 
الفلســطينية/ املفاوضات  بوابــة 
متوقفة  كانت  التي  اإلســرائيلية، 
بســبب إصرار الطرف الفلسطيني 
ســقفها،  وحتديد  مرجعتيها  على 
كذلــك جملة من الشــروط، منها 

إطالق سراح املعتقلني.
كذلــك جتاوز الفشــل في إنشــاء 
التحالف األمني العربي/اإلسرائيلي، 
أو ما ســبق وأن وصفــه البعض بـ 
األوســط، مشكالً  الشــرق  »ناتو« 
من إســرائيل ودول اخلليج مع مصر 
واألردن ضد إيران، والذي فشــل حتى  
اآلن بســبب عرقلــة صفقة القرن، 
بعد مؤمتر املنامة قبل عام، ول ينجح 
حديــث نتنياهــو مبنجــز التطبيع 

للتعويض عن ذلك الفشل.

* جريدة االيام الفلسطينية

منطلقة من عقدة تطويقها ومحاصرتها....

روسيا تكرر نشاطاتها العسكرية ايام االتحاد السوفيتي في شرق المتوسط

قرار الضم لفتح األبواب المغلقة
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ثقافةدراسة 8
دراسة

اصدار

تشكيل

النشوة بالعالم وهو ينشطر، ويكشف عن 
جوهره في الكلمة، »أقول«، ســر الشــاعر 
الذي يذيب ما يحيطه ويشــعل ما يشــبه 
اللهب يضــيء ما حوله، ريثما يتأكد حضور 
املتلقني، أقصــد املتذوقني، الذين ال يرون في 
القصيدة شكلها، بل ذاك الذي أجنزه الشاعر 

»دون دموع أو أصابع أو حروف«.

القصيدة تهرب بعيدا في الرقص:
التلّبــس بطقس إنتــاج القصيــدة، مناخ 
تُســتدعى فيه احلروف، كي تستمع عميقا 
إلى موســيقى الشــاعر، وهو يعاين أمكنة 
تفاصيلها تشــبه أمسية  العالم، ليجعل 
نغــم تكنس فيها احلروف حزن العالم، ليس 
معناه أنها سوف تنثر فرحا مكانه، قد تعيد 
أغنية احلزن نفســها، لكنها ســوف ترقص 
على شجن مبتهج، يعكس فرح العثور على 
اســم متجدد للعالم واألشياء، إنه الرقص 

القدمي الذي حرك الصحــراء مبفرداتها، كي 
تشي بفراغها وتتحول إلى فضاء مهول من 
النغم، يتسرب متجددا إلى ذات الشاعر وهو 
مينح هوية مختلفة للحروف: »وأنا النقطة: 
نبضَك الذي يولُد كّل يــوم/ في ثوٍب جديد/ 
ورقٍص جديد/ وعري جديد/ وموٍت جديد/ حّير 

األولني واآلخرين«.
مســار القصيدة وجــودي، متامــا كما هي 
وجودية الشــاعر، تتلمس القصيدة كينونة 
تتحــدى بها ثبــات اللحظــات، فتجدد من 
متظهراتها فــي مواجهة حقل الكالم، الذي 
تتغذى منه، ولهــذا فالقصيدة ال متوت، ألن 
الكالم املعبــر عن املوت غير مســتقر عند 
مستوى الثبات النهائي، وهو ما قد يكشف 
االرجتــال الشــعري عند شــعراء الرصيف 
املقولي: »وبدأت احلــروُف عاريًة متاماً/ ترقُص 
وترقُص وترقص/ رقصًة وحشــّية«. ال متتثل 
القصيدة لســكون حلظات الشــاعر، إنها 
تلهو حــني يكون حازما، ومتــوت حني يكون 
حيا، تتعرى حني يتستر، وخالل لعبة التبادل 
الكينوني، يبدو أن الشــاعر وقصيدته، كما 
لو كانا في حفلة رقص صاخبة، ألن فردانية 
الشــاعر ال تتحقــق إال مبصاحبته للكلمة 
اخلالقــة للمنتظم املقولي، حيث تتســلى 
الكلمة بسهو الشاعر وغيابه في املوجودات، 
فتثير جنونــه غير املعني باحلضور، حينها ال 
يكترثان لشيء وميارسان وحشيتهما بعنف 

وعمق.
يقود الشاعر أثر »األصابع« ودينامية »احلرف« 
إلى حيث تســكن الرقصة تاريخ املعنى في 
احلكايــة، إلى حيث يســكن »زوربــا« هوية 
الغوايــة، فيكتب هوية  ألــوان  القفز على 
املكان والزمن واحلركــة مبعيار فتنة الرقص: 
»ســترقُص إذْن يا صديقي«، هــل كان قرار 
زوربا بالرقص عفويا، أو كان مخططا له في 
رزنامة أنشطته الوجودية؟ يأتي زوربا معنيا 
بحضوره في فضاء مسكون به فقط، لهذا 
كانت املشــاركة في حفلة الرقصة الفردية 
تعبيرا عن تواصل األثر وجتاوزه إلى اآلخر، ألن 
احلركة حملت هوية متجددة في األلم وفي 
الفرح أيضا، لهــذا كان العالم كله معنيا 
بأمثولة الرقصة في مشــهد عابر، كّرسه 
زوربا وأثث مشــهديته الشــعرية نيكوس 
املوج  أو  الوهــُم  كازنتزاكي:« ســيحتاجَك 
)حســناً املوُج أفضل( وســترفُع قدمَك إلى 

األعلى/ ستبتسم..«.
اســتدعاء زوربــا، هو محاولة من الشــاعر 
الستدعاء طقوسية إنتاج اللذة، لذة احلكاية 
حني جعلت من الفضاء لونا من ألوان احلركة، 

امتد فيها اجلسد الُزرْبَِوي، غير مكترث بوهم 
العالــم أو مبوجــه. »الوهم واملــوج« اللذان 
يخلقــان الفراغ، والقصيدة ليســت فراغا، 
إنها فــرح مأهول باليد وهي تتــرك أثرا في 
الفضاء، يســتمر مغريا »القدم« كي ترتفع 
عن األرض، وتهبط، فتضــرب التراب معلنة 
عن نوع مــن التنبيه إلى ما يتركه اجلســد 
من أثر في الفــراغ، حينها يدرك اجلمهور، أن 
املعنى فــي الكلمة ال يكمن في رســمها، 
ولكن في صوت وصدى يتركان أثرا: »رقصت 
عارياً كالسّكنِي وســَط الظالم..«، ذلك هو 

أثر القصيــدة، التي تهرب بعيدا في الرقص، 
غيــر مبالية مبن يرقبهــا، متعالية في قدم 
ترتفع عن األرض وتشــبه حد السكني، وهو 
يالمس اجلسد في مشهد طقوسي يستند 
إلى وحشــية األلم ليخلــق وردة اللذة، ولم 
يكن ممكنا للشــاعر أن ينتــج هذه الطقس 
الراقص املنتج للشعرية لو لم يكن محمال 

مبشهدية إبداعية من كربالء تاريخية.

تعبيرية اجلسد ودراما الفضح:
ميكن أن يكون الشــعر فعالية مســرحية، 

واملســرحة هنا مبعنى احلركة، إذ في املسرح 
متنح تعبيرية اجلسد معنى للمشهد، فكل 
الكالم على اخلشــبة )أقول احلرف( إمنا يؤول 
ألبُس  إلى )وأعني أصابعي(: »وكنــُت قربَك 
قميصــي/ القميــص الذي لبســتُه طوال 
عمري/ حزناً عليــك«، تنفلت هذه الكلمات 
في شــعرية طاغية من ســجن القصيدة 
إلى فســحة املســرح، باعتبار املشــهدية 
الكربالئية، وتراتب الكلمات يكشف نوعا من 
احلركة، حركة حزينة لكنها قوية، القميص 
املســتمر في التاريخ، إمنا هو مســار حلركة 
جســد يتمثل الوعي التاريخي كمشهدية 
مصاحبــة، وبالتالــي يصبح اجلســد ناقال 
»أم  اإلنســانية:  وللدراما  بالتاريــخ  للوعي 
أنــا طوطــم افريقي/ُخلَِق ليبتهــَج بقرِع 
الطبول؟«، فاأللم االفريقــي مازالت تنتجه 
بأهمية  الوعي  الطوطمية، وطبول  الرقصة 
اجلسد في اســتمرار إنتاج ذاكرة العبودية، 
فاجلســد هوية تذكر في وعيها على حافة 
الوجود تاريخية العبور فوق جســر املأساة، 
التي قد تتدثر غشــاء امللهاة، كما تترجمه 
الشــابْلينية )شارلي شــابلن( عندما تطل 
علينا من شاشــة العالم متســك باجلسد 
وحركــة مليئــة بالضحــك فــي اهتزازها 
البندولي: »صباح اخلير أيها الضحك/ صباح 
اخليــر أيتهــا القهقهة/ أيتهاالســخرية«، 
بهــذه البداية تفتح قصيــدة »صباح اخلير 
على طريقة شارلي شــابلن« صباح العالم 
على تعبيرية منفصلــة متاما، عما ميكن أن 
تنتجه كلمة تعبير من وصف حالة أو كتابة 
واقع، إنها هنا جســد ميثل ســياقا فعاليا 
يختزن حقيقة العالم ومــا تعتلج أعماقه 
به مــن مأســاة/ملهاة: »صبــاح اخلير أيها 
والعصا  املتحّركِة  بالقبعِة  الصغير:  الكائن 
اللطيفــة/ بالشــوارب الهتلرّيِة واملشــية 
املسلّية«، هو الشاعر حني يكتشف العالم 
من خالل الظالل التي تســكنه. الشــاعر، 
يســكن قصيدة فوق أحالم املشي اخملبأ في 
عبــث العالم، بابتســامة وحركة بائســة 
تضحك على من يســيرون خلف أجسادهم 
كظل للمتعة واغتيال احللم وحرمان األرض 
من دفء الشمس، الشــاعر، يتسلى بهؤالء 
كما تسّلى احلسني واحلالج وشابلن ببالهات 
الظل، الذي يســكن العالم وهم يضحكون 
عليــه من علياء األلم، متاما كما يســتهزئ 

الشعر بنعومة الواقع الزائفة.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي*

حتتدم الصــورة في عقل الشــاعر، فيمررها 
الضياء  والنغم،  الفوضى  تشــمله  بانتظام 
والعتمة وكل األشــكال التــي ال ميكن لغير 
عقل الشاعر أن يتصورها، ولهذا كان الشعر 
على الــدوام ميثل اللحظة التــي يَْعبر فيها 
الشــاعر إلى ذاته، إلى قصيدتــه التي يناور 
ويحاور مــن خاللها العالم، فهــو بصورة أو 
بأخرى يحيل إلى ذاته، وتلك منظومة اإلفضاء 
الشــعري في قصائــد »أقول احلــرف وأعني 
أصابعي«- اجمللد الثالث من األعمال الشعرية 
الكاملة- للشاعر العراقي أديب كمال الدين.

