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رياضة

متابعة الصباح الجديد:

صدم الوسط الرياضي بخبر رحيل 
النجم الساحر أحمد راضي، ومن 
أبــرز من حزنــوا رفاق الــدرب ممن 
فترة طويلة  زاملوه العبا وعاشوا 
معــه في أجــواء البطوالت.رصد 
التقريــر التالــي ردود أفعال جنوم 
الكرة العراقيــة ممن زاملوا أحمد 

راضي أثناء مسيرته.
صخــرة الدفــاع العراقيــة، وزير 
العراقي احلالي  والرياضة  الشباب 
عدنان درجال، نشــر بيانا اكتسى 
باحلــزن رغم مســاعيه بالتعاون 
مع اجلانب األردنــي لتوفير طائرة 
وفاته  قبل  الراحــل  لنقل  خاصة 
إلــى األردن لكن الريــاح أتت مبا ال 

تشتهي السفن.
وقال درجال في تغريدة له: بســم 
َُّتَها  اهلل الرحمــن الرحيم »يَــا أَي
النَّْفُس اْلُْطَمِئنَُّة ارِْجِعي إِلَى رَبِِّك 
رَاِضَيًة َمرِْضيًَّة َفادُْخلِي ِفي ِعَبادِي 
العلي  اهلل  صدق  َجنَِّتي«  وَادُْخلِي 

العظيم
وتابع: »ببالغ احلزن واألســى ننعى 
رفيق الدرب وجنم اجلماهير الغيور 
العراق أحمد  ابــن  الفذ  الرياضي 
راضي الــذي وافــاه األجل عقب 

إصابته بجائحة كورونا«.
وزاد: »ال يسعنا اليوم ونحن نؤمن 
بقضــاء اهلل وقــدره إال أن نعزي 
وجماهيرنا  شعبنا  وأبناء  أنفسنا 
ونســأل  الفقيد  وأهل  الرياضية 
اهلل العلي العظيــم أن يغفر له 
ويلهمنا  جناته  فسيح  ويسكنه 
جميعا الصبر والســلوان.. إنا هلل 

وإنا إليه راجعون«.
امــا رئيس اللجنــة األولبية رعد 

أحمد  مــع  عاش  الــذي  حمودي 
راضي مدة زمنية حافلة باإلجنازات 
وتواصل معه أثناء مرضه، قال في 
تغريدة: بسم اهلل الرحمن الرحيم 
َُّتَها النَّْفُس اْلُْطَمِئنَُّة ارِْجِعي  »يَا أَي
إِلَى رَبِِّك رَاِضَيــًة َمرِْضيًَّة َفادُْخلِي 
ِفي ِعَبــادِي وَادُْخلِي َجنَِّتي« صدق 

اهلل العلي العظيم

وتابــع: »بقلــوب اعتصرها األلم 
الصادق، وعيــون ما انفكت تدمع 
بســخاء، تلقى الوسط الرياضي 
العراقــي، وجماهيــره الوفية نبأ 
رحيل الالعب الدولي الكبير أحمد 
راضي إثر إصابته بفيروس كورونا«.

وزاد: »لقــد أخــذ الوبــاء مأخذه 
من عموم العراقيني واإلنســانية 

أجمــع ويقيناً فــإن كل من رحل 
وقلوب  بقلوبنا،  ترك غّصة كبيرة 
النجم  وذويه لكــن رحيل  أحبته 
الكبيــر أحمد راضــي أظهر مرة 
الكبيرة  احلقيقية  الساحة  أخرى 
والنبيلــة للرياضيــني في قلوب 

العراقيني«.
إذ ننعى العباً كبيراً  وواصل: »إننا 

إمنــا نعزي مبرارة فقــدان أخ طيب 
القلــب، ودود احلرف، مــرح اللقاء 
وقد خســرنا كلنا، أحمد اإلنسان 
والوقــف، فكان حزننــا بني عبق 

الذكريات وفاجعة الفقدان«.
وأردف: »نسأل اهلل، الغفرة للراحل 
الكبيــر وأن ينزله جنانه الباقيات 
وذويه  وأحبتــه  أهله  يلهــم  وأن 

جميل الصبر ونعمة النسيان، وإنا 
هلل وإنا إليه راجعون«.

رئيــس االحتاد األســبق حســني 
سعيد أكثر من زامل الراحل أحمد 
راضي وعاش معه حلظات التتويج 
باأللقــاب مع النتخــب الوطني 
وكان وراء تألقه في خط الهجوم 
غرد قائال: »وداعا أبا فيصل.. وداعاً 

أخي أحمد راضي«.
وتابع: »ببالغ احلزن واألســى نعزي 
أنفســنا بوفاة أخي أبــا فيصل.. 
وأتقــدم بأحــر عبــارات التعازي 
والواساة إلى عائلة الفقيد ألخي 
ورفيق الدرب الكابنت أحمد راضي.. 
وإلى الشــعب العراقي واألوساط 
الرياضيــة كافــة وكل محبيــه 
بجائحة  إصابتــه  جــراء  برحيله 

فيروس كورونا الستجد«.
وزاد: »أدعو  الباري عز وجل أن يتغمد 
ويلهم  بواســع رحمتــه  الرحوم 
وإنا  والسلوان..  الصبر  وذويه  أهله 

هلل وإنا إليه راجعون«.
قــدم االحتاد الدولي لكــرة القدم 
»الفيفا« تعازيه للشعب العراقي 
بعد رحيل األسطورة أحمد راضي.
ونشــر االحتاد الدولي عبر حسابه 
مبوقع »تويتــر« قال فيها: »خالص 
FIFA ألسرة  الدولي   االحتاد  تعازي 
النتخــب  أســطورة  وأصدقــاء 
العراقي أحمــد راضي الذي توفي 
اليــوم األحد عن عمــر يناهز 56 
عاما«.وتابــع: »رحــم اهلل الالعب 
الكبير وســنتذكره دائما كواحد 
من أفضل الالعبني في تاريخ كرة 

القدم«.
وكان أحمد راضي قد توفي صباح 
اليوم في العاصمــة بغداد متأثرا 
كورونا  بفيروس  إصابته  بتداعيات 

الستجد.

رفاق الدرب يرثون األسطورة نورس 
الكرة العراقية بكلمات حزينة

آلية جديدة لتحويل منح الفيفا: سنتذكر أحمد راضي كواحد من أفضل الالعبين في التاريخ
االتحادات الرياضية

إستئناف العمل في 
مشروع ملعب ذي قار 

الطلبة يظفر 
بخدمات وليد سالم

إعالم الوزارة:
اطلقــت وزارة الشــباب والرياضة، آليــة جديدة 
لتحويل البالــغ اخلاصة مبيزانيتهــا الى االحتادات 
الرياضية مباشرة بعد االتفاق مع مصرف الرشيد.

