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رياضة

متابعة الصباح الجديد:

قــدم رئيــس اجلمهورية برهــم صالح، 
التعــازي بوفاة النجم الدولي الســابق 
احمد راضي بعد اصابته بفايروس كورونا.
وقال صالح في تغريدة له ، »نعزي عائلة 
الذي  راضي،  الكابنت أحمد  وذوي ومحبي 
وافته املنيــة امس«. واضاف »رغم فقدنا 
لــه، اال أنه حّي في قلــب كل عراقي مبا 
ميثله من هوية وطنيــة وذاكرة مفعمة 
باإلبداع واإلجنازات الكروية«، مشــيرا الى 
انه »عزاء كل العراقيني، الرحمة واملغفرة 

لروحه، وتعازينا ألسرته ومحبيه«.
من جانبها، عدت جلنة الشباب والرياضة 
النيابية رحيل جنــم العراق الكبير احمد 
راضي خســارة فادحة للرياضة العراقية 
بيــان  فــي  اللجنــة  والعربية.وقالــت 
صحفي:« بحزن واسى بالغني ، ننعى الى 
ابناء الشعب العراقي ومحبي رياضة كرة 
القدم في الوطن العربي والعالم ، العب 
كرة القدم الســابق رئيس جلنة الشباب 
والرياضة االســبق النجم الكابنت احمد 
راضي الذي وافاه االجل صباح اليوم على 

اثر اصابته بفايروس كورونا ».
واضافت :« ان رحيل الكابنت احمد راضي 
في قمة عطائــه ميثل خســارة فادحة 
للرياضــة العراقيــة والعربية ، في وقت 
كانت فيه االنظار شاخصة ليمارس دوره 
في النهــوض بواقع الرياضة وكرة القدم 

على وجه اخلصوص«.
وتابعت اللجنة فــي بيانها :« ان القلوب 
يعتصرهــا االلم واحلــزن على رحيل جنم 
كانت له صوالت وجوالت في مالعب كرة 
القدم ، وادخل لســنوات طويلة الفرحة 
الى قلوب العراقيــني ، فيكفينا فخرا ان 
الهدف العراقي الوحيد في بطولة كأس 
العالم عام 1986 مازال مســجال بأسم 
فقيدنا الذي سيبقى اسمه محفورا في 
ســجالت التاريخ باحرف من نور ».وتوفي 
النجم الدولي السابق احمد راضي، بعد 
تدهور حالته الصحية في ساعة متأخرة 

من الليلة املاضية .
وكان راضي، يرقد في مستشفى النعمان 
بالعاصمة بغداد قبــل بعضة أيام، بعد 
اصابته بفيروس كورونا املســتجد، حيث 
ومتدهورة  مســتقرة  بني  حالته  تباينت 

خالل الفترة املاضية.
وتدهورت احلالة الصحية للنجم الدولي 
الســابق في وقــت متأخر ليلــة امس، 
ليوافيه االجل قبل ان يلحق بطائرته الى 
عمــان فجر امس.وكان مــن املفترض ان 
يغادر احمد راضي الى العاصمة االردنية 
عمــان في متام الســاعة الثانيــة فجراً 

بتوقيت بغداد.

برقيات قارية وعربية
مــن جانبه،  نعى الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم آل خليفة رئيس االحتاد اآلسيوي 
النائــب األول لرئيس اإلحتاد  لكرة القدم 
الدولي لكرة القدم، أسطورة كرة القدم 
العراقية أحمــد راضي، الذي توفي أمس 
عن عمــر يناهز 56 عامــاً عقب إصابته 

بفيروس كورونا املستجد.
وقال الشــيخ ســلمان بــن ابراهيم آل 
خليفة فــي تصريح عبر موقــع اإلحتاد 
اآلســيوي لكرة القدم: تشعر أسرة كرة 
القدم اآلسيوية باحلزن الكبير لوفاة أحد 
أهم رمــوز كرة القــدم العراقية، ونحن 
الفقيد أحمد  إلى جانــب أســرة  نقف 
راضي واالحتــاد العراقي لكرة القدم، كان 
أحمد راضي إيقونــة للرياضة في بلده، 
في  خالدة  مســاهماته  تبقى  وســوف 

أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا”.
وأضاف: “بإســم االحتاد اآلســيوي لكرة 

القــدم، أتقدم بأعمق مشــاعر التعزية 
الفقيد  عائلة ومحبــي  إلى  واملواســاة 
الكبير، لقد تســبب فيروس كورونا بآالم 
كبيرة، وفقد العديد من الناس حياتهم، 
ونحــن نشــعر بحــزن كبيــر لفقدان 
شــخصية رياضيــة ملهمــة لألجيال 
العراقية،داعني  القدم  كرة  في  املتعاقبة 
اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته”.
وفي ســياق متصل، نعــى رئيس االحتاد 
األردني وغربي آســيا لكرة القدم، األمير 
العلي بن احلســني، وفــاة النجم الدولي 
الســابق احمد راضي بسبب مضاعفات 

فيروس كورونا.
وقال بن احلسني في تغريدة على »تويتر«، 
العربي  النجم  »رحم اهلل األخ والصديق 
الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه 
الى عمــان لتلقى العالج من مضاعفات 

فايروس كورونا«.
واضاف »لقد فقدنا هامة رياضية نفخر 
ونعتز بها ومثاال بأخالقه وعزميته، تعازينا 
احلارة لعائلته و لشــعب العراق و الوطن 
العربي و يلهمنــا العلي القدير الصبر و 

السلوان«.
كمــا، نعــى رئيــس هيئــة الترفيــه 

بالســعودية تركي آل الشيخ، أسطورة 
الكــرة العراقية أحمد راضي، الذي توفي 
امس متأثــرا بإصابته بفيــروس كورونا 
الشــيخ عبر حسابه  آل  املستجد.وقال 
الرسمي مبوقع »فيســبوك«: »رحم اهلل 
العراق«.وتابع:  جنــم  راضي  أحمد  اخللوق 
كان  وذكريــات..  بــه معرفة  »جمعتني 
محبا للمملكــة، وكان على خلق وأدب 

كبير وشجاعة«.
وشــكل خبر وفاة جنم الكــرة العراقية 
أحمد راضي صباح أمس صدمة للجميع 
في ظل الشــعبية الكبيــرة التي كان 

يتمتع بها.
وعزى الســفير التونسي ابراهيم الرزقي 
بوفــاة جنم الكرة العربيــة احمد راضي.
وقال فــي برقية تعزية : تلقت ســفارة 
األلم  ببالغ  ببغداد  التونسية  اجلمهورية 
واحلســرة نبأ وفــاة جنم الكــرة العربية 
و قائــد فريق املنتخــب العراقي الالعب 

الدولي السابق احمد راضي.
واضاف : »في هــذا املصاب اجللل تتقدم 
الســفارة ، نيابة عن االســرة الرياضية 
املوســعة في تونس ، بنقــل احر عبارات 
التعــازي الى اســرة الفقيــد والى وزير 
الشباب والرياضة العراقي وكافة محبي 

النجم العربي احمد راضي«.

احد رموز كرة الزوراء
ونعى نادي الزوراء أسطورته أحمد راضي، 
الذي وافته املنية أمــس، متأثرا بإصابته 
بفيروس كورونا املســتجد. وأصدر النادي 
العرقي بيانا رســميا قال فيــه: »تنعى 
األســرة الرياضية في الزوراء أحد رموزه 
الكابنت املرحوم أحمد راضي والذي وافته 
املنية اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا 

اللعني«.
وتابع: »نســأل اهلل عز وجــل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويســكنه فسيح جناته 
وأن يلهــم أهله وذويــه ومحبيه الصبر 

والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون«.
وتعرض أحمد راضي النتكاسة في حالته 
الفيروس  مضاعفات  بســبب  الصحية 
أثنــاء تواجده في مستشــفى النعمان، 
ما أدى إلى ضيق حاد في التنفس ليلقى 
حتفه قبل املغــادرة إلى عمــان لتلقي 

العالج هناك.

حزن في األردن
ولم يكن العراق وحده الذي فجع برحيل 
ســاحر الكرة احمد راضي، فقد سيطر 

احلزن على أسرة الرياضة األردنية، إثر النبأ 
املفجع برحيل جنــم كرة القدم العراقية 
الســابق أحمد راضي، والذي وافته املنية 
صباح اليوم األحــد في العاصمة بغداد، 

متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
ويرتبط أحمد راضــي بعالقات طيبة مع 
أسرة كرة القدم األردنية ً، بحكم إقامته 
العاصمة عمان منذ عدة ســنوات. في 
وامتألت منذ ســاعات الصبــاح مواقع 
التواصل االجتماعــي في األردن، بعبارات 
النعي واحلزن لرحيــل أحمد راضي الذي 
ســتبقى ذكريات أهدافه اجلميلة عالقة 

في أذهان محبيه.
وقام عدد من جنوم الكرة األردنية بالتعبير 
عــن الفاجعة التي أملت بهــم بالرحيل 
املفاجئ ألحمد راضي، حيث كان اجلميع 
يترقب موعد عودته إلى األردن الستكمال 

مراحل عالجه.
وبذل األمير علي بن احلسني رئيس االحتاد 
األردني، جهوداً كبيرة لتأمني عودة النجم 
أحمد راضي إلى األردن واستكمال مراحل 

عالجه فيها.
وأعلنت ســمر نصار األمني العام لالحتاد 
األردني، أن إجــراءات املوافقة على عودة 
أحمد راضــي إلى العاصمــة عمان، قد 

أجنزت.وكان يفترض أن يصل راضي أمس 
األحد إلــى العاصمة عمــان عبر طائرة 
خاصــة، ليواصل مراحــل عالجه، لكن 

املوت كان أسرع من اجلميع.

سيرة حافلة باإلجنازات واأللقاب
وأفل جنم ســاحر الكرة العراقية أحمد 
راضي، ورحل في ســالم صباح أمس، في 
مستشــفى النعمان بالعاصمة بغداد، 
بعد صراع مع فيروس كورونا املســتجد 

الذي حصد آالف األرواح حول العالم.
وكان راضي يســتعد لالنتقال إلى األردن 
للبقــاء رفقــة عائلته التــي تقيم في 
العاصمة عمان، إال أن أمر اهلل كان نافًذا، 
لتودع كرة القدم العراقية والعربية كافة 
واحًدا من أفضل جنومها على املســتوى 

اخللقي قبل الفني.
ويسلط الضوء خالل التقرير التالي، على 
أهم املراحــل في مســيرة أحمد راضي 
واحملطات  العربية  املالعب  داخل  الذهبية 

التي مر بها ساحر الكرة العراقية.
ولــد أحمد راضي في 21 نيســان 1964، 
حيث بــزغ جنمه مبكرا مع نــادي الزوراء 
العراقــي، ثم تألق في كأس فلســطني 
للشــباب، التي شــهدت بداية شهرته 

العربية حيــث أُقيمت فــي املغرب عام 
.1983

ولعب راضــي بقميص أســود الرافدين 
لفتــرة طويلة، حيث كان لــه دور مهم 
في وصول العراق لنهائيات كأس العالم 
1986، وســجل هدف بــالده الوحيد في 

شباك املنتخب البلجيكي.
كمــا حقــق بطولــة كأس اخلليج مع 
1988، ولم يكتف  العراقي عام  املنتخب 
بذلك بل حصل على لقب هداف البطولة 
كمــا اختير في هذا العام كأفضل العب 

بقارة آسيا.
لعب أحمد راضي منذ ملع جنمه في 1982 
مع الزوراء واســتمر لـ3 مواسم، قبل أن 
يغادر إلى فريق الكرخ )الرشــيد( سابقا 
ومــن ثم عــاد ليلعب 3 مواســم أخرى 
بقميص الــزوراء امتدت مــن 1990 إلى 
1993.وخالل الفترة التي مّثل بها الزوراء، 
خاض حوالي 131 مباراة ســجل خاللها 
93 هدفا، ورفض أن يختم مسيرته إال مع 
الزوراء وفي موســم اخلتام قاده للتتويج 

بلقب الدوري موسم 1999-1998.
انتقل احمد راضي لفريق الكرخ )الرشيد 
الذين  النجوم  سابقا(، مع مجموعة من 
شــكلوا النــواة احلقيقيــة للمنتخب 
العراقي وحققــوا حينها جميع األلقاب 

وسيطروا على الدوري احمللي.
وســاهم الســاحر، في تتويــج الكرخ 
)الرشيد سابقا( بلقب الدوري احمللي ودوري 
أبطال العرب خالل 3 مواســم متتالية، 
ليكون فريق الرشيد واحدا من أبرز الفرق 
اآلسيوي  مستوى  وعلى  والعربية  احمللية 
حوالي  الرشــيد  مع  راضي  أيًضا.وخاض 
128 مباراة ســجل خاللها ما يقارب من 

70 هدفا وكان هداف الفريق األبرز.
برغــم تأخر تطبيق نظــام االحتراف في 
العراق، لكن راضي كان من أوائل الالعبني 
الذيــن خاضوا التجربــة االحترافية، مع 
واجلهات  العراقيــة  ســماح احلكومــة 

املسؤولة باحتراف الالعبني.
فكانــت للســاحر جتربــة احترافية في 
الــدوري القطري، وحتديدا بنــادي الوكرة 
خالل الفترة من 1993 وحتى 1997، حيث 

سجل بقميص الوكرة 16 هدفا.
وكان أحمــد راضــي، من أبــرز النجوم 
القطري  الدوري  الذين خاضوا منافسات 

وساهموا في تطور الدوري هناك.
يعد أحمد راضي واحدا من أبرز النجوم 
والقارة  والعرب  العراق  على مســتوى 
الصفراء كافة، حيث توج بلقب أفضل 
العب في آسيا عام 1988، بعد املستوى 
املميز الذي ظهر به مع املنتخب.وكانت 
جميع  فــي  وجوالت  صــوالت  لراضي 
البطوالت التي شــارك فيها مع أسود 
الرافديــن، ويعد من أبرز الالعبني الذين 

سجلوا األهداف للمنتخب العراقي.
وسجل الســاحر هدف العراق الوحيد 
1986، كما  في مونديــال املكســيك 
خاض مع املنتخب 121 مباراة ســجل 
خاللهــا 62 هدفا في جميــع املباريات 

الرسمية.
يُعد الساحر من أكثر الالعبني تتويجا 
باأللقاب والبطوالت احمللية داخل بالده، 
حيث حصد لقب الــدوري 5 مرات مع 
فريقــي الزوراء والرشــيد، وتوج بلقب 
كأس العــراق 7 مرات.وعلى املســتوى 
راضي على  اخلارجية، حصل  البطوالت 
دوري أبطال العــرب 3 مرات، جميعها 
كانت مع الرشيد وكذلك وصيف دوري 

أبطال آسيا 1988.
ومع املنتخب العراقي تأهل راضي إلى 
املكســيك،  في   1986 العالــم  كاس 
وتأهــل لألوملبيــاد خــالل دورتي 1984 
و1988 وحصــل مرتــني علــى بطولة 

اخلليج العربي وكأس العرب.

الوسط الرياضي يتلقى ضربة موجعة برحيل الساحر أحمد راضي
فاجعة تنثر الحزن 
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في وقت غزا فيــه هذا الفايروس 
الصغير، اللعــني، القاتل، كورونا 
العالم وشــغل النــاس واالعالم 
والفن  والسياســة  واالقتصــاد 
والرياضــة، فانه حل ضيفا ثقيال، 
وبدأ  وبلدنــا  قاتال على شــعبنا 
ويتســبب في  النــاس  يصيــب 
العراقية  الرياضــة  والن  موتهم، 
عضــو مهم في جســم اجملتمع 
ابى  اللعني »كورونا«  العراقي فان 
رياضتنا  اال ان يضع بصمته على 
صورتها  تشويه  محاوال  العراقية 

وانزال االذى بابنائها .
ومع رحلة االلم والقلق واالمنيات 
ونحــن نتابــع اخبار هــذا البالء 
املقيــت يوميــا ، باتــت القلوب 
تتوجــس خيفة ان يدخل اســم 
رياضي نشــرة االخبــار ومنصات 
التواصل كضحية جديدة تضاف 
لقائمــة الضحايــا التــي بدأت 

بالتمدد .
القدم تتصــدر االهتمام  والن كرة 
العزيز وتخطف  الرياضي في بلدنا 
االنظــار فانها ابــت اال ان تتصدر 

قائمــة االصابــات والوفيات فكرة 
القدم العراقية ضربت في الصميم 
حني فقــدت جنم الكــرة العراقية 
الالمع احمد راضي واملدرب املعروف 
بعد  هادي  علي  الســابق  والالعب 
الفايروس اخلبيث  ابتالئهما بهــذا 
فيمــا نالــت االصابة مــن احلكم 
قاســم  الشــاب مهند  الدولــي 

واسماء كروية اخرى.
لم  الرياضية  والصحافــة  االعالم 
يســلما ايضا من هذا البالء حيث 
تواردت االخبــار باصابة بعض ابناء 

االعــالم الرياضي ومنهــم الزميل 
االعالمي املعروف يوسف فعل فيما 
غيب املوت الصحفي الرياضي علي 

عامر البياتي.
وبرغــم ان اجلميــع مهــدد بهذا 
الفايــروس اللعني الــى ان االنظار 
شــاخصة حول اصابــات القطاع 
من  القلوب  حتملــه  ملــا  الرياضي 
محبــة واعجاب ألهــل الرياضة ، 
ومازالت االسئلة القلقة والدعوات 
الصادقــة ان يتجــاوز اجلميع هذه 
الرياضيني  ومنهم  املميتة  اجلائحة 

فهم ســفراء البلــد وحاملي لواء 
العراق في احملافل الرياضية العربية 

والعاملية. 
ونحن من خالل اسطرنا املتواضعة 
هــذه نــود ان نشــارك اجلميع في 
متابعتنــا اخبــار وتداعيات ماحل 
الباري عزوجل  بنا والدعاء الى اهلل 
ان ينجينا من هذا البالء وان يرحم 
من فقدناهم كما ندعو مخلصني 
ان يبــرأ كل مصاب بهذا الفايروس 
ومينحــه اهلل الصحــة والعافية، 
فاننــا ننوه الى ضــرورة مضاعفة 

بالقطــاع  الصحــي  االهتمــام 
الرياضي حتى التظل مستشــفى 
الطبيعي  والعالج  الرياضي  الطب 
هي البنــاء الصحي الوحيد اخلاص 
بالرياضة العراقية ولتكون جائحة 
كورونا جرس انــذار وتنبيه لتطوير 
بانتظار  العــراق  الصحة في  واقع 
وتقدم  تطــور  اطار  في  مشــاريع 
وزارة  والتــي بدأت  الرياضي  الطب 
الشــباب والرياضــة االعالن عنها 
قادم  فــي  بافتتاحها  واالهتمــام 

االيام..

رياضتنا.. وكورونا

سمير خليل 
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الوحيد في شباك المنتخب البلجيكي. كما حقق بطولة كأس الخليج مع المنتخب 

العراقي عام 1988، ولم يكتف بذلك بل حصل على لقب هداف البطولة كما اختير في 
هذا العام كأفضل العب بقارة آسيا.

أول اجلالسني ميني الصورة في تشكيلة املنتخب الوطني في مونديال مكسيكو

الوسط الرياضي يتلقى 
ضربة موجعة برحيل 

الساحر أحمد راضي
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محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

البصــرة  محافظــة  تشــهد 
حركة دؤوبة في مجال املشاريع 
وبتخصصــات  األســتثمارية 

متعددة .
وقــال  رئيــس هيئة اســتثمار 
البصــرة املهنــدس عــاء عبد 
احلســن ان لهيئتنــا حضورها 
املميز واملعروف في تعزيز مهامها 
في اجملال األســتثماري من خال 
املســتثمرين  مــن  عدد  قيــام 
بتنفيذ مشاريع كبيرة في مركز 

احملافظة وأقضيتها ونواحيها .

افتتاح مستشفى استثماري 
في الزبير

فقد أفتتحنا بداية هذا األسبوع 
، مشروع مستشفى دار الشفاء 
املشــاريع  احــد  االســتثماري 

االستثمارية في قضاء الزبير.
تتجاوز  بكلفة  املشــروع  وأقيم 
24 مليون دوالر، ويسع 60 سريراً، 
ويحــوي 5 غرف عمليات، إضافة 
إلــى مركــز متخصــص بطب 
العيون وآخر لألســنان، وقسماً 
وقسم  األنابيب  وأطفال  للوالدة 
طوارئ ومختبرات وصيدلية، و50 

غرفة رقود.
وأشار عبد احلســن الى ان هذا 
املشروع يعد من املشاريع املهمة 
نوعية  نقلــة  التي ســتضيف 
ويوفر  الصحة  لقطــاع  وكمية 
اكثر من 100 فرصة عمل ، كما 
ســيخفف عن كاهل املواطنن 
من مراجعاتهــم لألطباء خارج 
األخوة  مــن  وطلبنــا  العــراق 
ضرورة  باملستشــفى  العاملن 
الصحية  اخلدمات  أفضل  تقدمي 
وان  احملافظة  ألبنــاء  والطبيــة 
تكون األسعار مناسبة في إجراء 
واألدوية  اجلراحيــة  العمليــات 
والعاجات كافة من اجل حتقيق 
الهدف املنشــود من إحالة هذا 

املشروع .
من جهته كشــف املســتثمر 
عودة حميد ياسر الى تخصيص 
صندوق ريعي بنســبة %10 من 
عائــدات املستشــفى للفقراء 
ويكون  املتعففــة  والطبقــات 
ذلــك عن طريق اجــراء عاجات 
مجانية  وعمليــات  وفحوصات 
, موضحــا ان املــاكات الطبية 
تتمتع  املستشفى  في  العاملة 
بكفاءة عاليــة كما ان األجهزة 
الطبية املستعملة مت استيرادها 

أوروبية  عامليــة  مناشــيء  من 
رصينة .

يذكر ان هيئة اســتثمار البصرة 
كانت قد رخصت 11 مشــروعا 
الصحي  القطاع  في  استثماريا 

بكلفة تتجاوز 110 ماين دوالر.

تشغيل معمل اسمنت صقر 
الكيطان

 وكشــف رئيس هيئة اســثمار 
معمل  تشــغيل  عــن  البصرة 
بكلفة  الكيطان  صقر  اسمنت 
تتجــاوز 43 مليونــا و 700 الف 
دوالر لينتــج مــادة االســمنت 

بطاقة مليون طن سنويا .
صقــر  اســمنت  معمــل   وان 
الكيطــان اســهم فــي ايجاد 
مصدر دخل الكثر من 250 عائلة 
بصرية من خال تشغيل االيدي 
العاملــة احمللية في الوقت الذي 
نشهد فيه تســريح الكثير من 
الشركات  العراقية في  العمالة 
التــي تعمل في قطــاع النفط 
بعــد انخفاض اســعار النفط 

وانتشار جائحة كورونا .
 واضاف سلمان ان املعمل اسهم 

ايضا في ســد حاجة الســوق 
الى  الفائض  وتصديــر  احملليــة 
 ، احملافظــات العراقيــة االخرى 
مبينا ان املعمــل يعد من اهم 
املعامل في صناعة االســمنت 
الواقع  وركيزة اساسية في رفع 
او  للمحافظة  االقتصادي سواء 
االســمنت  وان  خصوصا  الباد 
املواصفات  باعلــى  املنتج هــو 

واملعايير العاملية.
املشروع  مدير  اوضح  جهته   من 
رعــد كاطــع ان املعمــل اقيم 
بالشــراكة مــع شــركة اتوك 
الباكســتانية على مساحة 60 
دومنــا لينتج االســمنت املقاوم 
والعــادي بصيغتن غير مكيس 
)فل( ليسوق عن طريق الناقات 
احلوضيــة او من خــال تعبئته 
باكياس ليســوق الــى البصرة 
اضافة الــى احملافظات اجلنوبية 

االخرى .
البصرة  استثمار  هيئة  ان   يذكر 
معامل  لثاثة  اجــازات  منحت 
اســتثمارية لصناعة االسمنت 
 102 من  اكثــر  كلفتها  تبلــغ 
مليــون دوالر ضمــن منطقــة 
اوركلي الصناعية في خور الزبير 

جنوب غربي احملافظة 

انشاء مدينة صناعية للبنى 
التحتية

وقــال رئيــس هيئة اســتثمار 
البصرة ايضا انــه مت منح إجازة 
إلنشــاء مدينة صناعية جنوب 
البصــرة الى شــركة النرجس 
أن كلفــة  ، مبينــا  العراقيــة 
املشــروع بلغت 15 مليارا و 400 
مليون دينــار ، مؤكدا ان املدينة 
للبنى  7 معامــل  ســتحتضن 

التحتية.
ان  الهيئــة  رئيــس  واضــاف 
الصناعية ســتحتوي  املدينــة 
علــى 7 معامل املانية املنشــأ 
االســفلت  بانتــاج  خاصــة 
ومعامل لصناعــة ) املنهوالت ( 
والكونكريــت فضا عن معامل 
متخصصــة لصناعــة حجــر 
االرصفة ، الفتــا الى ان املعامل 
ســتوفر منتجا مبواصفات فنية 
توفير  علــى  وســتعمل  عالية 

العديد من فرص العمل .

منح اجازة الستثمار معمل 

اكياس االسمنت 

اســتثمار  هيئة  رئيــس  واعلن 
البصرة عن منح اجازة استثمار 
القامــة معمل النتــاج اكياس 
االسمنت بكلفة تتجاوز املليار و 
دينار وعلى مساحة  400 مليون 
5 دوامن فــي املدينــة الصناعية 

جنوبي محافظة البصرة .

انشاء معمل معجون 
الطماطم جنوبي البصرة

كما أكد رئيس هيئة اســتثمار 
البصرة عن منح اجازة ملستثمر 
معمل  بانشــاء  تقضي  محلي 
الطماطــم  معجــون  النتــاج 
دينار  مليون   757 تتجاوز  بكلفة 
في قضاء ابــي اخلصيب جنوبي 

محافظة البصرة 
وقال ان املشــروع سيشيد على 
مســاحة 30 دومنا ، فيما يتوقع 
اكماله خال ســنتن لينتج 20 
طنا يوميا من معجون الطماطم 
على شــكل عبــوات مختلفة 
االحجام والقياسات ، مضيفا ان 
اخلط االنتاجي ســيكون باحدث 

من  ويتكون  العاملية  املواصفات 
رافعة  وســيور  غسيل  احواض 
وعصــارات وخزانات اســتقبال 
وجتميــع وغايات بخــار اضافة 
ومعقمات  تعبئة  ماكينات  الى 

ومبردات .
واوضــح ســلمان ان  املعمــل 
احمللية  الســوق  برفد  ســيقوم 
حتتلة  ملــا  مهم  وطنــي  مبنتج 
اهمية  من  الغذائية  الصناعات 
خصوصــا مــع فائدتهــا التي 
تتكامــل مع القطــاع الزراعي 
هذه  استيراد  تقليل  الى  اضافة 
املادة مع توفير العديد من فرص 

العمل .