بني احلــرف واألصابع تنقال القصيدة: ال ميكن 
فصل الشــاعر عن كــورال القصيدة، وهي 
تتشــكل في ريعان الصدى بني تهيؤ الشاعر 
في »أقول« وتشكيل حركة ما في »أصابعي«، 
لتخــرج القصيــدة معينة فــي إصاتة ما، 
وكأنهــا تتراقص في »مربــد«، املكان ال يعني 
القصيدة، وحده شــكل الشــاعر يقف ظال 
يبحث عنه »احلرف« الذي ال يعني في النهاية 
سوى شــاعر عرف كيف يرسم منوال »أقول 
احلرف وأعني أصابعي«. قد ال تكون القصيدة 
هويــة الشــاعر، لكنها تظــل صورته التي 
انفلتــت منه، ليقول بها ذاتــه، فردانيته في 
العالم، إنها تتشــكل وفق نظام األصابع في 
إحساســها املفرط باألشياء: »ثمة خطأ في 

األصابع«، هل تنشأ القصيدة مشوهة؟
الكلمة وهي تخض خيال الشاعر،  تتمسرح 
تربك أصابعه، كما لو كان يلوح لشيء بعينه 
ويتبــني أنه ليــس هو، فترتبــك هوية النص 
ليقول الذات في حقيقــة قلقها وهي تراود 
الكلمات، حــني تفقد بوصلة  وليمة  اخليال، 
املعنى فيعيد الشاعر رســم اجتاهه نحوها، 
القصيــدة مبعنى من املعاني اجتاه الشــاعر 
نحو ذاته، ليس مبعنى الهوية: »والرجوع إليِك 
/ يشــبه قصيدة حب/ دون دموع أو أصابع أو 

حروف !«
يتجه الشاعر نحوه. ما تنسجه القصيدة هو 
الالشيء الذي يشعره الشاعر، ومنه يستقي 
مادته، وفيه يشــرك أشياءه لتحقق املسافة 
بــني »أقــول..« و»أصابعي«، أي بــني الكالم 
باعتباره منصة العالم املتناهي إلى الظهور، 
والشــاعر املهاجــر إلى فراغه بعــد انصرام 
القصيــدة منه: »غير أنَّ أصابعي/ امتّدْت إلى 
قلبي«، يبدو للشــاعر أن القصيدة مسكنها 
القلب، ألنه ال يستطيع أن يغالب اإلحساس 
الذي يعومــه في لذة  بالفردانية،  الطاغــي 

في ديوان »أقول الحرف وأعني أصابعي«:

 وردة الشعر تهرب بعيدا في الرقص

صــدر حديًثا عن منشــورات املتوســط 
الكتب  بالتعاون مــع منصة  -إيطاليــا، 
كتاٌب  »أبجــد«،  اإللكترونيــة  العربيــة 
جديد، سيتاح مجاناً للقراءة على منصة 
أبجد. يأتــي هذا الكتاب اجلماعي بعنوان: 
»أجراس الوباء - األناركيَّــةُ االصطناعيَُّة 
وإعادُة تكويــِن العالَم«، وهو لـ مجموعة 
من املؤلِّفــني العرب واألوروبيِّني، ســوريا، 
فلســطني، تونس، العــراق، مصر، اجلزائر، 
املغــرب، تركيــا، إيطاليا. وهم، حســب 

نوري  الكتــاب:  ورود مســاهماتهم في 
اجلــّراح، أحمد برقاوي، أبــو بكر العيادي، 
لطيفة الدليمي، إبراهيم اجلبني، خلدون 
الشــمعة، فخري صالــح، نادية هناوي، 
محمــد آيت ميهوب، مفيــد جنم، نهلة 
راحيــل، يوســف وّقاص، محّمــد صابر 
عبيد، ممدوح فّراج النابي، هيثم حســني، 
حميد زناز، املتــوّكل طه، فارس الّذهبي، 
أزراج  الصكــر،  الصغيــر، حامت  مخلص 
عمر، مصطفــى احلّداد، بالل ســامبور، 
إميانويل بوتاتسي غريفوني، عبد الرحمن 

بسيسو.
ينحو كتاب »أجراس الوباء«، الذي أشرف 
م له الشــاعر نــوري اجلّراح،  عليــه وقدَّ
والّشــعراء  الكّتاب  ِمَن  مبشــاركِة عددٍ 
واملفّكرين العــرب واألوروبيني؛ إلى تطويرِ 
إنســانّي  وضٌع  فرَضها  وأفكار  أســئلة 
كارثّي، جنَم عن انتشــار وباٍء فّتاك، تزاَمَن 
ظهورُه مع انهيار الِقَيم الكبرى في عالم 
اليوم. وهي األسئلة التي حتاول االنطالَق 
من أرضيٍة ُمشترَكة، مولِّدًة أفكارًا جتّرب 
أن تتجاوزَ حاجــزَ النَّقــد املَُتَقْوِقع على 

/ أخالقيٍّ عميق  ذاتِه؛ بخلِق حوارٍ فكــريٍّ
ما ســتؤوُل  فنَي يســتطلعون  ُمثقَّ بني 
إليه هذه اللَّحظة اإلنســانية الكئيَبة، 
ياسات  منتقديَن الوضع الناجم عن السِّ
الّنُيوليبراليَّة واجلشــع الرأسمالي، وكذا 
أنظمــة الــّدول الّشــمولية والّطغيان 

املشرقّي واآلسيوي.
الكتاب هو محاولٌة، لن تتوقَّف عنَد هذا 
ابتكارِ  إلى  ن دعــوة  ، لكونِها تتضمَّ احلدِّ
فكريٍّ  لَتواُصل  ومعاصــرة  صَيغ جديدة 
د املَشــارِب واملَرِجعيــات، إميانًا بأنَّ  ُمتعدِّ

الّتغيير احلقيقّي في املســار البشري، ال 
يأتي إالَّ من دعاة التَّغيير اإلنســانيِّني في 
العالم. كما أنَّ إصالح الَعَطْب الذي وَضَع 
ق  إنسان العصر في أضَيِق زاويٍة، ال يتحقَّ
ال  إالَّ بتحويِل املأساِة إلى مجاٍل حَيويٍّ وفعَّ
دي يعّبر عن حيوية النخب  لتفكيٍر تعــدُّ
بإزاء مجتمعاتها،  فة ومسؤولياتها  املُثقَّ
ر  والكتاب يَطرُح عليها سؤال: كيف يُفكِّ
رون بينما البشرية حبيسة البيوت،  املُفكِّ
ووراء أقنعة كوفيــد؟ أخيرًا، جاء الكتاب 

في 288 صفحة من القطع الوسط. 

قرر جامعا األعمال الفنية الفرنسيان كلود 
وفرانــس ليمان، اللذان ســاهما في تقدمي 
العديد من أعمال فناني الشــرق األوسط 
للجمهــور الباريســي منذ العــام 1988، 
التبرع بـ 44 عمالً فنيــاً من مجموعتهما 
الشــخصية من األعمال الفنية اإلبداعية 
املعاصــرة لفنانني من الشــرق األوســط 
واليابان وفرنســا. وعِهد هذان الزوجان إلى 
دار كريستيز للمزادات في باريس ببيع هذه 
األعمال الفنية، حيث ســيتم توظيف ريع 
الشباب  الفنانني  املزاد اخليري ملساندة  هذا 
ممن تأثروا بجائحة كورونــا احلالية، ولدعم 
صندوق كلود وفرانــس ليمان التابع ملعهد 
العالم العربــي في باريــس والذي يهدف 
لتمويل عمليات االســتحواذ املستقبلية، 
وتنظيــم املعارض، وإجراء األبحاث، ونشــر 

كتالوجات املعارض.
وســتعرض األعمال الفنية فــي مزاد عبر 
اإلنترنت بدءاً من 24 يونيو ولغاية 16 يوليو، 
حيث يتراوح الســعر التقديري للعمل بني 

1،000 يورو وحتى 40،000 يورو. 
وقــدم الزوجــان كلود وفرانــس ليمان في 
أكتوبــر 2018 هبة ثمينــة قوامها 1300 
قطعة فنية لفنانني من الشــرق األوسط 
العربي  العالم  التابع ملعهــد  املتحف  إلى 
في باريــس، وكانت هذه أكبــر مجموعة 
مقتنيات يتم التبرع بهــا إلى املعهد منذ 
تأسيســه في العــام 1980 مــن قبل 18 
دولة عربية. وبعــد عام واحد فقط زاد عدد 

األعمال الفنية املمنوحة إلى 1،500 عمل.
وتعكــس األعمال الـ 44 ســتني عاماً من 
التطــور الفني في جميع أنحاء الشــرق 

األوســط، بدًءا من العمل األبــرز للفنان 
شــفيق عبود حتت عنوان »موسم« لعام 
1959 والذي تبلغ قيمته التقديرية بـــني 

40،000-60،000 يــورو وانتهــاًء مبجموعة 
من تسع أعمال فنية مت إنتاجها في عامي 
نوتردام  كاتدرائية  2019-2020 حول حريق 
الذي شــب في أبريــل 2019. وأطلق كلود 
ــفكرة املشــروع حني كان شاهداً  ليمانـ 
على دمار هــذا الصرح التاريخي من داخل 
معهد العالم العربي املطل مباشرة على 

كاتدرائية نوتردام.
وبهذه املناسبة، قال جاك النغ، وزير الثقافة 
الفرنسي األســبق ورئيس معهد العالم 
العربي: »إن كلود وفرانــس ليمان، اللذين 
اشــتهرا بســخائهما، كانا من أوائل من 
آمن بإبداع الفنانني املعاصرين في العالم 
العربي. إن األعمال اخليرية تشكل مغامرة 
إنســانية نبيلة، تنمو وتزدهر باســتمرار، 
وعلى هذا األساس أصبح الزوجان الداعمان 
ملتحف معهد العالم العربي داعمني أيًضا 
للفنانني العرب، وإنــه ملن دواعي فخري أن 
أســاهم بدوري في رعاية هذا املزاد اخليري 

املهم.«
من جهتها، قالت فاليــري ديدييه، خبيرة 
دار  لــدى  واالنطباعــي  املعاصــر  الفــن 
كريســتيز: »إنه من دواعي سروري تنظيم 
هذا املزاد اخليري في باريس لصالح صندوق 
كلود وفرانس ليمــان التابع ملعهد العالم 
العربي. أشــعر شــخصياً بإعجاب كبير 
وباألخــص كرمهما  وفرانس،  جتاه كلــود 
الالمحدود، فهما كرسا حياتهما بالكامل 
لدعــم هــؤالء الفنانني ونحــن على ثقة 
بــأن جامعي األعمال الفنية ســيدعمون 

مبادرتهم الســخية إلحياء نشاط معهد 
العالم العربي في باريس.«

            
يعد شــفيق عبود )1926-2004( أحد أهم 
العشــرين.  القرن  العربي في  الفــن  رواد 
متزج لوحاته معاني احلرية واللون واألضواء 
والفــرح، فضالً عــن كونها جســراً ممتداً 
بني املشــهد الفني الفرنســي واللبناني 
واملشــهد األوروبي والشرق أوسطي. فهو 
فنان لبناني وباريســي في آن معاً، وجتسد 
أعماله الفنيــة ذكريــات الطفولة التي 
تربطــه بلبنان واملناظــر الطبيعية لهذا 
البلــد العربي، حيث أثرت بــه جدته التي 
كانت تروي له قصصاً من ذكريات املاضي 
قبل وصول العائلة إلــى باريس في العام 
1947. ســيعرض في املــزاد عمالن لعبود 
همــا لوحــة »موســم 1959« التي يبلغ 
سعرها التقديري بني 40،000-60،000 يورو 
)موضحة أعاله( وعمــل بعنوان »تكوين« 

يقدر سعره بـ 5،000-7،000 يورو.
*******

أما ضيــاء العــزاوي )مواليد بغــداد عام 
1939( فقد بدأ حياته اإلبداعية عام 1964، 
بعــد تخرجه من معهــد الفنون اجلميلة 
واآلثار في بغداد، حيث أثرت دراســته حول 
احلضارات القدمية والتراث العراقي بشكل 
عميق على أســلوبه الفني، وســعى في 
أعماله األولى للربــط بني عناصر الثقافة 
املرئية في املاضي واحلاضر. ويعتبر العزاوي 
واحداً مــن رواد الفن احلديــث في العالم 

العربي، وتتنوع أعماله بني الرسم والنحت 
واملطبوعات والكتب الفنية. يعيش ويعمل 
العزاوي فــي لندن منذ عام 1976، لكنه ال 
يزال يستمد اإللهام من وطنه األم العراق.