اعلن ذلــك مدير عــام الدائرة االداريــة والقانوية 
والالية في الوزارة شــاكر محمد عــودة، مبينا ان 
الهدف من هــذه اآللية تســهيل مهمة حصول 
االحتادات الرياضية على النح الالية مباشــرة وفق 

السياقات اجلديدة .
واضاف محمد ان الوزارة حريصة وفق توجيهات وزير 
الشــباب الرياضة عدنان درجال على تقدمي الدعم 
واالســناد الى االحتادات الرياضية في هذه الظروف 
الصعبة جراء تفشــي جائحة كورنا، لتتمكن من 
التواصــل والقدرة على جتاوز هــذه الصعاب حلني 

عودة احلياة الى وضعها الطبيعي.
من جهته اكد مدير عام دائرة التربية البدنية احمد 
عودة زامل ان اآللية اجلديدة ستعتمد على استالم 
البيانــات اخلاصة باالحتــادات الرياضيــة في دائرة 
التربية البدنية ليتم تدقيقها وحتويلها مباشــرة 
الى القســم الالي في الوزارة الذي سيعمل على 
حتويل البالغ الى حســاب االحتاد العني بشــكل 

مباشر.
وبني ان اغلب االحتادات اســتلمت معامالتها بعد 
تدقيقها في مدة قياســية ولم تشــهد عملية 

التدقيق اي معرقالت تذكر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه من وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال، 
باشــرت شــركة ســارل اور الفرنســية بأعمال 
إكمال األعمــال التبقية لشــروع ملعب ذي قار 
ســعة ٣٠ الف متفــرج وملحقاتــه بوتيرة عمل 
تصاعدية وبجهود مكثفة على اللعب الرئيســي 
إلجنــازه بالســرعة المكنة وحســب الســيولة 
الالية واإلمكانــات التاحة على الرغم من الظرف 
الوبائي القاهر جراء انتشار جائحة فايروس كورونا 

الستجد.
وتثمن وزارة الشــباب والرياضة هــذه البادرة من 
الشــركة الفرنسية النفذة باستئناف العمل في 
ظل ظرف عدم توفر الســيولة الالية لدى الوزارة 
وانتشــار  العراق،  األزمة االقتصادية في  بســبب 
جائحــة كورونا الوبائية وإجــراءات حظر التجوال 

التي تؤخر تنفيذ الشروع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ظفر الطلبة بخدمات العب الشرطة السابق وليد 
ســالم، لتمثيل الفريق مبنافسات الوسم القبل.

وقال الالعــب »قررت الرحيل للطلبــة الذي أبدى 
رغبته بضمي، بعد أن شــعرت أن هناك عدم رغبة 
من إدارة الشــرطة بتجديد تعاقدها معي، برغم 

الفترة الطويلة التي قضيتها بالنادي«.
وأضــاف »كنت أمتنــى أن أعتزل مــع فريقي الذي 
مثلته 9 مواسم متواصلة، لكن الظروف حكمت 
رحيلي، وأشــكر جماهير الشرطة التي ساندتني 
طيل الواســم الاضية، وأمتنى أن أوفق مع الطلبة 
الوسم القبل«.يشــار إلى أن وليد سالم توج مع 

الشرطة بلقب الدوري 3 مرات.
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مدريد ـ وكاالت:

ســحقق ريال مدريد انتصــارًا ثميًنا 
بنتيجة )2-1)، على ريال سوســيداد، 
في إطار منافســات اجلولة الـ30 من 
الليجا.وســج لريال مدريد سيرجيو 
راموس من ركلة جــزاء في الدقيقة 
50، وبنزميــا فــي الدقيقــة 70، في 
حني أحرز ميكيــل ميرينو هدف ريال 

سوسيداد في الدقيقة 83.
وبهــذا االنتصــار رفع ريــال مدريد 
رصيده إلى 65 نقطة، متصدرا بفارق 
الواجهات الباشرة مع برشلونة، في 
حني جتمد رصيد سوســيداد عند 47 
الركز السابع.وبذلك قبل  نقطة في 
الريــال هدية إشــبيلية الذي عطل 
في  سلبيا  تعادال  بعدما  برشــلونة، 

اجلولة نفسها.
وسجل اإلسباني ســيرجيو راموس، 
قائد ريال مدريــد، هدًفا في االنتصار 
على ريال سوسيداد، اول أمس ، ضمن 
لليجا.وبحســب   30 اجلولة  مباريات 
شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فإن 
هذا الهدف يحمــل رقم 68 لراموس 
الليجا،  فــي  تاريخ مشــاركاته  في 
متفوًقا بهدف على الهولندي رونالد 
كومان، مدافع برشــلونة الســابق، 

ليصبــح أفضل مدافع هــداف في 
تاريخ الدوري اإلسباني.

ويحتل كومان الركــز الثاني برصيد 
67 هدًفا، ويأتــي فيرناندو هييرو في 
الركز الثالث برصيد 60 هدًفا، وبيري 
في الركــز الرابع برصيــد 52 هدًفا، 
بينمــا يحتل روبرتــو كارلوس الركز 

اخلامس برصيد 46 هدًفا.
أعرب زين الدين زيــدان، الدير الفني 
باالنتصار،  سعادته  عن  مدريد،  لريال 
وقال زيــدان، خالل تصريحات نقلتها 
اإلســبانية:  »مــاركا«  صحيفــة 
»الصدارة؟ لدينا العديد من الباريات، 
ونلعب مبــاراة كل 3 أيام، والضغط 

هو نفسه دائًما«.
وأضاف: »لقد حققنــا انتصارًا جيًدا 
جًدا، لكن ال شــيء تغيــر، وال زالت 
أمامنا 8 مباريات، واحلســم سيكون 
»اللقطــات  النهاية«.وتابــع:  فــي 
اجلدلية؟ لم أشــاهد ما حدث، لكن 
صحيحة،  فينيســيوس  جزاء  ركلة 
وهدف بنزميا قانونــي كما أخبروني.. 
ال أخوض فــي اجلدل، ألن هناك حكم 
مســؤول عن القــرارات.. أريد فقط 

التفكير في االنتصار«.
ال  احلكم؟  علــى  »الضغــط  وأردف: 
أعــرف، أود التحدث عــن كرة القدم 
وما حدث في الباراة، وال أريد احلديث 

عن األشياء األخرى«.واستطرد الدرب 
الفرنســي: »ما يضايقنــي أنكم ال 
التحكيم، ونحن  تتحدثون سوى عن 
نقــدم مباريــات كبيــرة، وتظهرون 
األمــر كما لو أننا لم نفعل شــيئا.. 

ال أســتطيع التحكم مبا يثير اجلدل، 
لكننا حققنا انتصارًا مستحًقا«.