إجازة استثمار منتجع غابات 
الشرش شمالي البصرة

رئيس هيئة استثمار  وكشــف 
إجــازة  منــح  عــن  البصــرة 
محلي  ملســتثمر  اســتثمارية 
غابات  منتجع  بأنشــاء  تقضي 
الشــرش  منطقة  في  ترفيهي 
القرنة شــمال  التابعة لقضاء 
محافظة البصرة بكلفة تتجاوز 

10 ماين دوالر .

حركة استثمارية دؤوبة لمشاريع في عدد 
من التخصصات الخدمية المهمة

مدير هيئة استثمار البصرة يتحدث للصباح الجديد

رخصت هيئة 
استثمار البصرة 11 
مشروعا استثماريا 

في القطاع الصحي 
بكلفة تجاوزت 

110 ماليين دوالر 
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امام انظار السادة رؤساء مجلس القضاء 
واحلكومة ومجلس النواب والرأي العام من 

الصحفي والقانوني إياس الساموك
بعد التحية  

أنا إيــاس الســاموك لقــد تعرضت إلى 
مظلمة كبيرة، حاولت حلها بشتى الطرق 

ولكنني عجزت عن ذلك.
أعمل متحدثاً باســم احملكمــة االحتادية 
العليــا منذ ثاث ســنوات، ومــن قبلها 
موظفاً في مجلس القضــاء األعلى، وقد 
وقعت بحقي مظلمــة كبيرة أود طرحها 

للرأي العام.
قد يكون البعض مطلعــاً على االختاف 
الدســتوري والقانوني بن مجلس القضاء 
األعلى واحملكمة االحتادية العليا وما حلقها 

من قرارات متتابعة.
يبــدوا أن هناك منتســبن فــي احملكمة 
االحتاديــة العليــا قد عملــوا مواقع على 
إلى  اإلساءة  تتضمن  االجتماعي  التواصل 
مجلس القضاء األعلــى وذلك ظهر أيضاً 

في وسائل اإلعام.
وقد تسببت تلك احلادثة بصدور أمر قبض 
بحق عدد من املنتسبن، ولكن الغريب في 
األمر أن مذكرة قبض قد صدرت بحقي أيضاً 
وفق املادة 226 من قانون العقوبات )االهانة 
العلنية للمحاكم(، منذ بداية شــهر آذار 

املاضي ومع ظهور األزمة الصحية.
حاولــت أن اتواصل مع جميع اجلهات، وفي 
التي  العليا،  االحتاديــة  احملكمة  مقدمتها 
وعدت بأنها ســتحل املوضوع ودياً، وأنني 
ابن لهذه املؤسسة القضائية ولن تتخلى 

عني بأي ثمن، وأني بريء مما نسب ألي.
كمــا أننــي بعثت برســائل إلــى بعض 
املســؤولن في العراق، أماً بأن انتهي من 
هذه املشكلة واملظلمة التي انا بريء أمام 

اهلل منها، ولكن دون جدوى.
اليوم، وفي قرار مفاجئ مت إباغي بأني سوف 
افصل من الوظيفــة الثاثاء املقبل إذا لم 

التحق بها ولم أسوى وضعي القانوني.
أوجه رسالتي إلى الســيد رئيس مجلس 
القضــاء األعلــى، وأقــول لــه بأنني قد 
عملت للمؤسســة القضائيــة بإخاص 
منذ كنــت مدير إلعام اجمللــس، وأنا بريء 
من هذه املظلمة، ومن املســتحيل أن أنال 
من مؤسســة عريقة مثــل القضاء وأن 
مســتقبلي الوظيفي على احملك بســبب 
تلك الدعوى املقامة ضدي، وأن مستقبلي 
مرتبط بها، ولم تبق ســوى ساعات على 
إبعادي عن الوظيفــي وأرجو منه التدخل 
إلنصافي، حيــث أعيش أنــا وعائلتي في 
وضع مأســاوي في هذه الظروف الصعبة، 
وأن كان األمر يتطلب االعتذار عن فعل لم 
أرتكبه، فأنا اعتذر عنه وليس عيباً أن يعتذر 
الشخص ملؤسســة عريقة مثل القضاء 
القضاء  رمــوز  ومن أشــخاص كبار مثل 

فشرف لي أنني عملت معهم.
ورســالتي الثانيــة إلى الســيدين رئيس 
الــوزراء والنواب، أمتنــى منهم  مجلــس 
مســاعدتي والتدخل إلنصافــي فأنا رجل 
قانــون وقد خدمــت مؤسســة العدالة 
ونشرت رســالتها بكل إنصاف وهي جزء 

من الدولة.
العام والسيما  الرأي  إلى  الثالثة  ورسالتي 
الوسطن اإلعامي والقانوني من محامن 
وحقوقين، وهذه الشــرائح تعرفني جيداً، 
أمتنى منهم مساندتي والوقوف إلى جانبي 

في هذه احملنة وإنصافي.

جانب من افتتاح مستشفى استثماري بسعة 60 سريرا في قضاء الزبير

بغداد _ الصباح الجديد :
ضمــن توجيهــات مديــر عام 
بغداد  كهربــاء  توزيع  شــركة 
املهنــدس حســن عطا دهش 
الزبيــدي بضرورة إســتحصال 
واإلســراع  الكهربــاء  فاتــورة 
الشــبكة  عن  التجاوزات  برفع 
املواطن  واســعاف  الكهربائية 
بالســرعة املمكنــة لينعــم 

بساعات جتهيز مستقرة .
ومبتابعة مدير فرع توزيع كهرباء 
مركــز االنبار املهنــدس خليل 
إبراهيم العواد تستمر املاكات 
الهندســية والفنيــة التابعة 
في  الطاقه  مبيعات  لشــعبة 
قطــاع توزيع كهربــاء الرمادي 
والتوزيــع  للقــراءة  بحملــة 
وازالة  اجلباية  مــوارد  وتعظيم 

التجــاوزات إضافــة الى قطع 
الدور املتجــاوزة باكثر من قابلو 
أو الذين ليس لديهم اشــتراك 
اليوم جرت  هــذا  نظامي ففي 
احلملــة فــي جميــع مناطق 
)التأميم( غــرب مدينة الرمادي 
ومت فصل التيــار الكهربائي عن 
مجموعة من الــدور املمتنعن 

عن دفع فواتير الكهرباء .
من جهة أخرى :مت رفع التجاوزات 
عن مشــروع املــاء الكبير وعن 
الصرف الصحــي وفي مناطق 
بعدم  تعهدات  أخــذ  مع  الورار 
خدمة  أخــرى  مــرة  التجــاوز 

للصالح العام .
تواصل  علــى صعيد متصــل 
والفنية  الهندســية  املاكات 
مبيعــات  لشــعبة  التابعــة 

الطاقه في قطاع توزيع كهرباء 
الرمادي بحملة للقراءة والتوزيع 
وازالة  اجلباية  مــوارد  وتعظيم 
التجــاوزات اضافــة الى قطع 
الدور املتجــاوزة باكثر من قابلو 
اشــتراك  لديهم  ليس  والذين 
اليوم  هــذا  ففــي   . نظامــي 
اســتمرت احلملة في مناطق ) 
احلوز والعزيزيــة وامللعب وال)5(
كيلو والســوق التجاري الغربي 
وتل  والبوعســاف  والبوذيــاب 
اســود ومدخــل الصوفية ( ومت 
الكهربائي عن  التيــار  فصــل 
مجموعة من الــدور املمتنعن 
عن دفــع الفواتير فــي مدينة 
الرمــادي وأخــذ تعهــدات من 
مرة  التجاوز  بعــدم  املتجاوزين 

أخرى خدمة للصالح العام .

بغداد _ الصباح الجديد :
الشــركة  كشفـــت 
األدوية  لصناعــة  العامــة 
في  الطبية  واملســتلزمات 
ســامراء إحــدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعادن عن 
ومســتحضرات  مواد  انتاج 
التعقيــم بنوعــن البخاخ 
 spray – gel  ( والســائل 
( وألول مــرة في الشــركة 
وطرحها الى الســوق احمللي 

قريبـاً . 
وبيـــن مدير عام الشــركة 
احلميـد  عبـــد  الصيدالني 
عبـــد الرحمـن السالـم أن 
إيجاد  الشــركة متكنت من 

تركيبــات خاصة باملعقمات 
التي تســتعمل للوقاية من 
الفايروســات اسهاما منها 
في احلد من إنتشــار فيروس 

كورونا والقضاء عليه .
بأنه  العــام  املدير  واوضــح 
قد مت تشــكيل فريق بحثي 
البحث  من ماكات قســم 
الشــركة  والتطويــر فــي 
والتوصل  الدراســة  لغرض 
الى تركيبــات تفي بالغرض 
وتكون ناجحــة وفعالة في 
نفــس الوقــت باالعتمــاد 
الصحــة  منظمــة  علــى 
دســتور  وعلــى  العامليــة 
االدويــة االمريكية لتحضير 

هــذه التركيبات ، معلناً عن 
إنتــاج أول وجبة جتريبية من 
 Zero ( مستحضر التعقيم
( بنوعيــه ) Zero gel ( الذي 
يســتعمل معقمــاً لأليدي 
الــذي   )  Zero spray  ( و 
يســتعمل لتطهيــر اجللد 

وفعال لألمراض املعديـة . 
وأعـرب املدير العام عن أمله 
املســتحضر  يحظــى  بأن 
اجلديــد باقبال وإســتعمال 
الفيروس  من  للوقاية  واسع 
املســتحضرات  كون هــذه 
تعد آمنــة وفّعالة وتضاهي 
فــي  املوجــودة  املنتجــات 

السوق احملليـة .

استمرار حمالت الجباية ورفع التجاوزات في الرمادي إنتاج معقـم جديـد لتعقيـم اليديـن 
وتطهيـر الجلد

بغداد - خاص 

أعلن عن توقيع عقد اولي بشــأن 
الشراكة والتعاون يجمع الشركة 
 )Qi( العامليــة للبطاقــة الذكية
وشركة كورك تيليكوم في تقدمي 
مجموعة واســعة مــن اخلدمات 

املالية للمواطن العراقي. 
اللتان  الشــركتان  اتفقــت  وقد 
تقودان الباد فــي القطاعات ذات 
احلكومة  ملبــادرات  ودعماً  الصلة 
إقليــم  وحكومــة  العراقيــة 
املالي  الدمج  لتعزيز  كوردســتان 
على العمل معا لتوفير مجموعة 
من خدمات اإلتصاالت واملالية التي 

من شأنها أن تزيد من تعزيز سبل 
دخــول املواطنن إلــى املدفوعات 
اإللكترونية والتجارة عبر اإلنترنت. 
ويتماشــى ذلك مــع اجلهود التي 
العراقية ألجل  احلكومــة  تبذلها 
ترشــيد اخلدمات املالية واحلد من 

تداول العملة الورقية في الباد.
وقال بهاء الهــادي رئيس مجلس 
إدارة شركة ISC: )نحن متحمسون 
اإلتفاقية،  هــذه  لتوقيــع  جــداً 
لكا  جديــدة  فرصة  متثــل  وهي 
الشــركتن ملواصلــة دورهما في 
دفع الباد إلى األمام. واجلهود التي 
يبذلها البنــك املركزي واحلكومة 
املركزية لزيادة الشفافية مع تزويد 
على  احلصول  بإمكانية  املواطنن 
اخلدمات املالية بشــكل ميســر 

وهذه الشــراكة ستنتج بخطط 
ومشــاريع اكبر تسهم في جذب 
رؤوس االموال على مســتوى دولي 
البنى  تدعم  الســتثمارات كبيرة 

التحتية واقتصاد العراق. 
وميثل هــذا اإلتفــاق نقطة حتول 
فــي تعزز اجلهد واخلبــرات لتقدمي 
من  االلكترونية  املاليــة  اخلدمات 

اجل حياة اسهل.
إدارة شــركة  وقال رئيس مجلس 
كورك لقد اجتمع اثنان من أفضل 
أمثلة النجاح في العراق وهما ابرز 
اخلاص  للقطاع  النجــاح  قصص 
فقــد اتفقــا على تفعيــل مبدا 
التعــاون وتقدمي خدمــات أفضل 
الوصول  وإمكانيــة  ملشــتركينا 
املرحلة  هــدف  ميثل  وهذا  إليهم، 

في الوقت الذي تشتد فية احلاجة 
لهــذه اخلدمــة في البلــد. نحن 
ســعداء جًدا بالعمل مع شركة 
الشراكة  توفر هذه  أن  ونأمل   ISC
في  بالضبط  يريده مشتركينا  ما 
الوقت الذي يحتاجون إليها بشدة.
انه  املتابعــن  لــكل  ننــوه  كما 
تفاصيل  عن  الكشــف  ســيتم 
الشراكة بشكل أكبر حيث تقوم 
الشــركتان بتحســن تعاونهما 
األولي والاحــق وميثل هذا حقبة 
والتعاضد بن  التعاون  جديدة من 
الشــركات العراقيــة  مما يعطي 
االهمية احلقيقية للقطاع اخلاص 
االقتصاد  حتســن  فــي  واخملتلط 
اخلدمــات  ومســتوى  الوطنــي 

املقدمة للمواطنن.
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الصباح الجديد - متابعة:
مستشار  اوقطاي،  ياســني  اثار 
الرئيــس التركــي رجــب طيب 
املراقبــني  دهشــة  اردوغــان، 
واالوســاط اإلعالمية بسلسلة 
تغريــدات نشــرها مؤخرا، ففي 
الوقت الذي تواصــل فيه تركيا 
ضخ السالح واملرتزقة إلى ليبيا، 
تســاءل اوقطــاي الذي تنشــر 
في  العســكرية  قواتها  بــالده 
ســوريا وليبيا، وتكثف ضرباتها 
في دهــوك منتهكة الســيادة 
العراقية، ملاذا يبحث اآلخرون عن 

احلرب بدل السالم؟.
تركيا الباحثة على الســالم في 
املنطقــة، قصفــت على مدى 
األيام األخيرة ورغم االســتنكار 
العراقي واستدعاء سفيرها في 
بغداد، مواقع في شــمال البالد، 
لتقتل املدنيني االكراد في هناك 
العمال  حزب  استهداف  بدعوى 

الكردستاني.
كما تؤكــد تقارير عدة للمرصد 
اإلنســان  حلقــوق  الســوري 

املرتزقة  نقــل  في  اســتمرارها 
إلى طرابلــس للقتال إلى جانب 
حكومــة الوفــاق ضــد اجليش 
الليبي، على الرغم من توقيعها 
على بيان مؤمتــر برلني في يناير 

املاضــي والــذي قضــى بوقف 
التدخــالت اخلارجية فــي البالد 

التي مزقتها احلرب.
علــى الرغــم مــن كل هــذا، 
تســجل  التــي  واالنتهــاكات 

للفصائل  يومي  شــبه  بشكل 
املدعومة من أنقرة في شــمال 
ســوريا، يؤكد فريق أردوغان أنه 

يسعى إلى السالم.
وفــي التفاصيــل، قال ياســني 

اوقطاي في سلســلة تغريدات 
في وقت متأخر مســاء السبت، 
:" على مــن يهدد ليل نهار بغزو 
ليبيا أن يعلم أن هناك حكومة 
معترفا بهــا عربيا ودوليا أعلنت 
مرارا رفضها التدخل العسكري 
بالتعــاون  ورحبــت  املصــري 
السياســي مع القاهرة.. فلماذا 
يبحــث اجلنراالت عــن احلرب ال 
الســلم؟ " وتابع قائــال: "املثير 
للدهشــة والعجب أن بعضهم 
ال يــزال يبحث عــن ذريعة لغزو 
ليبيا... والســؤال هــو هل إذا مت 

غزوها ستحل مشاكلك..؟ "
أن  بعد  اوقطاي  تغريدات  وجاءت 
أكد الرئيس املصري عبد الفتاح 
السيســي في خطاب أمس أن 
اجليش لن يتوانى عن الدفاع عن 
مصــر ومصاحلها ســواء داخل 
اجلفرة  معتبرا  احلــدود،  خارج  أو 
اخلطوط  من  الليبيتني  وســرت 

احلمر التي تهدد أمن مصر.
كما أشــار إلى أن جتــاوز مدينة 
ســرت الليبية وقاعــدة اجلفرة 

اجلوية اخلاضعة لسيطرة اجليش 
الليبــي، يعتبــر مبثابــة "خط 
أحمــر"، داعًيا إلــى وقف إطالق 
النــار عند هــذا اخلــط، متهيًدا 
للدخــول فــي مفاوضــات بني 
طرفي األزمة، ومشــددا على أن 
ليبيا  أي تدخل مباشر ملصر في 
باتت تتوفر له الشرعية الدولية

ويذكر أن وزيــر اخلارجية التركي 
مولــود جاويــش أوغلــو، أعلن 
احلــل  أن  املاضــي  األســبوع 
لألزمة  األفضل  هو  السياســي 
في ليبيــا، ومتحدثا بالنيابة عن 
األطراف الليبية، قال إنه ال ميكن 
أن يكــون لقائد اجليــش الليبي 

خليفة حفتر دور في احلل.
وملناســبة احلديــث التركي عن 
السالم جتدر اإلشــارة الى تداول 
قبل  العاملية  االعــالم  وســائل 
10 أيــام أن " 3 طائرات شــحن 
إلى  توجهت  تركية  عســكرية 
غرب ليبيــا، أقلعت اثنتان منها 
مــن إســطنبول والثالثــة من 

قاعدة قونيا ".

على الرغم من تلطخ تركيا بدماء الضحايا في سوريا وليبيا والعراق...

مستشار اردوغان يتساءل: لماذا يبحث اآلخرون عن الحرب بدل السالم؟

السليمانية ـ عباس اركوازي:
وافقت حكومة االقليم على تسليم 
كامل ملف النفط واجمالي ايراداتها 
غير النفطية الى احلكومة االحتادية، 
فيما يواجه قطاع الصحة مبحافظة 
السليمانية كارثة حقيقية في ظل 
ارتفاع اعداد االصابة بفايروس كورونا 
ومقاطعــة اطبــاء وموظفي اغلب 
الصحية  واملراكــز  املستشــفيات 
توزيع  الرســمي، نظرا لتاخر  الدوام 
رواتبهم، بينما خلت شوارع احملافظة 
من شرطة املرور الذين اعلنوا اضراباً 

مفتوحاً عن الدوام ومنحوا حكومة 
االقليم مهلة اخيرة لتوزيع رواتبهم 

لشهر شباط.  
وانضمت صباح امس االحد الكوادر 
الصحيــة في بنك الــدم باحملافظة 
الى اقرانهــم في عدد مــن الدوائر 
وشــرطة املرور، ونظمــوا اعتصموا 
داخل املستشــفى مطالبني بتامني 
رواتبهــم املتأخرة، وهو مــا ادى الى 
احــداث خليــل كبير فــي اجلهود 
املبذولــة ملواجهة فايــروس كورونا 
في احملافظة، نظــرا حلاجة املصابني 

بالفايــروس الــى نقل بالزمــا الدم 
الذي يتبــرع به املتعافون من كورونا، 
في غضــون ذلك جتمــع املئات من 
شــرطة املرور امام حديقة الشعب 
في شارع الســراي وسط محافظة 
لن  انهم  مؤكديــن  الســليمانية، 
ينهــوا مقاطعة الــدوام ما لم يتم 
توزيع رواتبهم نظرا النهم يعيشون 

في اوضاع مالية صعبة.
عجــز حكومــة اقليم كردســتان 
عن تامني رواتــب املوظفني دفع بها 
املشاكل  معاجلة  في  االســراع  الى 

العالقة مع احلكومة االحتادية لتامني 
رواتب املوظفني في االقليم التي لم 

متنح منذ شهر شباط املنصرم.
واكد مصدر مطلع للصباح اجلديد، 
ان زيــارة نيجيرفان بارزاني الى بغداد 
احلكومة  فــي  باملســؤولني  ولقائه 
تاتي في  الثالث،  والرئاسات  االحتادية 
اطار ســعي االقليم لتسليم ملف 
النفط لقاء حصولــه على ميزانية 
متكنه مــن تأمني رواتــب املوظفني 
الذي يقول بانها تبلغ شــهريا 885 

مليار دينار.

بغداد - الصباح الجديد :
اكد عضو اللجنــة املالية النيابية 
النائــب احمــد الصفــار، وجــود 
علــى حصول  ايجابية  مؤشــرات 
العراق علــى قروض خارجية لدعم 

ازمته الراهنه.
وقال الصفار فــي تصريح اطلعت 
ان”  عليه الصبــاح اجلديــد امس، 
العــراق ميــر بازمة ماليــة خانقة 
منذ اشــهر بســبب انهيار اسعار 
النفــط وتداعياتهــا خاصــة مع 
بان  مؤكدا  كورونا  انتشــارفيروس 

اللجنــة املالية كان لهــا اجتماع 
موســع مع وزير املالية حيال ملف 
الداخلي واخلارجي وسبل  االقتراض 

حسمه لدعم ازمة البالد”.
املالية  وزارة  الصفــار،ان”  واضــاف 
بدأت بالتفــاوض مع صندوق النقد 
الدولــي ودول مانحــة ومصــارف 
والوزارة  ايجابية  وهناك مؤشــرات 
مــع اللجنــة املاليــة فــي حراك 
مســتمر من اجل االســراع مبلف 
االقتراض الفتا الى ان رواتب شــهر 
متوز ســيجري تأمينها وفق اجلداول 

املوضوعه”.
ويعاني العراق من ازمة خانقة منذ 
اشــهر عقب انهيار اسعار النفط 
الناجمــة عن فيروس كورونا وحالة 
في  الشــامل  االقتصادي  االنغالق 
تفشي  بسبب  العالم  بلدان  اغلب 

الوباء.
الصفار اكــد أيضا في تصريح آخر 
ان عــدم امكانية حل االزمة املالية 
في العــراق عبر االســتقطاع من 

رواتب موظفي الدولة.
وقــال الصفــار: ” اللجنــة املالية 

النيابيــة متواصلة مــع احلكومة 
حيال تامني ملــف رواتب املوظفني 
وهي ضد املساس بها باي حال من 
االحوال لكنهــا تدعم وبقوة اعادة 
لتحقيق  الرواتــب  بســلم  النظر 

العدالة االجتماعية”.
وأضاف ان” اي اســتقطاع للرواتب 
ســيعرض علــى اللجنــة املالية 
النيابيــة وســيرفض بالتاكيد الن 
االستقطاع  مبالغ  كل  باالســاس 
ليست كبيرة من اجل ان حتل االزمة 

املالية في البالد “.

فيما يقاطع اطباء وموظفي اغلب المستشفيات الدوام الرسمي 

حكومة االقليم توافق على تسليم ايرادات النفط والمنافذ الحدودية  
اللجنة المالية ضد المساس برواتب الموظفين

مؤشرات ايجابية بالحصول على قروض خارجية لتجاوز ازمة البالد

تعهد عراقي بخفض اإلنتاج يجلب نتائج 
4مبشرة ألسعار النفط العالمية
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حــّذر الرئيــس التنفيــذي لـ »إيربــاص« من 
أن الشــركة ميكــن أن تتخذ قــرارات »مريرة« 
و«صعبــة« تخص املســتخدمني »قبل نهاية 

متوز«. 
وفي رســالة موجهة إلى ما يقــرب من 140 
ألف موظف في اجملموعة، ونشــرتها صحيفة 
»التريبني« الســبت، أشــار غيوم فوري إلى أنه 
»يعتــزم العودة« إليهم قبــل نهاية يوليو مع 
مزيد من التفاصيل »بشــأن ما أسماه »خطة 

التكيف«.
صحيفة »التريبــني« قالت ميكن أن يكون ذلك 
إعالنا عن تســريح جماعي للعمال نهاية متوز 

املقبل
وخفضت الشركة بالفعل إنتاجها بنسبة 40 
في املئة لعام 2020 و2021 مقارنة بالتوقعات 
السابقة لهذين العامني، من أجل التعامل مع 

أزمة وباء كورونا.
ووفًقا فوري »ستكون األزمة في قطاع الطيران 
طويلة وتتطلب اتخــاذ إجراءات أكثر صرامة« 

من تلك التي مت اتخاذها بالفعل في إيرباص. 
وجاء في رســالته إلى موظفي وعمال إيرباص 
»إن حجم األزمة التي تسبب بها كوفيد 19 في 
قطاعنا يتطلب تكييف إيرباص، هذا التكيف 
يعني فــي الواقع انخفاًضا كبيــرًا في حجم 

أعمالنا، وهذا اختبار حقيقي لنا جميعا«.
وأضاف في رسالته التي تشير أيًضا إلى احلاجة 
إلى »الشــجاعة« في وجه القرارات الصعبة 
»هــذه القــرارات ضروريــة لألســف حلماية 

مستقبل أعمالنا«.
وبداية شــهر يونيو اجلاري، كشفت احلكومة 
الفرنســية عن خطة لدعم قطــاع صناعة 
الطيران الــذي تأثر كثيرا جــراء أزمة فيروس 

كورونا املستجد، »بقيمة 15 مليار يورو«.
وقــال وزير االقتصــاد الفرنســي برونو لومير 
»نعلن حال الطــوارئ إلنقاذ صناعتنا للطيران 
لتصبح أكثر قدرة على التنافس وأقل تســببا 
للتلوث من خالل تطويــر الطائرة التي حتافظ 

على البيئة مستقبال«.

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنســا اجلمعة 
قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو 
(56 مليون دوالر( صدر العام املاضي على شركة 
غوغل التابعة جملموعة )ألفابت(، خلرقها قواعد 
االحتــاد األوروبــي للخصوصية على شــبكة 

اإلنترنت.
وبالرغــم مــن أن العقوبة ال متثل ســوى جزء 
ضئيل من املوارد املالية لشــركة غوغل، لكن 
كان لها وقع مؤثر في وادي السيليكون وال تزال 

أكبر غرامة تفرض من أجل انتهاك كهذا.
وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان اجلمعة، 

إن الشركة ستراجع التغييرات احملتملة.
وأضافــت »يتوقــع الناس فهم الطــرق التي 
تســتخدم فيهــا بياناتهــم والتحكم فيها، 
وقد اســتثمرنا في أدوات رائــدة في هذا اجملال 

تساعدهم على القيام باألمرين معا«.
وقال البيان »لم تكن هــذه القضية متعلقة 
مبــا إذا كانت هنــاك حاجة للحصــول على 
موافقة بشــأن اإلعالنات الشخصية، بل كان 
األمــر متعلقا بالطريقة التــي ميكن احلصول 
من خاللها على تلــك املوافقة، وفي ضوء هذا 
القرار، سننظر اآلن في التغييرات التي نحتاج 

إلى تطبيقها«.
واتهمت هيئة تنظيم االتصاالت الفرنســية 
)ســي. أن. آي. أل( في يناير مــن العام املاضي، 
أكبر محــرك بحث في العالــم باالفتقار إلى 
الشــفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ 
البيانات  بها املســتخدمني عن تعامله مــع 
الشــخصية، وبأنه ال يحصل بطريقة مالئمة 

على موافقتهم على اإلعالنات الشخصية.