تتمثل أعمال الفنان ضياء العزاوي في هذا 
املزاد بثالثة قطع فنية منها لوحة »البحث 
عن رمز«، 2006 بقيمة تقديرية تتراوح بني 
20،000 – 30،000 يــورو )موضحــة أعاله(، 
ومنحوتــة »احلرف العربــي« 2005-1984 
بقيمة تقديرية تتراوح بني 20،000-15،000 
يورو )موضحة على اليســار(، كما ساهم 
بأحد األعمال حول حريق كاتدرائية نوتردام 
بعنوان »حتيتي إلــى نوتردام«، 2019 وتقدر 

قيمته بني 20،000 – 30،000 يورو.
ناجية  الفرنســية  املغربية  الفنانــة  أما 
ميحادجي )مواليــد 1950( قدمت رؤيتها 
نوتردام،  الفريدة حــول حريق كاتدرائيــة 
فلوحتهــا بعنوان« العــذراء مع الطفل« 
مرسومة بنفس قياس التمثال املوجود في 
الكاتدرائية بالعنوان ذاته، كما استلهمت 
مــن األلوان الزرقاء ملعطــف العذراء التي 
متيزت بها لوحات بيلينــي وفرا أجنيليكو. 
وترمز ألــوان اخللفية احلمــراء للوحة إلى 
ــق لنوافذ  احلريــق وإلــى الزجــاج املعشَّ
الكاتدرائيــة، ويقــدر ســعر اللوحة بني 

15،000-20،000 يورو.

ة« وإعادُة تكويِن العاَلم ة االصطناعيَّ »األناركيَّ

جامعا أعمال فنية يتبرعان بـ 44 عمال فنيا

ما تنسجه القصيدة هو 
الالشيء الذي يشعره الشاعر، 

ومنه يستقي مادته، وفيه 
يشرك أشياءه لتحقق المسافة 

بين »أقول..« و»أصابعي«، أي بين 
الكالم باعتباره منصة العالم 

المتناهي إلى الظهور، والشاعر 
المهاجر إلى فراغه بعد انصرام 

القصيدة منه: »غير أنَّ أصابعي/ 
امتدّتْ إلى قلبي«، يبدو للشاعر 

أن القصيدة مسكنها القلب، 
ألنه ال يستطيع أن يغالب 

اإلحساس الطاغي بالفردانية، 
الذي يعومه في لذة النشوة 

بالعالم وهو ينشطر، ويكشف 
عن جوهره في الكلمة،

غالف الكتاب

األحد 21 حزيران 2020 العدد )4437(

Sun. 21 Jun. 2020 issue )4437(

ضياء العزاوي



لالبالغ عن الجريمةهواتف تهمك
07901737723

07901737726
07901737727

المستشفيات واألماكن الطبية
العلوية                   7191218النعمــان          4222074
الكرخ للوالدة         2512288الكاظمية        5222111
ابن البلدي               8212061اليرموك          5429120 مية

خد
ئر 

دوا

7788927

104115
الحريق:

األنواء الجوية:

للمشاركة على صفحة منوعات الصباح الجديد
 التواصل معنا عبر اإلميالت أدناه

assabahaljaded@yahoo.com assabahaljaded@newsabah.com

9 منوعات

متابعة الصباح الجديد :

توصل خبراء وباحثون في علم 
املناعة إلى أن بعض أشــكال 
البــرد قد تســاعد في  نزالت 
توفيــر احلمايــة مــن فيروس 
كورونــا املســتجد، وميكن أن 
تســتمر املناعة ضد الفيروس 

ملدة تصل إلى 17 عاماً.
حســبما  الباحثــون،  وقــال 
ذكــرت صحيفــة “ديلي ميل” 
البريطانيــة: إن “املرضى الذين 
سبق لهم اإلصابة بنزالت البرد 
تتعلق مبرض  فيروسات  بسبب 
“فيروس  تسمى  “كوفيد19″-، 
كورونــا بيتا”، قد يكون لديهم 
مناعــة أو يعانون من شــكل 

أخف من املرض”.
كورونا  “فيروســات  وتســبب 
بيتــا”، نزالت البرد الشــائعة، 
الصدر  في  شــديدة  التهابات 
فــي املرضى األكبــر واألصغر 

سنا.
ووجد الباحثون وفقاً للصحيفة 
دليال علــى أن بعــض املناعة 
قد تكــون موجودة لســنوات 
تائية  خاليــا  بســبب  عديدة 
من  اجلســم  كـ”ذاكرة”  تكون 
السابقة  الفيروسات  هجمات 
املماثل،  التركيــب اجليني  ذات 
حتى بني األشــخاص الذين لم 
يتعرضــوا لـ”كوفيــد″19- أو 

السارس سابقاً.
في  الفيروسات  هذه  وتشترك 
اجلينية  الســمات  العديد من 
التاجيــة  الفيروســات  مــع 
والســارس ومتالزمة الشــرق 
والتي  التنفســية،  األوســط 

احليوانات  من  جميعها  تنتقل 
إلى البشر.

ويُعتقد أن الفيروسات التاجية 
تســبب مــا يصل إلــى 30% 
البرد، ولكن  من جميع نــزالت 
ال يُعــرف على وجــه التحديد 

أنواع  تســببها  التي  النسبة 
وأنها  بيتا،  كورونا  فيروســات 
توفر حماية دائمة للفيروسات 
وعلى هذا النحو يطلق عليها 

خاليا “الذاكرة”.
بحسب  الصحيفة  وأشــارت 

“ضرورة  إلــى  حديثة  دراســة 
إثبــات التأثيــر الوقائي لهذه 
في  “كوفيــد19″-  ضد  اخلاليا 

املزيد من التجارب”.
فــي  املشــاركون  ويضيــف 
الدراســة “تُظهر هذه النتائج 

املتعلقة  التائيــة،  اخلاليــا  أن 
بالذاكــرة اخلاصــة بالفيروس 
بيتا  فيروس  عدوى  عن  الناجم 
كورونا، طويلة األمد، ما يدعم 
فكــرة أن مرضــى كوفيد19- 
سيطورون مناعة طويلة األمد 

للخاليا التائية”.
وأجريت الدراســة على عينات 
دم أخذت من 24 مريضاً تعافوا 
ممن  و23  “كوفيــد19″-،  مــن 
أصيبوا مبرض السارس و18 لم 
أبدا ألي من السارس  يتعرضوا 

أو “كوفيد19-”.
ملا قاله  الدهشة، وفقاً  وكانت 
الـ”ديلي  ونشــرته  الباحثــون 
املشاركني  نصف  أن  هو  ميل”، 
الذين لــم يتعرضــوا ألي من 
“كوفيــد19″-،  أو  الســارس 
أظهرت  تائية  خاليــا  ميتلكون 
اســتجابة مناعية لفيروسات 

كورونا بيتا احليوانية.
واســتنتج اخلبــراء أن “مناعــة 
املرضى مت تطويرها بعد التعرض 
لنزالت البرد الشــائعة الناجمة 
عن فيروســات كورونا بيتا أو رمبا 
من مســببات أمراض أخرى غير 

معروفة حتى اآلن”.
واخلاليا التائية هي نوع من خاليا 
الدم البيض وتشــكل جزءاً من 
خــط الدفــاع الثانــي للجهاز 
فيروسي،  أي هجوم  املناعي ضد 
حيــث تبدأ فــي الظهــور بعد 

أسبوع تقريباً من اإلصابة.

نزالت البرد تحميك من كورونا لمدة 17 عاًما
الديك موريس يتوقف عن الصياح لألبد

نفق الديك موريس الذي يعد رمزاً للحياة الريفية في فرنســا، 
بعدما مثل أمام القضاء، بسبب إزعاج صياحه جيرانه املنتقلني 

من املدينة إلى الريف، بحسب ما قالت مالكته.
وأوضحت كورين فيســو التي كانت متلك الديك منذ 6 سنوات، 
»لقد نفق جراء مرض الزكام الشــهر املاضي، خالل فترة العزل 
املنزلي، وجدناه نافقا أمام قن الدجاج، وكان مريضا منذ أشــهر 

عدة“.وقالت فيسو: ”موريس كان رمزا للحياة الريفية وبطال«.
وكان القضاء الفرنســي قد ســمح الصيــف املاضي ملوريس، 
باالســتمرار بالصياح في جزيرة أوليرون الســياحية في جنوب 
غرب فرنســا، رافضا شــكوى جيران بأن صياحــه الصباحي 

يوقظهم.
وأصبحت القضية رمزا للخالفات بني السكان احملليني والوافدين 
اجلدد من املدن، فيما باتت أصوات الريف وروائحه موضع نزاعات 

قضائية عدة بتهمة اإلزعاج.

تحذير من االستعمال المفرط لمواد التعقيم
حــذر املعهد االحتــادي لتقييم اخملاطر من االســتعمال املفرط 
للمطهــرات ومواد التعقيم في املنزل حتــى في زمن الكورونا، 
حيث يشــكل ذلك بيئة مثاليــة لتكاثر كائنــات دقيقة ذات 

مقاومة.
وأضاف املعهد األملانــي أن املطهرات ومــواد التعقيم ال تقتل 
البكتيريا الضارة فحســب، بل تقضي على البكتيريا النافعة 
أيضاً، التي تعمــل على تقوية جهــاز املناعة.إضافة إلى ذلك، 
تتسبب املواد الفعالة في الكثير من املطهرات ومواد التعقيم 

في إجهاد اجللد وتعزز من فرص اإلصابة باحلساسية.
لذا ال يجوز اســتعمل املطهرات ومواد التعقيــم إال بتوصية 
من الطبيب، كما هو احلال عند وجود شــخص مصاب بعدوى 
في املنزل، في حني يكفي األصحــاء االلتزام بالتدابير الصحية 
البســيطة مثل املواظبة على غســل اليدين باملاء والصابون 
وتنظيف األسطح ومقابض األبواب بانتظام بواسطة املنظفات 

املنزلية العادية.