وعن تصدر الليجــا، قال: »لم نحقق 
أي شــيء حتى اآلن، رغم أننا حصدنا 
9 نقــاط )منذ عــودة النافســات)، 

وســتكون األمــور صعبــة حتــى 
النهايــة.. يجب أن نســتمر في هذا 
الطريــق، ونريد دائًمــا الزيد«.وحول 
إصابــة راموس، قال زيــدان: »ركبته 
تؤله كثيرًا، لكني أعتقد أنها مجرد 

كدمــة.. راموس أفضــل مدافع في 
مميزا  ولديه شخصية جتعله  العالم، 

عن اجلميع«.
»ســكواكا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن زيدان بات ثاني أكثر 
ريال  مع  لالنتصــارات  حتقيًقا  مدرب 
مدريد في تاريخ الليجا.وأشــارت إلى 
أنه وصل للفوز رقم 134 مع اليرجني، 
متفوًقا على مدربه الســابق حينما 
كان العبا، فيســنتي ديل بوســكي، 
الذي حقق 133 انتصارا.وأوضحت أن 
ميجيل مونيوز يتصــدر قائمة أكثر 
مدربي الريال حتقيًقا لالنتصارات في 

الليجا برصيد 357 فوزا.
إلى ذلــك، أبدى إميانويل أجلواســيل، 
لريال سوســييداد،  الفنــي  الديــر 
ريال مدريد  يد  أسفه للخسارة على 
في ختام اجلولة الـــ30 لليجا، وهي 
النتيجة التي قــد تؤثر على حظوظ 
فريقه في النافسة على أحد القاعد 
الوســم  األبطال في  لدوري  الؤهلة 

القبل.
وقال أجلواســيل في تصريحات بعد 
اللقاء الذي أقيم على ملعب )أنويتا) 
أداء احلكــم ألنها مواقف  أقيم  »لن 
وقرارات صعبة. ال أشعر بالغضب من 
أن  التحكيمية، ألنني يجب  القرارات 
أنشغل أكثر بأداء فريقي، وباستعادة 

أســلوب لعبنا الذي ظهرنا به اليوم، 
والذي جعلنا ندا قويا أمام التصدر«.

ولم يتفق مدرب الفريق الباسكي مع 
تصريحات نظيره في الفريق اللكي، 
الفرنسي زين الدين زيدان، والتي أعلن 
خاللها عن اســتحقاق فريقه للفوز، 
حيث قال إنه يحتــرم ما قاله الدرب 
الفرنســي، ولكنه أكد أن فريقه لم 
يســتحق اخلســارة في كل األحوال.

ألننا  متألــون  »الالعبــون  وأوضــح 
خســرنا اللقاء، وأشعر بأننا لم نكن 
نســتحق هذه النتيجة. االنتصارات 
ســتأتي بهذا الستوى الذي قدمناه، 
ليس لدي شك، وأمتنى أن يتحقق هذا 

في اجلولة القبلة«.
بانخفاض  عاما  الـــ48  صاحب  وأقر 
مســتوى الفريــق منذ العــودة من 
التوقــف اإلجبــاري قرابة 3 أشــهر 
بســبب جائحة كورونــا، إال أنه أكد 
رضــاه التام عــن األداء أمام متصدر 

الليجا اجلديد.
يذكر أن ريال سوسييداد واصل بهذه 
النقاط  إهدار  مسلســل  اخلســارة 
التوقف )خســارتني  منذ العودة من 
وتعــادل)، ليظل في الركز الســابع 
برصيد 47 نقطة، ليبتعد عن القاعد 
بفارق  ليج«  لـ«التشامبيونز  الؤهلة 

5 نقاط قبل 8 جوالت على النهاية.

ريال مدريد يقبل الهدية ويخطف صدارة الليجا
راموس ينتزع تاج أسطورة برشلونة

فرحة العبي ريال مدريد

 8:00 مساًء

 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليستر سيتي ـ برايتون

برشلونة ـ بيلباو 

الدوري اإلنجليزي 

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وزيــر الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال، قاعــة الشــعب الغلقة 
لاللعاب الرياضيــة ومراكز الوهبة 
الرياضية )كرة الطاولة واجلمناستك 
والبارزة) في الدينة الشــبابية قرب 
ملعب الشــعب الدولــي، لالطالع 
على البنــى التحتية، ووضع خطة 
بعد  الرياضية  االنشــطة  إلعــادة 

احلصول على موافقة خلية األزمة.
والتقى الســيد الوزير خالل الزيارة 
رؤســاء احتادات كرة السلة حسني 
العميــدي واجلمناســتك اياد جنف 
والبارزة زياد حســن وامني سر احتاد 
كرة الطاولة عباس وحيد، واستمع 
منهم لشــرح عن العوقــات التي 
تواجه عملهم، والســبل الكفيلة 
بعد  الرياضية  االنشــطة  العــادة 
احلصــول علــى موافقــة خليــة 

االعتبار جميع  بنظر  واألخذ  األزمة، 
اإلجراءات االحترازية واجبة االتباع.

اجلهات  الوزيــر  الســيد  وجه  كما 
الــوزارة بضرورة  العالقــة في  ذات 
تأهيــل القاعــة اخملصصــة الحتاد 

كل  توفير  عن  فضالً  اجلمناســتك 
الستلزمات اخلاصة ببقية االحتادات 
الرياضيــة والعمل الشــترك على 
توسيع قاعدة اللعبة لكل احتاد في 

مختلف محافظات العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد :
الكلفة  الؤقتــة  الهيئــة  قــّررت 
االحتاد  باإلشراف على طبيعة عمل 
العراقــي لكــرة القدم اســتبعاد 
الالعبني الدوليني ضرغام اسماعيل 
وعالء مهاوي مــن صفوف النتخب 
العراقي، بعد ظهورهما في مقطع 
فيديــو غنائي يخالــف التعليمات 
خطر  من  ويقلل  الصحية  الوقائية 

تفشي فيروس كورونا الستجد.
بيان  فــي  الؤقتة  الهيئــة  وذكرت 
الؤقتة  الهيئة  »اطلعــت  صحفي 
وسائل  في  النتشــر  الفيديو  على 
لالعبــي  االجتماعــي  التواصــل 
وعالء  اســماعيل  ضرغام  النتخب 
تعليمات  يخالــف  والــذي  مهاوي 

خليــة األزمة الصحية مبــا يتعلق 
باحلجر النزلي وعدم االختالط، فضالً 
عن التقليل واالستهزاء من خطورة 
الوباء اخلطير الــذي يهدد العالم«. 
وأضاف البيان »تقرر بعد التشاور مع 
الدير الفني للمنتخب )السلوفيني 
ابعــاد  كاتانيتــش  ستريتشــكو) 
وعالء  اســماعيل  ضرغام  الالعبني 
وفرض  النتخب  من صفوف  مهاوي 
عقوبة مالية قدرهــا مليوني دينار 
عراقي )ما يعادل الف وســبعمائة 
وســيتم  العــب  علــى كل  دوالر) 
اســتثمار البلــغ لدعــم العوائل 