الصباح الجديد - وكاالت :
قال الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، إن بالده باتت قريبة جدا 
من الدخول فــي قائمة أكبر 10 
اقتصادات في العالم، مؤكدا أن 
املؤشــرات على انتعاش اقتصاد 

بالده »قوية جدا«.
وأضاف أردوغــان، في كلمة، عبر 
خالل  كونفرانــس«،  »الفيديــو 
افتتاح »ســد قارص« الواقع في 
منطقة شــرق األناضول أن بالده 
باتــت قريبة »أكثــر من أي وقت 
مضى، من وضع تركيا في مصاف 

أكبر 10 اقتصادات بالعالم«.
وأشار إلى أن تركيا حققت »منوا 
باملئة في   4.5 اقتصاديا مبعــدل 
الربع األول من العام اجلاري برغم 
بدء انتشــار كورونــا بالبالد في 

آذار«.
قائال: »جنحنــا مجددا في  وتابع 
رفع احتياطي البنك املركزي من 
 93 ليتجاوز  األجنبيــة  العمالت 

مليار دوالر«.
أردوغان أن عدد السدود  وكشف 
فــي تركيا ارتفع إلــى 585 منذ 
تولــي حزبه العدالــة والتنمية 
الســلطة في البالد، بعدما كان 

العدد 276 سدا.
وأوضح أن البنية التحتية القوية 
التــي تتمتع بها تركيا تشــكل 
حتقيق  أجل  مــن  حيوية  أهمية 
العاملي  النظــام  فــي  أهدافها 
الذي  واالقتصــادي  السياســي 
سيتشــكل من جديد بعد وباء 

فيروس كورونا.
على الصعيد ذاته، توقعت وكالة 
للتصنيف  الدوليــة  »موديــز« 
االئتمانــي أن ينكمــش اقتصاد 
تركيا بنســبة 5 فــي املائة في 
نهاية العام احلالي، بحسب تقرير 

نشرته ووسائل إعالم تركية.
الوكالــة  توقعــت  أن  وســبق 
التركــي  االقتصــاد  انكمــاش 
بنســبة 1.4 في املائــة، لكنها 

التوقــع في  عدلت مــن هــذا 
وباخملالفة  لتركيــا  قوية  صدمة 
عــن  املســؤولني  لتصريحــات 
االقتصاد وفــي مقدمتهم برات 
البيراق وزير اخلزانة واملالية، صهر 
الرئيــس التركــي رجــب طيب 
إردوغان، الــذي أعلن أن االقتصاد 

سيحقق منوا كبيرا بحلول نهاية 
العام. وفــي تقرير ســابق لها، 
توقعاتها  »موديز«  وكالة  حولت 
التركي من منو  االقتصــاد  لنمو 
بنسبة 3 في املائة إلى انكماش 
بنســبة 1.4 في املائة بســبب 

تفشي فيروس كورونا.

تقريــرا حول  الوكالة  ونشــرت 
البنوك التركية أكدت فيه أن هذه 
البنوك ستتعرض لضغوط على 
ربحيتها بســبب تراجع اإلقراض 
تدابير  أن  ورأت  وزيادة اخملصصات. 
احلكومة ســتعوض  من  الدعم 
االئتمانيــة  البيانــات  ضعــف 
للبنوك التركية بشــكل جزئي. 
التدهور  فإن  التقرير،  وبحســب 
االقتصــادي العميق الناجم عن 
وباء كورونا، ســيقلل من قدرات 
الســداد لــدى املقترضــني، ما 

سيزيد من أزمة القروض.
أكثــر  أن  »موديــز«  وأكــدت 
باألزمة  ستتأثر  التي  القطاعات 
هي السياحة والنقل والشركات 
الصغيرة واملتوســطة. وتوقعت 
انخفاض الدخل القومي بنسبة 
5 في املائة هذا العام، واالنتعاش 
اجلزئي بنسبة 3.5 في املائة العام 
املقبــل، ما قد يــؤدي إلى تدهور 
الوضع االئتمانــي للبنوك. كما 

توقعت أيضــا ضغوطا إضافية 
على رؤوس األموال بسبب تدهور 
مقابل  في  التركية  الليرة  قيمة 
األجنبية  العمــالت  من  ســلة 

يقودها الدوالر.
في ســياق متصــل، قالت وزيرة 
التجارة التركية روهصار بيكجان 
إن بالدهــا جتــري محادثــات مع 
دول عدة بشــأن اتفاقات مبادلة 
محتملــة وتعمــل علــى زيادة 
حجم اتفاقهــا احلالي للمبادلة 
مع الصني. وأضافت أن احلكومة 
التركية جتري أيضا محادثات مع 
واليابان  والهند  اجلنوبيــة  كوريا 
وماليزيا بشــأن تنفيذ معامالت 

جتارية بالعمالت احمللية.
ولم تنجح مباحثــات تركيا في 
هذا الصدد إال في استجابة قطر 
لرفع خط قائــم منذ عام 2018 
ملبادلــة العملة مــع تركيا إلى 
3 أمثاله لتصــل قيمته إلى 15 

مليار دوالر.

إيرباص

غوغل

اردوغان: تركيا قريبة جدا من دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم

متابعة _ الصباح الجديد:

إن  مواكبــة  مصــادر  قالــت 
ارتفاعــات في وقــت مبكر من 
جلســة تداول للنفط أتت بعد 
اجتماع  خــالل  العــراق  تعهد 
 »+ »أوبــك  منظمــة  للجنــة 
بشأن  أفضل  بشكل  باالمتثال 
خفض إنتاجها النفطي. ويعني 
هــذا أن القيود التــي تفرضها 
املنظمــة وحلفاؤها قد تتعمق 

في متوز.
قد  النفــط  أســعار  وكانــت 
ارتفعت في جلسة يوم اجلمعة، 
لكنهــا تراجعــت بحــدة من 
جراء مخاوف  املبكــر  ارتفاعها 
من اســتمرار تفشــي فيروس 
كورونا املستجد، األمر الذي قد 
الواليات  اقتصــاد  تعافي  يعيق 

املتحدة.
النفط  مؤشــرات  وانخفضت 
اخلــام حلاقــا بأصــول أخــرى، 
وتراجعت من أعلى مســتويات 
اجللســة عقب أن قــال رئيس 
الفيدرالــي فــي  االحتياطــي 
إنه  روزنغرين،  إيريك  بوســطن، 
مــن املرجــح أن تكــون هناك 
املالي  الدعم  للمزيد من  حاجة 

والنقدي لالقتصاد األميركي.
تصريحاته  فــي  روزنغرين  وكرر 
البطالة  معــدالت  أن  يرى  بأنه 
في الواليات املتحدة من املرجح 
خانتني«  من  »مبستوى  تكون  أن 
في نهاية 2020، وحذر من إعادة 
بســرعة كبيرة  االقتصاد  فتح 
الهادفة  اإلغالقات  انتهاء  عقب 

الحتواء الفيروس.

وارتفعت اخملــاوف مع إعالن آبل 
نيتها إعادة إغــالق متاجر تتبع 
للشــركة مع انتشار الفيروس 

بشكل أكبر.
»لقد أفــزع اجلميع فــي نورث 
وســاوث كاروالينــا«، قال جون 
كيلدوف، الشــريك في صندوق 
الطاقة  مجــال  فــي  التحوط 

»أغني« في نيويورك.
 68 برنت مبقــدار  وارتفع خــام 
على  ليستقر  للبرميل  ســنتا 
42.19 دوالر أميركي. بينما حقق 
اخلام األميركي صعودا مبقدار 91 
سنتا مستقرا على سعر 39.75 

دوالر للبرميل.
وارتفع اخلام األميركي بنســبة 

8.7 باملئة هذا األســبوع، بينما 
ارتفع برنت مبقدار 9 باملئة.

وفي إشــارة إضافيــة لتعافي 
الســوق، تراجــع برنــت يــوم 
اخلميــس، إذ باتت كلفة النفط 
من  أعلى  الفــوري  للتســليم 
احلاجة الالحقــة، ألول مرة منذ 

شهر آذار املاضي.

النفط  ارتفاع  وعادة ما يشــير 
إحكام  إلى  الفوري  للتســليم 
على سحب  ويشجع  اإلمدادات 

اخملزون.
اخلــام  مخزونــات  وســجلت 
األميركية رقما قياسيا آخر هذا 
األسبوع، إال أن مخزونات الوقود 

سجلت انخفاضا.

لإلنتاج  وفــي مؤشــر مبكــر 
املستقبلي، تدنت أعداد منصات 
النفط والغاز األميركية إلى رقم 
قياسي لألســبوع السابع على 
التوالي، إذ انخفضت بنسبة 13 
266 هذا األسبوع، بحسب  إلى 
بيانــات مــن شــركة خدمات 

الطاقة »بيكر هيوز«.

تذبذب في مؤشرات اسعار الخام العالمية

موديز« تتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 5 %

كانت أسعار النفط 
قد ارتفعت في 

جلسة يوم الجمعة، 
لكنها تراجعت 

بحدة من ارتفاعها 
المبكر جراء مخاوف 

من استمرار تفشي 
فيروس كورونا 

المستجد، األمر الذي 
قد يعيق تعافي 
اقتصاد الواليات 

المتحدة.

تعهد عراقي بخفض اإلنتاج يجلب نتائج مبشرة 
ألسعار النفط العالمية

مجلس النواب في طرابلس يدعو حكومة 
3الوفاق للرد على "تهديدات" السيسي
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الصباح الجديد - وكاالت:
قــال اجمللس املركزي الحتــاد أطباء تركيــا، إن إخفاء 
أرقام اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا املســتجد 
)كوفيد19-( في املدن التي تشــهد انتشاراً للمرض 
يحد من اتخاذ تدابير فعالة. وقال االحتاد، »إذا أعلنت 
وزارة الصحــة البيانــات التي لديها، ســيكون من 
املمكن حســاب أعداد اإلصابة حسب املدن، وكذلك 
حســاب ســرعة انتشــار املرض، وإجراء مقارنات، 
وســيكون عندها من املمكــن اتخــاذ تدابير أكثر 
فعالية«، وفقاً ملا ذكرته صحيفة »زمان« الســبت. 
وأكد االحتاد أن مكافحة الوباء هي إرادة مؤسســية 
تتجاوز املسؤولية الفردية، قائًل إن »اإلجمالي املعلن 
من قبل وزارة الصحة التركية حلاالت اإلصابة املؤكدة 
في الشــهر األخير في الفترة بني 18 مايو )أيار( و17 
يونيو )حزيران( 2020 فــي تركيا، 33292 حالة، أي أن 
متوسط حاالت اإلصابة املؤكدة يومياً 1074 حالة«. 
وأضاف البيان الصادر عن احتاد األطباء األتراك، »أعلن 
وزير الصحة خلل مؤمتره الصحفــي – يوم األربعاء 
املاضي- متوســط أعداد اإلصابــات اليومية في 10 
مدن، موضحاً أنها عند مســتوى 1099 حالة يومياً. 
وكون هذا املعدل لـ10 مدن فقط، فهو يثير شكوكاً 
وتساؤالت كثيرة حول وضع 71 مدينة أخرى«. وشبَّه 
البيان الوضع في مدينة إسطنبول بأنه أشبه مبدينة 
ووهان الصينية، مشيراً إلى أن الوضع في مدن مثل 

أنقرة وبورصا وقونيا وكوجالي وديار بكر مقلق.

الصباح الجديد - وكاالت:
فشــلت نقابات عمالية مطالبة بالدميقراطية في 
هونــغ كونغ في احلصول على دعــم كاف لتنظيم 
إضرابات ضد قانون األمن الوطني الذي فرضته بكني، 
في ضربة حلركة االحتجاج في املدينة التي حتكمها 

الصني.
وفقدت املظاهرات املناهضة للحكومة زخمها بعد 
عام مــن االضطرابات التي كثيرا ما شــابها عنف، 
وذلك بســبب زيادة خطر التعــرض للعتقال بعد 
إخفاق جتمعات فــي احلصول في اآلونة األخيرة على 
موافقة الشرطة بســبب قيود فيروس كورونا على 

التجمعات الضخمة.
وكان الهدف من تنظيم إضــراب فتح مجال جديد 
للمقاومة، ولكــن منظمني قالــوا إن 8943 نقابيا 
فقط شاركوا في استطلع ما يقل عن حد الستني 
ألف عضو الــلزم للمضي قدما حتى مع دعم 95% 

من األصوات لذلك.
وفي وقت ســابق وصفت الرئيسة التنفيذية لهونغ 
كونــغ، كاري الم، املعارضني املشــاركني في احلملة 
الرافضة خلطة بكني لفرض قانون األمن الوطني في 

املدينة بأنهم »أعداء الشعب«.
ويعد املعارضون القانون أخطر تهديد لصيغة »بلد 
واحــد ونظامان«، التي مت االتفاق عليها عندما عادت 
السيادة في هذه املســتعمرة البريطانية السابقة 

للصني في 1997.
وكانت بكني أعلنت الشهر املاضي خطة لسن قانون 
األمن فــي هونغ كونغ ملعاجلة مســاعي االنفصال 
والتخريب واإلرهاب والتدخل اخلارجي، ومن احملتمل أن 
يســفر هذا القانون عن إنشاء قواعد ألجهزة األمن 

الصينية في املدينة.
وتقول الصــني وإدارة املدينة، التي تدعمها بكني، إن 
القانون لن يقيد احلريات بل سيستهدف عددا صغيرا 
من »املشاغبني«، واملســاعدة في حتقيق االستقرار 
بعد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة احمللية 

في هونغ كونغ استمرت عاما.
وأطلقت احلكومــة احمللية حملة لكســب التأييد 
الشــعبي للقانــون بلوحات إعلنية، ونشــر كتيبا 
يتضمن أســئلة وأجوبــة ومقطع فيديــو، تدافع 
فيه الرئيســة التنفيذية الم عن القانون »من أجل 

الصالح العام«

الصباح الجديد - وكاالت:
 قالــت األمم املتحدة إن فيروس 
كورونــا قد ينتشــر بشــكل 
أسرع وأوسع في اليمن، وميكن 
أن يســقط عــددا أكبــر من 
الوفيــات مقارنة مــع العديد 
عام  فمنذ  األخــرى.  الدول  من 
2015، تسبب الصراع الدائر في 
تدمير اليمــن وحرم املليني من 
احلصول على الرعاية الصحية 
املناســبة وامليــاه النظيفة أو 
الصــرف الصحي، وهــي أمور 
انتشار  لتجنب  األهمية  بالغة 
الفيروس. وثمة قيود على توفير 
والطبية  الغذائيــة  اإلمدادات 
اجلزئي  احلصار  جّراء  واإلنسانية 
التحالف  جانــب  من  املفروض 
أعاق  كما  الســعودية.  بقيادة 
احلوثيــون عمليات  املتمــردون 

لتوزيع املساعدات.
ومــع غياب حكومــة مركزية 
تتولــى املســؤولية عن عموم 
البلد، يصعــب احتواء فيروس 
كورونا. وقبل نحو ثلث سنوات 
مــن ظهــور فيــروس كورونا، 
أعلنت األمم املتحدة أن اليمن هو 
أكثر األماكن حاجة للمساعدة 
 24 علــى األرض. ويعتمد نحو 
%80 من  مليون شخص - نحو 
املساعدات كي  السكان- على 
يبقــوا على قيد احليــاة، فيما 

يقف املليني عند شفا اجملاعة.
من  طفل  مليوني  نحو  ويعاني 

وكانت  احلــاد،  التغذية  ســوء 
البــلد تعانــي فــي مواجهة 
الضنك  حمــى  مثل  أمــراض 
وامللريا والكوليرا قبل تسجيل 
بفيروس  اإلصابة  أولى حــاالت 

كورونا.
وتعنــي املناعــة الضعيفة أن 
أمراض  الذين يعانون من  هؤالء 
فيروس  يلتقطــون  قد  مزمنة 

كورونا بسهولة أكبر.
وكان يوجد فــي اليمن حوالي 
دمــر  3500 منشــأة طبيــة، 
الغارات  جــراء  منها  العديــد 
اجلوية. ويعمــل نصفها فقط 

بشكل كامل.
وتفيــد التقارير بــأن العيادات 
مزدحمة وبــأن األدوية واملعدات 

األساسية غير متوفرة.
وتوجــد مئات قليلة من أجهزة 
تســتخدم  التــي  التنفــس 
التنفس  املرضى على  ملساعدة 
في احلــاالت التي يــؤدي فيها 

فيروس كورونا إلى فشل رئوي.
من دون أن نعرف بدقة أكبر َمن 
أصيب بفيروس كورونا، يصعب 
جتنــب انتشــاره أو التخطيط 
للتعامل مع اإلصابات احملتملة. 
إضافية  ضغوطــا  ذلك  ويضع 

على النظام الصحي الهش.
ومنــذ تســجيل أول إصابــة 
بفيــروس كورونا فــي املناطق 
التي تســيطر عليها احلكومة 
املعترف بها دوليا في نيســان-

إبريل املاضــي، توجد صعوبات 
في حتديــد النطــاق احلقيقي 

النتشار الوباء.
وأعلنت احلكومة أكثر من 900 
إصابــة، فيما يقــول احلوثيون 
الذين يسيطرون على العاصمة 
وعلى مناطق أخرى ذات كثافة 
رصدوا  إنهم  كبيرة  ســكانية 
أربع حــاالت في مناطق  فقط 

سيطرتهم.
إنه مع  املتحــدة  األمم  وقالــت 
النقــص فــي أدوات االختبــار 
احلوثيني  بيانات  وعدم شفافية 
واحلكومــة علــى حد ســواء، 
مــن املؤكد أن العــدد الفعلي 

للحاالت أعلى بكثير.
إلى جانب نقص األدوية، يفتقر 
إلى  اليمن  في  الطبي  الطاقم 
الشــخصية،  الوقاية  معدات 

مثل أقنعة الوجه والقفازات.
وقــال تقرير غيــر مؤكد على 
موقــع »املصــدر« اخلــاص، إن 
حتفهم  لقوا  األطباء  عشرات 
لفيــروس كورونا في  كنتيجة 
عليها  يســيطر  التي  املناطق 
املتمــردون واحلكومة على حد 
ســواء. وفي وقت ســابق من 
هذا الشــهر، توفي ياسني عبد 
الوارث، أحد أبرز خبراء األمراض 
بســبب  اليمن،  فــي  املعدية 
فيروس كورونــا، في ما وصف 
للقطاع  كبيــرة  ضربــة  بأنه 

الصحي في اليمن.

الصباح الجديد - وكاالت:
 شــّن الرئيس األميركــي دونالد 
بواليــة  تولســا  فــي  ترامــب 
على  عنيفاً  هجومــاً  أوكلهوما 
منافسه في االنتخابات الرئاسية 
الدميوقراطي  املرّشــح  املقبلــة 
جــو بايدن، واصفــاً نائب الرئيس 
الســابق بأّنــه »دميــة« في يد 

»اليسار الراديكالي«.
وفي أول مهرجان انتخابي ينّظمه 
منــذ أكثر من ثلثة أشــهر حني 
جّمــدت فــي الواليــات املّتحدة 
تفّشي  بســبب  التجّمعات  كّل 
إّنه  ترامب  قــال  كوفيد19-،  وباء 
»فــي أميــركا التــي يريدها جو 
واألجانب  السارقون  يتمّتع  بايدن 
شــرعية  غير  بطريقة  املقيمون 
بحقوق أكثر من األميركيني الذين 

يحترمون القانون«.
وأضاف ترامب فــي خطابه الذي 
اســتغرق ســاعتني أّن منافسه 
الدميوقراطي في انتخابات الثالث 
من نوفمبــر لم يحّقــق أي إجناز 

خلل سيرته املهنية في واشنطن 
على مّر نصف قرن.

وقال ترامــب إّن بايدن »لم يحّقق 
شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان 

نائباً للرئيس...«.
وأضــاف »جو بايــدن ليس زعيم 
حزبــه، جــو بايدن دميــة في يد 

اليسار الراديكالي«.
وتابــع »لقــد استســلم جــو 
اليســاري.  بايدن لعصابة اجلناح 
بصراحة، هل هنــاك أحد يعتقد 
فعــلً أّنه يســيطر علــى هؤالء 

الراديكاليني املهووسني؟«.
وحــّذر امللياردير الســاعي للفوز 
أّنه  األميركيني من  ثانيــة  بوالية 
»إذا انُتخب بايدن فهو سيســّلم 
بلدكم لهذه العصابات، هذا أمر 

مؤّكد 100 باملئة«.
 74( الرئيس اجلمهوري  اّتهم  كما 
 77( الدميوقراطي  منافسه  عاماً( 
عاماً( بأّنــه يعاني من خطب في 
صّحته. وقال »هناك خطب ما في 
ما يتعّلق ببايدن، هذا أمر بوسعي 

أن أؤّكده لكم«.
واّتهم ترامب بايدن بأّنه ال يفهم 
حتــى معنى الــردود التي تصدر 
باسمه. وقال »عندما أقرأ عبارات 
معّقدة للغاية ومكتوبة بكلمات 
منتقاة بعناية أقول +جو لم يقل 
هذا، جو ال يفهم حّتى معنى هذا 

الكلم«.
ســّجلت  منفصل  ســياق  وفي 
امس  مســاء  املّتحدة  الواليــات 
االول الســبت أقّل من 600 وفاة 
إضافّية ناجمة عن فيروس كورونا 
املســتجّد خلل 24 ساعة، على 
وفق إحصــاء أعّدته جامعة جونز 

هوبكنز.
وأحصت اجلامعة التي تُعد مرجعاً 
فــي تتّبــع اإلصابــات والوفيات 
الناجمة عــن الفيروس، 568 وفاة 
بالفيروس خلل 24 ســاعة. وهو 
اليوم العاشــر على الّتوالي الذي 
الوفيات  تنخفض فيه حصيلــة 
في البــلد إلى ما دون األلف، على 
الّرغــم من أّن الواليــات املّتحدة 

تبقى، وبفارق شاســع عن سائر 
البلــد األكثر تضّرراً  العالم،  دول 
من جائحــة كوفيد19-، ســواء 
على صعيد اإلصابات )2.251.205 
إصابات( أو علــى صعيد الوفيات 

(119.654 وفاة(.
األساســية  البؤرة  وبعدما كانتا 
الواليات املتحدة،  لكوفيد19- في 
ونيوجيرســي  نيويــورك  جنحت 
الوباء، لكّن  الســيطرة على  في 
كوفيد19- انتقل باجتاه الشــمال 
الشــرقي والغــرب واجلنوب وهو 
يتفّشــى حالياً بوتيرة متسارعة 

في حوالى 20 والية أميركية.
لفترة  املتحدة  الواليــات  وجنحت 
وجيزة في خفــض عدد اإلصابات 
اجلديــدة إلــى مــا دون 20 ألف 
إصابة يومياً لكّن هذا العدد عاود 
االرتفــاع منذ أيام متخّطياً عتبة 

الـ30 ألف إصابة.
الرئيس  أعلن  الســبت  ومســاء 
خلل  ترامب  دونالــد  األميركــي 
جتّمع انتخابي في تولســا بوالية 

الســلطات  أمر  أّنه  أوكلهومــا 
الصحية في البلد بخفض أعداد 
الفحوصات التي جتريها يومياً ألّن 
إجراء مزيد من الفحوصات يعني 

تسجيل مزيد من اإلصابات.
وقــال ترامــب فــي أول مهرجان 
انتخابــي ينّظمه منــذ أكثر من 
ثلثــة أشــهر حني جّمــدت في 
الواليــات املّتحدة كّل التجّمعات 
كوفيد19-،  وباء  تفّشــي  بسبب 
إّن الفحوصــات هي »ســلح ذو 

حّدين«.
ومن دون أن يوضح ما إذا كان جدّياً 
في ما يقــول أم ال، أوضح ترامب 
أّنه عندما  أّن »اجلانب السيء هو 
جنري هذا الكــّم من الفحوصات، 
جند املزيد من الناس، جند املزيد من 

اإلصابات«
لفريقي  قلــت  »لذلك  وأضــاف 
+أبطئوا وتيرة الفحوصات+. إّنهم 

يجرون فحوصات وفحوصات...«.
وسارع مسؤول في البيت األبيض 
إلــى توضيح أّن ترامــب لم يكن 

جدّياً في ما أعلنه.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس 
إّن ترامب  طالباً عدم نشر اسمه 
»كان مــن دون شــّك ميزح بهدف 
اإلعلمية  بالتغطيــة  التنديــد 
العبثيــة« لألزمــة الصحّية في 

البلد.
ومنذ بداية تفّشي كوفيد19- في 
الرئيس  يتعّرض  املتحدة  الواليات 
اجلمهــوري النتقــادات شــديدة 
بسبب طريقة تعامله مع األزمة 

الصحية في بلده.
ينّظمه  انتخابي  أول جتّمــع  وأثار 
ترامــب منذ بــدء تفشــي وباء 
كوفيد19- فــي الواليات املتحدة 
في مطلع مارس جــدالً حاداً مع 
إعــراب كثيرين عــن قلقهم من 

تداعياته الصحية.
وزاد من هذا اجلــدل إعلن حملة 
ترامــب الســبت أّن الفحوصات 
اخملبريــة أظهــرت أّن ســّتة من 
منّظمي التجّمــع االنتخابي في 

تولسا مصابون بالفيروس.

اتحاد أطباء تركيا يشبه 
إسطنبول بووهان جراء 

إخفاء ارقام االصابات

هونغ كونغ.. نقابات عمالية 
تخفق في حشد تأييد 

إلضرابات ضد قانون األمن

وضع اليمن يزداد خطورة جراء كورونا 
والصراع فيه

ترامب يصف بايدن بال« دمية في يد اليسار الراديكالي«

الصباح الجديد - متابعة :
 

منذ بدء احلرب االهلية في ليبيا 
والعربية  االجنبيــة  والتدخلت 
على قدم وســاق وتــكاد تركيا 
تكون اكثر من اســهم بتوترات 
تدعم  انهــا  بســبب  داخليــة 
تربطها  ملصالح  معينة  فصائل 

معها. 
مصــر صرحــت اكثر مــن مرة 
ان حدودهــا مع ليبيــا يجب ان 
تنضبط حفاظا على امن مصر، 
وكان اخر خطاب للرئيس املصري 
عبــد الفتاح السيســي تعزيز 
لهذه لتنفيذ هذه اخلطوة ما اثار 
التي  الوفاق  حكومــة  حفيظة 
ان خطابه يحمل تهديدا  وجدت 
مباشــرا وغير مباشر ألمن ليبيا 
حيث وجدوا انه من خلل كلمته 
املصري  اجليــش  تدخــل  اجــاز 

بالشأن الداخلي.
ودعــا مجلــس النــواب الليبي 
الوفــاق  حكومــة  بطرابلــس 
للرد  التام  للســتعداد  الوطني 
على مــا قال إنهــا »تهديدات« 
أطلقهــا الرئيــس املصري عبد 

الفتاح السيسي.
ودان اجمللس في بيان نشــره على 
»فيس  في  الرســمية  صفحته 
بوك« تصريحات الرئيس املصري، 
عادا أنها متثل »تهديدا مباشــرا 
واعترافــا  القــوة  باســتعمال 
صريحا بنية العــدوان على أمن 

ليبيا وسيادتها«.
الرئيس  كلمة  أن  اجمللس  وأوضح 
املصري »والذي كان يقدم نفسه 
كوسيط ســلم منذ أيام جاءت 
يتخذها  التي  باملغالطات  مليئة 

كأساس لتهديده«.
وأشــار البيان إلــى أن ليبيا »لم 
تشــكل أي تهديــد ألمن مصر 
الذي  املصري هــو  النظــام  وأن 

اســهم في العدوان على سيادة 
وســلمة  بأمنها  والعبث  ليبيا 

أراضيها«.
وتابــع أن »وصــف السيســي 
لقوات اجليش الليبي باملليشيات 
أمر مرفــوض جملة  اإلرهابيــة 
الرئيس املصري  وتفصيل«. وكان 
أكد السبت، أن أي تدخل مباشر 
ملصر في ليبيا بات له شــرعية 
أنه يعتز مبا  إلى  دولية، مشــيرا 
وصلت إليه قوات اجليش املصري 

من نظم تسليح.
وقــال: »أي تدخــل مباشــر في 
ليبيا ســيهدف لتأمــني احلدود 
ووقف إطلق النار. مصر لم تكن 
يومــا من دعاة العــدوان لكنها 
كانت تعمل على تأمني حدودها 

ومجالها احليوي«.
اخلارجية  املتحدثة باسم  وكانت 
األميركيــة مورغــان أورتاغوس 
الرئيس املصري  ذكرت إن خطاب 
عبــد الفتاح السيســي يؤكد 

أهميــة أن تعمل ليبيا وجيرانها 
واجلهات الفاعلــة اخلارجية معا 

لتعزيز وقف إطلق النار.
كما أكــدت اخلارجية األميركية 
دعمها »للجهود املصرية للعودة 
التي  السياسية  املفاوضات  إلى 
تقودهــا األمم املتحدة وتشــمل 
األصوات  مــن  أكبر  مجموعــة 

الليبية«.
أن  علــى  املتحدثــة  وشــددت 
الواليــات املتحــدة تدعم رغبة 

الليبيني في وضــع حد للتدخل 
العســكري األجنبــي واالمتثال 
حلظر األسلحة الذي تفرضه األمم 
التي  األخرى  وااللتزامات  املتحدة 
مت التعهــد بها خلل مؤمتر برلني 

في يناير املاضي.
وأكد الرئيس املصري عبد الفتاح 
»تســعى  مصر  أن  السيســي 
لوضع حد للتدخــلت األجنبية 
التدخلت  هــذه  وأن  ليبيا«،  في 

»تغذي بؤر اإلرهاب هناك«.