تقاعد السلحفاة العمالقة التي أنقذت فصيلتها
أطلقت سلحفاة غاالباغوس العمالقة التي يُنسب لها الفضل 
ببقاء فصيلتها النادرة حول العالم وإنقاذ أنواعها من االنقراض 

بشكل رسمي.
وأعلن وزير البيئة اإلكــوادوري، باولو برانيو أنــدرادي أن برنامج 

التربية »يغلق فصال هاما« في تاريخه.
وكتب أندري على »تويتر« حول إطالق السلحفاة الشهيرة التي 
أنقذت فصيلتها: »دييغو والســالحف األخرى عادت إلى الوطن 
بعد إنقاذ أنواعها من االنقراض«، مضيًفا أن إسبانوال رحبت بها 

»بأذرع مفتوحة«، بحسب »بي بي سي«.
ومت إطالق السلحفاة دييجو مع 14 سلحفاة أخرى في موطنها 
األصلي، املكان الذي ولدت فيه، في جزيرة إسبانوال، وهي إحدى 
جزر غاالباغوس فــي اإلكوادور.ويعد الكثيرون أن برنامج التربية 
ناجًحا، حيث أنتج أكثر من 2000 ســلحفاة عمالقة منذ أن بدأ 
في الستينيات، بحسب »بي بي سي«.ويعتقد أن دييغو، البالغة 
من العمر 100 عاًما، أجنبت املئات من أبناء ســاللتها، أي حوالي 

٪40 من ألفي سلحفاة عمالقة على قيد احلياة اليوم.
اجلديــر بالذكر أن هذه الفصيله بقي منهــا فقط ذكرين و 12 
أنثى قبــل 50 عاما، وأحضــر دييغو إلى حديقة حيوان ســان 
دييغو بكاليفورنيا للمشــاركة في برنامج تربية احليوانات.وتزن 
الســلحفاة نحو80 كيلوغراماً وطولها 90 سم تقريًبا ويصل 

طولها إلى 1.5 مترا عند امتدادها الكامل.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :
جديدة  كندية  دراســة  توصلت 
أيدينــا ميكن أن  إلى أن غســل 
يســاعد فــي تقليــل تعرضنا 
ملثبطات اللهــب الضارة، والتي 
قد تكون على أســطح هواتفنا 

احملمولة.
التي  اجلديدة  الدراســة  وجددت 
أجراهــا باحثــون فــي جامعة 
الرئيســية  املصــادر  تورنتــو، 
 )HFR( ملثبطات اللهب املهلجنة

في 51 منزال كنديا.
وقام الباحثون بقياس مستويات 

في  املهلجنة  اللهــب  مثبطات 
الهواء وغبار األرضيات واملســح 
السطحي لألجهزة اإللكترونية، 

وكذلك على أيدي املشاركني.
وفوجئوا بالعثور على مستويات 
اللهب  مثبطــات  مــن  أعلــى 
األجهزة  أسطح  على  املهلجنة 
احملمولة مثــل الهواتف احملمولة 
اللوحيــة، مقارنــة  واألجهــزة 
باألجهــزة غيــر احملمولــة مثل 

أجهزة الكمبيوتر املكتبية.
 وهــذه املنتجــات، والتــي هي 
أحــدث التقنيــات فــي املنازل، 

لديهــا أيضا مســتويات أعلى 
من مــادة كيميائيــة محظورة 
منذ فترة طويلة تســمى إثيرات 
ثنائــي الفينيل متعــدد البروم 
باملنتجات  على السطح مقارنة 

القدمية مثل أجهزة الكمبيوتر.
ويقــول الباحثــون إن مثبطات 
اللهــب املهلجنة ميكن أن تكون 
التلفزيون  أجهــزة  مــن  قادمة 
القدميــة التي حتتوي شاشــات 
املهبطيــة،  األشــعة  أنبــوب 
املصنعــة فــي الســبعينيات، 
ملثبطات  األساسي  املصدر  وهي 

اللهب املهلجنة. 
الكيميائيــة  للمــواد  وميكــن 
إلى  التلفزيــون  مــن  تنتقل  أن 
الهــواء الداخلي والغبار، ثم إلى 
اليدين، ثم إلى الهواتف احملمولة 
األخرى عندما  احملمولة  واألجهزة 
نلمســها، ما يجعلهــا مصادر 

ثانوية للتعرض.
إلى جهاز مثل  ومبجرد وصولهم 
الهاتف احملمول، يســتمر اجلهاز 
في تعريض املســتعملني لهذه 
املــواد الكيميائية فــي كل مرة 

يلمسونها.

اآلونة  في  إنــه  الباحثون  ويقول 
األخيرة، اعتــاد الكثير منا على 
متكرر  بشــكل  أيدينا  غســل 
“كوفيــد19-”.  بســبب جائحة 
اجلديدة،  النتائــج  أن  ويضيفون 
التــي مت نشــرها فــي مجلــة 
 Environmental Science &
Technology Letters، تشير إلى 
أن هذا ميكن أن يكون عادة جيدة 
ملثبطات  تعرضنا  تقليل  ملواكبة 

اللهب املهلجنة.
وقالــت املؤلفة املشــاركة ليزا 
اســتعمال  مت  “إذا  ميليمــوك: 

مثبطــات اللهــب فــي أجهزة 
التلفزيون، فإننا جندها في جميع 
أنحاء املنزل، مبا في ذلك على يد 

املقيم”.
املؤلفــة املشــاركة  وأضافــت 
املعروف  “مــن  داميوند:  ميريــام 
جيداً أن الفيروســات تنتقل بني 
األسطح واليدين. دراستنا تُظهر 
أن املــواد الكيميائية الســامة 
تفعل  اللهــب  مثبطــات  مثل 
آخر  سبب  الشــيء,وهذا  نفس 
يجعلنــا جميعا نغســل أيدينا 

كثيرا وبصورة جيدة”.

سبب جديد يؤكد أهمية غسل اليدين
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معلومة

متابعة الصباح الجديد :
مــن املعــروف أن احلصــول علــى فوائد 
اخلضــروات والفواكه بنحــو كامل، يكون 
باســتهالكها بعــد نضوجها مباشــرة، 
والسبب هو أن احملتوى الغذائي للخضروات 
يكون فــي أعلى مســتوياته عنــد ذروة 
نضجها، لكن خبراء الصحة يرون أن ذلك 
رمبا يكــون صحيحاً فقــط إذا ما مت تناول 
اخلضروات أو الفواكه في موســم جنيها 
فقط، لذلك ميكــن للخضروات اجملمدة أن 
تكــون بدياًل صحياً وآمنا مــن اخلضراوات 
الطازجة، إذا ما متّ تناولها في غير موسمها 

الطبيعي.
وبحســب موقع »غيزونده أيرنيرونغ« فإن 
احلاالت التي تكون فيها اخلضروات اجملمدة 
أفضل من الطازجة هي عندما يتم نقلها 
ملسافات طويلة قبل أن تباع في األسواق. 
عندهــا تكون اخلضــروات اجملمدة مغذية 

وصحية أكثر. 
التغذية ذلك بأن اخلضروات  ويفسر خبراء 
اجملمدة غالباً ما يتم قطفها قبل أن تنضج، 
مــا يعني أنهــا لم تســتهلك محتواها 

الغذائــي بنحو كامل.فضــاًل عن أن نقل 
الفواكــه واخلضروات الطازجة ملســافات 
طويلة، يجعلها تفقد الكثير من محتواها 
الغذائي،  فمثال تفقد الســبانخ الطازجة 
الفوليك بعد  نصف محتواها من حمض 
ثمانيــة أيام من قطفهــا، كما تنخفض 
بداخلها لدى  واملعادن  الفيتامينات  نسبة 
بتعريضها  وذلك  تخزينها بشكل خاطئ، 
ينطبق  والضوء،وهــذا  العالية  للحــرارة 

بالطبع على الفواكه أيضاً. 
ويرى خبراء التغذية أن جودة الفواكه التي 
تباع في املتاجر األملانية ليست عالية متاما، 
إذ غالباً ما يتم بيــع الفواكه واخلضروات 

قبل نضجها.
ولعل أهم مــا مييز الفواكــه واخلضروات 
اجملمدة  أنــه غالباً ما يتــم قطفها قبل 
نضجها مباشرة مما يحافظ على العناصر 
الغذائيــة بهــا لفتــرة طويلــة، كما أن 
اســتعمال املاء الســاخن لغسلها قبل 
البكتيريا  قتــل  على  يســاعد  جتميدها، 
وإيقــاف بعض األنزميات النشــيطة التي 

تتلف الفواكه واخلضروات بنحو سريع.

جديــر بالذكــر أن الفواكــه واخلضروات 
اجملمدة أفضل بكثير مــن املعلبة، فوفقاً 
ملوقع »غيزوندهايت هويته« فإن اخلضروات 
والفواكه املعلبة تفقــد الكثير من املواد 
الغذائيــة املهمــة لدى حفظهــا داخل 

املعلبات. 
وينصــح خبــراء الصحة بتجنب شــراء 
الفواكــه واخلضــروات اجملمــدة إذا كانت 
أو مطحونة، فمعاجلة اخلضروات  مفرومة 
والفواكه قبل جتميدها يفقدها الكثير من 
املواد الغذائية، فضاًل عن ضرورة التأكد من 
أن اخلضروات والفواكه اجملمدة خالية متاماً 

من مواد مضافة مثل امللح أو الزبدة مثال.
من ناحية أخرى ميكن أن يســاعد شــراء 
الفواكــه واخلضروات اجملمــدة على توفير 
املال، وهي اخليار األفضل ملن يرغب بتناولها 
في غير مواســمها. وفيما عدا ذلك تبقى 
الفواكه واخلضروات الطازجة هي األفضل 
وخاصــة إذا ما مت شــراؤها مــن املزارعني 
مباشــرة أي بعــد قطفها فــوراً، بعيداً 
عن شــرائها مخزنة مــن متاجر بيع املواد 

الغذائية.