التضررة من جائحة كورونا«.
وانتشــر اجلمعــة علــى مواقــع 
مقطــع  االجتماعــي  التواصــل 

فيديو غنائي جماعي يشــارك فيه 
وعالء  اســماعيل  ضرغام  الالعبان 
تستخف  اغنية  فيه  يؤديان  مهاوي 
وتستهزئ من خطوة تفشي فيروس 
كورونا يصفــون فيه التخوفني من 

الوباء )الناس اجملنونة).
وأهاب بيــان الهيئة الؤقتة بالعبي 
أن »يكونوا خير  العراقــي  النتخب 
قدوة ومثال للمجتمع وأن يسهموا 
في التوعية واالرشاد من خطر هذا 
الفيروس اللعني«، مشيراً في الوقت 
عينه إلى حادثة وفــاة الدرب علي 
هادي متأثراً بفيروس كورونا وكذلك 
احلالة الصحية غير الستقرة لنجم 
النتخــب العراقي الســابق أحمد 

راضي بسبب اصابته بالفيروس.

متابعة الصباح الجديد:
فيفي  الصريــة،  الفنانة  نشــرت 
عبــده، صــورة للنجــم الدولــي 
العراقي السابق احمد راضي، بعد 
وفاته االحد.وتوفي راضي ، بســبب 

مضاعفات اصابته بفيروس كورونا 
»كوفيد 19«.

الرسمي  حســابها  قصص  وعلى 
في انســتغرام نشرت فيفي صورة 
لراضي، كتــب عليها »وداعا نورس 

اســيا.. ابا هيا في ذمة اهلل«.ورحل 
راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما 
استطاع ان يخلد اسمه في مساء 
الكــرة العراقيــة ليلقــب بالعب 

»القرن العشرين« في العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلــس إدارة الكرخ العراقي، 
تغيير تسمية ملعب النادي، ليحمل 
اســم النجم الراحل أحمد راضي.

وتوفي أســطورة الكــرة العراقية، 
أحمد راضي، األحد، في مستشفى 
النعمان، بعد صراع مرير مع فيروس 

كورونا الستجد.

وقال شــرار حيدر، رئيس الكرخ، في 
تصريحات صحفية، إن اإلدارة قررت 
الكائن في  النادي  تســمية ملعب 
بغداد،  بالعاصمة  النصــور  مدينة 
باسم النجم الكروي الراحل أحمد 
اللعب  اسم  »تغيير  راضي.وأضاف: 
أقل ما تقدمــه إدارة الكرخ للنجم 
الذي قــدم الكثير لألصفر  الكبير، 

في رحلته كالعب وتوج معه بلقب 
الدوري ألكثر مــن مرة وحصل على 
لقب دوري أبطــال العرب 3 مرات«.

باســمه  اللعــب  »تســمية  وأمت: 
)راضي) ستكون جزءا من الوفاء له«.

يشــار إلى أن أحمد راضي، ســبق 
ومّثل نــادي الكرخ فــي الفترة بني 

عامي 1984 و1990.

درجال يزور قاعة الشعب المغلقة 
ومراكز الموهبة الرياضية

ابعاد اسماعيل ومهاوي 
عن منتخب اسود الرافدين 

فيفي عبده: وداعًا نورس آسيا
الكرخ يطلق اسم أحمد راضي على ملعبه 

درجال يواصل جوالته التفقدية

رفاق الدرب يرثون 
األسطورة نورس الكرة 

العراقية بكلمات حزينة

5
تحديث النص الشعري 

في »وأنا أشرب الشاي في 
نيوجرسي«

8 صفحات

صاحب االمتياز رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــراسمــاعيــل زايــر

يومية سياسية مستقلة
السنة الرابعة عشرةالسنة الرابعة عشرة

assabahaljaded@yahoo.com
www.newsabah.com

alsabahaljaded@gmail.com
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الصباح الجديد - متابعة:
عن  الشــمالية  كوريا  أعلنــت 
املنشــورات  جتهيزهــا ماليــن 
الدعائيــة املناهضــة لكوريــا 
البالونــات  وآالف  اجلنوبيــة 
إلرسالها إلى جارتها اجلنوبية في 
"عقاب ثأري"، ردا على املنشورات 
التي يطلقها النشطاء املدنيون 
حثت  التي  اجلنوبيــة  كوريا  من 
جارتهــا الشــمالية على إلغاء 

اخلطة.
وأوردت وكالــة األنبــاء الكورية 
الشمالية الرسمية امس االثنن 
أن بيونغ يانغ تســتعد إلرســال 
12 مليون منشور دعائي  حوالي 
إلــى كوريا اجلنوبية بواســطة 
بالــون إليصالها  آالف   3 حوالي 
إلى عمــق كوريــا اجلنوبية، في 
أكبــر حملة نفســية من هذا 
القبيل ضد منافستها اجلنوبية، 
قائلة إن وقت العقاب االنتقامي 

يقترب بسرعة.

وهددت كوريا الشمالية بإرسال 

املنشــورات إلى اجلنوب ردا على 
لها،  مناهضة  منشورات  إرسال 
على الرغم مــن اتفاق قمة في 
النشاط،  2018 يحظر مثل هذا 
يونهاب  أنبــاء  لوكالــة  وفقــا 

الكورية اجلنوبية.
ذكرى احلرب الكورية

ولــم تذكــر بيونغ يانــغ موعد 
إرســال املنشــورات، لكن يبدو 
أنهــا سترســلها فــي غضون 

أنها  أيام. ويــرى البعض  بضعة 
يونيو/حزيران   25 يوم  سُترســل 
اجلاري مبناسبة الذكرى السنوية 

السبعن للحرب الكورية.
ويقول بعض املراقبن إن الظروف 

اجلويــة احلالية ليســت مواتية 
لتســيير  الشــمالية  لكوريــا 
بالونــات الدعايــة إلــى كوريا 
تستخدم طائرات  ورمبا  اجلنوبية، 
من دون طيار إلطالقها، ويشيرون 
إلــى أن هذا ميكــن أن يؤدي إلى 
اشــتباكات بــن الكوريتن ألن 
كوريا اجلنوبية يجب أن ترد على 
الطائرات املســيرة القادمة إلى 

أراضيها.
وقــال وزيــر الدفــاع الكــوري 
اجلنوبــي جيونغ كيونغ دو لنواب 
البرملان امس إن رد جيشــه على 
الشمالية  الكورية  املنشــورات 
احملتملــة يعتمد علــى معدات 
اإلطــالق التي سيســتخدمها 
الشــمال، مضيفــا أن كوريــا 
خطــوات  ســتتخذ  اجلنوبيــة 
"فوريــة وســريعة ومماثلة" ألي 

استفزاز كوري شمالي.
وفــي عــام 2018، وافــق قائدا 
الكوريتن علــى وقف أي أعمال 
معاديــة ضــد بعضهما بعضا 
على طول حدودهما، مبا في ذلك 

احلرب النفســية مثل النشرات 
الدعائية والبث الدعائي. 