»جاهزية  أن  السيســي  وذكــر 
صارت  للقتال  املصريــة  القوات 
أمــرا ضروريا«، مشــددا على أن 
»مصر حريصة على التوصل إلى 
تسوية شــاملة في ليبيا«، كما 
أنها حريصة »على سيادة ووحدة 

األراضي الليبية«.
واجلفرة خط  إن »ســرت  وقــال 
أحمر«، مؤكدا أن »ليبيا لن يدافع 
عنها إال أهلها، وسنســاعدهم 

في ذلك«.

في ظل توترات التظاهرات وتفشي كورونا

دعا مجلس 
النواب الليبي 

بطرابلس حكومة 
الوفاق الوطني 
لالستعداد التام 

للرد على ما قال 
إنها »تهديدات« 
أطلقها الرئيس 

المصري عبد 
الفتاح السيسي.

مجلس النواب في طرابلس يدعو حكومة الوفاق للرد 
على »تهديدات« السيسي

بغداد - الصباح الجديد :
طالــب النائب عن حتالــف الفتح 
فاضل الفتالوي، بضرورة اســتغالل 
املوارد غير النفطية لتغطية العجز 
املالي والقضاء على االزمة الراهنة، 
الفتا الى اهمية قطاعي االتصاالت 
واملنافــذ احلدودية فــي تزويد البلد 

باملال الالزم لتجاوز ازمته.
وقال الفتالوي فــي تصريح تابعته 
“االيــرادات  ان  اجلديــد،  الصبــاح 
املتحققــة من قطــاع االتصاالت 
اضافــة الى املبالغ املســتحصلة 
مــن املنافــذ احلدودية قــادرة على 
اغناء العــراق مبا يحتاجه من اموال 

للقضــاء على العجــز املالي الذي 
انخفاض اســعار  يعانيــه جــراء 

النفط”.
ودعا الى “فتــح ملفات االتصاالت 
على  للســيطرة  احلدودية  واملنافذ 
ايراداتهــا ووضعهــا حتــت تصرف 
اساســيا  رافدا  لتكون  احلكومــة 
في املوازنة وتقليــل االعتماد على 

النفط في اعداد ميزانية البالد”.
وبني ان “الكثير مــن املوارد مازالت 
غير مستغلة كالزراعة والصناعة، 
حيث ان الكثير مــن الدول تعتمد 
اســاس في متويل  عليها كمصدر 

موازناتها”.

نائب عن الفتح: في البالد مصادر 
تمويل غير نفطية يمكن استثمارها

بغداد - الصباح الجديد:
أكدت جلنة الصحة النيابية امس 
البالد لــم تصل مرحلة  أن  االحد 
أشــارت  وفيما  الصحي،  االنهيار 
بكورونا  الوفيــات  أعــداد  أن  إلى 
طبيعيــة، أعلنت دخــول العقار 
الصحية  املؤسسات  إلى  الروسي 

األسبوع املقبل.
وقال عضو اللجنــة النائب غايب 
العميري إن “ العراق لم يصل إلى 
مرحلــة االنهيــار الصحي، حيث 
مازالت هناك سيطرة على الوضع 

الوبائي”، الفتا إلى أن “هذا االرتفاع 
بعدد اإلصابات يعد طبيعيا مقارنة 
مع بعــض دول املنطقــة اجملاورة، 
حيث تشكل نسبة الوفيات أكثر 

من %3 من عدد املصابني”.
وأشــار إلــى أن “أحــد املعامــل 
تقدم  العراق  في  لألدوية  املصنعة 
بطلب لتصنيع العقار الروســي”، 
إلى  إدخاله  أنــه ســيتم  مؤكدا 
الصحية واستخدامه  املؤسسات 
ملعاجلة املصابــني بفيروس كورونا 

في بداية األسبوع املقبل.

بغداد - الصباح الجديد :
أكدْت جلنة الزراعة واملياه واالهوار 
النيابيــة، االحد، امتــالك العراق 
خلزين مائي يكفي ملدة عامني، في 
حني كشــفت عن نيتها تشكيل 
وفد رســمي للتفاوض مع اجلانب 
التركــي وتأمــني حصــة العراق 

املائية.
وقال رئيس اللجنة سالم الشمري 
في بيــان اطلعت عليه " الصباح 
امليــاه من  ان “ملــف   " اجلديــد 
امللفــات املهمة جدا، وســبق أن 
طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل 
عبد املهدي بتشــكيل وفد رفيع 
اهمية  امللف  هذا  وايالء  املستوى، 
اكبر وحســمه باسرع وقت ممكن 

للمضي بتأمني احلصة العراق، اال 
ان هذا امللف مت اهماله حاله حال 

باقي امللفات”.
احلالي  الــوزراء  رئيــس  وطالــب 
مصطفى الكاظمي بـ”تشــكيل 
وفد رفيع املستوى وجلنة من وزارة 
املوارد املائية وخبراء في هذا اجملال، 
اضافة الى جلنة الزراعة في اجمللس 
للتفــاوض مــع اجلانــب التركي 
حصة  وتأمني  املياه  ملف  وحسم 
العراق، خاصة بعد اضافة االهوار 
الى الئحــة التراث العاملي مما يلزم 
الــدول املتشــاطئة مــع العراق 
بضرورة تزويــده بكمية ثابتة من 
املياه تضمــن احملافظة على تلك 

البيئة”.

الصحة النيابية:أعداد وفيات كورونا 
طبيعية ولم نصل مرحلة االنهيار الصحي

الزراعة النيابية: الخزين المائي 
يكفي البالد لسنتين

بغداد ـ الصباح الجديد: 
والشؤون  العمل  وزارة  افصحْت 
عــن  االحــد،  االجتماعيــة، 
العمالــة  تنافــس  نســبة  ان 
العراقية  لنظيرتهــا  االجنبية 
في القطاعــني اخلاص واخملتلط، 
وصلت الى80 باملئة، فيما دعت 
وزارة الداخليــة لتنظيم حملة 
ضد العمالة التي تدخل بشكل 
غير شرعي للعمل في التسول.
العمل  دائــرة  وقال مديــر عام 
رائد  بالــوزارة  املهني  والتدريب 
اطلعت  بيــان  في  باهض  جبار 
عليــه " الصباح اجلديــد " ان 
“الــوزارة ومن خــالل متابعتها 
االجنبيــة  العمالــة  الوضــاع 
فقــد  البــالد،  فــي  واحملليــة 
شخصت تنافسا كبيرا من قبل 
حساب  على  االجنبية  العمالة 
نســبتها  وصلت  والتي  احمللية، 
الى 80 باملئة في القطاع اخلاص 

او اخملتلط”.
وعزا باهض “التراجع احلاصل في 
الى  العراقية،  العمالة  تشغيل 

اسباب عدة، منها توجه الشاب 
العراقي للحصول على وظيفة 
بالقطــاع احلكومــي اكثر من 
القطاع اخلاص، اضافة الى عدم 
كفاية االجر لكي يعيل أسرته، 
بينمــا يجده نظيــره االجنبي 

جيدا له وألسرته”.
وأضــاف، أن وزارته “اشــترطت 
نقاطا عدة على صاحب العمل 
في حال توظيفه لعامل اجنبي، 
منها العــودة الى قاعدة بيانات 
املهارات  ومقارنــة  العاطلــني 
بالعامل  املتوفــرة  والشــروط 
االجنبي مع املســجلني فيها”، 
مؤكدا ان “القانون نص على انه 
في حال وجود مناظر له محليا، 
مينع من دخول االجنبي ويشغل 

احمللي بدال منه”.
واردف، “امــا في حال عدم وجود 
االجنبي  العامل  ملهارات  مناظر 
ضمــن قاعدة البيانــات، فيتم 
تدريب  مقابل  االجنبــي  ادخال 
احملليني  اربعــة عاطلــني مــن 

الكتساب اخلبرة”.

بغداد - وعد الشمري:
النيابية،  القانونية  اللجنة  كشفت 
أمامها  الكتــل  أن  أمــس األحــد، 
أرائها حول  فرصة أخيــرة لتقــدمي 
ملحــق قانون االنتخابات، مشــيرة 
نهائيا ســيعقد  اجتماعا  أن  إلــى 
مــع املفوضيــة العليا املســتقلة 
اآلليات  للتباحــث حول  لالنتخابات 
الفنية للتصويت، مشــددة على أن 
اعتمــاد الدوائر املتعددة في االقتراع 

أصبح الزماً وال ميكن العودة منه.
وقال نائــب رئيــس اللجنة محمد 
"الصباح  إلــى  الغزي، فــي حديث 
فــي مجلس  "الكتل  إن  اجلديــد"، 
النــواب أصبحت ملزمــة في اجناز 
موضوع الدوائر املتعددة ضمن قانون 
االنتخابات بعد أن مت التصويت عليه 

في وقت سابق".
النائب عــن كتلة  الغــزي،  وتابــع 
ســائرون، أن "الكتــل الكردية التي 
ســبق لها أن اعترضــت على تعدد 
الدوائــر داخل احملافظة هــي اليوم 
مضطرة للقبول به بحكم القانون".
وأشــار، إلــى أن "اللجنــة أعطت 
األســبوع  تنتهي  مهلــة  الكتــل 
تبدي مالحظاتها على  احلالي، لكي 
قانــون االنتخابات وفــي حال عدم 
ورود جواب منها، فأننا سوف جنتمع 
مع املفوضيــة للتباحث معها حول 
مبلحق  للخــروج  الفنية  القضايــا 

كامل".
وشــدد الغــزي، علــى أن "اللجنة 
القانونية عاكفة على حسم امللحق 
املتعلق بالدوائر االنتخابية ســريعاً 
لكي تتولــى بعد لقــاء املفوضية 

عرضه للتصويت".
وأفاد نائب رئيس اللجنة، أن "امللحق 
إلى  إرســاله  إقراره ســيتم   وبعد 
رئاســة اجلمهورية للمصادقة ومن 
ثم نشــره فــي اجلريدة الرســمية 
ليكــون لدينــا قانــون متكامــل 

التي  للســياقات  وفقا  لالنتخابات، 
نص عليها الدســتور فــي عملية 

التشريع".
ومضــى الغــزي، إلى أن "الســعي 
مســتمر من اجل القيــام مبزيد من 
اإلصالحات على اجلانب التشــريعي 
وفــي مقدمتهــا اجناز مــا يتعلق 
بالعملية االنتخابات تهيئة لالقتراع 

املبكــر، وهــو مــا مت مبوجبــه وعد 
الشعب العراقي".

من جانبــه، ذكر عضو اللجنة االخر 
جاســم البخاتي، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديد"، أن "النقاشــات 
مــا زالت مســتمرة بشــأن قانون 
الــذي يعد مــن أهم  االنتخابــات 
التشريعات التي ينبغي اجنازها خالل 

املرحلة املقبلة".
وتابــع البخاتي، النائــب عن كتلة 
احلكمة، أن "تعطيل أعمال مجلس 
النــواب نتيجة األزمة الصحية كان 
سببا رئيســاً في اجناز هذا القانون 

إضافة إلى اخلالفات وكثرة اآلراء".
ولفت، إلى أن "اآلراء منقســمة بني 
جعــل احملافظة بدائــرة أو دائرتني أو 

ثالثــة علــى اكثر تقديــر، في حني 
الدوائر على  تتمسك األخرى بجعل 

أساس األقضية".
"النقاشــات  أن  البخاتــي،  وأكــد 
التي ستحســم تلك اخلالفات  هي 
مع وجــود إجمــاع بــأن الفائز في 
االنتخابات هو من يحصل على أعلى 
األصوات بغض النظر عما تتحصل 

عليه قائمته من نتائج".
يشــار إلى ان مجلس النــواب كان 
قد صــوت على قانــون االنتخابات 
الــذي يتضمن تعــدد الدوائر داخل 
احملافظــة مع اعتبــار احلاصل على 
اعلى االصــوات هو الفائز، فيما تزال 
اخلالفات علــى امللحق وهو ما عطل 

نفاذ التشريع رغم متريره.

القانونية النيابية: اعتماد الدوائر االنتخابية
بات ملزما وأمام الكتل أسبوع أخير لمناقشته

اجتماع سابق للقانونية النيابية ملناقشة قانون االنتخابات

اجتماع حاسم مع المفوضية لحسم الجوانب الفنية لالقتراع

العمل: العمالة األجنبية تقريـر
تستولي على 80 % من 

السوق على حساب المحلية



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

البصــرة  محافظــة  تشــهد 
حركة دؤوبة في مجال املشاريع 
وبتخصصــات  األســتثمارية 

متعددة .
وقــال  رئيــس هيئة اســتثمار 
البصــرة املهنــدس عــاء عبد 
احلســن ان لهيئتنــا حضورها 
املميز واملعروف في تعزيز مهامها 
في اجملال األســتثماري من خال 
املســتثمرين  مــن  عدد  قيــام 
بتنفيذ مشاريع كبيرة في مركز 

احملافظة وأقضيتها ونواحيها .

افتتاح مستشفى استثماري 
في الزبير

فقد أفتتحنا بداية هذا األسبوع 
، مشروع مستشفى دار الشفاء 
املشــاريع  احــد  االســتثماري 

االستثمارية في قضاء الزبير.
تتجاوز  بكلفة  املشــروع  وأقيم 
24 مليون دوالر، ويسع 60 سريراً، 
ويحــوي 5 غرف عمليات، إضافة 
إلــى مركــز متخصــص بطب 
العيون وآخر لألســنان، وقسماً 
وقسم  األنابيب  وأطفال  للوالدة 
طوارئ ومختبرات وصيدلية، و50 

غرفة رقود.
وأشار عبد احلســن الى ان هذا 
املشروع يعد من املشاريع املهمة 
نوعية  نقلــة  التي ســتضيف 
ويوفر  الصحة  لقطــاع  وكمية 
اكثر من 100 فرصة عمل ، كما 
ســيخفف عن كاهل املواطنن 
من مراجعاتهــم لألطباء خارج 
األخوة  مــن  وطلبنــا  العــراق 
ضرورة  باملستشــفى  العاملن 
الصحية  اخلدمات  أفضل  تقدمي 
وان  احملافظة  ألبنــاء  والطبيــة 
تكون األسعار مناسبة في إجراء 
واألدوية  اجلراحيــة  العمليــات 
والعاجات كافة من اجل حتقيق 
الهدف املنشــود من إحالة هذا 

املشروع .
من جهته كشــف املســتثمر 
عودة حميد ياسر الى تخصيص 
صندوق ريعي بنســبة %10 من 
عائــدات املستشــفى للفقراء 
ويكون  املتعففــة  والطبقــات 
ذلــك عن طريق اجــراء عاجات 
مجانية  وعمليــات  وفحوصات 
, موضحــا ان املــاكات الطبية 
تتمتع  املستشفى  في  العاملة 
بكفاءة عاليــة كما ان األجهزة 
الطبية املستعملة مت استيرادها 

أوروبية  عامليــة  مناشــيء  من 
رصينة .

يذكر ان هيئة اســتثمار البصرة 
كانت قد رخصت 11 مشــروعا 
الصحي  القطاع  في  استثماريا 

بكلفة تتجاوز 110 ماين دوالر.

تشغيل معمل اسمنت صقر 
الكيطان

 وكشــف رئيس هيئة اســثمار 
معمل  تشــغيل  عــن  البصرة 
بكلفة  الكيطان  صقر  اسمنت 
تتجــاوز 43 مليونــا و 700 الف 
دوالر لينتــج مــادة االســمنت 

بطاقة مليون طن سنويا .
صقــر  اســمنت  معمــل   وان 
الكيطــان اســهم فــي ايجاد 
مصدر دخل الكثر من 250 عائلة 
بصرية من خال تشغيل االيدي 
العاملــة احمللية في الوقت الذي 
نشهد فيه تســريح الكثير من 
الشركات  العراقية في  العمالة 
التــي تعمل في قطــاع النفط 
بعــد انخفاض اســعار النفط 

وانتشار جائحة كورونا .
 واضاف سلمان ان املعمل اسهم 

ايضا في ســد حاجة الســوق 
الى  الفائض  وتصديــر  احملليــة 
 ، احملافظــات العراقيــة االخرى 
مبينا ان املعمــل يعد من اهم 
املعامل في صناعة االســمنت 
الواقع  وركيزة اساسية في رفع 
او  للمحافظة  االقتصادي سواء 
االســمنت  وان  خصوصا  الباد 
املواصفات  باعلــى  املنتج هــو 

واملعايير العاملية.
املشروع  مدير  اوضح  جهته   من 
رعــد كاطــع ان املعمــل اقيم 
بالشــراكة مــع شــركة اتوك 
الباكســتانية على مساحة 60 
دومنــا لينتج االســمنت املقاوم 
والعــادي بصيغتن غير مكيس 
)فل( ليسوق عن طريق الناقات 
احلوضيــة او من خــال تعبئته 
باكياس ليســوق الــى البصرة 
اضافة الــى احملافظات اجلنوبية 

االخرى .
البصرة  استثمار  هيئة  ان   يذكر 
معامل  لثاثة  اجــازات  منحت 
اســتثمارية لصناعة االسمنت 
 102 من  اكثــر  كلفتها  تبلــغ 
مليــون دوالر ضمــن منطقــة 
اوركلي الصناعية في خور الزبير 

جنوب غربي احملافظة 

انشاء مدينة صناعية للبنى 
التحتية

وقــال رئيــس هيئة اســتثمار 
البصرة ايضا انــه مت منح إجازة 
إلنشــاء مدينة صناعية جنوب 
البصــرة الى شــركة النرجس 
أن كلفــة  ، مبينــا  العراقيــة 
املشــروع بلغت 15 مليارا و 400 
مليون دينــار ، مؤكدا ان املدينة 
للبنى  7 معامــل  ســتحتضن 

التحتية.
ان  الهيئــة  رئيــس  واضــاف 
الصناعية ســتحتوي  املدينــة 
علــى 7 معامل املانية املنشــأ 
االســفلت  بانتــاج  خاصــة 
ومعامل لصناعــة ) املنهوالت ( 
والكونكريــت فضا عن معامل 
متخصصــة لصناعــة حجــر 
االرصفة ، الفتــا الى ان املعامل 
ســتوفر منتجا مبواصفات فنية 
توفير  علــى  وســتعمل  عالية 

العديد من فرص العمل .

منح اجازة الستثمار معمل 

اكياس االسمنت 

اســتثمار  هيئة  رئيــس  واعلن 
البصرة عن منح اجازة استثمار 
القامــة معمل النتــاج اكياس 
االسمنت بكلفة تتجاوز املليار و 
دينار وعلى مساحة  400 مليون 
5 دوامن فــي املدينــة الصناعية 

جنوبي محافظة البصرة .

انشاء معمل معجون 
الطماطم جنوبي البصرة

كما أكد رئيس هيئة اســتثمار 
البصرة عن منح اجازة ملستثمر 
معمل  بانشــاء  تقضي  محلي 
الطماطــم  معجــون  النتــاج 
دينار  مليون   757 تتجاوز  بكلفة 
في قضاء ابــي اخلصيب جنوبي 

محافظة البصرة 
وقال ان املشــروع سيشيد على 
مســاحة 30 دومنا ، فيما يتوقع 
اكماله خال ســنتن لينتج 20 
طنا يوميا من معجون الطماطم 
على شــكل عبــوات مختلفة 
االحجام والقياسات ، مضيفا ان 
اخلط االنتاجي ســيكون باحدث 

من  ويتكون  العاملية  املواصفات 
رافعة  وســيور  غسيل  احواض 
وعصــارات وخزانات اســتقبال 
وجتميــع وغايات بخــار اضافة 
ومعقمات  تعبئة  ماكينات  الى 

ومبردات .
واوضــح ســلمان ان  املعمــل 
احمللية  الســوق  برفد  ســيقوم 
حتتلة  ملــا  مهم  وطنــي  مبنتج 
اهمية  من  الغذائية  الصناعات 
خصوصــا مــع فائدتهــا التي 
تتكامــل مع القطــاع الزراعي 
هذه  استيراد  تقليل  الى  اضافة 
املادة مع توفير العديد من فرص 

العمل .

إجازة استثمار منتجع غابات 
الشرش شمالي البصرة

رئيس هيئة استثمار  وكشــف 
إجــازة  منــح  عــن  البصــرة 
محلي  ملســتثمر  اســتثمارية 
غابات  منتجع  بأنشــاء  تقضي 
الشــرش  منطقة  في  ترفيهي 
القرنة شــمال  التابعة لقضاء 
محافظة البصرة بكلفة تتجاوز 

10 ماين دوالر .

حركة استثمارية دؤوبة لمشاريع في عدد 
من التخصصات الخدمية المهمة

مدير هيئة استثمار البصرة يتحدث للصباح الجديد

رخصت هيئة 
استثمار البصرة 11 
مشروعا استثماريا 

في القطاع الصحي 
بكلفة تجاوزت 

110 ماليين دوالر 
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مناشدة 

امام انظار السادة رؤساء مجلس القضاء 
واحلكومة ومجلس النواب والرأي العام من 

الصحفي والقانوني إياس الساموك
بعد التحية  

أنا إيــاس الســاموك لقــد تعرضت إلى 
مظلمة كبيرة، حاولت حلها بشتى الطرق 

ولكنني عجزت عن ذلك.
أعمل متحدثاً باســم احملكمــة االحتادية 
العليــا منذ ثاث ســنوات، ومــن قبلها 
موظفاً في مجلس القضــاء األعلى، وقد 
وقعت بحقي مظلمــة كبيرة أود طرحها 

للرأي العام.
قد يكون البعض مطلعــاً على االختاف 
الدســتوري والقانوني بن مجلس القضاء 
األعلى واحملكمة االحتادية العليا وما حلقها 

من قرارات متتابعة.
يبــدوا أن هناك منتســبن فــي احملكمة 
االحتاديــة العليــا قد عملــوا مواقع على 
إلى  اإلساءة  تتضمن  االجتماعي  التواصل 
مجلس القضاء األعلــى وذلك ظهر أيضاً 

في وسائل اإلعام.
وقد تسببت تلك احلادثة بصدور أمر قبض 
بحق عدد من املنتسبن، ولكن الغريب في 
األمر أن مذكرة قبض قد صدرت بحقي أيضاً 
وفق املادة 226 من قانون العقوبات )االهانة 
العلنية للمحاكم(، منذ بداية شــهر آذار 

املاضي ومع ظهور األزمة الصحية.
حاولــت أن اتواصل مع جميع اجلهات، وفي 
التي  العليا،  االحتاديــة  احملكمة  مقدمتها 
وعدت بأنها ســتحل املوضوع ودياً، وأنني 
ابن لهذه املؤسسة القضائية ولن تتخلى 

عني بأي ثمن، وأني بريء مما نسب ألي.
كمــا أننــي بعثت برســائل إلــى بعض 
املســؤولن في العراق، أماً بأن انتهي من 
هذه املشكلة واملظلمة التي انا بريء أمام 

اهلل منها، ولكن دون جدوى.
اليوم، وفي قرار مفاجئ مت إباغي بأني سوف 
افصل من الوظيفــة الثاثاء املقبل إذا لم 

التحق بها ولم أسوى وضعي القانوني.
أوجه رسالتي إلى الســيد رئيس مجلس 
القضــاء األعلــى، وأقــول لــه بأنني قد 
عملت للمؤسســة القضائيــة بإخاص 
منذ كنــت مدير إلعام اجمللــس، وأنا بريء 
من هذه املظلمة، ومن املســتحيل أن أنال 
من مؤسســة عريقة مثــل القضاء وأن 
مســتقبلي الوظيفي على احملك بســبب 
تلك الدعوى املقامة ضدي، وأن مستقبلي 
مرتبط بها، ولم تبق ســوى ساعات على 
إبعادي عن الوظيفــي وأرجو منه التدخل 
إلنصافي، حيــث أعيش أنــا وعائلتي في 
وضع مأســاوي في هذه الظروف الصعبة، 
وأن كان األمر يتطلب االعتذار عن فعل لم 
أرتكبه، فأنا اعتذر عنه وليس عيباً أن يعتذر 
الشخص ملؤسســة عريقة مثل القضاء 
القضاء  رمــوز  ومن أشــخاص كبار مثل 

فشرف لي أنني عملت معهم.
ورســالتي الثانيــة إلى الســيدين رئيس 
الــوزراء والنواب، أمتنــى منهم  مجلــس 
مســاعدتي والتدخل إلنصافــي فأنا رجل 
قانــون وقد خدمــت مؤسســة العدالة 
ونشرت رســالتها بكل إنصاف وهي جزء 

من الدولة.
العام والسيما  الرأي  إلى  الثالثة  ورسالتي 
الوسطن اإلعامي والقانوني من محامن 
وحقوقين، وهذه الشــرائح تعرفني جيداً، 
أمتنى منهم مساندتي والوقوف إلى جانبي 

في هذه احملنة وإنصافي.