الخضروات المجمدة بديل صحي للطازجة 

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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نظــرآ لكثرة النزاعات الرياضية التــي حدثت في العالم وال 
زالت حتــدث كان هنا فكرة جتســدت فيما بعد هو أنشــاء 
محكمة رياضية دوليــة تعنى بحل النزاعــات الدولية من 
خالل التحكيم او التوســط وحسب حاجة العالم الرياضي 
لغرض حســم الدعاوى ما بني الفيفا واالحتــادات الوطنية 
والالعبني واالندية ووكالء الالعبني وبالفعل مت تشــكيل هذه 
احملكمة في لوزان بسويســرا عــام 1984 وقد انضمت اليها 
حلد االن )87( دولة ينظرون فــي الدعاوى للنزاعات  الرياضية 
اكثر مــن )300( قاضي أو محكم مــن مختلف دول العالم 
، تطبــق هذه احملكمة النظــام االساســي للفيفا في هذا 
الشأن أضافة للقانون السويســري على االحتادات  االعضاء 
او الروابــط وهي جهة قضائيــة معترف بها مــن القانون 
السويســري ودول العالم وهي ملزمــة قراراتها على جميع 
املؤسسات الرياضية في العالم مبا فيها االحتاد الدولي لكرة 
القــدم وهي جهة قضائية مســتقلة وحتتكم )200(قضية 
سنوياً اما وظيفتها فهي حتل النزاعات القانونية في مجال 
الرياضة وقراراتها ولها قوة قرارات نفس القرارات للمحاكم 
العادية في الدول العاملية أيضآ تساعد على احلل الودي عبر 
التوســط جهد االمكان وتعطي نصائح قانونية في االمور 
املتعلقة بالرياضــة ومن اهم النزاعات التي تنظرها احملكمة 
هي االمــور االنضباطية كقضية املنشــطات مثآل او االمور 
املالية )عقود التمويل( وغيرها ، وقد نص النظام االساســي 
لالحتاد الدولي لكرة القدم عــام 2009 في املادة )62( منه أن 
محكمة التحكيم الرياضية او محكمة الكأس وهي اسماء 

للمحكمة الرياضية الدولية على أن:-
-1 تعتــرف الفيفا باحملكمة املســتقلة للتحكيم الرياضي 
)C.A.S( مقرها العــام في لوزان حلل كل النزاعات بني الفيفا 
واالعضاء املستقلة , النوادي ,الالعبني ,املوظفني الرسميني, 

ووكالء الالعبني اجملازين .
-2 تطبق شــروط مجموعة قوانــني محكمة التحكيم ذي 
الصلة بالرياضة على الدعاوى القضائية كما تطبق احملكمة 
مبدئيــآ أنظمة الفيفا وباالضافة الى القانون السويســري 
كما نصت املادة )63( من النظام نفســه في الفقرة رقم )1( 
منه على تقدم  الطعون االستئنافية ضد القرارات النهائية 
احملــررة من قبل االحتادات الوطنيــة االعضاء في غضون )21( 
يومــآ من تاريخ التبليغ بالقرار وقد نصت الفقرة رقم )2( من 
نفــس املادة على ميكن اللجوء فقط الــى احملكمة الرياضية 
الدولية بعد اســتنفاذ كل القنــوات الداخلية االخرى وكما 
نصت الفقرة )3( من املادة املذكورة التتعامل احملكمة املذكورة 
مع االســتئنافات املرفوعة في) ا( انتهاكات قوانني اللعبة  و 
)ب( عقوبات ايقــاف الرياضيني اربعة ادوار الى ثالثة اشــهر 
)بـ استثناء املنشــطات الرياضية ( ومن امثلة االستئنافات 
املقدمة على مستوى العراق قد اقام مدرب منتخبنا الوطني 
السابق ميالن )بوســني اجلنسية( دعوى ضد االحتاد العراقي 
لكرة القدم وقد خســرها ميالن وكان ســبب اقامة الدعوى 
هو ادعائه بأن له استحقاق على االحتاد العراقي لكرة القدم 
وكذلك االستئناف املقدم من قبل االحتاد العراقي لكرة القدم 
ضد االحتــاد الدولي لكرة القدم واالحتاد القطري على خلفية 
القضية املشــهورة ضد الالعــب البرازيلــي اجملنس قطريآ 
)امرســون( كونه العبآ غير مؤهآل قانونيآ  وذلك الشــتراكه 
اللعب مع منتخبني لدولتــني مختلفتني وهذا االمر يخالف 
لوائح االحتاد الدولي واملادة 13/ الفقــرة)3( منها التي تعتبر 
املنتخب الذي يشــرك العبآ غير مؤهل قانونيآ يعتبر خاسرآ 
بثالثــة اهداف دون مقابل وقد خســر هــذه الدعوى لوقوع 
الطعن بعدم شرعية وقانونية اشتراك هذا الالعب بعد مرور 
اكثر من خمسني يومآ واللوائح تشير الى وقوع الطعن قبل 
)48( ســاعه فقط وقد خســر االحتاد العراقي هذه القضية 
بعــد ان كانت اجلماهيــر العراقية لها امــال كبيرة بتأهل 
منتخبنا الوطني الى نهائيــات كأس العالم عام 2010 في 
جنوب افريقيا واالستئناف الثالث هو االستئناف الذي قدمه 
املعترضون في الهيئــة العامة في احتاد الكرة العراقي لكرة 
القدم ضد اعضاء الهيئة االدارية على خلفية انتخابات احتاد 
الكرة في بغداد بتاريــخ 2011/6/18 وقد وحدت ثالثة دعاوى 
في دعوة واحدة وقد كســبها املعترضــون والدعوى الرابعه 
التــي أقامها الكابنت عدنان درجال ومجموعة من املعترضني 
ضد االحتاد العراقي الســابق ال زالــت تنظر حلد االن من قبل 
احملكمة الرياضية في لوزان كما البد ان نشــير الى تشكيل 
محكمة رياضية في العراق بالتنسيق مع مجلس التحكيم 
الدولي وبني وزارة الشــباب والرياضه العراقيه وان تكون فرع 
من احملكمه الرياضيه الدوليه و مركز إقليمي يســتفيد من 
وجودها العراق والــدول اجملاورة له ويكون مركزها بغداد جتنباً 
للنفقــات العاليه ، نرجو من وزارة الشــباب الســعي بهذا 
املوضوع لكوننا ناشــدنا منذ فتــرة طويله وحلد اآلن لم يتم 

تشكيلها .
 * خبير القانوني في الشؤون الرياضية

المحكمة الرياضية 
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مدريد ـ وكاالت

اقتنص إشــبيلية تعــادال ثميًنا  من 
دون أهداف من أنياب برشــلونة، خالل 
مواجهة الفريقني، في إطار منافسات 
اجلولــة 30 من الليجا.وبهــذا التعادل 
يرفع برشــلونة رصيده إلى 65 نقطة 
في صــدارة الترتيب، ويرفع إشــبيلية 
رصيده إلى 52 نقطة في املركز الثالث.
ويقدم هــذا التعادل هدية ثمينة لريال 
مدريد الذي سيتســاوى مع برشلونة 
في النقــاط، إذا جنح فــي الفوز على 
ريال سوسيداد عندما يلتقيان حلساب 

اجلولة نفسها، اليوم األحد.
الفني  املديــر  وأبدى كيكي ســيتني، 
التعادل  مــن  اســتياءه  لبرشــلونة، 
الســلبي مع مضيفه إشبيلية، وقال 
نقلتها  تصريحــات  خــالل  ســيتني، 
»كنا  اإلســبانية:  »مــاركا«  صحيفة 
نعلــم مســبًقا، أنــه ســيكون من 
الصعب جًدا الفوز في كل مباراة، هذا 
مستحيل عملًيا.. وذلك ال يعنى الرضا 
عن الفوز بنقطة، لكنه أقل سوًءا من 

اخلسارة«.
وعن تصريح بيكيه حول صعوبة الفوز 
باللقب، قال: »إنه إحباط حلظي، خاصة 

أننا لعبنا في الشــوط األول بشــكل 
جيد.. رمبا الشــعور اآلن ليس إيجابًيا، 
لكن بيكيه سيكون له نظرة مختلفة 
غــًدا، وأعتقد أن ريــال مدريد لن يفوز 

بكل املباريات أيًضا«.
وأضــاف: »في احلقيقــة، األمور اآلن ال 
تعتمد علينا فقط، لكن هذا سيتغير.. 

وأنا سعيد مبا قدمه الالعبون«.
وتابع: »سنقوم بتحليل املباراة بعناية، 
وسنرى أشــياء لم نكن ندركها اليوم، 
وعلينا إيجــاد املزيد من احللول، خاصًة 
حني يكون اخلصم في منطقته، فذلك 
يكلفنــا الكثيــر.. وعلينــا أن نتعلم 

الدفاع بشكل أفضل«.
واستكمل سيتني: »أعتقد أنه يجب أن 
ننتقد بعض األشــياء.. أمامنا خياران، 
إما أن نأســف على ما حدث، أو نفكر 
فيما نقوم به بشــكل جيد، وال أعتقد 
أننــا في وضــع مثير للدرامــا.. يجب 
التفكيــر في كيفية حتســني العمق، 

إلحداث املزيد من الضرر للخصوم«.
وأردف مدرب البلوجرانا: »أنســو فاتي؟ 
كنا نعتبره خيارا بالنسبة لنا، واتخذنا 
قرار جلوســه على مقاعد البدالء، ألن 

إشبيلية فريق معقد إلى حد ما«.
وحول عدم مشاركة جريزمان أساسًيا، 
أوضح: »هذه القرارات تأتي بعد تفكير 

في املوقف واملباراة واملنافس، واخليارات 
التي ميكن أن تكون لدينا، وكنا نعتقد 
برايثوايت  إيذاءهم بوجــود  أننا ميكننا 
خلف نافاس، بسبب قدراته«.وعن عدم 
اســتغالل التغييرات اخلمســة، أجاب 

ســيتني: »أردنا حتقيق الفــوز، البدالء 
الثالثة الذين شــاركوا كانــوا خيارات 
وميســي  بخير،  وســواريز  هجومية، 
يجب أن يكون في امللعب«.وزاد: »فكرنا 
فــي الدفع بريكي بويج وأنســو، لكن 

كان علينــا التفكيــر في قــوة خط 
الالعبني  باملزيد من  إذا دفعنا  الوسط.. 
الهجوميني، فإن ذلك يخلق مشــاكل 
أكثر مــن احللول«.واختتــم: »التفاؤل 
جيدة  توقعات  لدينــا  كانت  منطقي، 

لهذه املباراة، التي كانت صعبة.. لكننا 
ظهرنا بشكل جيد، واملشكلة أننا لم 
نحافظ على اإليقاع.. وما زلت متفائال«.
وأكد األملاني مارك أندري تير شــتيجن 
حــارس مرمى برشــلونة، أن مواجهة 
للغاية.وقال  صعبة  كانت  إشــبيلية، 
تير شــتيجن، خالل تصريحات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »الفريقان 
عادل«. والتعادل  الفوز،  يســتحقا  لم 
واآلن  وأضاف: »لقد خســرنا نقطتني، 
علينا أن نقاتل من أجل النقاط الثالث 
املقبلــة، ويجب أن نكــون إيجابيني«.
واختتم: »يجب أن نركز على أنفســنا، 
وبالطموح الذي أظهرناه، سنقاتل من 
أجل كل نقطة تنتظرنا، ثم ســنرى ما 

سيحدث«.
وقال جولني لوبيتيجي مدرب إشبيلية، 
إنَّ فريقــه أضاف نقطــة إلى جعبته، 
لكنــه كان يرغب في حتقيــق النقاط 
املباراة  عقب  لوبيتيجي،  الثالثة.وصرح 
أيًضا.  دائًمــا، واليوم  الفوز  »نرغب في 
فرًصا كانت ســتمنحنا  لنــا  أتيحت 
الفــوز، هــم أيًضا يضغطــون عليك 
وكانوا يبــادرون، لكنني ال أتذكر فرًصا 

خطيرة لهم«.
د مدرب إشبيلية، أنَّ برشلونة »لم  وأكَّ
الضربة  باستثناء  بفرص كبيرة،  يحظ 

أبعدها  التي  املباشــرة مليســي  احلرة 
كوندي« في املقابل سنحت إلشبيلية 
»3 أو 4 فرص«.ولم يرغب لوبيتيجي في 
التأكيد على رغبة فريقه صاحب املركز 
الثالث بالليجا في حجز مقعده بدوري 

األبطال.
وأشــار إلــى أنَّه ال يحــب الدخول في 
مقارنات مــع أي ناد آخر، حيث يتنافس 
معه أتلتيكو مدريــد على هذا املركز، 
والذي ســيخوض غــًدا مباراته بنفس 
اجلولة أمام بلد الوليد، وحال الفوز بها 

سيتقاسم معه النقاط.
وفاز فياريــال على مضيفــه غرناطة 
)لوس  ملعــب  وعلى  نظيــف،  بهدف 
كارمينيــس اجلديــد(، أحــرز املهاجم 
جيرارد مورينو هدف اللقاء الوحيد في 

الدقيقة 11، 
وكانت املبــاراة متكافئة إلى حد كبير 
بني الفريقني من حيث االستحواذ على 
الكرة بنســبة %51 للضيــوف و49% 
ألصحاب األرض، بينمــا تفوق غرناطة 
في جانب التسديد على املرمى ولكنه 
لم ينجح فــي النهاية في إدراك هدف 
التعادل.وبهذا الفوز، رفع فياريال رصيده 
إلى 47 نقطة في املركز السابع، فيما 
جتمد رصيد غرناطة عند 42 نقطة في 

املركز التاسع.