فرصة لتعزيز الوحدة
ويقــول اخلبــراء إن املرجــح أن 
تســتخدم كوريــا الشــمالية 
املنشــورات املدنيــة الكوريــة 
اجلنوبية فرصــًة لتعزيز وحدتها 
من  مزيــد  وفــرض  الداخليــة 
وواشنطن  سول  على  الضغوط 
النووية  الدبلوماســية  وســط 

املتوقفة.
ويوم السبت، أعربت وزارة الوحدة 
في كوريا اجلنوبية عن أســفها 
إزاء خطــة كوريــا الشــمالية 
إرسال منشورات، وطالبت بيونغ 
يانغ بسحب خطتها على الفور، 
واصفة ذلك بأنــه ميثل انتهاكا 

التفاق القمة بن الكوريتن.
ورفضت جبهــة الوحدة لكوريا 
الشــمالية -التــي تتعامل مع 
الطلب،  الكوريتن-  بن  الشؤون 
وقالــت إنهــا ال تنــوي إلغاء أو 
تعديل اخلطــة، واصفة اتفاقية 

القمة بأنها "وثيقة ميتة".

احتماالت بتسببها في اشتباكات بينهما

كوريا الشمالية تعّد إلطالق ماليين المنشورات واالف البالونات ضد جارتها الجنوبية

السليمانية - عباس اركوازي:
يزور وفد رفيع املستوى من حكومة 
بغداد  العاصمة  كردســتان  اقليم 
اســتكمال  اطار  في  الثالثاء  اليوم 
احلــوارات اجلارية للتوصل الى اتفاق 
حول معاجلة املســائل العالقة بن 

بغداد واربيل.
مصادر  من  اجلديد  الصباح  وعلمت 
مطلعة، ان رئيس االقليم نيجيرفان 
بارزاني الذي زار بغداد خالل اليومن 
املنصرمــن، متكن مــن االتفاق مع 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 

على االســس واملبادئ، حــول الية 
االخرى  وااليرادات  النفط  تســليم 
لقاء اســتالم حصــة االقليم من 
املوازنة االحتاديــة، وان وفد حكومة 
االقليــم الــذي ســيزور برئاســة 
قبــاد طالباني ســيبحث تفاصيل 
االتفاق وسيقوم بتسليم احلكومة 
االحتادية االرقــام واجلداول املطلوبة 

لالطالع عليها. 
واكد رئيس حكومة االقليم مسرور 
بارزاني اســتعداد حكومته لتوقيع 
االحتادية  احلكومة  مع  شامل  اتفاق 

يتمضن حقوق والتزامات كل طرف 
الفتــا الــى ان التوصل الــى اتفاق 

سيصب في مصلحة الطرفن.
في غضون ذلك اعلنت احزاب وقوى 
حكومة  قــرار  رفضها  سياســية 
املوظفن،  رواتب  بتخفيض  االقليم 
معتبرة اللجوء الى رواتب املوظفن 
دليل على فشــل احلكومــة، التي 
حكومة  وتشــكيل  بحلها  طالبوا 

انقاذ وطني.
الوطني  "االحتــاد  احــزاب  واعلنت 
اجليل  التغيير،  حركة  الكردستاني، 

اجلديد، االحتاد االســالمي،  اجلماعة 
االســالمية" رفضها لقرار حكومة 
االقليم وطالبــوا بتنفيذ اصالحات 
ادارية وحتقيق الشــفافية في ملف 
النفط، واالســراع فــي االتفاق مع 

احلكومة االحتادية.
تزامنا مع ذلك بدات شرائح واسعة 
مــن املوظفن بضمنهــم عناصر 
الطوارئ،  وشرطة  املرور  من شرطة 
حملة جلمع التواقيع لتحويل رواتب 
موظفي حكومة االقليم على مالك 

احلكومة االحتادية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
النيابية  املاليــة  اللجنــة  اكدت 
لورقة إصالحات  احلكومــة  إعداد 
شملت ترشيد النفقات وتعظيم 

اإليرادات.
الصفار   أحمد  اللجنة  مقرر  وقال 
إن احلكومة أعدت ورقة إصالحات 
شملت ترشيد النفقات وتعظيم 
اإليــرادات، فيما قدمــت اللجنة 
املاليــة ورقــة مقترحــات أخرى 

لإلصــالح املالــي وســيتم دمج 
اجتماع مشــترك  الورقتــن في 

للخروج برؤية موحدة.
املســاس  أن"مســألة  وأوضــح 
، مت حســمها بعــدم  بالرواتــب 
املوافقة عليها"، الفتاً إلى أن"وزير 
للوضع  كاملة  رؤيــة  قدم  املالية 
املالــي وال خيــار الســتمرار دفع 

الرواتب سوى باالقتراض". 
وأضــاف أن"عملنا علــى صياغة 

مليارات  خمســة  اقتراض  قانون 
دوالر قــرض خارجــي و15 ترليون 
دينار قــرض داخلي هو حلل الوضع 
العام خالل الشهرين احلالين حلن 
ارتفاع  أو  الورقة اإلصالحية  تقدمي 

أسعار النفط".
وفــي الســياق، أعلنــت الدائرة 
االعالمية جمللــس النواب في وقت 
الحــق من يــوم امس ان رئاســة 
يوم  جلسة  بعقد  وجهت  البرملان 

االربعاء للتصويت على قانون  غد 
االقتراض.

وقالت الدائرة في بيان لها اطلعت 
الصباح اجلديد على نسخة منها 
ان "رئاسة مجلس النواب وجهت 
للتصويت على  بعقــد جلســة 
الداخلي  االقتراض  قانون  مشروع 
واخلارجي يوم غد االربعاء ، مضيفة 
ان "وقت عقد اجللســة سيكون 

في الساعة الواحدة ظهرا .