جانب من افتتاح مستشفى استثماري بسعة 60 سريرا في قضاء الزبير

بغداد _ الصباح الجديد :
ضمــن توجيهــات مديــر عام 
بغداد  كهربــاء  توزيع  شــركة 
املهنــدس حســن عطا دهش 
الزبيــدي بضرورة إســتحصال 
واإلســراع  الكهربــاء  فاتــورة 
الشــبكة  عن  التجاوزات  برفع 
املواطن  واســعاف  الكهربائية 
بالســرعة املمكنــة لينعــم 

بساعات جتهيز مستقرة .
ومبتابعة مدير فرع توزيع كهرباء 
مركــز االنبار املهنــدس خليل 
إبراهيم العواد تستمر املاكات 
الهندســية والفنيــة التابعة 
في  الطاقه  مبيعات  لشــعبة 
قطــاع توزيع كهربــاء الرمادي 
والتوزيــع  للقــراءة  بحملــة 
وازالة  اجلباية  مــوارد  وتعظيم 

التجــاوزات إضافــة الى قطع 
الدور املتجــاوزة باكثر من قابلو 
أو الذين ليس لديهم اشــتراك 
اليوم جرت  هــذا  نظامي ففي 
احلملــة فــي جميــع مناطق 
)التأميم( غــرب مدينة الرمادي 
ومت فصل التيــار الكهربائي عن 
مجموعة من الــدور املمتنعن 

عن دفع فواتير الكهرباء .
من جهة أخرى :مت رفع التجاوزات 
عن مشــروع املــاء الكبير وعن 
الصرف الصحــي وفي مناطق 
بعدم  تعهدات  أخــذ  مع  الورار 
خدمة  أخــرى  مــرة  التجــاوز 

للصالح العام .
تواصل  علــى صعيد متصــل 
والفنية  الهندســية  املاكات 
مبيعــات  لشــعبة  التابعــة 

الطاقه في قطاع توزيع كهرباء 
الرمادي بحملة للقراءة والتوزيع 
وازالة  اجلباية  مــوارد  وتعظيم 
التجــاوزات اضافــة الى قطع 
الدور املتجــاوزة باكثر من قابلو 
اشــتراك  لديهم  ليس  والذين 
اليوم  هــذا  ففــي   . نظامــي 
اســتمرت احلملة في مناطق ) 
احلوز والعزيزيــة وامللعب وال)5(

كيلو والســوق التجاري الغربي 
وتل  والبوعســاف  والبوذيــاب 
اســود ومدخــل الصوفية ( ومت 
الكهربائي عن  التيــار  فصــل 
مجموعة من الــدور املمتنعن 
عن دفــع الفواتير فــي مدينة 
الرمــادي وأخــذ تعهــدات من 
مرة  التجاوز  بعــدم  املتجاوزين 

أخرى خدمة للصالح العام .

بغداد _ الصباح الجديد :
الشــركة  كشفـــت 
األدوية  لصناعــة  العامــة 
في  الطبية  واملســتلزمات 
ســامراء إحــدى شــركات 
وزارة الصناعــة واملعادن عن 
ومســتحضرات  مواد  انتاج 
التعقيــم بنوعــن البخاخ 
 spray – gel  ( والســائل 
( وألول مــرة في الشــركة 
وطرحها الى الســوق احمللي 

قريبـاً . 
وبيـــن مدير عام الشــركة 
احلميـد  عبـــد  الصيدالني 
عبـــد الرحمـن السالـم أن 
إيجاد  الشــركة متكنت من 

تركيبــات خاصة باملعقمات 
التي تســتعمل للوقاية من 
الفايروســات اسهاما منها 
في احلد من إنتشــار فيروس 

كورونا والقضاء عليه .
بأنه  العــام  املدير  واوضــح 
قد مت تشــكيل فريق بحثي 
البحث  من ماكات قســم 
الشــركة  والتطويــر فــي 
والتوصل  الدراســة  لغرض 
الى تركيبــات تفي بالغرض 
وتكون ناجحــة وفعالة في 
نفــس الوقــت باالعتمــاد 
الصحــة  منظمــة  علــى 
دســتور  وعلــى  العامليــة 
االدويــة االمريكية لتحضير 

هــذه التركيبات ، معلناً عن 
إنتــاج أول وجبة جتريبية من 
 Zero ( مستحضر التعقيم
( بنوعيــه ) Zero gel ( الذي 
يســتعمل معقمــاً لأليدي 
الــذي   )  Zero spray  ( و 
يســتعمل لتطهيــر اجللد 

وفعال لألمراض املعديـة . 
وأعـرب املدير العام عن أمله 
املســتحضر  يحظــى  بأن 
اجلديــد باقبال وإســتعمال 
الفيروس  من  للوقاية  واسع 
املســتحضرات  كون هــذه 
تعد آمنــة وفّعالة وتضاهي 
فــي  املوجــودة  املنتجــات 

السوق احملليـة .

استمرار حمالت الجباية ورفع التجاوزات في الرمادي إنتاج معقـم جديـد لتعقيـم اليديـن 
وتطهيـر الجلد

بغداد - خاص 

أعلن عن توقيع عقد اولي بشــأن 
الشراكة والتعاون يجمع الشركة 
 )Qi( العامليــة للبطاقــة الذكية
وشركة كورك تيليكوم في تقدمي 
مجموعة واســعة مــن اخلدمات 

املالية للمواطن العراقي. 
اللتان  الشــركتان  اتفقــت  وقد 
تقودان الباد فــي القطاعات ذات 
احلكومة  ملبــادرات  ودعماً  الصلة 
إقليــم  وحكومــة  العراقيــة 
املالي  الدمج  لتعزيز  كوردســتان 
على العمل معا لتوفير مجموعة 
من خدمات اإلتصاالت واملالية التي 

من شأنها أن تزيد من تعزيز سبل 
دخــول املواطنن إلــى املدفوعات 
اإللكترونية والتجارة عبر اإلنترنت. 
ويتماشــى ذلك مــع اجلهود التي 
العراقية ألجل  احلكومــة  تبذلها 
ترشــيد اخلدمات املالية واحلد من 

تداول العملة الورقية في الباد.
وقال بهاء الهــادي رئيس مجلس 
إدارة شركة ISC: )نحن متحمسون 
اإلتفاقية،  هــذه  لتوقيــع  جــداً 
لكا  جديــدة  فرصة  متثــل  وهي 
الشــركتن ملواصلــة دورهما في 
دفع الباد إلى األمام. واجلهود التي 
يبذلها البنــك املركزي واحلكومة 
املركزية لزيادة الشفافية مع تزويد 
على  احلصول  بإمكانية  املواطنن 
اخلدمات املالية بشــكل ميســر 

وهذه الشــراكة ستنتج بخطط 
ومشــاريع اكبر تسهم في جذب 
رؤوس االموال على مســتوى دولي 
البنى  تدعم  الســتثمارات كبيرة 

التحتية واقتصاد العراق. 
وميثل هــذا اإلتفــاق نقطة حتول 
فــي تعزز اجلهد واخلبــرات لتقدمي 
من  االلكترونية  املاليــة  اخلدمات 

اجل حياة اسهل.
إدارة شــركة  وقال رئيس مجلس 
كورك لقد اجتمع اثنان من أفضل 
أمثلة النجاح في العراق وهما ابرز 
اخلاص  للقطاع  النجــاح  قصص 
فقــد اتفقــا على تفعيــل مبدا 
التعــاون وتقدمي خدمــات أفضل 
الوصول  وإمكانيــة  ملشــتركينا 
املرحلة  هــدف  ميثل  وهذا  إليهم، 

في الوقت الذي تشتد فية احلاجة 
لهــذه اخلدمــة في البلــد. نحن 
ســعداء جًدا بالعمل مع شركة 
الشراكة  توفر هذه  أن  ونأمل   ISC
في  بالضبط  يريده مشتركينا  ما 
الوقت الذي يحتاجون إليها بشدة.
انه  املتابعــن  لــكل  ننــوه  كما 
تفاصيل  عن  الكشــف  ســيتم 
الشراكة بشكل أكبر حيث تقوم 
الشــركتان بتحســن تعاونهما 
األولي والاحــق وميثل هذا حقبة 
والتعاضد بن  التعاون  جديدة من 
الشــركات العراقيــة  مما يعطي 
االهمية احلقيقية للقطاع اخلاص 
االقتصاد  حتســن  فــي  واخملتلط 
اخلدمــات  ومســتوى  الوطنــي 

املقدمة للمواطنن.

تقرير

عقد شراكة يجمع الشركة العالمية للبطاقة الذكية )Qi( وشركة كورك تيليكوم
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الصباح الجديد - وكاالت:
قــال اجمللس املركزي الحتــاد أطباء تركيــا، إن إخفاء 
أرقام اإلصابات والوفيات بفيروس كورونا املســتجد 
)كوفيد19-( في املدن التي تشــهد انتشاراً للمرض 
يحد من اتخاذ تدابير فعالة. وقال االحتاد، »إذا أعلنت 
وزارة الصحــة البيانــات التي لديها، ســيكون من 
املمكن حســاب أعداد اإلصابة حسب املدن، وكذلك 
حســاب ســرعة انتشــار املرض، وإجراء مقارنات، 
وســيكون عندها من املمكــن اتخــاذ تدابير أكثر 
فعالية«، وفقاً ملا ذكرته صحيفة »زمان« الســبت. 
وأكد االحتاد أن مكافحة الوباء هي إرادة مؤسســية 
تتجاوز املسؤولية الفردية، قائًل إن »اإلجمالي املعلن 
من قبل وزارة الصحة التركية حلاالت اإلصابة املؤكدة 
في الشــهر األخير في الفترة بني 18 مايو )أيار( و17 
يونيو )حزيران( 2020 فــي تركيا، 33292 حالة، أي أن 
متوسط حاالت اإلصابة املؤكدة يومياً 1074 حالة«. 
وأضاف البيان الصادر عن احتاد األطباء األتراك، »أعلن 
وزير الصحة خلل مؤمتره الصحفــي – يوم األربعاء 
املاضي- متوســط أعداد اإلصابــات اليومية في 10 
مدن، موضحاً أنها عند مســتوى 1099 حالة يومياً. 
وكون هذا املعدل لـ10 مدن فقط، فهو يثير شكوكاً 
وتساؤالت كثيرة حول وضع 71 مدينة أخرى«. وشبَّه 
البيان الوضع في مدينة إسطنبول بأنه أشبه مبدينة 
ووهان الصينية، مشيراً إلى أن الوضع في مدن مثل 

أنقرة وبورصا وقونيا وكوجالي وديار بكر مقلق.

الصباح الجديد - وكاالت:
فشــلت نقابات عمالية مطالبة بالدميقراطية في 
هونــغ كونغ في احلصول على دعــم كاف لتنظيم 
إضرابات ضد قانون األمن الوطني الذي فرضته بكني، 
في ضربة حلركة االحتجاج في املدينة التي حتكمها 

الصني.
وفقدت املظاهرات املناهضة للحكومة زخمها بعد 
عام مــن االضطرابات التي كثيرا ما شــابها عنف، 
وذلك بســبب زيادة خطر التعــرض للعتقال بعد 
إخفاق جتمعات فــي احلصول في اآلونة األخيرة على 
موافقة الشرطة بســبب قيود فيروس كورونا على 

التجمعات الضخمة.
وكان الهدف من تنظيم إضــراب فتح مجال جديد 
للمقاومة، ولكــن منظمني قالــوا إن 8943 نقابيا 
فقط شاركوا في استطلع ما يقل عن حد الستني 
ألف عضو الــلزم للمضي قدما حتى مع دعم 95% 

من األصوات لذلك.
وفي وقت ســابق وصفت الرئيسة التنفيذية لهونغ 
كونــغ، كاري الم، املعارضني املشــاركني في احلملة 
الرافضة خلطة بكني لفرض قانون األمن الوطني في 

املدينة بأنهم »أعداء الشعب«.
ويعد املعارضون القانون أخطر تهديد لصيغة »بلد 
واحــد ونظامان«، التي مت االتفاق عليها عندما عادت 
السيادة في هذه املســتعمرة البريطانية السابقة 

للصني في 1997.
وكانت بكني أعلنت الشهر املاضي خطة لسن قانون 
األمن فــي هونغ كونغ ملعاجلة مســاعي االنفصال 
والتخريب واإلرهاب والتدخل اخلارجي، ومن احملتمل أن 
يســفر هذا القانون عن إنشاء قواعد ألجهزة األمن 

الصينية في املدينة.
وتقول الصــني وإدارة املدينة، التي تدعمها بكني، إن 
القانون لن يقيد احلريات بل سيستهدف عددا صغيرا 
من »املشاغبني«، واملســاعدة في حتقيق االستقرار 
بعد احتجاجات واسعة مناهضة للحكومة احمللية 

في هونغ كونغ استمرت عاما.
وأطلقت احلكومــة احمللية حملة لكســب التأييد 
الشــعبي للقانــون بلوحات إعلنية، ونشــر كتيبا 
يتضمن أســئلة وأجوبــة ومقطع فيديــو، تدافع 
فيه الرئيســة التنفيذية الم عن القانون »من أجل 

الصالح العام«

الصباح الجديد - وكاالت:
 قالــت األمم املتحدة إن فيروس 
كورونــا قد ينتشــر بشــكل 
أسرع وأوسع في اليمن، وميكن 
أن يســقط عــددا أكبــر من 
الوفيــات مقارنة مــع العديد 
عام  فمنذ  األخــرى.  الدول  من 
2015، تسبب الصراع الدائر في 
تدمير اليمــن وحرم املليني من 
احلصول على الرعاية الصحية 
املناســبة وامليــاه النظيفة أو 
الصــرف الصحي، وهــي أمور 
انتشار  لتجنب  األهمية  بالغة 
الفيروس. وثمة قيود على توفير 
والطبية  الغذائيــة  اإلمدادات 
اجلزئي  احلصار  جّراء  واإلنسانية 
التحالف  جانــب  من  املفروض 
أعاق  كما  الســعودية.  بقيادة 
احلوثيــون عمليات  املتمــردون 

لتوزيع املساعدات.
ومــع غياب حكومــة مركزية 
تتولــى املســؤولية عن عموم 
البلد، يصعــب احتواء فيروس 
كورونا. وقبل نحو ثلث سنوات 
مــن ظهــور فيــروس كورونا، 
أعلنت األمم املتحدة أن اليمن هو 
أكثر األماكن حاجة للمساعدة 
 24 علــى األرض. ويعتمد نحو 
%80 من  مليون شخص - نحو 
املساعدات كي  السكان- على 
يبقــوا على قيد احليــاة، فيما 

يقف املليني عند شفا اجملاعة.
من  طفل  مليوني  نحو  ويعاني 

وكانت  احلــاد،  التغذية  ســوء 
البــلد تعانــي فــي مواجهة 
الضنك  حمــى  مثل  أمــراض 
وامللريا والكوليرا قبل تسجيل 
بفيروس  اإلصابة  أولى حــاالت 

كورونا.
وتعنــي املناعــة الضعيفة أن 
أمراض  الذين يعانون من  هؤالء 
فيروس  يلتقطــون  قد  مزمنة 

كورونا بسهولة أكبر.
وكان يوجد فــي اليمن حوالي 
دمــر  3500 منشــأة طبيــة، 
الغارات  جــراء  منها  العديــد 
اجلوية. ويعمــل نصفها فقط 

بشكل كامل.
وتفيــد التقارير بــأن العيادات 
مزدحمة وبــأن األدوية واملعدات 

األساسية غير متوفرة.
وتوجــد مئات قليلة من أجهزة 
تســتخدم  التــي  التنفــس 
التنفس  املرضى على  ملساعدة 
في احلــاالت التي يــؤدي فيها 

فيروس كورونا إلى فشل رئوي.
من دون أن نعرف بدقة أكبر َمن 
أصيب بفيروس كورونا، يصعب 
جتنــب انتشــاره أو التخطيط 
للتعامل مع اإلصابات احملتملة. 
إضافية  ضغوطــا  ذلك  ويضع 

على النظام الصحي الهش.
ومنــذ تســجيل أول إصابــة 
بفيــروس كورونا فــي املناطق 
التي تســيطر عليها احلكومة 
املعترف بها دوليا في نيســان-

إبريل املاضــي، توجد صعوبات 
في حتديــد النطــاق احلقيقي 

النتشار الوباء.
وأعلنت احلكومة أكثر من 900 
إصابــة، فيما يقــول احلوثيون 
الذين يسيطرون على العاصمة 
وعلى مناطق أخرى ذات كثافة 
رصدوا  إنهم  كبيرة  ســكانية 
أربع حــاالت في مناطق  فقط 

سيطرتهم.
إنه مع  املتحــدة  األمم  وقالــت 
النقــص فــي أدوات االختبــار 
احلوثيني  بيانات  وعدم شفافية 
واحلكومــة علــى حد ســواء، 
مــن املؤكد أن العــدد الفعلي 

للحاالت أعلى بكثير.
إلى جانب نقص األدوية، يفتقر 
إلى  اليمن  في  الطبي  الطاقم 
الشــخصية،  الوقاية  معدات 

مثل أقنعة الوجه والقفازات.
وقــال تقرير غيــر مؤكد على 
موقــع »املصــدر« اخلــاص، إن 
حتفهم  لقوا  األطباء  عشرات 
لفيــروس كورونا في  كنتيجة 
عليها  يســيطر  التي  املناطق 
املتمــردون واحلكومة على حد 
ســواء. وفي وقت ســابق من 
هذا الشــهر، توفي ياسني عبد 
الوارث، أحد أبرز خبراء األمراض 
بســبب  اليمن،  فــي  املعدية 
فيروس كورونــا، في ما وصف 
للقطاع  كبيــرة  ضربــة  بأنه 

الصحي في اليمن.

الصباح الجديد - وكاالت:
 شــّن الرئيس األميركــي دونالد 
بواليــة  تولســا  فــي  ترامــب 
على  عنيفاً  هجومــاً  أوكلهوما 
منافسه في االنتخابات الرئاسية 
الدميوقراطي  املرّشــح  املقبلــة 
جــو بايدن، واصفــاً نائب الرئيس 
الســابق بأّنــه »دميــة« في يد 

»اليسار الراديكالي«.
وفي أول مهرجان انتخابي ينّظمه 
منــذ أكثر من ثلثة أشــهر حني 
جّمــدت فــي الواليــات املّتحدة 
تفّشي  بســبب  التجّمعات  كّل 
إّنه  ترامب  قــال  كوفيد19-،  وباء 
»فــي أميــركا التــي يريدها جو 
واألجانب  السارقون  يتمّتع  بايدن 
شــرعية  غير  بطريقة  املقيمون 
بحقوق أكثر من األميركيني الذين 

يحترمون القانون«.
وأضاف ترامب فــي خطابه الذي 
اســتغرق ســاعتني أّن منافسه 
الدميوقراطي في انتخابات الثالث 
من نوفمبــر لم يحّقــق أي إجناز 

خلل سيرته املهنية في واشنطن 
على مّر نصف قرن.

وقال ترامــب إّن بايدن »لم يحّقق 
شيئاً أبداً، لقد كان سناتوراً، وكان 

نائباً للرئيس...«.
وأضــاف »جو بايــدن ليس زعيم 
حزبــه، جــو بايدن دميــة في يد 

اليسار الراديكالي«.
وتابــع »لقــد استســلم جــو 
اليســاري.  بايدن لعصابة اجلناح 
بصراحة، هل هنــاك أحد يعتقد 
فعــلً أّنه يســيطر علــى هؤالء 

الراديكاليني املهووسني؟«.
وحــّذر امللياردير الســاعي للفوز 
أّنه  األميركيني من  ثانيــة  بوالية 
»إذا انُتخب بايدن فهو سيســّلم 
بلدكم لهذه العصابات، هذا أمر 

مؤّكد 100 باملئة«.
 74( الرئيس اجلمهوري  اّتهم  كما 
 77( الدميوقراطي  منافسه  عاماً( 
عاماً( بأّنــه يعاني من خطب في 
صّحته. وقال »هناك خطب ما في 
ما يتعّلق ببايدن، هذا أمر بوسعي 

أن أؤّكده لكم«.
واّتهم ترامب بايدن بأّنه ال يفهم 
حتــى معنى الــردود التي تصدر 
باسمه. وقال »عندما أقرأ عبارات 
معّقدة للغاية ومكتوبة بكلمات 
منتقاة بعناية أقول +جو لم يقل 
هذا، جو ال يفهم حّتى معنى هذا 

الكلم«.
ســّجلت  منفصل  ســياق  وفي 
امس  مســاء  املّتحدة  الواليــات 
االول الســبت أقّل من 600 وفاة 
إضافّية ناجمة عن فيروس كورونا 
املســتجّد خلل 24 ساعة، على 
وفق إحصــاء أعّدته جامعة جونز 

هوبكنز.
وأحصت اجلامعة التي تُعد مرجعاً 
فــي تتّبــع اإلصابــات والوفيات 
الناجمة عــن الفيروس، 568 وفاة 
بالفيروس خلل 24 ســاعة. وهو 
اليوم العاشــر على الّتوالي الذي 
الوفيات  تنخفض فيه حصيلــة 
في البــلد إلى ما دون األلف، على 
الّرغــم من أّن الواليــات املّتحدة 

تبقى، وبفارق شاســع عن سائر 
البلــد األكثر تضّرراً  العالم،  دول 
من جائحــة كوفيد19-، ســواء 
على صعيد اإلصابات )2.251.205 
إصابات( أو علــى صعيد الوفيات 

(119.654 وفاة(.
األساســية  البؤرة  وبعدما كانتا 
الواليات املتحدة،  لكوفيد19- في 
ونيوجيرســي  نيويــورك  جنحت 
الوباء، لكّن  الســيطرة على  في 
كوفيد19- انتقل باجتاه الشــمال 
الشــرقي والغــرب واجلنوب وهو 
يتفّشــى حالياً بوتيرة متسارعة 

في حوالى 20 والية أميركية.
لفترة  املتحدة  الواليــات  وجنحت 
وجيزة في خفــض عدد اإلصابات 
اجلديــدة إلــى مــا دون 20 ألف 
إصابة يومياً لكّن هذا العدد عاود 
االرتفــاع منذ أيام متخّطياً عتبة 

الـ30 ألف إصابة.
الرئيس  أعلن  الســبت  ومســاء 
خلل  ترامب  دونالــد  األميركــي 
جتّمع انتخابي في تولســا بوالية 

الســلطات  أمر  أّنه  أوكلهومــا 
الصحية في البلد بخفض أعداد 
الفحوصات التي جتريها يومياً ألّن 
إجراء مزيد من الفحوصات يعني 

تسجيل مزيد من اإلصابات.
وقــال ترامــب فــي أول مهرجان 
انتخابــي ينّظمه منــذ أكثر من 
ثلثــة أشــهر حني جّمــدت في 
الواليــات املّتحدة كّل التجّمعات 
كوفيد19-،  وباء  تفّشــي  بسبب 
إّن الفحوصــات هي »ســلح ذو 

حّدين«.
ومن دون أن يوضح ما إذا كان جدّياً 
في ما يقــول أم ال، أوضح ترامب 
أّنه عندما  أّن »اجلانب السيء هو 
جنري هذا الكــّم من الفحوصات، 
جند املزيد من الناس، جند املزيد من 

اإلصابات«
لفريقي  قلــت  »لذلك  وأضــاف 
+أبطئوا وتيرة الفحوصات+. إّنهم 

يجرون فحوصات وفحوصات...«.
وسارع مسؤول في البيت األبيض 
إلــى توضيح أّن ترامــب لم يكن 

جدّياً في ما أعلنه.
وقال املسؤول لوكالة فرانس برس 
إّن ترامب  طالباً عدم نشر اسمه 
»كان مــن دون شــّك ميزح بهدف 
اإلعلمية  بالتغطيــة  التنديــد 
العبثيــة« لألزمــة الصحّية في 

البلد.
ومنذ بداية تفّشي كوفيد19- في 
الرئيس  يتعّرض  املتحدة  الواليات 
اجلمهــوري النتقــادات شــديدة 
بسبب طريقة تعامله مع األزمة 

الصحية في بلده.
ينّظمه  انتخابي  أول جتّمــع  وأثار 
ترامــب منذ بــدء تفشــي وباء 
كوفيد19- فــي الواليات املتحدة 
في مطلع مارس جــدالً حاداً مع 
إعــراب كثيرين عــن قلقهم من 

تداعياته الصحية.
وزاد من هذا اجلــدل إعلن حملة 
ترامــب الســبت أّن الفحوصات 
اخملبريــة أظهــرت أّن ســّتة من 
منّظمي التجّمــع االنتخابي في 

تولسا مصابون بالفيروس.

اتحاد أطباء تركيا يشبه 
إسطنبول بووهان جراء 

إخفاء ارقام االصابات

هونغ كونغ.. نقابات عمالية 
تخفق في حشد تأييد 

إلضرابات ضد قانون األمن

وضع اليمن يزداد خطورة جراء كورونا 
والصراع فيه

ترامب يصف بايدن بال« دمية في يد اليسار الراديكالي«

الصباح الجديد - متابعة :
 

منذ بدء احلرب االهلية في ليبيا 
والعربية  االجنبيــة  والتدخلت 
على قدم وســاق وتــكاد تركيا 
تكون اكثر من اســهم بتوترات 
تدعم  انهــا  بســبب  داخليــة 
تربطها  ملصالح  معينة  فصائل 

معها. 
مصــر صرحــت اكثر مــن مرة 
ان حدودهــا مع ليبيــا يجب ان 
تنضبط حفاظا على امن مصر، 
وكان اخر خطاب للرئيس املصري 
عبــد الفتاح السيســي تعزيز 
لهذه لتنفيذ هذه اخلطوة ما اثار 
التي  الوفاق  حكومــة  حفيظة 
ان خطابه يحمل تهديدا  وجدت 
مباشــرا وغير مباشر ألمن ليبيا 
حيث وجدوا انه من خلل كلمته 
املصري  اجليــش  تدخــل  اجــاز 

بالشأن الداخلي.
ودعــا مجلــس النــواب الليبي 
الوفــاق  حكومــة  بطرابلــس 
للرد  التام  للســتعداد  الوطني 
على مــا قال إنهــا »تهديدات« 
أطلقهــا الرئيــس املصري عبد 

الفتاح السيسي.
ودان اجمللس في بيان نشــره على 
»فيس  في  الرســمية  صفحته 
بوك« تصريحات الرئيس املصري، 
عادا أنها متثل »تهديدا مباشــرا 
واعترافــا  القــوة  باســتعمال 
صريحا بنية العــدوان على أمن 

ليبيا وسيادتها«.
الرئيس  كلمة  أن  اجمللس  وأوضح 
املصري »والذي كان يقدم نفسه 
كوسيط ســلم منذ أيام جاءت 
يتخذها  التي  باملغالطات  مليئة 

كأساس لتهديده«.
وأشــار البيان إلــى أن ليبيا »لم 
تشــكل أي تهديــد ألمن مصر 
الذي  املصري هــو  النظــام  وأن 

اســهم في العدوان على سيادة 
وســلمة  بأمنها  والعبث  ليبيا 

أراضيها«.
وتابــع أن »وصــف السيســي 
لقوات اجليش الليبي باملليشيات 
أمر مرفــوض جملة  اإلرهابيــة 
الرئيس املصري  وتفصيل«. وكان 
أكد السبت، أن أي تدخل مباشر 
ملصر في ليبيا بات له شــرعية 
أنه يعتز مبا  إلى  دولية، مشــيرا 
وصلت إليه قوات اجليش املصري 

من نظم تسليح.
وقــال: »أي تدخــل مباشــر في 
ليبيا ســيهدف لتأمــني احلدود 
ووقف إطلق النار. مصر لم تكن 
يومــا من دعاة العــدوان لكنها 
كانت تعمل على تأمني حدودها 

ومجالها احليوي«.
اخلارجية  املتحدثة باسم  وكانت 
األميركيــة مورغــان أورتاغوس 
الرئيس املصري  ذكرت إن خطاب 
عبــد الفتاح السيســي يؤكد 

أهميــة أن تعمل ليبيا وجيرانها 
واجلهات الفاعلــة اخلارجية معا 

لتعزيز وقف إطلق النار.
كما أكــدت اخلارجية األميركية 
دعمها »للجهود املصرية للعودة 
التي  السياسية  املفاوضات  إلى 
تقودهــا األمم املتحدة وتشــمل 
األصوات  مــن  أكبر  مجموعــة 

الليبية«.
أن  علــى  املتحدثــة  وشــددت 
الواليــات املتحــدة تدعم رغبة 

الليبيني في وضــع حد للتدخل 
العســكري األجنبــي واالمتثال 
حلظر األسلحة الذي تفرضه األمم 
التي  األخرى  وااللتزامات  املتحدة 
مت التعهــد بها خلل مؤمتر برلني 

في يناير املاضي.
وأكد الرئيس املصري عبد الفتاح 
»تســعى  مصر  أن  السيســي 
لوضع حد للتدخــلت األجنبية 
التدخلت  هــذه  وأن  ليبيا«،  في 

»تغذي بؤر اإلرهاب هناك«.