تقرير

إشبيلية يزلزل صدارة برشلونة ويقدم هدية للريال
فياريال يخطف 3 نقاط من غرناطة في عقر داره

بغداد ـ الصباح الجديد 

وافــق االحتــاد الفيتنامي لكرة 
القــدم، علــى طلــب الهيئة 
التطبيعيــة لالحتــاد العراقي، 
بــني  وديــة  مبــاراة  بخــوض 
املنتخبني، في الثامن من تشرين 

األول املقبل.
وتأتي املباراة حتضيرا للتصفيات 
املؤهلة  املزدوجــة،  اآلســيوية 
ملونديال قطــر 2022، ونهائيات 
الصني.  2023 في  آســيا  كأس 
الفيتنامــي،  االحتــاد  وأعلــن 
احلكومية  السلطات  مخاطبة 
للموافقة على خــوض املباراة؛ 
بســبب جائحة فيروس كورونا، 
االحترازية  اإلجــراءات  ونتيجة 
التــي تتبعها الدول بالنســبة 

إلقامة املباريات الودية. 
وســتكون مواجهــة فيتنــام 
هي املبــاراة الودية التحضيرية 
األخيــرة ملنتخب العــراق، قبل 
التوجه إلى هوجن كوجن ملواجهة 
منتخبها في الثالث عشــر من 
أكتوبر، حلساب اجلولة السابعة 
للتصفيات اآلسيوية املزدوجة. 

وتســعى الهيئــة التطبيعية 
لالحتــاد العراقي لكــرة القدم 
حلسم مخاطباتها مع االحتادات 
األخرى، بخصوص تأمني مباراتني 
وديتني قبل مباراة فيتنام الودية، 
وذلك من أجل التحضير املثالي 
ألسود الرافدين ملواصلة النتائج 
اجليــدة، والتمســك بصــدارة 

اجملموعة الثالثة.
الســلوفيني ستريشكو  أعلن 
الفنــي  املديــر  كاتانيتــش 
للمنتخــب العراقــي، القائمة 
األولية التي ســتبدأ التحضير 
التصفيــات  الســتكمال 

ملونديال  املؤهلــة  املشــتركة 
.2023 آســيا  وكأس   2022

وحدد االحتاد اآلســيوي، املواعيد 
التي ستقام  للمباريات  اجلديدة 
في تشــرين أول وتشرين الثاني 
املقبلني.وضمت القائمة األولية 

34 العًبا،  العراقــي،  للمنتخب 
للتجمــع الذي ســيبدأ في 14 

حزيران اجلاري.
وجــاءت القائمة علــى النحو 
املرمى: جالل  التالي:  حراســة 
حســن - محمد حميد - فهد 

طالب - علــي كاظم - محمد 
صالح، والدفاع: أحمد إبراهيم - 
علي فائز - ســعد ناطق - ريبني 
سوالقا - ميثم جبار - مصطفى 
محمد جبــر - علــي عدنان - 
ضرغام إسماعيل - عالء مهاوي 

- فرانس ضياء بطرس - حســن 
رائد - مصطفى معن، والوسط: 
همام طــارق - أمجــد عطوان 
- بشــار رســن - حسني علي - 
صفــاء هــادي - إبراهيم بايش 
- مازن فياض - محمد قاســم 
ماجد - محمد رضا - شــريف 
- محمد مزهر،  الكاظــم  عبد 
و الهجوم: عالء عبــد الزهرة - 
مهند علي - أمين حسني - عالء 
عباس - محمــد داوود - محمد 
قاسم نصيف، و أكد والد علي 
املوســوي )18 عاما( احملترف في 
الدمناركي  كوبنهاجــن  نــادي 
رغبة جنلــه بتمثيــل املنتخب 
العراقي.وقــال فــي تصريحات 
املوســوي على  إن علي  خاصة 
أمت االســتعداد لتمثيل منتخب 
الرغبة  شــباب العراق ولديــه 
لتمثيل بــالده برغم أن منتخب 

الدمنارك طلب ضمه.
وبني: »علي يحتــاج إلى إكمال 
إصــدار أوراقــه الثبوتية كونه 
وبالتالي  أوروبــا  فــي  مولــود 
يجــب إصــدار جــواز عراقــي 
لتمثيــل املنتخب، وتلقينا عدة 
اتصاالت بشكل شخصي لكن 
التحــركات الرســمية إلصدار 

جوازه إلى اآلن لم تتم«..
وأشــار إلى أن علــي ملتزم مع 
نــادي كوبنهاجن لكن طموحه 
لكبار  االنتقال  املســتقبل  في 
األنديــة األوروبية خصوصا وأنه 
تلقى عدة عروض لكنه متريث 

حلني نضوجه بشكل تام.

أسود الرافدين يالقي فيتنام استعدادا للتصفيات المزدوجة
صالح المالكي*قبل الذهاب إلى هونغ كونغ

قسم االعالم واالتصال الحكومي
التقــى وزيــر الشــباب والرياضة 
العمل والشؤون  وزير  عدنان درجال 
االجتماعية الدكتور عادل الركابي 
واملالك املتقدم في مقر وزارةالعمل 
بهدف تعزيز التعاون املشــترك بني 

الوزارتني وتنسيق اجلهود لدعم
املشاريع الشبابية .

وأكد الوزير درجال ان لوزارة العمل 
خبــرة كبيــرة في ادارة املشــاريع 
الربحيــة لقطاعــات كثيــرة من 
االحتياجات  ذوي  فيهــا  مبا  اجملتمع 
اخلاصــة ومــن املمكــن أن يتــم 
التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة 
لتوحيد اجلهود في جوانب التدريب 
والتأهيل وادارة املشــاريع النوعية 
الســاندة للشباب ال ســيما وان 
ســجل العمل بني الوزارتني حافل 
والفعاليات  االنشطة  بالعديد من 
املشــترك  الهدف  ذات  الناجحــة 
،مثمنا حرص وزارة العمل وسعيها 
لكل ما هو جديد ومفيد لشــباب 
العراق ورفع امكاناتهم ، منوها ان 
الوزارة ستعمل على تفعيل عمل 

اللجنة اخلاصة مبشــروع اقامة نادٍ 
ترفيهي لذوي اإلعاقة خدمًة لهذه 
الشــريحة املهمة من اجملتمع وهو 
أحــد مقترحات التعــاون املقدمة 
ولــدى مالكات  العمل  وزارة  مــن 
وزارتنا خبرة في هذا اجملال كونه من 

صميم عملها .
من جهتــه أكد الركابــي ان وزارة 
تتعلق  عدة  برامــج  لديها  العمل 
بالفئات الضعيفة في اجملتمع منها 

التأهيــل والتدريب، الفتا الى وجود 
وحاضنات  باالقراض  خاصة  برامج 
االعمــال، وأبدى اســتعداد وزارته 
الشــبابية  الطاقات  الســتقبال 
ممن لديهم ابتكارات في مشــاريع 
ببرنامــج  لشــمولهم  معينــة 
االقــراض بغيــة تنفيذ مشــاريع 
صغيرة ومتوســطة مدرة للدخل 
من شــأنها تشجيع الشباب على 

العمل.

لندن ـ وكاالت
حّث ماركوس راشفورد مهاجم 
مانشســتر يونايتــد ومنتخب 
احلكومة  القدم  لكــرة  إنكلترا 
على دعم حملته لتوفير وجبات 
خالل  لألطفال  مجانية  غذائية 
فترة العزل العام وغلق املدارس.

ولعب راشــفورد )22 عاماً( دوراً 
بارزاً خــالل فترة وباء كوفيد19- 
في زيادة التوعية ومتويل العائالت 
التــي تعانــي لتوفيــر الغذاء 
مع  راشــفورد  لألطفال.وتعاون 
مؤسسة )فير شير( البريطانية 
اخليرية للمســاعدة فــي زيادة 
الدعــم إلى 20 مليــون جنيه 
دوالر(  مليــون   25( اســترليني 
لتوفيــر الوجبات داخــل البالد، 
دعم  مبواصلة  احلكومة  وطالب 

األطفال بالوجبات املدرسية.
وكتب عبر تويتــر: »في العائلة 
اإلفطار،  علــى  نعتمــد  كنــا 
فــي األندية ووجبات املـــدارس 
اجليـران  ومبـــادرات  اجملانيـــة 
واملدربيـن«.ويستفيد 1.3 مليون 

طفل من الوجبــات اجملانية في 
مدارس إنكلترا لكن راشــفورد 
قــال إّن ربع العــدد لم يحصل 
علــى أّي دعم منذ غلق املدارس 

بسبب الوباء.
وتابع: »هل تعرفون كم يتطلب 

مــن الشــجاعة أن يقول رجل 
ناضج إّنه ال ميكنه التعامل مع 
متطلبــات عائلته وال ميكنه أن 
يدعمها؟ الرجال والنساء ورعاة 
األطفال بحاجة إلى مساعدتنا 

ونحن ال ننصت إليهم«.

دعم املشاريع الشبابية

العراق في لقاء سابق

درجال و الركابي يؤكدان تنسيق 
الجهود ودعم المشاريع الشبابية

وجبات غذائية مجانية لألطفال عنوان 
حملة راشفورد الجديدة

الصباح الجديد ـ وكاالت
علــى  كالرا  ســانتا  تغلــب 
صفوفه،  فــي  العددي  النقص 
مــع   )1/1( التعــادل  وانتــزع 
بورتيمونينســي، فــي املرحلة 
الدوري  السابعة والعشرين من 
كالرا  ســانتا  البرتغالي.ورقــع 
رصيده إلى 35 نقطة، في املركز 

حقـق  بأنـــه  علمـــا  الثامن، 
اليـوم التعـــادل الثانـي علـى 
التوالـي، وهـو الثالـث لـه فـي 
خاضهـا  مباريـات  أربـــع  آخـر 

باملسابقـة.
ورفع بورتيمونينسي رصيده إلى 
21 نقطــة، في املركز الســابع 
عشــر )قبل األخير(، علما بأنه 

له  التوالي  على  الثاني  التعادل 
في الدوري.وانتهى الشوط األول 
الســلبي،  بالتعادل  املباراة  من 
بورتيمونينســي  تقــدم  ثــم 
ســجله  بهدف  مضيفه  على 
البرازيلي ويليان دا ســيلفا، في 
الوضع سوءا  61.وازداد  الدقيقة 
إثر طرد  لسانتا كالرا،  بالنسبة 

العبــه لينكولــن هنريكي في 
الدقيقة 75.