جمع تواقيع لتحويلهم على مالك الحكومة االتحادية  

احزاب ترفض قرار حكومة االقليم تخفيض رواتب الموظفين
البرلمان يصوت غدا على قانون االقتراض

الحكومة تعد ورقة إصالحات تشمل ترشيد النفقات 
وتعظيم اإليرادات

مراهقون أميركيون يستهدفون خفض 
3اإلقبال على تجمع ترامب االنتخابي
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الصباح الجديد - وكاالت:
عــد رئيس هيئــة األركان اإلســرائيلية أفيف 
كوخافي، أن إيران تقدمت مبشــروعها النووي، 
وأصبحت »الدولة األخطر في الشرق األوسط« 

على إسرائيل.
ومع ذلك أشــار إلــى أن إيران ليســت العدو 
الوحيد إلســرائيل في املنطقة، برغم تقدمها 

الكبير ببرنامجها النووي!.
وقــال كوخافي فــي كلمة له خــالل احتفال 
رســمي، إن »اجلمهورية اإلســالمية موجودة 
بالفعــل في الدائرة الثالثــة، لكنها تؤثر على 
الدائــرة الثانيــة واألولى، وقد أحــرزت تقدما 
كبيرا ببرنامجها النووي، لكن النووي ليس هو 

التهديد الوحيد اآلن«. 
وأوضح كوخافي: »إيران لديها أيضا أســلحة 
تقليدية، وهي تساعد ومتول أعداءنا في الدائرة 
األولى وعلى رأســهم حزب اهلل، تؤثر وتساعد 
حماس واجلهاد اإلســالمي، وتقف وراء عمليات 
إرهابية ضد إســرائيل مبختلف األبعاد وميادين 

القتال وعلى نطاق واسع«. 
وجاءت أقوال اجلنرال اإلســرائيلي في مراسم 
وداع رئيــس قســم التخطيط وبنــاء القوة 
املتعددة في اجليش اإلســرائيلي وتسلم جنرال 

جديد هذا املنصب.
وتابع كوخافي أنــه على ضوء التهديدات التي 
ذكرها »يتطلب وجود كيان عســكري وجنرال 
على رأســه يركزون عملهم صباحا ومســاء 

ملراقبة التطورات في الدائرة الثالثة«. 
وشــدد املســؤول اإلســرائيلي في مستهل 
حديثــه على أنــه: »يجب علــى عناصر جهاز 
قسم االســتراتيجية ومتابعة الدائرة الثالثة، 
أن يكونوا متيقظني، حاديــن، مطلعني جيدا، 
العســكرية  السياســية،  اخللفية  يعرفــون 
والتاريخية ويعرفون حتليــل الواقع القائم في 
املياديــن وفي الدوائر اخملتلفــة، لالطالع عليها 
بنظــرة تتطلع إلى املســتقبل، وقــادرة على 
استنباط احللول وطرق العمل التي حتافظ على 

تفوقنا«. 
مع  متوازيــة  تصريحــات كوخافــي  وتأتــي 
طهران  على  املتزايــدة  الدوليــة  الضغوطات 
للســماح للمفتشــني الدوليني بالدخول إلى 
موقعني نوويني، بسبب شكوك احتوائها على 

مواد نووية أو آثار لم يتم اإلعالن عنها.

الصباح الجديد - وكاالت:
 تتلقى حكومة الوفاق، بقيادة فايز 
الســراج، دعما من تركيــا، بينما 
يتلقى حفتر دعما من مصر وروسيا 

واإلمارات
الليبية املعترف  رفضت احلكومــة 
بهــا من جانــب مــن األمم املتحدة 
حتذير الرئيس املصــري، عبدالفتاح 
السيسي، بأنه قد يتدخل عسكريا 

في ليبيا.
وقالت احلكومــة في بيان: » إن هذا 
عمل عدائي، وتدخل مباشر، ويرقى 

إلى إعالن احلرب«.
وتأتــي حــرب التصريحــات قبيل 
خارجية  لــوزراء  افتراضي،  اجتماع 
ليبيا،  العربية بشأن  الدول  جامعة 
رفضت حكومة الوفاق املشــاركة 

فيه.
وكان السيســي ألقى كلمة أمام 

أفراد اجليش املصري الســبت، قال 
فيهــا إن أحــد أهــداف أي تدخل 
مصري محتمل فــي الدولة اجملاورة 

سيكون وقف احلرب األهلية هناك.
يذكــر أن مصــر تدعــم القائــد 
العســكري خليفــة حفتــر، في 
الوفاق في  صراعه مــع حكومــة 
طرابلس، التي يقودها فايز السراج.

هزائم  وعانى حفتر من سلســلة 
املدعومة  احلكومة  يد  على  مؤخرا، 

من تركيا.
وحــذر الرئيس املصــري، من أنه إذا 
حلكومة  املوالية  القــوات  تقدمت 
الوفــاق الوطني في مدينة ســرت 
ذلك  يدعو  فقــد  االســتراتيجية، 

القاهرة إلى التدخل املباشر.
»التدخل  ان  الوفاق  وقالت حكومة 
في شــؤونها الداخليــة واالعتداء 
على سيادتها سواء بإعالنات، مثل 

تصريحات الرئيس املصري، أو بدعم 
واملرتزقة  وامليليشــيات  االنقالبيني 

أمر غير مقبول«.
وطالبــت حكومة الوفــاق اجملتمع 
فيما  مسؤولياته،  »بتحمل  الدولي 

يتعلق بهذا التصعيد«.
وقالــت إنها منفتحــة على »كل 
األمم  رعاية  وســاطة محايدة، حتت 
املتحدة« لكنها رفضت أي »مبادرات 

أحادية أو خارج نطاق القانون«.
ومنذ عام 2015، أســفر صراع على 
السلطة عن مواجهة، بني حكومة 
الوفــاق الوطنــي املتمركــزة في 
طرابلس والقائد العسكري خليفة 
حفتر، الذي يدعي شرعية من برملان 

منتخب مقره في الشرق.
ويحــاول حفتــر االســتيالء على 
العاصمة من دون جدوى، منذ أبريل/ 
نيســان عام 2019، بدعم من مصر 

العربية  واإلمارات  وروســيا  اجملاورة 
املتحدة.

ومنــذ بداية يونيو/ حزيــران اجلاري، 
مّكــن الدعــم التركــي املتزايــد 
الوفاق من  املوالية حلكومة  القوات 
السيطرة على شــمال غرب ليبيا، 
منهية اعتداء حفتر على طرابلس.

الوفاق  وتوقــف تقــدم حكومــة 
الوطنــي اآلن خارج مدينة ســرت 
وصول  نقطــة  وهي  الســاحلية، 
اســتراتيجية إلى حقــول النفط 
الرئيســية في ليبيــا، التي ال تزال 

حتت سيطرة حفتر.
وأكد السيســي في كلمة نقلها 
السبت،  يوم  الرســمي  التلفزيون 
التي  املصرية  احلدود  حماية  ضرورة 
يســهل اختراقها، قائال إن ســرت 
واجلفــرة إلى اجلنــوب منها متثالن 

»خطا أحمر«.

وقال السيســي إنه إذا مت جتاوز هذا 
اخلط، فســتتدخل القوات املصرية 

بشكل مباشر في ليبيا.
وردت حكومة الوفاق الوطني: »كل 
ليبيا خط أحمر. مهما كان اخلالف 
أو  بإهانة  الليبيني، فلن نسمح  بني 

تهديد شعبنا«.
لكن رئيس البرملان الليبي املتمركز 
في طبــرق، عقيلة صالح، دافع عن 
بيان السيسي، قائال في بيان صدر 
األحد إن الرئيس املصري »يستجيب 
ملناشــدتنا للبرملان املصــري«، في 
يناير/ كانون الثانــي املاضي، والتي 
دعا فيهــا صالح إلى تدخل مصري 

في ليبيا.
وأصــدرت وزارة اخلارجيــة األردنية، 
ان  األحد، بيانــا قالت فيــه إن عمَّ
تدعــم القاهــرة »ضــد أي تهديد 

ألمنها واستقرارها«.