»جاهزية  أن  السيســي  وذكــر 
صارت  للقتال  املصريــة  القوات 
أمــرا ضروريا«، مشــددا على أن 
»مصر حريصة على التوصل إلى 
تسوية شــاملة في ليبيا«، كما 
أنها حريصة »على سيادة ووحدة 

األراضي الليبية«.
واجلفرة خط  إن »ســرت  وقــال 
أحمر«، مؤكدا أن »ليبيا لن يدافع 
عنها إال أهلها، وسنســاعدهم 

في ذلك«.

في ظل توترات التظاهرات وتفشي كورونا

دعا مجلس 
النواب الليبي 

بطرابلس حكومة 
الوفاق الوطني 
لالستعداد التام 

للرد على ما قال 
إنها »تهديدات« 
أطلقها الرئيس 

المصري عبد 
الفتاح السيسي.

مجلس النواب في طرابلس يدعو حكومة الوفاق للرد 
على »تهديدات« السيسي
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حــّذر الرئيــس التنفيــذي لـ »إيربــاص« من 
أن الشــركة ميكــن أن تتخذ قــرارات »مريرة« 
و«صعبــة« تخص املســتخدمني »قبل نهاية 

متوز«. 
وفي رســالة موجهة إلى ما يقــرب من 140 
ألف موظف في اجملموعة، ونشــرتها صحيفة 
»التريبني« الســبت، أشــار غيوم فوري إلى أنه 
»يعتــزم العودة« إليهم قبــل نهاية يوليو مع 
مزيد من التفاصيل »بشــأن ما أسماه »خطة 

التكيف«.
صحيفة »التريبــني« قالت ميكن أن يكون ذلك 
إعالنا عن تســريح جماعي للعمال نهاية متوز 

املقبل
وخفضت الشركة بالفعل إنتاجها بنسبة 40 
في املئة لعام 2020 و2021 مقارنة بالتوقعات 
السابقة لهذين العامني، من أجل التعامل مع 

أزمة وباء كورونا.
ووفًقا فوري »ستكون األزمة في قطاع الطيران 
طويلة وتتطلب اتخــاذ إجراءات أكثر صرامة« 

من تلك التي مت اتخاذها بالفعل في إيرباص. 
وجاء في رســالته إلى موظفي وعمال إيرباص 
»إن حجم األزمة التي تسبب بها كوفيد 19 في 
قطاعنا يتطلب تكييف إيرباص، هذا التكيف 
يعني فــي الواقع انخفاًضا كبيــرًا في حجم 

أعمالنا، وهذا اختبار حقيقي لنا جميعا«.
وأضاف في رسالته التي تشير أيًضا إلى احلاجة 
إلى »الشــجاعة« في وجه القرارات الصعبة 
»هــذه القــرارات ضروريــة لألســف حلماية 

مستقبل أعمالنا«.
وبداية شــهر يونيو اجلاري، كشفت احلكومة 
الفرنســية عن خطة لدعم قطــاع صناعة 
الطيران الــذي تأثر كثيرا جــراء أزمة فيروس 

كورونا املستجد، »بقيمة 15 مليار يورو«.
وقــال وزير االقتصــاد الفرنســي برونو لومير 
»نعلن حال الطــوارئ إلنقاذ صناعتنا للطيران 
لتصبح أكثر قدرة على التنافس وأقل تســببا 
للتلوث من خالل تطويــر الطائرة التي حتافظ 

على البيئة مستقبال«.

أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنســا اجلمعة 
قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو 
(56 مليون دوالر( صدر العام املاضي على شركة 
غوغل التابعة جملموعة )ألفابت(، خلرقها قواعد 
االحتــاد األوروبــي للخصوصية على شــبكة 

اإلنترنت.
وبالرغــم مــن أن العقوبة ال متثل ســوى جزء 
ضئيل من املوارد املالية لشــركة غوغل، لكن 
كان لها وقع مؤثر في وادي السيليكون وال تزال 

أكبر غرامة تفرض من أجل انتهاك كهذا.
وقالت متحدثة باسم غوغل في بيان اجلمعة، 

إن الشركة ستراجع التغييرات احملتملة.
وأضافــت »يتوقــع الناس فهم الطــرق التي 
تســتخدم فيهــا بياناتهــم والتحكم فيها، 
وقد اســتثمرنا في أدوات رائــدة في هذا اجملال 

تساعدهم على القيام باألمرين معا«.
وقال البيان »لم تكن هــذه القضية متعلقة 
مبــا إذا كانت هنــاك حاجة للحصــول على 
موافقة بشــأن اإلعالنات الشخصية، بل كان 
األمــر متعلقا بالطريقة التــي ميكن احلصول 
من خاللها على تلــك املوافقة، وفي ضوء هذا 
القرار، سننظر اآلن في التغييرات التي نحتاج 

إلى تطبيقها«.
الفرنســية  واتهمت هيئة تنظيم االتصاالت 
)ســي. أن. آي. أل( في يناير مــن العام املاضي، 
أكبر محــرك بحث في العالــم باالفتقار إلى 
الشــفافية والوضوح في الطريقة التي يبلغ 
البيانات  بها املســتخدمني عن تعامله مــع 
الشــخصية، وبأنه ال يحصل بطريقة مالئمة 

على موافقتهم على اإلعالنات الشخصية.

الصباح الجديد - وكاالت :
قال الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغان، إن بالده باتت قريبة جدا 
من الدخول فــي قائمة أكبر 10 
اقتصادات في العالم، مؤكدا أن 
املؤشــرات على انتعاش اقتصاد 

بالده »قوية جدا«.
وأضاف أردوغــان، في كلمة، عبر 
خالل  كونفرانــس«،  »الفيديــو 
افتتاح »ســد قارص« الواقع في 
منطقة شــرق األناضول أن بالده 
باتــت قريبة »أكثــر من أي وقت 
مضى، من وضع تركيا في مصاف 

أكبر 10 اقتصادات بالعالم«.
وأشار إلى أن تركيا حققت »منوا 
باملئة في   4.5 اقتصاديا مبعــدل 
الربع األول من العام اجلاري برغم 
بدء انتشــار كورونــا بالبالد في 

آذار«.
قائال: »جنحنــا مجددا في  وتابع 
رفع احتياطي البنك املركزي من 
 93 ليتجاوز  األجنبيــة  العمالت 

مليار دوالر«.
أردوغان أن عدد السدود  وكشف 
فــي تركيا ارتفع إلــى 585 منذ 
تولــي حزبه العدالــة والتنمية 
الســلطة في البالد، بعدما كان 

العدد 276 سدا.
وأوضح أن البنية التحتية القوية 
التــي تتمتع بها تركيا تشــكل 
حتقيق  أجل  مــن  حيوية  أهمية 
العاملي  النظــام  فــي  أهدافها 
الذي  واالقتصــادي  السياســي 
سيتشــكل من جديد بعد وباء 

فيروس كورونا.
على الصعيد ذاته، توقعت وكالة 
للتصنيف  الدوليــة  »موديــز« 
االئتمانــي أن ينكمــش اقتصاد 
تركيا بنســبة 5 فــي املائة في 
نهاية العام احلالي، بحسب تقرير 

نشرته ووسائل إعالم تركية.
الوكالــة  توقعــت  أن  وســبق 
التركــي  االقتصــاد  انكمــاش 
بنســبة 1.4 في املائــة، لكنها 

التوقــع في  عدلت مــن هــذا 
وباخملالفة  لتركيــا  قوية  صدمة 
عــن  املســؤولني  لتصريحــات 
االقتصاد وفــي مقدمتهم برات 
البيراق وزير اخلزانة واملالية، صهر 
الرئيــس التركــي رجــب طيب 
إردوغان، الــذي أعلن أن االقتصاد 

سيحقق منوا كبيرا بحلول نهاية 
العام. وفــي تقرير ســابق لها، 
توقعاتها  »موديز«  وكالة  حولت 
التركي من منو  االقتصــاد  لنمو 
بنسبة 3 في املائة إلى انكماش 
بنســبة 1.4 في املائة بســبب 

تفشي فيروس كورونا.

تقريــرا حول  الوكالة  ونشــرت 
البنوك التركية أكدت فيه أن هذه 
البنوك ستتعرض لضغوط على 
ربحيتها بســبب تراجع اإلقراض 
تدابير  أن  ورأت  وزيادة اخملصصات. 
احلكومة ســتعوض  من  الدعم 
االئتمانيــة  البيانــات  ضعــف 
للبنوك التركية بشــكل جزئي. 
التدهور  فإن  التقرير،  وبحســب 
االقتصــادي العميق الناجم عن 
وباء كورونا، ســيقلل من قدرات 
الســداد لــدى املقترضــني، ما 

سيزيد من أزمة القروض.
أكثــر  أن  »موديــز«  وأكــدت 
باألزمة  ستتأثر  التي  القطاعات 
هي السياحة والنقل والشركات 
الصغيرة واملتوســطة. وتوقعت 
انخفاض الدخل القومي بنسبة 
5 في املائة هذا العام، واالنتعاش 
اجلزئي بنسبة 3.5 في املائة العام 
املقبــل، ما قد يــؤدي إلى تدهور 
الوضع االئتمانــي للبنوك. كما 

توقعت أيضــا ضغوطا إضافية 
على رؤوس األموال بسبب تدهور 
مقابل  في  التركية  الليرة  قيمة 
األجنبية  العمــالت  من  ســلة 

يقودها الدوالر.
في ســياق متصــل، قالت وزيرة 
التجارة التركية روهصار بيكجان 
إن بالدهــا جتــري محادثــات مع 
دول عدة بشــأن اتفاقات مبادلة 
محتملــة وتعمــل علــى زيادة 
حجم اتفاقهــا احلالي للمبادلة 
مع الصني. وأضافت أن احلكومة 
التركية جتري أيضا محادثات مع 
واليابان  والهند  اجلنوبيــة  كوريا 
وماليزيا بشــأن تنفيذ معامالت 

جتارية بالعمالت احمللية.
ولم تنجح مباحثــات تركيا في 
هذا الصدد إال في استجابة قطر 
لرفع خط قائــم منذ عام 2018 
ملبادلــة العملة مــع تركيا إلى 
3 أمثاله لتصــل قيمته إلى 15 

مليار دوالر.

إيرباص

غوغل

اردوغان: تركيا قريبة جدا من دخول قائمة أكبر 10 اقتصادات في العالم

متابعة _ الصباح الجديد:

إن  مواكبــة  مصــادر  قالــت 
ارتفاعــات في وقــت مبكر من 
جلســة تداول للنفط أتت بعد 
اجتماع  خــالل  العــراق  تعهد 
 »+ »أوبــك  منظمــة  للجنــة 
بشأن  أفضل  بشكل  باالمتثال 
خفض إنتاجها النفطي. ويعني 
هــذا أن القيود التــي تفرضها 
املنظمــة وحلفاؤها قد تتعمق 

في متوز.
قد  النفــط  أســعار  وكانــت 
ارتفعت في جلسة يوم اجلمعة، 
لكنهــا تراجعــت بحــدة من 
جراء مخاوف  املبكــر  ارتفاعها 
من اســتمرار تفشــي فيروس 
كورونا املستجد، األمر الذي قد 
الواليات  اقتصــاد  تعافي  يعيق 

املتحدة.
النفط  مؤشــرات  وانخفضت 
اخلــام حلاقــا بأصــول أخــرى، 
وتراجعت من أعلى مســتويات 
اجللســة عقب أن قــال رئيس 
الفيدرالــي فــي  االحتياطــي 
إنه  روزنغرين،  إيريك  بوســطن، 
مــن املرجــح أن تكــون هناك 
املالي  الدعم  للمزيد من  حاجة 

والنقدي لالقتصاد األميركي.
تصريحاته  فــي  روزنغرين  وكرر 
البطالة  معــدالت  أن  يرى  بأنه 
في الواليات املتحدة من املرجح 
خانتني«  من  »مبستوى  تكون  أن 
في نهاية 2020، وحذر من إعادة 
بســرعة كبيرة  االقتصاد  فتح 
الهادفة  اإلغالقات  انتهاء  عقب 

الحتواء الفيروس.

وارتفعت اخملــاوف مع إعالن آبل 
نيتها إعادة إغــالق متاجر تتبع 
للشــركة مع انتشار الفيروس 

بشكل أكبر.
»لقد أفــزع اجلميع فــي نورث 
وســاوث كاروالينــا«، قال جون 
كيلدوف، الشــريك في صندوق 
الطاقة  مجــال  فــي  التحوط 

»أغني« في نيويورك.
 68 برنت مبقــدار  وارتفع خــام 
على  ليستقر  للبرميل  ســنتا 
42.19 دوالر أميركي. بينما حقق 
اخلام األميركي صعودا مبقدار 91 
سنتا مستقرا على سعر 39.75 

دوالر للبرميل.
وارتفع اخلام األميركي بنســبة 

8.7 باملئة هذا األســبوع، بينما 
ارتفع برنت مبقدار 9 باملئة.

وفي إشــارة إضافيــة لتعافي 
الســوق، تراجــع برنــت يــوم 
اخلميــس، إذ باتت كلفة النفط 
من  أعلى  الفــوري  للتســليم 
احلاجة الالحقــة، ألول مرة منذ 

شهر آذار املاضي.

النفط  ارتفاع  وعادة ما يشــير 
إحكام  إلى  الفوري  للتســليم 
على سحب  ويشجع  اإلمدادات 

اخملزون.
اخلــام  مخزونــات  وســجلت 
األميركية رقما قياسيا آخر هذا 
األسبوع، إال أن مخزونات الوقود 

سجلت انخفاضا.

لإلنتاج  وفــي مؤشــر مبكــر 
املستقبلي، تدنت أعداد منصات 
النفط والغاز األميركية إلى رقم 
قياسي لألســبوع السابع على 
التوالي، إذ انخفضت بنسبة 13 
266 هذا األسبوع، بحسب  إلى 
بيانــات مــن شــركة خدمات 

الطاقة »بيكر هيوز«.

تذبذب في مؤشرات اسعار الخام العالمية

موديز« تتوقع انكماش اقتصادها بنسبة 5 %

كانت أسعار النفط 
قد ارتفعت في 

جلسة يوم الجمعة، 
لكنها تراجعت 

بحدة من ارتفاعها 
المبكر جراء مخاوف 

من استمرار تفشي 
فيروس كورونا 

المستجد، األمر الذي 
قد يعيق تعافي 
اقتصاد الواليات 

المتحدة.

تعهد عراقي بخفض اإلنتاج يجلب نتائج مبشرة 
ألسعار النفط العالمية



دراسة
سالم مكي

د. سمير الخليل

نحن نعــرف أن لعبــة القصاصني الكبار 
هي لعبة القبض علــى املعاني الكبيرة، 
فما ينقذ نصوصهم القصصية ليســت 
البالغــات البهيجــة، وال إجــادة رســم 
الشــخصيات، وال اتخاذ األماكن املنتقاة، 
أليفة أو معادية، وال التعويل على وجهات 
النظــر اجلّوالة، وال التالعــب باألزمنة، وال 
التحبيك املســبب، وال قــوة املقدمة، وال 
اخلامتــة املباغتــة غير املتوقعــة. وحدها 
املعانــي الكبيرة في صياغــات فنية هي 
التــي تنقذ النــص من موتــه احملقق من 
نسيانه بعد والدته ونشره على املأل بوقت 

قصير.
إذن، املعاني الكبيرة هي لعبة اخللود، خلود 
النص وخلود مؤلفه حني يحسن توظيفها 
فنياً، في مجموعته القصصية القصيرة 
جداً )بصيــرة البلبــل() ( يطالعنا احلكاء 
الكبير )حنون مجيد( مبعاٍن كبيرة تدور في 
فلك ثيمة غابت عن الكثير من قصاصينا 
احملترفني، أال وهي ثيمة )حيلة العقل( التي 
يتمتع بها كل إنسان، وخاصة عندما حتيق 
به اخملاطر. وهي نوع من اليقظة جتاه أزمات 
وضعية معينة، فيتخذ العقل تدابير آنية 
وســريعة للخروج من املأزق، أو للتســّلل 
للتخلص  النسقية  املصيدة  خارج  خفية 
من األذى املتربص بــه. بهذا املعنى، كانت 
)حيلة( العقل مالذ شــهرزاد في تخلصها 
من املــوت، ومالذ أبطال حكاياتها في ألف 
ليلة وليلة، ومــالذ كل احليوانات الناطقة 
في حكايات )كليلة ودمنــة( البن املقفع، 
الناجحة  احليوانات  تلك  استثمار  وبسبب 
لـ)حيلــة العقل( حتولت إلــى )أليغورات( 

)مرموزات ، أمثوالت( عاملية.
تتألف اجملموعة مــن )121( قصة قصيرة 
جداً. إذا استثنينا القصص التي اعتمدت 
على املفارقة الضديــة الصادمة من نوع 
الـــ)Paradox( ، والقصص التي اعتمدت 
على الســخرية التهكمية املرحة من نوع 
الـ)Irony( ، ســنكون إزاء أكثــر من )75( 
قصة قصيرة جــداً اعتمدت على معاجلة 

ثيمة )حيلة العقل(، وبذلك ســنفهم أن 
هذه الثيمة هــي املهيمنة على اجملموعة 

ككل. 
)حيلة العقل( هي منطــق املباغتة، وهي 
أيضــاً منطق التوقي أو االحتــراز جتاه أية 
حركة عدائية ، وهــذا ال ينفي أن املتمتع 
بهذه )احليلة( يكون من البشر )املتميزين( 
اجتماعياً أو سياســياً، من دهاقنة الزمن 
اآلفــل ، أو مــن دهاقنة هــذا الزمن، وهنا 
تكمــن قوة القصة التــي يكتبها )حنون 
املائزة  مجيد( وقــد حفلــت باإلشــارات 
والدالالت الكثيفة من بعدما اســتبطنت 
مــواد أيديولوجية ال تخفــى على القارئ 

احلصيف.
)البرهمي(  فــي منطوق قصــة  لنتمعن 
وهي من أهم نصوص اجملموعة: ))ميشــي 
البرهمي فــي طريــق الغابة، يجــد منراً 
محبوســاً في قفص حديد، ترّق له نفسه 
الرحيمــة، فيفرج عنه بعد أخذ األمان مع 
أولى خطــوات النمر خــارج قفصه يهّم 
بالرجل، لكن اللجوء إلى حتكيم مجموعة 
من احلكام لم يشــفع للبرهمــي إالّ مع 
الثعلب آخر احملكمني، حينما أعاد النمر إلى 
قفصه وأغلق بابــه عليه. دهش البرهمي 
من فعــل الثعلب مرتني، األولى ألنه أنقذه 
دومنا أجر، والثانية ألنه أول من اســتحدث 
نظرية االستماع إلى املدعي واملدعى عليه 
في الغاب، وقاد االثنني إلى حيث ســاحة 
الصراع، ملا ســأل البرهمــي الثعلب: ملاذا 
فعلت ذلك يا حكيم؟ أجاب الثعلب بفخر: 

هذا ألنك برهمي مّني!(( )ص7(.
وال يخفى على القارئ أن البرهمي هو رجل 
الدين الهندوســي، واملــادة األيديولوجية 
التي زرعــت في قلب النــص، هي عالقة 
إليه، فرجل  انحاز  الذي  بالثعلب  البرهمي 
الديــن هو من صنــف الثعالــب، وبذلك 
تكون املادة األيديولوجية متوارية في عقل 
القصــة، فهي ال تتبّدى، وإمنــا تتوارى في 
املقاصد الضمنية للفعل املســؤول عنه 
فاعل ســردي، ومن حني لآلخر تنكشــف 
تتبدى  التــّو.  لتختفي علــى  كوميــض 
في الفــرص أو املناســبات أو اخلواتيم، أي 
الُفرَج اآلنية للوجــود. )حيلة العقل( وما 

يحيقها من مواد أيديولوجية هي منط في 
املعرفة يشترك فيها نسيج من الوظائف 
الذهنية أو العمليات السلوكية تتخللها 
االعتبــارات الطفيفة أو الشــفافة مثل 
املكر أو اخلديعة أو الرؤية الثاقبة أو احلذاقة 
أو املهارة، وتنطبق على مستويات عابرة أو 

سياقات خاطفة دون سبق نظري أو برهان 
منطقي، وهذا ما جنده في قصة )البطل( 
وهي كاآلتــي: ))عندمــا قابلتــه تراخت 
أعصابي وكاد يُشــّل لســاني، ومع ذلك 
جرؤت وسألته: سيدي العظيم، يشاع أنك 
لم تواجه خصماً إالّ وصرعته، كيف يجري 

وطوقني  جليلة  ابتســامة  ابتسم  ذلك؟ 
بنظرة حانية، ثم بعد هنيهة قال: واهلل يا 
ابن أخي، ما قابلت رجالً إال وساعدوني على 

نفسه. أما أنا نفسي فال أعلم!(( )ص5(.
تشــتغل ))حيلة العقل( في التخوم، وفي 
العتمة، ولم يسجل لها حضور في وضح 
النهار، وفي مراكز األمكنة، إنها تشــتغل 
في الطبقات السفلى من الوعي واإلدراك، 
وتنّســق بني املتناقضــات، فلها وجه إلى 
الشيء ووجه إلى نقيضه، إنها في متناول 
)اخليــر( في التصدي لعقبــات الوجود في 
شكل مهارات أو مقاومات، وهي أيضاً في 
متناول )الشــر( في تعّدي عتبات اآلخر في 

شكل اختراقات أو دسائس.
احليلــة في جبهــة املقاومة هــي )حتّدي 
واملعاقبة  املراقبة  ســلطة  وفي  وتصّدي( 
هي )تعّدي( وهي علــى الصعيد املعرفي، 
واقعة عملية تشــتغل فــي جبهات عدة 
وتختــرق معظــم العتبات. إنهــا مهارة 
مبنية على التعدد أو الكثرة وتســتهدف 
الفوز في سياق املمارسات، أي الظفر بهذا 
الســياق قصد حتويل العجز إلى معجزة 
أو الوضعيات العســيرة إلــى الفتوحات 
اليســيرة، ولنقرأ قصة )بصيــرة البلبل( 
والتي صــار عنوانها عنوانــاً للمجموعة 
ككل: ))يســمع البلبل يغرد على شجرة 
التــوت، ويعرف أن له عشــاً هناك، وأن له 
أفراخاً فيــه. البلبل من عــاله يرى الرجل 
يفتت أو يكــور قطع اخلبــز وينثرها على 
األرض . يعطف نظره نحو صغاره يضجون 
جوعــاً، ثم يهبط به أســفل الشــجرة 
ليكتشــف القط كامناً له هناك.. يصبر 
البلبل على جوع صغاره، وينتظر اشــتداد 
اجلوع على القط، ليبحث عن طعامه في 
قمامة الرصيــف(( )ص21(، وغيرها الكثير 
مــن هذه البصائــر- احليل التي تشــكل 

دفاعات حقيقية ضد شر حقيقي.

) ( بصيــرة البلبل، قصــص قصيرة جداً، 
حنون مجيد، دار غراب للنشــر والتوزيع، 
القاهرة، ط1، 2018. وكل اإلحاالت الواردة 
في هذه املقالة أخــذت من هذه الطبعة 
وحسب أرقام الصفحات الواردة في املنت.

ويليام كارلوس وليامز
ترجمة: سوران  محمد

العربة اليدوية احلمراء
أعتمد عليها

كثيرا
.

عربة حمراء
رابية

.
تلمع 

مباء املطر
.