لكن الفريق تغلب على النقص 
وانتزع  العددي فــي صفوفــه، 
الـــذي  بالهـــدف  التعـــادل 
أسامـة  العراقـــي  سجلـــه 
رشـيد، مـن ضربـة جـزاء فـي 

الدقيقـة 81.

أسامة رشيد يمنح سانتا كالرا التعادل مع بورتيمونينسي

راشفورد
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جمال جصاني

ميكن تفكيك غير القليل من طالســم وهيروغليفيات 
املشــهد العراقي الراهن، عندما نتعــرف على مالمح 
وهوية االعــالم املهيمن فيه، ال نحتــاج ملراجعة اعالم 
ما قبل زوال النظام املباد وتشــتيت جهدنا واهتمامنا 
بحقبة اختزلت بشعار "اذا قال فالن.. قال العراق"، كي 
نركز اهتمامنا مع ورثة اســالبها فيمــا يعرف مبرحلة 
العدالــة االنتقالية، ونوع التعدديــة التي هبطت على 
هذا احلقل احليوي فــي حياة اجملتمعات والدول )االعالم(. 
مــا خال عدد محدود جــدا من احملــاوالت الفردية والتي 
سرعان ما تالشى الكثير منها، لم تهبنا االقدار العابرة 
للمحيطات اية محاولة جديــة وواعدة المتالك اعالم 
مهني مستقل وشجاع. انها حقيقة ال يتناطح عليها 
كبشــان كما كان يردد دائماً شيخنا الراحل خليل عبد 
الكــرمي، ومنها ميكن فهم كل هــذا التيه والضياع في 
املشــهد الذي يزداد عتمة والتباســاً يوما بعد أخر. مع 
مثل هذا الضخ الواسع لهكذا منابر ووسائل ومنصات 
اعالمية، ال ميكن استغراب امتالكنا لهذا الكم الهائل 
من الدقالت واملواقف والتحليــالت البطرانة، والتي لم 
يقتصر نفوذها على بســطاء الناس وحسب، بل تلقف 
راياتها غير القليل من املنتســبني لنادي االنتلجينسيا، 
ليضعوا قســطهم في أوســع عملية خلداع املتلقي 

وتعطيل حواسه الطبيعية.
تعددية حقبة الفتح الدميقراطي املبني مت حوســمتها 
بني فســطاطني ال ثالث لهما؛ واجهــات النظام املباد 
املرحلة اجلديدة  واملتمترســة خلف عناوين  املستجدة 
وخطاباتهــا البراقــة، وفســطاط ما يســمى باحتاد 
االذاعات والفضائيات االســالمية والذي تتم ادارته من 
وراء احلدود، وال ننســى شــبكة االعالم العراقية الذي 
تتراقص امواجهــا وذبذباتها وفقــا اليقاعات الصراع 
بني الفســطاطني، أما اعالم االقليم فقــد مت تطويبه 
لصالح االقطاعيات السياســية واالســرية املهيمنة 
فيه، كما لم يســلم من مثل هذه االصطفافات اعالم 
القــوة العظمى التي تعهدت بتحويل العراق الى واحة 
للدميقراطية واحلريات وحقوق االنســان؛ ليجد املتلقي 
نفسه فريسة ضخ للضجيج االعالمي ال يزيده اال غرقاً 
وتشــرذماً. مع مثل هذا املشهد االعالمي ما الذي ميكن 
انتظاره من املتلقي أو صنيعة هذه الورش املتخصصة 
ببرمجة الذهنيات ونوع ردود االفعال، غير ما نشــاهده 
من فزعات فاشوشية مثيرة للشفقة واألسى، وصوالت 
مســتجدة لنهش بعضنــا للبعض اآلخــر حتت وابل 
كثيف من العناوين واملانشــيتات الضخمة عن احلريات 

والكرامة واحلقوق وغير ذلك من املسميات املاصخة.
مشــهد يرتفع فيه صوت اللصوص واملرتزقة ومسوخ 
البشر؛ دفاعاً عن اجمل وافضل ما باملثل العليا للبشر 
من حقوق وقيم، ما الذي ميكن أن يشير اليه، غير اننا قد 
انحدرنا الى مستويات من احلضيض متت فيه استباحة 
آخر دفاعاتنا للبقاء على قيد البشــر. لقد اتاحت لهم 
الهيمنة املطلقة ال على مؤسســات السلطة الرابعة 
التقليدية وحســب بل ما ســطع جنمه من وســائل 
التواصــل احلديثة، الفرصة لكــي يحكموا قبضتهم 
على مســار االحداث، حيث يتم دفعها بشكل ممنهج 
الى مسارب بعيدة كل البعد عما يتم ضخه من أوهام 
وتطلعات. عندما ينبري اللص واملشــعوذ والقاتل حلمل 
راية التغيير واالصالح والثورة، فان ذلك يؤشــر بشكل 
جلــي لوجود خطب مــا، ومثل هذا الدهــاء واخلديعة 
واملكر ليس غريبــاً عما عرفه اســالفنا من قبل، لكن 
حال القشــمرة والغيبوبة وما يرافقهما من استرخاء 
وغفلة؛ جتعل حالنا اشبه مبحنة زرقاء اليمامة التي لم 
يأخذ قومها حتذيرها على محمل اجلد "اني ارى شــجراً 
من خلفها بشــر" ليتجرعوا ما ال ينفع بعده احلســرة 

والندم...  

ومضــة

اعالم الغفلة

احالم يوسف
     التطــرف ال تنحصــر باملعتقدات 
الدينية اذ باتت كلمة متطرف تقودنا 
مباشــرة الى االرهاب مهما اختلفت 
مســمياته، وهو يعني انك حّدي، ال 
ترى اال طرفني ابيض واســود، مع ان 

هناك الوان كثيرة اجمل.
    ان تــرى احليــاة بلونــني يعني انك 
تتعامــل مــع االخريــن علــى هذا 
اعتيادي،  يوجد شخص  فال  االساس، 
اما ان يكون شــرير باملطلق او مالك 
باملطلق، ما يــؤدي في بعض االحيان 
الى احداث صدمــة، فان تعاملنا مع 
بوصفه مالكا سيصدمنا  شــخص 
أي تصرف غير مقبول منه، والعكس 

صحيح.
     يقول الطبيب النفسي عبد اخلالق 
طاهــر ان علــم النفس يســتعمل 
مصطلــح "املنطق ثنائــي التفرع" 
على هذه احلالة، واضاف: غالبا يصنف 
بتطرف  واالشــخاص  االمــور  هؤالء 
أي تصــرف جيد لكنه  وحّدية، فمع 
طبيعي ميكن ان يطلقون صفة مالك 
او ان هذا الشخص عظيم او رهيب، 
وباملقابل يصفون ايا كان بالشرير اذا 

اقدم على فعل سيء بسيط.
وتابــع: يعاني هؤالء االشــخاص من 
ادراك ان االمــور املثاليــة نــادرة، وان 
لم  ان  نادريــن  املثاليني  االشــخاص 
نقل غيــر موجودين بيننــا، وبالتالي 
ال يتقبلــون فكرة ان لكل شــخص 
ولكل حدث ايجابيات وسلبيات، وكي 
نتقبل هــذا املنطق علينا ان نطبقه 
على انفســنا، أي ان ندرك اننا لسنا 
مالئكة ولسنا شــياطني، بل منتلك 
النصفني، واالنسان اخلير يعزز نصفه 
املالئكــي بأفعاله وكالمه والشــرير 
كذلك. لكن يبقــى الثاني ميتلك في 
داخله صفات مالئكية حتتاج الى من 

يستفزه ويشجعه كي تبرز.
امثال هــؤالء من  يعانــي  واضــاف: 
مشكالت نفسية، ليس بسبب كثرة 
صدماته باحمليطني به فقط، بل حتى 
مــا يتعلق به شــخصيا، ألنه يحاول 
الكمال،  درجــة  الى  الوصــول  دائما 
ويكون هدفــا ثابتا، ومبــا ان الكمال 
ال ميكــن الوصــول اليه، فســيظل 
الشــخص يشــعر بعدم الرضا عن 
نفســه، لذلك فكما قلت انفا يجب 
تقبل فكــرة ان ال احد منا مثالي، وان 
الشــخص اجليد، مــن تغلب صفاته 

احلسنة على صفاته الشريرة.

ويضيــف طاهر ان علينــا النظر الى 
االشــخاص الذيــن وضعناهــم في 
الطرف املالئكــي بتمعن، وان نفترض 
ونتوقع ان يقوموا بتصرف غير متوقع، 
او نركز معهم اكثر من دون ان ننزههم 
فالتنزيه يشبه التقديس، والشخص 
عندما يقدس فــرد ال ميكن ان يتقبل 
فكرة ان لديه عيوب، واضاف: التركيز 
في هــذه احلالة ســيجعلنا نالحظ 
وبالتالي  الشخص،  بعض عيوب هذا 
تقبل فكرة انه ليس شخصا مثاليا، 

فكلنا عيوب وكلنا حسنات.
اوضــح طاهــر بــان منــط التفكير 

هــذا  يبدأ فــي مرحلــة الطفولة، 
فعندما يبالــغ االهل بوصف اوالدهم 
لقيامهم  عباقرة  بانهم  ويصفونهم 
بفعل بســيط يبدأ الطفل بالشعور 
باإلحباط عند فشله في االرتقاء الى 
املســتوى الذي وضعوه فيه من باب 

التشجيع.
 وقــال: يجب ان ينتبــه االهل الى ان 
املبالغــة فــي بعض االحيــان تكون 
خطيــرة، ال بأس من تشــجيع االوالد 
عند قيامهم بفعل جيد، لكن يجب 
ايضا ان ال نبالــغ بردة فعلنا، ونقيمه 

على اساس استحقاقه. 