رئيس أركان الجيش 
اإلسرائيلي: إيران أصبحت 

الدولة األخطر علينا

حكومة الوفاق الوطني تعد تصريحات السيسي »إعالن حرب«

الصباح الجديد - متابعة:  
 

اســتنكر املبعوث اخلاص لألمني 
العــام لألمم املتحــدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث، بشدة التصعيد 
العسكري املســتمر في جميع 
أنحــاء اليمن وخاصــة األعمال 
املتزايــدة مؤخراً في  العدائيــة 

محافظتي مأرب واجلوف.
صحفي،  بيان  في  غريفيث  وقال 
إن »هذا التصعيــد يتعارض مع 
روح املفاوضــات اجلاريــة التــي 
تقــوم األمم املتحدة بتيســيرها 
إلى  التوصل  إلــى  تهدف  والتي 
اتفاق بني األطراف بشــأن وقف 
شــامل إلطالق النــار في كافة 
أرجــاء اليمن؛ وتدابير إنســانية 
واقتصادية للتخفيف من معاناة 
اليمنيــني، وااللتزام باســتئناف 
العملية السياسية بهدف إنهاء 

شامل للصراع«.
من  األطــراف  غريفيــث،  وحث 
علــى خفــض جــدي  جديــد 
للتصعيد وإعطاء فرصة للسالم 
واالستمرار في االنخراط بشكل 
بنــاء فــي جهــود األمم املتحدة 

الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وتابــع بالقول، »آمــل أن يعدلوا 
عن االســتمرار في اإلصرار على 
كســب مزيد من املناطق بالقوة 
الذي ال ميكن إال أن يعرض اليمن 

إلى املزيد من العنف واملعاناة«.
وذكر غريفيث أن محافظة مأرب 
تعد مالذاً آمنــاً ملئات اآلالف من 
كانت  »وقد  اليمنيــني  النازحني 
مكاناً هادئاً ومســتقراً نســبياً 
اخلمس،  الصراع  ســنوات  خالل 
احليوية  باملــوارد  غنيــة  وهــي 
اليمنيني في  الستمرارية وعيش 

العديد من احملافظات األخرى«.
وأضــاف: »ال مبــرر للتصعيــد 
العسكري وهو يتعارض مع آمال 

الرجــال والنســاء اليمنيني في 
اليومي  النضال  ويجعل  السالم 
من أجل البقاء فــي اليمن أكثر 
صعوبة كما أنه يعيق كل جهود 
جائحة  لتفشــي  االســتجابة 

كوفيد 19 التي جتتاح البالد«.
وتصاعدت وتيرة الصراع املسلح 
في اليمن خــالل األيام املاضية، 
بني القوات احلكومية ومسلحي 
جانب  إلــى  احلوثي،  ميليشــيا 
تصاعــد القتــال بــني القوات 
احلكوميــة والقــوات التابعــة 

في  اجلنوبي  االنتقالي  للمجلس 
املناطق احملررة من احلوثيني.

من جانبه قــدم محمد امليتمي، 
وزير الصناعة بحكومة عبد ربه 
واتهم  استقالته،  هادي،  منصور 
بالسعي  العربي  بالتحالف  دوال 
وتسليح  ودعم  اليمن  جتزئة  وراء 
جماعــات تســعى لزعزعة أمن 

الوطن.
وقــال امليتمــي فــي خطــاب 
أمس  رفعه  الــذي  االســتقالة 
األحد إلى الرئيس إن »هناك دوال 

إقليمية بعضها ضمن التحالف 
العربــي تســعى جهــارا نهارا 
إلى متزيــق اليمن واالنقالب على 

الشرعية الدستورية«.
وأضاف: »هناك دول متول وتسلح 
ومليشــيات  أطرافــا  وتــدرب 
محليــة إلســقاط الشــرعية 
والدولة وتعمل على متزيق اليمن 
واســتقطاع أراضيه وجزره، وأنا 
كمواطن مينــي غيور على وطنه 
لــن يقبل ال ضميــره وال أخالقه 

السكوت على ذلك«.

»األحــداث  أن  امليتمــي  وتابــع 
والتطــورات األخيــرة األليمــة 
واحملزنة في وطني وتلك املساعي 
موقف  وغياب  لتمزيقه  العلنية 
ومعلن  صريح  رافــض  حكومي 
لتلك األفعال واملمارســات التي 
اليمنيــة ومتزق  الدولة  تقــوض 
نســيجها االجتماعــي أوجبت 

علي تقدمي استقالتي«.
وتزامنــا مع اســتقالة امليتمي، 
محلية  إعالمية  تقاريــر  حتدثت 
أن اربعة وزراء آخرين من حكومة 

هادي، منهم وزير اخلارجية محمد 
القانونية  والشــؤون  احلضرمي، 
الدولة  ووزيــر  العولقي،  نهــال 
عبدالغنــي جميــل، ومخرجات 
احلــوار الوطني ياســر الرعيني، 
اســتقالتهم  أيضــا  قدمــوا 
احتجاجا على األوضاع في البالد 
وســيطرة اجمللس االنتقالي على 
بعض املناطق واملوقف »الرمادي« 
للحكومــة من كل ذلــك، إال أن 
نفــت صحة هذه  أخرى  مصادر 

األنباء.

وزير الصناعة يتهم دوال عربية بالسعي لتجزئة البالد

رئيس البرلمان الليبي يناصر موقف مصر

حث غريفيث، 
األطراف من جديد 
على خفض جدي 
للتصعيد وإعطاء 

فرصة للسالم 
واالستمرار في 

االنخراط بشكل بناء 
في جهود األمم 

المتحدة الرامية إلى 
التوصل إلى اتفاق.