و بجانبها الدجاج
االبيض

...............
* حتليل نقدي للنص:

قد يكون مجمــوع كلمات هذا 
الشــعر ســت عشــرة كلمة 

فقط، ويتألف من ثمانية سطور 
احلمراء«  »العربة  ولكن  قصيرة، 
ويليامز قد  لويليــام كارلــوس 
ورائها مناقشــات كثيرة،  جرت 
أكثر مــن العديد مــن قصائد 

القرن العشرين.
عنــد قــراءة النص رمبا يســأل 
يعتمد  ملــاذا  الكــرمي  القــارئ 
الشــاعر »كثيرا« على شــيء 
احلمراء  العربــة  مثل  بســيط 
ويجعلهــا ثيمــة لقصيدتها؟ 
إجابــة واحدة هي ان تفســير 
تلك العربــة احلمراء قــد تأتي 
و تعتبر  كمرادف لشــيء أكبر، 
هذه احلالة مثاال محددا لظاهرة 
حتتوي  حيــث  عامة.  فكــرة  أو 
العربــة احلمراء التــي »تتلمع« 
لصور  معــان  األمطــار  مبيــاه 
يلقي  الدوال، حيث  وراء  مخبئة 

الشاعر الضوء علی هذه العربة 
بعد  وعابرة  في حلظة قصيــرة 
جعل  عندما  األمطــار،  هطول 
ميــاه األمطار العربــة احلمراء 
تتألق حتت أشعة الشمس. )هذا 
»ظهور«  كبير  حد  إلي  يشــبه 
ســريع لوجــوه الــركاب فــي 
باوند »في محطة  قصيدة عزرا 
مترو«.( سوف متر هذه اللحظة، 
املاء ستتجفف  تبخر  أن  ومبجرد 
العربة كذلك مرة أخرى. عندئذ 
قد نقــول  أن ويليامــز يعلن - 
بعبــارات ملموســة وخيالية - 
أن الكثيــر من النــاس غالبا ما 
اللحظات  يعتمــد على هــذه 
الســريعة، اللتقــاط حلظــات 
جماليــة عابرة والتــي قد تبدو 
عادية أو مادية بحتة   في بعض 
 ، يدوية  كـــالـ)عربة  االحيــان 

دجاج(. لكن من املهم أن نالحظ 
ونفهم هذه التفاصيل اليومية 
الصغيرة كي نصل الي االشياء 
الكبيرة التي ستأتي فيما بعد، 
وأن نتعرف على اجلمال الشعري 
فيها. وهكذا نتمکن من العثور 
علی عروض مثيرة لالهتمام في 
هذه القصيدة. وهذا ما قاله )تال 
ملرامي  فهمه  خضم  في  نیتال( 

النص و أبعاده االستاتيكية..
ومع ذلك ، هنــاك طريقة أخري 
لتفسير معني »العربة احلمراء« 
وهــي التأكيد علــي أن وليامز 
نفسه قد اعتني و اعتمد كثيرا 
علــي العربة احلمــراء والدجاج 
األبيــض: وأن كلتيهمــا رمــزا 
محور  هــي  والزراعة  للزراعــة 
احلفاظ علــى احلياة كما نعرف. 
ذلــك بالطبــع، وقد يتســاءل 

املرء هنا ملــاذا كانت لون العربة  
حمــراء؟  هل العربــة اخلضراء 
أقل أهميــة في تاريــخ  عالم 
احلمراء؟  العربــة  مــن  الزراعة 
وهنا نترك هذا السؤال اجلوهري 
للقاريء الکرمي، کي يفســر هذا 
الشــعر علي طريقــة فهمه و 
جتربته اخلاصــة، وهذه دائما هي 
صفة النصــوص احلية، كما ان 
القصيدة  البعض يعتبرون هذه 
القصيــرة كمحاولة للشــاعر 
و  التجريدي  االدب  الي  لأللتفات 
املمتنع في نفس  السهل  عامله 

الوقت.
* نبذة عن الشاعر:

عــاش ويليام كارلــوس ويليامز  
80 عامــا، )17 ســبتمبر 1883 
- 4 مارس 1963( وكان شــاعرًا 
وطبيًبــا أمريكًيا من بورتوريكو، 

ينتســب هذا الشــاعر بشكل 
وثيــق الــي احلركة الشــعرية 
احلداثيــة وكان يعتمد في كثير 

من نتاجاته علي عنصراخليال..
النص باالجنليزية:

 The Red Wheelbarrow
 BY WILLIAM CARLOS

WILLIAMS

so much depends
upon

a red wheel
barrow

glazed with rain
water

beside the white
chickens

كثيــرون كتبــوا فــي موضوع الشــعر احلديث 
والتجديــد فيه. واختلفت تلــك الكتابات فيما 
بينهــا، باختــالف نظــرة الكتاب الــى مفهوم 
التجديد ومفهوم الشــعر قبــل ذلك. فمنهم 
من رّحــب ومنهم مــن اســتنكر، ومنهم من 
وضع شــروطا قاسية على التجديد حتى مينحه 
بركاته، ومنهم من أطلق يد الشــاعر إلى أقصى 
احلدود. والكتابة في موضــوع مهم وخطير في 
نفس الوقت مثل التجديد في الشــعر احلديث، 
يســتدعي أدوات أدبية وثقافية خاصة، ال تتوفر 
عند أي أحد، لذلك جند أن أســماًء مهمة كانت 
رائدة في مجــال الكتابة عــن مرحلة التجديد 
في الشــعر والتي تعد مرحلة انتقالية مّهدت 
ملراحل جديدة، نقلت الشــعر معها الى أماكن 
أخرى، وأعطته مفاهيم مختلفة وجديدة. ولعل 
املوضوعية، والتجرد مــن الدوافع غير الثقافية، 
واالتكاء على الشعر في الكتابة عن هذا املوضوع 
ال يقــل أهمية عــن امتــالك األدوات األخرى. ما 
يهمنا في هذا املقام، هو كتاب الدكتور يوســف 
عز الدين » التجديد في الشــعر احلديث.. بواعثه 

النفسية وجذوره التاريخية.
 هذا الكتاب الصــادر منتصف ثمانينيات القرن 
املاضــي، والذي يفترض أنه ســاهم في تغطية 
مساحة مهمة من البحث عن موضوع التجديد 
الشــعر، بعد االطالع عليه، جند أنه ولألسف، لم 
يكن ســوى انطباعات شخصية، تعبر عن مزاج 
الكاتــب، وتروج لفكر ينتمي إليــه الكاتب، هذا 
الفكر بعيــد كل البعد عن الشــعر ووظيفته 

السامية التي تتجاوز كل االنتماءات وترفض 
 القيــود اخلارجية والداخليــة، وترفض أن يكون 
والء الشعر ألحد. كتب الدكتور عز الدين الكثير 
من األمور في كتابــه هذا، كلها تصب في خانة 
واحدة، وهي إعالء شــأن القومية وترسيخ مبدأ 
التعصب للقدمي، ورفض والســخرية من اجلديد، 
بطريقة بعيــدة كل البعد عن روح الثقافة التي 
تدعو إلى قبول اآلخر وقبول حق االختالف واحترام 
الرأي املضاد. من جملة ما جاء في كتاب الدكتور 
عز الدين، هو السخرية من أي اسم شعري يدعو 
إلــى التجديد وطرح أفكار جديدة في الشــعر، 
مهما كانت مكانة ذلك الشاعر. ولعل سخريته 
من الشــاعر الزهاوي التي تبــني أنها بعيدة عن 
الشــعر ولدوافع شــخصية، ومتجيده الشاعر 
الرصافي، رغم أن سبب الســخرية من الزهاوي 
موجود لــدى الرصافي قبل الزهاوي. فمثال، يقول 
الدكتور عز الدين عن الزهاوي: ... فكان الريحاني 
أول دعاة التجديد الذي قوبل بســخرية من كبار 
الشــعراء والكتاب في العراق واحتضنه ضعاف 
الكتاب والشعراء ومنهم الزهاوي. ينقل د. احمد 
مطلوب كالما للرصافي عن الشعر املنثور والذي 
يصفه الدكتور عز الدين بأنه كالم... وأما الشعر 
املنثــور العاري مــن الوزن والقافية، فهو شــعر 
باملعنى األعم، أي شــعر مبعانيه التي تفعل في 
النفس ما يفعل االنشاد املقترن بالنغم وااليقاع، 
إال أنه ال يتغنى به فعال.. وحبذا لو سمي الشعر 
املنثور بالشــعر الصامت، لعــد اقترانه بالغناء 
والرقص.. هذا الــكالم الذي نقله الدكتور احمد 
مطلوب عــن مجلة احلرية الصــادرة عام 1925 
، ميثــل نظرة مهمــة وقريبة جدا مــن التنظير 
لقصيدة النثر، ومن كتابــات اجليل الذي يصفه 
بأنه جمهور من املتشــاعرين أساؤوا ألنفسهم 

وللتجديد.  

التجديد في الشعر 
الحديث

حيلة العقل والمصيدة النسقية

قصص )بصيرة البلبل( والمقاصد الضمنية للفاعل السردي

دراسة

ابراهيم خزعل خليفة العبيدي

يأتي التقابل بني الصمت والكالم ضمن 
تقابالت عدة لعل أهمهــا التقابل بني 
احلركة والسكون أو بني الفراغ واالمتالء، 
أي بــني فضاءات تشــملها عالئق ودية 
يحويها الصمت، وكْون يسودها انعزال 
محتوى بعالئق سطحية »تغمرها ثرثرة 
املتأدبــني الكاذبة«، ميكن للمرء فيها أن 
يكّون ترابطات وعالئــق مع اجلميع من 

غير أن تربطه بأحد.
     وهكذا يغــدو التقابل بني فضاءين: 
فضاء تسوده الســطحية وسط صور 
خادعة يغلفها الضجيج مع ما تفرضه 
من عالئق بني البشر فيما بينهم، وآخر 
يريد أن ينفلت من ذلك العالم ويتجاوزه 

بأن يكسب راحته.
    ولذلــك ســرعان ما يتخــذ التقابل 
املذكور شــكاًل آخر، ويغــدو تقاباًل بني 
الصمت مســاحة  فيه  يتخــذ  فضاء 
قدســية ونال منزلة الفضيلة بوصفه 
اجتاه لصفــاء النفــس، فتحته للفكر 
والتبّصر فيه وطريقــة منولوجية بني 
األنا والــذات، وإذْ كان ابراهيم نصر اهلل 

قال »كان الصمت مســاحة من ظالم 
شاســعة ال يســتطيع اضاءتها ألف 
قنديل«، فهو بالضد من املســلك الذي 
سار فيه املتصوفة وعدوه مقاًما لرفعة 

الروح وسموها.
     وعلــى املنوال نفســه جنــد تصوير 
فالســفة اجلمال اّنه من أسمى وأرقى 
صور على االطالق؛ ألّنه ينتقل بالنفس 
ويطهر  والهدوء  الطمأنينــة  كْون  إلى 
رغبتهــا بنظــرة احلياة فــي مختلف 
أو  أو اخلواء  الفــراغ  اطوارها، فثقافــة 
حلظة أو وقت الصمت في الفّن عموًما 
يضفي ما تعجز ريشة الفنان أو اشارات 
عصا املايســترو عن الوفاء به، وهذا ما 
جنــده في قول ألدوس هكســلي )فنان 
وكاتــب 1894_1963( » الصمت ليس 
فارًغا، الصمت مليء باألجوبة«، األجوبة 
التي تضيــف جمالّية على جمال أنواع 

الفّن.
     ونقيض هذا الرأي اصحاب التحليل 
إذْ يحمــل الصمــت داللة  النفســي 
االغتراب واخلوف من اجملهول أو شــعور 
القلق فهو عندهم سلوك انفعالي غير 
سار حيال مكمن مجهول عند املقابل، 
قد يؤدي إلى اعاقة النشــاط اإلنساني 

أو االكتئاب، فهو عزلة وانســحاب من 
مشاركة تفاعلية احلياة ورفض واعتزال 
دائًما  »الصمت  فـــ  وانفراد مجتمعي، 
ما يقود إلى احلــزن؛ ألنه صورة من صور 
املوت« جان جاك روسو )فيلسوف وفنان 

وكاتــب 1712_1778(، تلك هي مهمة 
التي ينيط بها الفيلسوف وهي مهمة 
من شــأنها أن تنقلنا من الصمت إلى 
احلزن، ومن احليــاة املوهومة إلى نهاية 
حتمية،  فتأخذنا مــن فضاءات الكالم 

والضجيج مبا يســوده منطية خداعة ال 
تنقطع ما فتئــت يغذيها عدم الفهم، 
وما يعمها من حوارات زائفة وانسجام 
قطيعي وعزلة حقيقية » نرتبط فيها 
باجلميع من غير أن نرتبط بأحد«، ونتصل 

كل حلظة من غيــر أن نتواصل، تنقلنا 
إلى كــْون يدفعنا إلى ألن نعيش التفّرد 
حوارات شاسعة  في  ونولج  املكتسب، 
ال مــع بعضنا البعض فحســب، وإمنا 
مع »جوهر األشــياء كلها« كي نتجاوز 

الفضاء الذي يحدد عالئقنا فيما بيننا.
     ال مانع إذن أن يعمد الشخص إلى قوة 
الصمت وغموضه فــي بعض األحيان، 
كيف ال واإلنســان كان مترع باملشاعر 
واالحاســيس يواجه حياة أشبه ما قد 
تكون )أصبحت غابة( فيها من الوحوش 
والكواســر ما قد يهشم تلك النفوس 
ويخدشها، وقد ال جتد هذه النفوس من 
يفهمها فلتجأ إلى االنزواء واالنفراد في 
العيش لكســب شيء من راحة الفكر 

والروح.
     وقــد يحمل الصمت دالالت ومعاني 
مختلفة تتعــد مع تباين الســياقات 
وتعامل الناس، فهو قوة ينزع اإلنســان 
بها إلى ســلوك قيم اخالقية تســمو 
بصاحبــه إلى الوقــار، ويتجه الصمت 
مبدركه إلى احلكمة فــي أغلب احواله 
ولهــذا قال عنــه أرنســت همنغواي 
 )1961_1899 روائــي  وكاتــب  )فنــان 
لتعلم  إلى عامــني  اإلنســان  »يحتاج 

الكالم، وستني عاًما ليتعلم الصمت«، 
فالصمت يحتاج إلــى موهبة، موهبة 
تتجــه بصاحبهــا إلى رؤية لألشــياء 
التراكيــب والكلمات العبثية  اخملتلفة 
واألفكار املقلوبــة املدانة، فهو حكمة 
أكثر  وداللــة  بالغة  يحمل  وفلســفة 
مما يحمله البــوح، فكثير من اللوحات 
صامتة لكنهــا حتمل داللــة لو كتب 
كتــاب ال يوازي خطوطهــا، وقد يكون 
هناَك شــيء مشــترك ما بني فلسفة 
الوجود أو القيــم االنطولوجية للحياة 
وما بني اللغة اإلنســانية ال يتمكن من 
فهمه إاّل مــدرك الصمت الذي يحمل 
نفس شــاركت األنني الروحــي والهم 
الفكــري لالبتعاد عما يســتتر خلف 
اللغة مــن ميكانيزما الصخب والدمار 
الذي أحدثته البشــرية، فكْون الصمت 
هو طريقة لالســتعمال القداسة في 
كل شيء ميت له بصلة من زمكانية أو 
روحية لغوية، وقد يكون مجابه خليبات 
منيــت بها النفــس حتى صــار لزاًما 
االنتقال من جانــب إلى آخر، فالصمت 
هو الكالم الذي ال يفهمه إاّل ملدرك هذه 
الفلسفة يحمل من الوظائف والغايات 

واإلدراك ما يعجز التعبير عنه.

إدراكيات فلسفة الصمت

قراءة متحركة لصور ساكنة
ترجمات

كتابة
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رياضة

متابعة الصباح الجديد:

قــدم رئيــس اجلمهورية برهــم صالح، 
التعــازي بوفاة النجم الدولي الســابق 
احمد راضي بعد اصابته بفايروس كورونا.

وقال صالح في تغريدة له ، »نعزي عائلة 
الذي  راضي،  الكابنت أحمد  وذوي ومحبي 
وافته املنيــة امس«. واضاف »رغم فقدنا 
لــه، اال أنه حّي في قلــب كل عراقي مبا 
ميثله من هوية وطنيــة وذاكرة مفعمة 
باإلبداع واإلجنازات الكروية«، مشــيرا الى 
انه »عزاء كل العراقيني، الرحمة واملغفرة 

لروحه، وتعازينا ألسرته ومحبيه«.
من جانبها، عدت جلنة الشباب والرياضة 
النيابية رحيل جنــم العراق الكبير احمد 
راضي خســارة فادحة للرياضة العراقية 
بيــان  فــي  اللجنــة  والعربية.وقالــت 
صحفي:« بحزن واسى بالغني ، ننعى الى 
ابناء الشعب العراقي ومحبي رياضة كرة 
القدم في الوطن العربي والعالم ، العب 
كرة القدم الســابق رئيس جلنة الشباب 
والرياضة االســبق النجم الكابنت احمد 
راضي الذي وافاه االجل صباح اليوم على 

اثر اصابته بفايروس كورونا ».
واضافت :« ان رحيل الكابنت احمد راضي 
في قمة عطائــه ميثل خســارة فادحة 
للرياضــة العراقيــة والعربية ، في وقت 
كانت فيه االنظار شاخصة ليمارس دوره 
في النهــوض بواقع الرياضة وكرة القدم 

على وجه اخلصوص«.
وتابعت اللجنة فــي بيانها :« ان القلوب 
يعتصرهــا االلم واحلــزن على رحيل جنم 
كانت له صوالت وجوالت في مالعب كرة 
القدم ، وادخل لســنوات طويلة الفرحة 
الى قلوب العراقيــني ، فيكفينا فخرا ان 
الهدف العراقي الوحيد في بطولة كأس 
العالم عام 1986 مازال مســجال بأسم 
فقيدنا الذي سيبقى اسمه محفورا في 
ســجالت التاريخ باحرف من نور ».وتوفي 
النجم الدولي السابق احمد راضي، بعد 
تدهور حالته الصحية في ساعة متأخرة 

من الليلة املاضية .
وكان راضي، يرقد في مستشفى النعمان 
بالعاصمة بغداد قبــل بعضة أيام، بعد 
اصابته بفيروس كورونا املســتجد، حيث 
ومتدهورة  مســتقرة  بني  حالته  تباينت 

خالل الفترة املاضية.
وتدهورت احلالة الصحية للنجم الدولي 
الســابق في وقــت متأخر ليلــة امس، 
ليوافيه االجل قبل ان يلحق بطائرته الى 
عمــان فجر امس.وكان مــن املفترض ان 
يغادر احمد راضي الى العاصمة االردنية 
عمــان في متام الســاعة الثانيــة فجراً 

بتوقيت بغداد.

برقيات قارية وعربية
مــن جانبه،  نعى الشــيخ ســلمان بن 
إبراهيم آل خليفة رئيس االحتاد اآلسيوي 
النائــب األول لرئيس اإلحتاد  لكرة القدم 
الدولي لكرة القدم، أسطورة كرة القدم 
العراقية أحمــد راضي، الذي توفي أمس 
عن عمــر يناهز 56 عامــاً عقب إصابته 

بفيروس كورونا املستجد.
وقال الشــيخ ســلمان بــن ابراهيم آل 
خليفة فــي تصريح عبر موقــع اإلحتاد 
اآلســيوي لكرة القدم: تشعر أسرة كرة 
القدم اآلسيوية باحلزن الكبير لوفاة أحد 
أهم رمــوز كرة القــدم العراقية، ونحن 
الفقيد أحمد  إلى جانــب أســرة  نقف 
راضي واالحتــاد العراقي لكرة القدم، كان 
أحمد راضي إيقونــة للرياضة في بلده، 
في  خالدة  مســاهماته  تبقى  وســوف 

أذهان عشاق كرة القدم بقارة آسيا”.
وأضاف: “بإســم االحتاد اآلســيوي لكرة 

القــدم، أتقدم بأعمق مشــاعر التعزية 
الفقيد  عائلة ومحبــي  إلى  واملواســاة 
الكبير، لقد تســبب فيروس كورونا بآالم 
كبيرة، وفقد العديد من الناس حياتهم، 
ونحــن نشــعر بحــزن كبيــر لفقدان 
شــخصية رياضيــة ملهمــة لألجيال 
العراقية،داعني  القدم  كرة  في  املتعاقبة 
اهلل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته”.
وفي ســياق متصل، نعــى رئيس االحتاد 
األردني وغربي آســيا لكرة القدم، األمير 
العلي بن احلســني، وفــاة النجم الدولي 
الســابق احمد راضي بسبب مضاعفات 

فيروس كورونا.
وقال بن احلسني في تغريدة على »تويتر«، 
العربي  النجم  »رحم اهلل األخ والصديق 
الكبير أحمد راضي الذي كان في طريقه 
الى عمــان لتلقى العالج من مضاعفات 

فايروس كورونا«.
واضاف »لقد فقدنا هامة رياضية نفخر 
ونعتز بها ومثاال بأخالقه وعزميته، تعازينا 
احلارة لعائلته و لشــعب العراق و الوطن 
العربي و يلهمنــا العلي القدير الصبر و 

السلوان«.
كمــا، نعــى رئيــس هيئــة الترفيــه 

بالســعودية تركي آل الشيخ، أسطورة 
الكــرة العراقية أحمد راضي، الذي توفي 
امس متأثــرا بإصابته بفيــروس كورونا 
الشــيخ عبر حسابه  آل  املستجد.وقال 
الرسمي مبوقع »فيســبوك«: »رحم اهلل 
العراق«.وتابع:  جنــم  راضي  أحمد  اخللوق 
كان  وذكريــات..  بــه معرفة  »جمعتني 
محبا للمملكــة، وكان على خلق وأدب 

كبير وشجاعة«.
وشــكل خبر وفاة جنم الكــرة العراقية 
أحمد راضي صباح أمس صدمة للجميع 
في ظل الشــعبية الكبيــرة التي كان 

يتمتع بها.
وعزى الســفير التونسي ابراهيم الرزقي 
بوفــاة جنم الكرة العربيــة احمد راضي.

وقال فــي برقية تعزية : تلقت ســفارة 
األلم  ببالغ  ببغداد  التونسية  اجلمهورية 
واحلســرة نبأ وفــاة جنم الكــرة العربية 
و قائــد فريق املنتخــب العراقي الالعب 

الدولي السابق احمد راضي.
واضاف : »في هــذا املصاب اجللل تتقدم 
الســفارة ، نيابة عن االســرة الرياضية 
املوســعة في تونس ، بنقــل احر عبارات 
التعــازي الى اســرة الفقيــد والى وزير 
الشباب والرياضة العراقي وكافة محبي 

النجم العربي احمد راضي«.

احد رموز كرة الزوراء
ونعى نادي الزوراء أسطورته أحمد راضي، 
الذي وافته املنية أمــس، متأثرا بإصابته 
بفيروس كورونا املســتجد. وأصدر النادي 
العرقي بيانا رســميا قال فيــه: »تنعى 
األســرة الرياضية في الزوراء أحد رموزه 
الكابنت املرحوم أحمد راضي والذي وافته 
املنية اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا 

اللعني«.
وتابع: »نســأل اهلل عز وجــل أن يتغمده 
بواسع رحمته ويســكنه فسيح جناته 
وأن يلهــم أهله وذويــه ومحبيه الصبر 

والسلوان وإنا هلل وإنا إليه راجعون«.
وتعرض أحمد راضي النتكاسة في حالته 
الفيروس  مضاعفات  بســبب  الصحية 
أثنــاء تواجده في مستشــفى النعمان، 
ما أدى إلى ضيق حاد في التنفس ليلقى 
حتفه قبل املغــادرة إلى عمــان لتلقي 

العالج هناك.

حزن في األردن
ولم يكن العراق وحده الذي فجع برحيل 
ســاحر الكرة احمد راضي، فقد سيطر 

احلزن على أسرة الرياضة األردنية، إثر النبأ 
املفجع برحيل جنــم كرة القدم العراقية 
الســابق أحمد راضي، والذي وافته املنية 
صباح اليوم األحــد في العاصمة بغداد، 

متأثراً بإصابته بفيروس كورونا.
ويرتبط أحمد راضــي بعالقات طيبة مع 
أسرة كرة القدم األردنية ً، بحكم إقامته 
العاصمة عمان منذ عدة ســنوات. في 

وامتألت منذ ســاعات الصبــاح مواقع 
التواصل االجتماعــي في األردن، بعبارات 
النعي واحلزن لرحيــل أحمد راضي الذي 
ســتبقى ذكريات أهدافه اجلميلة عالقة 

في أذهان محبيه.
وقام عدد من جنوم الكرة األردنية بالتعبير 
عــن الفاجعة التي أملت بهــم بالرحيل 
املفاجئ ألحمد راضي، حيث كان اجلميع 
يترقب موعد عودته إلى األردن الستكمال 

مراحل عالجه.
وبذل األمير علي بن احلسني رئيس االحتاد 
األردني، جهوداً كبيرة لتأمني عودة النجم 
أحمد راضي إلى األردن واستكمال مراحل 

عالجه فيها.
وأعلنت ســمر نصار األمني العام لالحتاد 
األردني، أن إجــراءات املوافقة على عودة 
أحمد راضــي إلى العاصمــة عمان، قد 

أجنزت.وكان يفترض أن يصل راضي أمس 
األحد إلــى العاصمة عمــان عبر طائرة 
خاصــة، ليواصل مراحــل عالجه، لكن 

املوت كان أسرع من اجلميع.

سيرة حافلة باإلجنازات واأللقاب
وأفل جنم ســاحر الكرة العراقية أحمد 
راضي، ورحل في ســالم صباح أمس، في 
مستشــفى النعمان بالعاصمة بغداد، 
بعد صراع مع فيروس كورونا املســتجد 

الذي حصد آالف األرواح حول العالم.
وكان راضي يســتعد لالنتقال إلى األردن 
للبقــاء رفقــة عائلته التــي تقيم في 
العاصمة عمان، إال أن أمر اهلل كان نافًذا، 
لتودع كرة القدم العراقية والعربية كافة 
واحًدا من أفضل جنومها على املســتوى 

اخللقي قبل الفني.
ويسلط الضوء خالل التقرير التالي، على 
أهم املراحــل في مســيرة أحمد راضي 
واحملطات  العربية  املالعب  داخل  الذهبية 

التي مر بها ساحر الكرة العراقية.
ولــد أحمد راضي في 21 نيســان 1964، 
حيث بــزغ جنمه مبكرا مع نــادي الزوراء 
العراقــي، ثم تألق في كأس فلســطني 
للشــباب، التي شــهدت بداية شهرته 

العربية حيــث أُقيمت فــي املغرب عام 
.1983

ولعب راضــي بقميص أســود الرافدين 
لفتــرة طويلة، حيث كان لــه دور مهم 
في وصول العراق لنهائيات كأس العالم 
1986، وســجل هدف بــالده الوحيد في 

شباك املنتخب البلجيكي.
كمــا حقــق بطولــة كأس اخلليج مع 
1988، ولم يكتف  العراقي عام  املنتخب 
بذلك بل حصل على لقب هداف البطولة 
كمــا اختير في هذا العام كأفضل العب 

بقارة آسيا.
لعب أحمد راضي منذ ملع جنمه في 1982 
مع الزوراء واســتمر لـ3 مواسم، قبل أن 
يغادر إلى فريق الكرخ )الرشــيد( سابقا 
ومــن ثم عــاد ليلعب 3 مواســم أخرى 
بقميص الــزوراء امتدت مــن 1990 إلى 
1993.وخالل الفترة التي مّثل بها الزوراء، 
خاض حوالي 131 مباراة ســجل خاللها 
93 هدفا، ورفض أن يختم مسيرته إال مع 
الزوراء وفي موســم اخلتام قاده للتتويج 

بلقب الدوري موسم 1999-1998.
انتقل احمد راضي لفريق الكرخ )الرشيد 
الذين  النجوم  سابقا(، مع مجموعة من 
شــكلوا النــواة احلقيقيــة للمنتخب 
العراقي وحققــوا حينها جميع األلقاب 

وسيطروا على الدوري احمللي.
وســاهم الســاحر، في تتويــج الكرخ 
)الرشيد سابقا( بلقب الدوري احمللي ودوري 
أبطال العرب خالل 3 مواســم متتالية، 
ليكون فريق الرشيد واحدا من أبرز الفرق 
اآلسيوي  مستوى  وعلى  والعربية  احمللية 
حوالي  الرشــيد  مع  راضي  أيًضا.وخاض 
128 مباراة ســجل خاللها ما يقارب من 

70 هدفا وكان هداف الفريق األبرز.
برغــم تأخر تطبيق نظــام االحتراف في 
العراق، لكن راضي كان من أوائل الالعبني 
الذيــن خاضوا التجربــة االحترافية، مع 
واجلهات  العراقيــة  ســماح احلكومــة 

املسؤولة باحتراف الالعبني.
فكانــت للســاحر جتربــة احترافية في 
الــدوري القطري، وحتديدا بنــادي الوكرة 
خالل الفترة من 1993 وحتى 1997، حيث 

سجل بقميص الوكرة 16 هدفا.
وكان أحمــد راضــي، من أبــرز النجوم 
القطري  الدوري  الذين خاضوا منافسات 

وساهموا في تطور الدوري هناك.
يعد أحمد راضي واحدا من أبرز النجوم 
والقارة  والعرب  العراق  على مســتوى 
الصفراء كافة، حيث توج بلقب أفضل 
العب في آسيا عام 1988، بعد املستوى 
املميز الذي ظهر به مع املنتخب.وكانت 
جميع  فــي  وجوالت  صــوالت  لراضي 
البطوالت التي شــارك فيها مع أسود 
الرافديــن، ويعد من أبرز الالعبني الذين 

سجلوا األهداف للمنتخب العراقي.
وسجل الســاحر هدف العراق الوحيد 
1986، كما  في مونديــال املكســيك 
خاض مع املنتخب 121 مباراة ســجل 
خاللهــا 62 هدفا في جميــع املباريات 

الرسمية.
يُعد الساحر من أكثر الالعبني تتويجا 
باأللقاب والبطوالت احمللية داخل بالده، 
حيث حصد لقب الــدوري 5 مرات مع 
فريقــي الزوراء والرشــيد، وتوج بلقب 
كأس العــراق 7 مرات.وعلى املســتوى 
راضي على  اخلارجية، حصل  البطوالت 
دوري أبطال العــرب 3 مرات، جميعها 
كانت مع الرشيد وكذلك وصيف دوري 

أبطال آسيا 1988.
ومع املنتخب العراقي تأهل راضي إلى 
املكســيك،  في   1986 العالــم  كاس 
وتأهــل لألوملبيــاد خــالل دورتي 1984 
و1988 وحصــل مرتــني علــى بطولة 

اخلليج العربي وكأس العرب.