الصباح الجديد-وكاالت:
أعلــن أنطون ياستربتســيف، خبير 
البيئة، أنه على الرغــم من أن افران 
امليكروويف تخدم البشــر منذ فترة 
طويلة، إال أن األوهام ما تزال مرتبطة 
بها. فماذا يحصــل للطعام في هذه 

األفران؟
أفــران  تســتعمل  اخلبيــر،  يقــول 
اليومية منذ  امليكروويف في احليــاة 
ســتينيات القــرن املاضي وانتشــر 

اســتعمالها على نطاق واســع في 
مع  ولكن  املاضيــة.  القليلة  العقود 
ذلك ما تزال هناك شائعات ال أساس 
لهــا مرتبطة بهــا. فمثــال يعتقد 
البعض أن طهو الطعام أو تسخينه 
فــي أفــران امليكروويــف، يجعلــه 

"مشعا" وهذا غير صحيح.
"اإلشــعاع  موضحــا،  وقــال 
التردد  عالــي  الكهرومغناطيســي 
ينبعث من  الــذي  )2.450 ميغاهرتز( 

أفــران امليكروويف، غيــر مؤين، أي ال 
يترك أي أثر في الطعام، وال  يسبب أي 

تغيرات فيه، وال تنبعث منه أشعة".
وأضــاف مديــر مختبر بيئــة احلياة، 
صممت أفــران امليكروويف، بحيث ال 
تخرج املوجات منهــا إلى اخلارج عند 
غلــق بابهــا ، ولكن تنبعث اشــعة 
كأي  ضعيفــة  كهرومغناطيســية 
جهاز كهربائي عندما يشتغل. لذلك 
يكون من األفضل في هذه احلالة عدم 

االقتراب من الفرن .
مــن  تنبعــث  "صحيــح  ويقــول، 
الفــرن خــالل تشــغيله موجــات 
كهرومغناطيسية، التي عادة تنتشر 
إلى مســافة 1.5 متــر أو أكثر بعض 
الشــيء. لذلــك من األفضــل عدم 
الوقــوف على مقربة منــه في أثناء 
عمله. وكلما كانــت كمية الطعام 
في الفرن أكبر كلما كان ذلك أفضل، 

ألنه ميتص كمية طاقة أكبر".

ال تخشوا أفران الميكروويف 

العالم ليس باالبيض واالسود
 فالوانه تمأل كل ركن فيه

يجتمــع النجــوم  روبرت 
دي نيرو  و كيت بالنشيت 
و آن هاثــاواي  فــي فيلم 
 ،"Armageddon Time"
من إخــراج جيمس غراي. 
ة  الفيلم مستوحا ة  قص
من ذكريات طفولة غراي، 
وتكشف الصداقة والوالء 
على خلفية أميركا التي 
تســتعد إلنتخاب رونالد 
ريغان رئيساً. وقال غراي: 
حاول  أ ي  ـ لكنـ ف،  ل ت مخ
أن أفعــل شــيئاً عكس 
والوحيد  الهائــل  الفراغ 
والظالم من الفيلم الذي 
أخرجته .. أنا حريص على 

صنع شيء يتعلق كثيراً 
بالناس.. بشأن العواطف 
والتفاعــالت  ــرية  ش ب ال
بــني النــاس.. وأريــد أن 
يكــون مليئــاً بالــدفء 
واحلنــان. مبعنــى مــا .. 
صحيح أن الفيلم يتعلق 

بطفولتي.. 

قرر النجــم  كيانو ريفز  
جمع األمــوال بطريقة 
ُمبتكرة، لصالح جمعية 
سرطان األطفال اخليرية 
 Camp R a i n b o w
Gold، وإســتعان بأحد 
ــو  ي د ي ف ل ا ت  ا ـ تطبيقـ
الشهير جلمع التبرعات، 
ت  ا ء ا ر ـ ـ ج اإل بســبب 
اخلاصة بتفشي فيروس 
كورونــا. وجاء في وصف 
حملــة التبــرع: "أفالم 
 A Little One-o n - O n e
 with Keanu Bill & Ted,
 ،Speed, The Mat r i x
إنه جون ويــك، تعرفوه 
وحتبــوه. هــذا ال يقــدر 
بثمن حقــاً، ولديك اآلن 

من  معه  احلديث  فرصة 
املنــزل! جهز أســئلتك 
مع  دقيقة   15 واقضــي 
واملنتج  واخملــرج  املمثل 
واملوسيقي كيانو ريفز". 
وصــل  ثــروة  أن  يُذكــر 
صافي ريفــز 360 مليون 
أميركي، بحســب  دوالر 
مجلــة فوربس العاملية 

في عام 2019، 

مــن  العديــد  يحــاول 
املشــاهير احلفــاظ على 
توقــف  مــع  خصوصــاً 
بســبب  الفنية،  األعمال 
تفشي  فيروس كورونا . وقد 
لفتت الفنانــة اللبنانية  

نــوال الزغبــي  األنظــار 
لبدنية،  ا بلياقتهــا  إليها 
وهي متــارس  الرياضة  في 
منزلهــا، ونشــرت عبــر 
ى  عل صة  اخلا صفحتهــا 
أحــد مواقــع التواصــل 
مقطــع  اإلجتماعــي 
ممارستها  أثناء  في  فيديو، 
التماريــن الرياضية خالل 

العزل املنزلي.
علــى  نــوال  وعّلقــت 
الفيديــو، قائلــة: "أحب 

الشــعور باإلرهــاق بعد 
التمرين".

يُذكــر أن آخر أعمال نوال 
وهي  "إحتاربــت"،  أغنية 
"سلطانة  مسلسل  تتر 
املصرية  للممثلة  املعز"، 
من  الــرازق،  عبــد  غادة 
كلمات تامر حسني، أحلان 
تامر علي، توزيع وميكس 

وماستر أحمد إبراهيم.

روبرت دي نيرو 

 نوال الزغبي

كيانو ريفز 

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد-وكاالت:
يتم احيانا، تســريب بعض العادات 
أو األعمــال الغريبة والشــخصية 
للنجوم، وفي احيــان أخرى، يصّرح 
إّما في  املمثــل عنهــا بنفســه، 
حــوارات خاصــة أو عبــر مواقــع 
لتواصل االجتماعــي، ليصنع من  ا

نفسه خبراً.
 براد بيت ، كشــف اســتغنائه عن 
صابــون البشــرة ومزيــل العــرق 
مدى احلياة، الكتشــافه احتوائها 
على بعض املواد الســامة الضارة 

بالبشرة وبالصحة بشكل عام.
اما جينيفر أنيســتون ، فال تدخل أو 
تخــرج من الطائرة قبــل أن تختبر 

األرضية بقدمها اليمنى!
 ،X-Men جيمــس مكافــوي جنــم
يحتفظ بأغــرب عادة وهي أن يقول 
:"أرنــب أبيض" كل أول شــهر ألّن 
جدتــه أخبرته وهو طفــل صغير 

ان ترديد هذه العبــارة يجلب احلظ 
اجليد.

كاتــي بيــري ، تكره أطباء األســنان 
وتخشى أن تضطر لزيارتهم يوًما، لذا 
حترص علــى أن حتتفظ بأكبر قدر من 
فرش األســنان في كل رحالتها وفي 
كل مكان تذهب إليه ميكن ان تخرج 

فرشاة اســنانها وتقوم بتفريشهم 
حتى لو اكلت حبة بطاطا، لتحافظ 
على أسنانها سليمة أكبر قدر ممكن.
ميغــان فوكس، حتتفــظ بكوب من 
املــاء بجانبها عند القــراءة لتقليب 
الصفحــات، وتكــره ســماع صوت 

شخص يتنفس بجانبها.

الصباح الجديد-وكاالت:
صرح مدير ورشــة "ســويوز مولت 
فيلــم" الروســية ألفالم الرســوم 
املتحركة، بوريس ماشكوفتسيف، 
أن شــخصية الذئــب فــي حلقات 
"ويلك يا أرنب" التي يجري تصويرها 

اآلن، ستظهر من دون سجائر.
وكانت الفكرة األساسية في حلقات 
الرســوم املتحركــة الســوفيتية 
لألطفال، والتي اشتهرت في العالم 
العربــي بعنوان "ويلك يــا أرنب"، ه 
حتميل الشــخصية الشــريرة في 
الفيلــم )وهي الذئب فــي معظم 
احلاالت( بعــض العادات الســيئة، 
التي تساعد في تربية األطفال على 
النفور مــن هذه العــادات، ومن بني 
ذلك كانت السجائر التي كان الذئب 

يدخنها.
لكــن ماشكوفتســيف أوضح أنه 
بصدد اعتماد رمــوز أخرى عند خلق 
صورة البطل اجلديد ملسلسل أفالم 
الرســوم املتحركة األسطوري، الذي 

انتشــر في جميــع أنحــاء العالم، 
مشيرا إلى أن كاتب السيناريو ابتدع 
الكثير من املستجدات في احللقات 
اجلديدة لم تكن موجودة في احللقات 
القدميــة التــي حفرت فــي ذاكرة 

األجيال التي عاصرتها.
وكانت وسائل اإلعالم الروسية أفادت 

بأن املسلسل سيتضمن الكثير من 
الشخصيات اجلديدة، التي ستشكل 

مناذج إيجابية يقتدي بها األطفال.
ومن املتوقع أن يبدأ املوســم اجلديد 
املتحركة  الرســوم  حللقات فيلــم 
"ويلك يــا أرنــب" اجلديــدة، نهاية 

الصيف اجلاري ويتضمن 52 حلقة.

أغرب عادات نجوم هوليوود..
الصباح الجديد-وكاالت:

أعلــن أنطون ياستربتســيف، خبير 
البيئة، أنه على الرغــم من أن افران 
البشــر منذ فترة  امليكروويف تخدم 
طويلة، إال أن األوهام ما تزال مرتبطة 
بها. فماذا يحصــل للطعام في هذه 

األفران؟
أفــران  تســتعمل  اخلبيــر،  يقــول 
اليومية منذ  امليكروويف في احليــاة 
ســتينيات القــرن املاضي وانتشــر 

اســتعمالها على نطاق واســع في 
مع  ولكن  املاضيــة.  القليلة  العقود 
ذلك ما تزال هناك شائعات ال أساس 
لها مرتبطة بها. فمثال يعتقد البعض 
أن طهو الطعام أو تسخينه في أفران 
امليكروويف، يجعله "مشــعا" وهذا 

غير صحيح.
"اإلشــعاع  موضحــا،  وقــال 
التردد  عالــي  الكهرومغناطيســي 
ينبعث من  الــذي  )2.450 ميغاهرتز( 

أفــران امليكروويف، غيــر مؤين، أي ال 
يترك أي أثر في الطعام، وال  يسبب أي 

تغيرات فيه، وال تنبعث منه أشعة".
وأضــاف مديــر مختبر بيئــة احلياة، 
صممت أفــران امليكروويف، بحيث ال 
تخرج املوجات منهــا إلى اخلارج عند 
غلــق بابهــا ، ولكن تنبعث اشــعة 
كأي  ضعيفــة  كهرومغناطيســية 
جهاز كهربائي عندما يشتغل. لذلك 
يكون من األفضل في هذه احلالة عدم 

االقتراب من الفرن .
مــن  تنبعــث  "صحيــح  ويقــول، 
الفــرن خــالل تشــغيله موجــات 
كهرومغناطيسية، التي عادة تنتشر 
إلى مســافة 1.5 متــر أو أكثر بعض 
الشــيء. لذلــك من األفضــل عدم 
الوقــوف على مقربة منــه في أثناء 
عمله. وكلما كانــت كمية الطعام 
في الفرن أكبر كلما كان ذلك أفضل، 

ألنه ميتص كمية طاقة أكبر".

ال تخشوا أفران الميكروويف 

حلقات جديدة من كارتون "ويلك يا أرنب" 
من دون سجائر

 

 

 

 

 

 تعزية
أرسة رشكة يونيغاز العراق األس تاذ تعزي مبزيد من احلزن واألىس 

رئيس الهيئة الوطنية لألستامثر بوفاة شقيقه املرحوم  محمد أمني ساالر
سائلني املوىل عز وجل أن يتغمده  سامان محمد أمنيبأذن هللا العقيد 

 .برمحته الواسعه

 أان هلل وأان اليه راجعون
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