الوسط الرياضي يتلقى ضربة موجعة برحيل الساحر أحمد راضي
فاجعة تنثر الحزن 
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في وقت غزا فيــه هذا الفايروس 
الصغير، اللعــني، القاتل، كورونا 
العالم وشــغل النــاس واالعالم 
والفن  والسياســة  واالقتصــاد 
والرياضــة، فانه حل ضيفا ثقيال، 
وبدأ  وبلدنــا  قاتال على شــعبنا 
ويتســبب في  النــاس  يصيــب 
العراقية  الرياضــة  والن  موتهم، 
عضــو مهم في جســم اجملتمع 
ابى  اللعني »كورونا«  العراقي فان 
رياضتنا  اال ان يضع بصمته على 
صورتها  تشويه  محاوال  العراقية 

وانزال االذى بابنائها .
ومع رحلة االلم والقلق واالمنيات 
ونحــن نتابــع اخبار هــذا البالء 
املقيــت يوميــا ، باتــت القلوب 
تتوجــس خيفة ان يدخل اســم 
رياضي نشــرة االخبــار ومنصات 
التواصل كضحية جديدة تضاف 
لقائمــة الضحايــا التــي بدأت 

بالتمدد .
القدم تتصــدر االهتمام  والن كرة 
العزيز وتخطف  الرياضي في بلدنا 
االنظــار فانها ابــت اال ان تتصدر 

قائمــة االصابــات والوفيات فكرة 
القدم العراقية ضربت في الصميم 
حني فقــدت جنم الكــرة العراقية 
الالمع احمد راضي واملدرب املعروف 
بعد  هادي  علي  الســابق  والالعب 
الفايروس اخلبيث  ابتالئهما بهــذا 
فيمــا نالــت االصابة مــن احلكم 
قاســم  الشــاب مهند  الدولــي 

واسماء كروية اخرى.
لم  الرياضية  والصحافــة  االعالم 
يســلما ايضا من هذا البالء حيث 
تواردت االخبــار باصابة بعض ابناء 

االعــالم الرياضي ومنهــم الزميل 
االعالمي املعروف يوسف فعل فيما 
غيب املوت الصحفي الرياضي علي 

عامر البياتي.
وبرغــم ان اجلميــع مهــدد بهذا 
الفايــروس اللعني الــى ان االنظار 
شــاخصة حول اصابــات القطاع 
من  القلوب  حتملــه  ملــا  الرياضي 
محبــة واعجاب ألهــل الرياضة ، 
ومازالت االسئلة القلقة والدعوات 
الصادقــة ان يتجــاوز اجلميع هذه 
الرياضيني  ومنهم  املميتة  اجلائحة 

فهم ســفراء البلــد وحاملي لواء 
العراق في احملافل الرياضية العربية 

والعاملية. 
ونحن من خالل اسطرنا املتواضعة 
هــذه نــود ان نشــارك اجلميع في 
متابعتنــا اخبــار وتداعيات ماحل 
الباري عزوجل  بنا والدعاء الى اهلل 
ان ينجينا من هذا البالء وان يرحم 
من فقدناهم كما ندعو مخلصني 
ان يبــرأ كل مصاب بهذا الفايروس 
ومينحــه اهلل الصحــة والعافية، 
فاننــا ننوه الى ضــرورة مضاعفة 

بالقطــاع  الصحــي  االهتمــام 
الرياضي حتى التظل مستشــفى 
الطبيعي  والعالج  الرياضي  الطب 
هي البنــاء الصحي الوحيد اخلاص 
بالرياضة العراقية ولتكون جائحة 
كورونا جرس انــذار وتنبيه لتطوير 
بانتظار  العــراق  الصحة في  واقع 
وتقدم  تطــور  اطار  في  مشــاريع 
وزارة  والتــي بدأت  الرياضي  الطب 
الشــباب والرياضــة االعالن عنها 
قادم  فــي  بافتتاحها  واالهتمــام 

االيام..

رياضتنا.. وكورونا

سمير خليل 

ولد أحمد راضي في 21 نيسان 1964، حيث بزغ نجمه مبكرا مع نادي الزوراء العراقي، 
ثم تألق في كأس فلسطين للشباب، التي شهدت بداية شهرته العربية حيث ُأقيمت 
في المغرب عام 1983. ولعب راضي بقميص أسود الرافدين لفترة طويلة، حيث كان 

له دور مهم في وصول العراق لنهائيات كأس العالم 1986، وسجل هدف بالده 
الوحيد في شباك المنتخب البلجيكي. كما حقق بطولة كأس الخليج مع المنتخب 

العراقي عام 1988، ولم يكتف بذلك بل حصل على لقب هداف البطولة كما اختير في 
هذا العام كأفضل العب بقارة آسيا.

أول اجلالسني ميني الصورة في تشكيلة املنتخب الوطني في مونديال مكسيكو



--1
يقع الســاخطون على النقد والنّقاد 
في اشتباٍه خطير حيث ال ميّيزون بني 
النقد وبني االساءة املتعمدة لصاحب 

النص املنقود .

--2
ان النقــد املوضوعــي هــو من اهم 
الباحثني  مســار  تقومي  في  العوامل 
والكتاب والشعراء والناهضني بأعباء 

املسؤولية العامة .

--3
اّن الذين يحســبون انفســهم فوق 
النقــد مرضــى وليســوا بأصحاء، 
لالنبيــاء  االّ  ليســت  فالعصمــة 

وأوصيائهم ) عليهم السالم( .
وال تستغرب من قولنا :

انهم مرضى ، فقد قال الشاعر :
ال يَُغرَّنََّك َمْظَهٌر ُمسَتعارٌ 

فكثيٌر ِمن األصّحاء مرضى ..!!

--4
كانوا يقولون :

لكل جوادٍ كبوه ، 
ولكل سيف نبوه ، 

في إشــارة الى جتاوز بعــض الكّتاب 
والشــعراء – مبــا فيهــم العمالقة 
الكبار – ملا ال يسوغ جتاوزُه من القواعد 

والثوابت .

--5
املرفــوض هــو التهجــم والقــذف 

واالساءة القبيحة املغلفة
باسم النقد وما هي من النقد يقينا .
العداء صّبــت بقالٍب  افــرازات  انها 

نقدّي زائف .

--6
للبوصيري ) صاحب الُبردة ( – شــرف 
الديــن محمد بن حّمــاد – بيتان يرد 

بهما على من عاب شعره ..!!
- وهو زين الدين محمد بن الّرعاد –

قال :
لقد عاب شعري في البرية شاعٌر 

وَمْن عاب أشعاري فال بُدَّ أْن يُهجى !!

فشعري بحٌر ال يُرى فيه ضفدٌع
وال يقطع الرّعادُ يوماً له ُلّا 

نزعَة  بوضــوح  يصــّوران  والبيتــان 
االستياء من النقد عند بعض األدباء، 
الذي يستســيغون معه  احلــد  الى 

هجاءهم ..!!
فالبوصيري يرى نفسه بحراً ال مكان 
فيه للضفــادع – وهي هنا املواخذات 
املثارة على شــعره – كما أّن الناقد ال 

يستطيع ان يقطع ُلَْتُه!!
--7

لقد حاول احدهم – انطالقاً من حسن 
ظنه )..( بكاتب الســطور – أْن يجّمع 
التي ال عالقة لها  علينا االعتراضات 
باملقالة ، وان يسمح لنفسه بايراد ما 
لم يكن صحيحاً من األرقام ، ويقول 

متحدياً :
انكم ستحذفون ما أكتب، فما كان 
منا االّ االبقاء على ما كتب دون حذف 

وتغيير .
وانكشاف األكاذيب لن يعود عليه االّ 

بالندم ...
اننا نّوجه الدعوة الى الُنّقاد االعزاء أْن 
يوافونا بكل ما يعن في اذهانهم من 
مؤاخذات سلبية ازاء ما نكتب، ولهم 

الفضل بذلك علينا .
ان احلركة الفكرية واألدبية والثقافية 
الُكّتاب  بالتفاعــل بني  ال تكتمل اال 
والنّقــاد والُقراّء ، االمــر الذي يثريها 
ويدفع بها الى أشــواط مــن النمو 

والتقدم.

مرحبًا بالُنّقاد ..

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

املصري  املمثــل  يواصــل 
عبر  نشاطه  حلمي  أحمد 
حســابه اخلاص على أحد 
مواقع التواصل اإلجتماعي 
ويتلقى صــوراً عديدة من 
املعجبــني الذيــن يحبون 
متثيله ويحاولون أن يؤلفون 
تعبر  جميلة  فنية  لوحات 
ونشــر  له.  محبتهم  عن 
أحمد حلمــي صورة ألحد 
أن ســّرح  بعد  املتابعــني 
احمد  صورة  وطبع  شعره 
من  رأســه  على  حلمــي 
اخللف في املنطقة اخلالية 
من الشــعر، وعلق حلمي 
على الصورة قائالً: "نعيما 
يا حامــد .. اعتبرني عنيك 

اللــي في قفــاك". الدير 
حلمي،  أحمــد  أن  بالذكر 
عرض لــه في الســينما 
مؤخرا فيلم "خيال مآتة"، 
وشــارك في بطولته منة 
وخالــد  الصاوي  شــلبي 
وبيومــي  فؤاد ، ســيناريو 
وحوار عبــد الرحيم  كمال 

ومن إخراج خالد مرعي.

نشر باســم ياخور صورة 
ابنه متوســطاً  بدا فيها 
وكلهــم  وزوجتــه  إيــاه 
قاموا برفع الســبابة في 
لتشــكيل  يديهما  كلتا 
الرقــم  مبناســبة امتــام 
عشــر،  احلادية  عمر  ابنه 
أمام طاولة  الثالثة  ووقف 
قالب  عليهــا  موضــوع 
احللوى للمناسبة وقد تزين 
مبجســم ألطفــال وعلق 
على الصورة :" 11 ســنة 
من احلب كل ســنة وانته 
ســالم يا حبيب القلب". 
وجــاءت التعليقــات من 
نذكر  املمثلني،  من  زمالئه 
خولي،  :قصــي  منهــم 

جومانــا مــراد، معتصم 
النهار، اخملــرج عامر فهد، 
وغيرهم.  ماردينــي  طالل 
فكتب قصي خولي :"اهلل 
يحميلك ويحفظكم فوق 
راسو، أما معتصم النهار 
يحميــه  :"اهلل  فعلــق 
ويخليكن لبعض كل عام 

وروي بألف خير.

كشفت النجمة التركية 
أنها ضد  أوزدمييــر  دمييت 
مسلسل  أي  في  التعري 
عليها،  يُعــرض  فيلم  أو 
هذه  أن  علــى  مشــددة 
قناعة لــن تتخّلى عنها. 
أن هناك  الــى  وأشــارت 
حــدوداً للبــاس القصير 
إلى وجود  إضافــة  أيضاً، 
ما وصفته  بني  كبير  فرق 
بالتحرر واإلنفالت، مؤكدة 
ال  لكنها  متحــررة،  أنها 

تصفق لإلنفالت.
أوزدمييــر:  وقالــت 
أرفض  كيف  "يسألونني 
البكيني،  وألبس  التعري 
أنها  يتناســون  لكنهم 
مالبس البحر وكل النساء 

يرتدينهــا، وهذا ال عالقة 
وأضافت:  بالتعــري".  له 
"أرفض املشاهد احلميمة 
أيضــاً، والتي ُقدمت عدة 
التركية..  باألفــالم  مرات 
ملتزمة بسلسلة من  أنا 
العــادات والتقاليــد، وال 
ميكنني تركها أو جتاهلها 
لكنني ال أحب التشــدد 

أيضاً".

أحمد حلمي

ديميت أوزديمير

باسم ياخور

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEEDMon. 22 Jun. 2020 issue (4437( االثنني 22 حزيران 2020 العدد

احالم يوسف
يقول املثل الشعبي "اذا ضاج خلكك 
تذكر ايام عرســك" أي عندما تشعر 
بالضيق فما عليــك اال ان تتذكر يوم 
وتعيش  تنســى همــك  زفافك كي 

حلظات سعيدة مع املاضي.
كم من االشــخاص من ينطبق عليه 
هذا املثل؟ عدد ليس بالقليل من ذكر 
ان العكــس هو الصحيــح فعندما 
يتذكر هذا اليوم يتعكر مزاجه حتى 
لو كان مزاجه جيدا، واذن يتعلق االمر 
بطبيعة العالقة مع الشريك واحيانا 

مبا ال اليه الوضع بعد الزواج.
ام اكرم متزوجة منذ خمسني سنة، 
زوجها ابن عمتهــا وتزوجت بطريقة 
تقليديــة تقول: ال شــيء في حياتي 
بســعادة،  واشــعر  اتذكره  ان  ميكن 
كل ما مررت به حزيــن ويحمل قهرا 
واملــا، حتى زواجي، فابــن عمتي هذا 
بالتحديد لم اكن اطيقه على عكس 
البقية من اوالد عماتي واعمامي، لكن 
احلظ اختار ان يتقدم هو خلطبتي، لم 
يسألني احد عن رأيي ووجدت نفسي 
متزوجة به خالل ايام، ولم تكن ايامي 
بعد الــزواج افضل. حياتــي معه ال 
تتعدى كوني امــرأة تخدمه، وتراعي 
اوالده، الشــيء الوحيد الذي ميكن ان 
اتذكره وال اشعر بحزن طفولتهم، اما 

ليلة العرس فكانت كابوسا.
ســليم مراد تزوج عن حب قبل ثالثني 
سنة ذكر ان ايام عرسه كانت اسعد 
ايام حياته واضــاف: تزوجت عن حب 
ولم اصــدق ان زواجي بها ســيكون 
ســهال ، اذ كانت هناك معارضة من 
اهلها واهلي، لكن بإصرارنا استطعنا 
نعم حتدث  املصاعــب،  على  التغلب 

مشــكالت بيني وبينهــا لكنه امر 
طبيعــي، املهــم اننا نعــود في كل 
مرة برابط حب وتســامح اكبر،. نعم 
عندما اريد ان اخرج من مزاج متعكر 
الأ الى البــوم الصور اخلــاص بيوم 

الزفاف.
عامر كفاح تزوج قبل اكثر من اربعني 
تقليدية لكنه سعيد  سنة بطريقة 
ايام عرســه  بحياته وايضا يجد في 
ســبيال للخروج من اي حلظات حزن 

اذ يقــول: تزوجــت ام كامل بطريقة 
تقليديــة، كانت جارة لنــا واعجبت 
والدتي بها كونها ربة بيت شــاطرة 
وشكلها جميل، وافقت ان تخطبها 
لي ألني لم اكــن مرتبط حينها، في 
يوم الزفاف لم اكن اشــعر بشــيء 
جتاهها، لكنها مبرور الوقت اثبتت انها 
تســتحق كل احلب في العالم وكل 
االحترام، زوجة مثالية وامرأة مثالية، 
وام مثالية، واعني نســبيا ألني اعلم 

ان ال احد مثالي باملطلق. اليوم عندما 
اتذكر ايام عرسي اشعر بسعادة ليس 
ألنه كان يوما مميزا على العكس كان 
يوما ممال وكنت اشعر بالقلق حينها، 
لكن الراحة التي عشــت بها بفضل 
اهلل وبفضلهــا فيما بعــد جعلتني 
ايام  اتذكر  عندما  بالســعادة  اشعر 
عرسي ألني اعرف انه كان بداية حلياة 
ســعيدة سيحسدني عليها كل من 

يعرفني.

الصباح الجديد-وكاالت:
الصينية   Haval شــركة  تستعد 
للكشــف عن ســياراتها الديدة 
B06 التي طورتها لتكون من أفضل 
الدفــع وأكثرها  رباعية  املركبــات 

تطورا من الناحية التقنية.
فمن حيث املظهر العام ســتكون 
الشــيء  بعــض  شــبيهة   B06
بسيارات jeep cherokee الشهيرة، 
لكنها متتاز بتصميم يوحي بالقوة 
واحلداثة، وبطــول هيكل يصل إلى 
اربعة أمتار و70 سم تقريبا، وعرض 
189 ســم، أما املسافة بني محوري 

العجالت فـ 273 سم.
وتتوفر في هذه الســيارة مصابيح 
مزودة  الشكل  مســتديرة  أمامية 
بتقنيات خاصة متنحها إضاءة قوية 
 18 جدا، وســتزود بعجالت مبقاس 
و19 إنشا مخصصة للطرق الوعرة، 

وملحقــات خاصة على الســقف 
وفــي الصندوق اخللفــي مصممة 
حلمــل األمتعة واحلاجيــات كبيرة 

احلجم، مــا يجعل منهــا مركبة 
ممتازة للسفر والرحالت السياحية.

وتظهر الصور املســربة للتصميم 

قمرتهــا  أن  للســيارة  الداخلــي 
واحلداثة،  التطور  في  غاية  ستكون 
فيها واجهة قيادة خالية تقريبا من 
األزرار التقليدية، وال تشــبه أيا من 
تلك املوجودة في بقية الســيارات، 
تعمل  كبيرة  بشاشــات  ومجهزة 
باللمــس، أما املقود فيشــبه في 
 Land ســيارات  مقــود  تصميمه 

Rover الديدة.
أمــا محرك هــذه الســيارة فمن 
املفترض أن يكون بست أسطوانات 
وســعة ثالثة أو 3.5 ليتــر، وعلبة 
بســبع  أوتوماتيكيــة  الســرعة 

مراحل.
ومن املتوقع أن تكشف Haval عن 
هذه املركبة في الربــع الثالث من 
العام الاري، وتطرحها في األسواق 
بسعر منافس يتراوح ما بني 18 و21 

ألف دوالر.

رباعية دفع صينية لمنافسة أفضل السيارات في األسواق

ذكريات عن ليلة الزفاف
ــَماوَاِت وَاأْلَرِْض  (( إِنَّا َعرَْضَنــا اأْلََمانََة َعلَى السَّ
وَاْلَِبــاِل َفأَبَــنْيَ أَن يَْحِملَْنَها وَأَْشــَفْقَن ِمْنَها 
َُّه َكاَن َظلُوًما َجُهواًل(( )72  وََحَملََها اإْلِنَســاُن إِن

األحزاب( صدق اهلل العلي العظيم
األمانة وفق التفسيرات اللغوية والدينية تعني 
أداء الفرائض والطاعة ورد الودائع،كما تشــمل 
أمانــة الســلطة،ولعلها من أثقــل األمانات 
ألنها تتعلق بشــؤون اجملتمــع ومصالح الناس 

وخدمتهم!
ــافعي:)آالت الرِّياســة خمس: ِصدق  يقول الشَّ
رِّ، والوفاء بالعهد، وابتداء  اللَّهجة، وكتمان السِّ

النَّصيحة، وأداء األَمانَة!)
نقــول في كثيــر مــن املواقــف:" أمانة اهلل 
ورســوله"..هذه عبارة يعرف معناها العراقيون 
عندما يريدون تأكيد حق األمانة عند شــخص 
يتحمل مســؤولية ما، وما أثقــل األمانة، في 
مجــاالت احلكــم واملنصب، فهــي أمانة اهلل 

ورسوله والشعب!
قبل أيام حتدث الســيد رئيس الوزراء عن فشل 
مشــروع تطوير قناة اليش ووصف املشروع ب) 
مكب القمامة( وذلك لســرقة االموال من قبل 
املقاولني وبقاء اإلهمال والفشــل شــاخصني 
وسط بغداد املنكوبة بأمنائها، الذين أوصلتهم 
إلى الكرسي، بال  احملاصصة احلزبية واحملسوبية 

كفاءة وال أمانة!
ملــاذا تعجز دائــرة عمالقــة فــي إمكانياتها 
وميزانيتهــا عــن تنفيــذ مشــروع خدمي أو 
ســياحي أو ترفيهي،ال يتطلب ســوى بضعة 
مهندسني وعشرات املوظفني ومعدات بسيطة 
الشــوارع  وتنظيف  وزراعتها،  التربــة  إلصالح 
وصيانتها،حيــث نــرى اخلراب في قلــب بغداد 
وضواحيها ومداخلها، كما هي احلال في شارع 
القناة وجزيرة بغداد الســياحية وبوابات بغداد 

وغيرها!؟
بغداد تعاني، منذ عقود، مــن الفوضى وغياب 
الطرق  واخلدمات،واندثار  والعمــران  التخطيط 
وتهتك السور املشيدة في فترات سابقة،وعدم 
معالــة التجمعات الســكنية العشــوائية 
والكهرباء  األراضــي  التجــاوزات على  وتفاقم 

واملاء!
هناك فقاعات وردية تطلق عادة من قبل الهات 
احلكومية لزراعة األمل وتهدأة النفوس ومداراة 
مشاعر الناس، لكن ما نشر في مواقع التواصل، 
قبل أيام، كان فقاعة ســوداء سوف جتعل أهل 
بغداد يشــعرون بأعراض كورونــا دون االصابة 

بالفايروس ألن فايروس الفساد أشد فتكا!
ترشــيح أيــة شــخصية ألمانة بغــداد بدون 
مؤهالت علمية أو جتربة  إدارية  والترويج لها في 
هذه الظروف احلساسة،ســوف يجعل املواطن 
البغدادي، يشــعر باإلهانة والظلم، وهو ينتظر 
من احلكومة الديدة تلبية املطالب الشــعبية 
وحتســني صورة املنصب وعدم تكــرار األخطاء 

السابقة!
أكبــر اختبــار ملصداقية احلكومة هو حســن 
االختيار للمناصب، وباألخص املناصب اخلدمية 

ذات العالقة املباشرة بحياة الناس!

أمانة المنصب!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

الصباح الجديد - وكاالت:
تشــارك الفنانــة رمي مصطفى، 
بالدرامــا  جديــدة  جتربــة  فــي 
مسلسل  خالل  من  التليفزيونية 
عرضه  املنتظر  اخلطورة"  "شديد 
األيام  خــالل  رقمية  منصة  على 
القليلة املقبلــة، وتقدم فيه دورا 
مختلفــا وجديــدا عليها، حيث 
لتجسد  الرومانسية  عالم  تغادر 
دور فتاة حياتهــا مليئة باملعارك 

واملطاردات.
وقالــت رمي مصطفــى فــي بيان 
صحفي، إنها قــررت خوض جتربة 
"شــديد اخلطورة" حتديًا لنفسها 
أكشــن  تقدم  ممثلة  كأول  خاصة 

أنهــا قدمت  حقيقــي، مضيفة 
جميع املشــاهد بدون االستعانة 
بـ"دوبليــر" برغم وجود مشــاهد 
حســب  على  بالفعــل  خطــرة 
التجربة  أن  على  وصفها، مشددة 
برغــم صعوبتها إال أنهــا كانت 
ممتعة بالنسبة لها وتعدها اختبارا 
كبيرا لها خالل لــون جديد تقدم 

للمرة األولى.
وأشــارت رمي مصطفــى إلى أنها 
خضعت لتمرينــات قتالية والتي 
األولى،  للمــرة  تلعبهــا  كانــت 
مضيفة أن الوقت كان ضيقا على 
انطالق التصويــر ولم يكن هناك 
إمكانية لتأجيل مشاهد األكشن 

اخلاصة بهــا، وأنها 
اســتمتعت بها وقررت 

االستمرار فيها بعد ذلك.
ومن املقرر ان يقدم مسلســل 

"شــديد اخلطــورة" على أكثر 
من جزء كل جزء ســبع حلقات 
 watch it ويعرض علــى منصة
الرقمية.  العمل بطولة أحمد 

اخلولي  وريــاض  العوضــي 
وهادى اليار  وناهد رشدي  

ومن تأليف محمد سيد 
بشــير وإخراج حسام 

شركة  وإنتاج  على 
سينرجي.

ريم مصطفى بطلة 
لمسلسل "شديد الخطورة"

الصباح الجديد - وكاالت:
كورونا،  جائحة  اســتمرار  وســط 
يشــدد اخلبــراء علــى أن غســل 

اليديــن بالصابون واملاء بشــكل 
الطرق  وأسهل  أفضل  متكرر، 

للمساعدة في منع اإلصابة 
بـ"كوفيد19-".

ولكن، مع تخفيف قيود 
الكثيرون  يجد  اإلغالق 
أنفسهم خارج املنازل، 
فإن معقم  وبالتالــي 
اليديــن قــد يكــون 
مفيدا فــي مثل هذه 

احلاالت.
وفــي الواقــع، معقم 

يحتوي  الــذي  اليديــن 
علــى %60 مــن الكحول 

في األقل واحد من العناصر 
توصي  التي  الثالثة  األساسية 

بهــا مراكــز مكافحــة األمراض 
والوقاية منها )CDC( خاصة عندما 

يكون الشخص في اخلارج.
بشكل  اليدين  معقم  والستعمال 
صحيــح، يوصي مركــز مكافحة 
راحة  األمراض بتطبيق الــل على 

يد واحدة، ثم فــرك يديك معا مع 
من  التأكــد 
الل  أن 

يغطــي 
سطح يديك وأصابعك حتى يجف 
الهالم. يعد القيــام بذلك ملدة 30 
ثانية أفضــل طريقة للتخلص من 

الراثيم، وفقا لنتائج الدراسة.

ومــن املهــم مالحظــة أن معقم 
اليدين ال يقتل جميع الراثيم، "وقد 
ال يكون فعــاال عندما تكون األيدي 
متسخة أو دهنية بشكل واضح"، 
وأشار مركز مكافحة األمراض إلى 
أنه باإلضافة إلى ذلك، "قد ال تزيل 
مطهرات اليد املــواد الكيميائية 
الضارة من اليدين مثل املبيدات 

احلشرية واملعادن الثقيلة".
وبعبارة أخــرى، يجب أن يكون 
غسل اليدين باملاء والصابون 

هو احلــل األمثل، 
أمكن  متى 

ذلك.

الطريقة الصحيحة الستعمال معقم اليدين 
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