المبعوث األممي لليمن يستنكر تصاعد القتال في البالد

الصباح الجديد - وكاالت:
 

إنتخاب  إعــادة  حملــة  رفضــت 
الرئيس دونالد ترامب االدعاءات بأن 
حملة نظمها مراهقون أميركيون 
على وســائل التواصل االجتماعي 
كانت وراء تدني اإلقبال على جتمع 
انتخابــي فــي واليــة أوكالهوما 

األميركية.
وتشير تقارير إلى مراهقني اشتروا 
بطاقات مــن دون أن يكون لديهم 
نية حلضور التجمــع االنتخابي ما 

يقلل من تدني نسبة احلضور.
ولكن فريــق حملة »ترامب 2020« 
احلجــوزات  »اســتبعد  إنــه  قال 

الوهمية«.
وألقى براد بارســكيل باللوم على 
وســائل اإلعالم واحملتجني في إثناء 

العائالت عن احلضور.
»اليســاريني  إن  بارســكيل  وقال 
يحتفلــون  االنترنــت  ومتنمــرو 
بالنصــر، معتقديــن أنهــم أثروا 
بشكل أو بآخر على نسبة احلضور 
يتحدثون  ولكنهم ال يعلمون عما 

أو عن كيفية عمل التجمعات«.
وقــال ديفيــد شــميدت اخلبيــر 
السابق  اجلمهوري  االســتراتيجي 
وأحد منتقدي لترامب، إن املراهقني 
من جميع أنحــاء الواليات املتحدة 
لديهم  نيــة  وال  بطاقــات  طلبوا 
للحضور. وقد طلبت ابنته البالغة 

وأصدقاؤهــا »مئــات«  16 عامــاً 
البطاقــات. ورّد عدد مــن األهالي 
إن  قائلني  شــميدت  منشور  على 

أوالدهم قاموا باملثل.
أوكاسيو- ألكســندرا  وأشــادت 

التقدمية  الشــخصية  كورتيــز، 
إنهم  قائلــًة  باملراهقني  البــارزة، 
أغرقــوا حملة ترامــب بحجوزات 

مزيفة«.
ولم يتضــح بعد كــم احلجوزات 
من  اآلالف  مئــات  ضمــن  املزيفة 
البطاقات التــي روجت لها حملة 

ترامب.
وحصد فيديو علــى تطبيق »تيك 
توك« في 12 حزيران / يونيو يشجع 
للحصول  االشــتراك  على  الناس 
مجاناً على بطاقات للتأكد من أنه 
ســيكون هناك مقاعد فارغة في 

الساحة، 700 ألف إعجاب.
أن  أُعلن  الفيديو بعدما  ونشر هذا 
التجمع األساسي سيكون في 19 
حزيــران / يونيو. وقد أثــارت األنباء 
ردود فعــل غاضبــة، ألن الفعالية 
تأتي في نفس يوم االحتفال بإنهاء 
العبودية في الواليات املتحدة. كما 
كان موقــع الفعالية في تولســا 
إشــكالياً أيضاً، حيــث أنه موقع 
أحد أسوأ اجملازر العرقية في تاريخ 

البالد.
وإذا ثبــت صحة تلــك التقارير، ال 
تعد هذه املرة األولــى التي يظهر 
التواصل  فيها مستخدمو وسائل 
االجتماعــي تأثيرهم السياســي 

خالل األسابيع األخيرة.
»كي-بــوب«،  معجبــو  ونشــط 
موســيقى شــبابية فــي كوريا 
اجلنوبية، في التعتيم على الوسوم 
التي اســتخدمها معارضو حركة 

»حياة السود مهمة« في األسابيع 
االخيرة، وجمعــوا املال بعد مقتل 
جورج فلويــد، األفريقي-األمريكي، 

الشهر املاضي.
ومع ذلك، يبدو أنهم أقنعوا حملة 

ترامب بأن هناك أشخاصاً مهتمني 
باملشاركة أكثر من العدد الفعلي. 
وأضاف زوركر أن حملة ترامب ظلت 
تتباهى بوجود مليون مؤكد، ولكن 
حتى لو أن نصــف تلك احلجوزات 

حقيقي لكان التجمع قد شــهد 
مشاركة أكبر بكثير.

وكان هنــاك مخــاوف صحية من 
عقد التجمــع األول من نوعه منذ 
بدء اجراءات اإلغالق العام في عدد 

كبير من الواليات األمريكية.
وكان على املشــاركني في التجمع 
التوقيع على تنــازل يحمي حملة 
ترامب من املسؤولية عن أي إصابة 

بالوباء.
الفعالية،  بدء  من  وقبل ســاعات 
نتائج فحوصات  إن  قال مسؤولون 
إيجابية  جاءت  املنظمني  من  ستة 

بفيروس كورونا.
وكان وباء كورونا أحد املواضيع التي 
تتطرق ترامــب إليها خالل خطابه 
أمام  الذي استمر لساعتني تقريباً 
أوكالهوما،  فــي  املهللني  املؤيدين 

معقل احلزب اجلمهوري.
قال  االفتتاحية،  مالحظاتــه  وفي 
ترامب إن »ثمة أشــخاص سيئون 
في اخلارج، يقومون بأشياء سيئة«. 

ولكنه لم يوضح أكثر.
وكان ناشــطون من حركة »حياة 
الســود مهمة« من بــني احملتجني 
احملتشــدين أمــام الســاحة قبل 

الفعالية.
وبشأن االستجابة لوباء كرونا، قال 
ترامب إنه شــجع املسؤولني على 
إبطــاء الفحوصات ألنها تؤدي إلى 

اكتشاف املزيد من اإلصابات.
وقــال ترامب إن وبــاء كورونا لديه 
أســماء عدة من بينهــا »انفلونزا 

كونغ« في تعبير يشير إلى الصني 
حيــث بدأ »كوفيــد19-« وينطوي 
علــى رهــاب األجانــب. وتوفــي 
120 ألف شــخص بســبب  نحو 
املتحدة  الواليات  في  »كوفيد19-« 
منذ بدء الوباء، وهو عدد قال خبراء 
الصحة إنه كان من املمكن أن يزيد 

لوال زيادة الفحوصات.
إجراء  إن  الصحــة  ويقول خبــراء 
الفحوصــات مهــم لفهم مكان 
وكيفية انتشــار الفيــروس على 
نطاق واسع، وعلى األثر جتنب وقوع 

املزيد من حاالت الوفاة.
األبيض  البيت  وقال مســؤول في 
الرئيس  أن  الواضح  إنه »من  الحقاً 
كان ميزح« حني حتدث عن فحوصات 

»كوفيد19-«.
خصمه  مستهدفاً  ترامب  ووصف 
بالقول  بايــدن  جو  الدميقراطــي، 
إنــه »دمية عاجزة تابعة لليســار 

الراديكالي«.
كما اســتخدم الرئيس أيضاً نبرة 
لالحتجاجات  تطــرق  عدائية حني 
املناهضــة للعنصريــة واإلطاحة 
بعد مقتل  بــدأت  التي  بالتماثيل 
جورج فلويد من شرطة مينابوليس.
إلى احلشود »يحاول  وقال متوجهاً 
الغوغائيون اليســاريون أن يخّربوا 
تاريخنا وأن يدّنســوا آثارنا – آثارنا 
وإلغاء  متاثيلنــا،  – هــدم  اجلميلة 
واضطهاد أي شخص ال ميتثل إلى 
املطلقة  للســيطرة  مطالبهــم 

والشاملة. ونحن لن منتثل«.

تقرير

مراهقون أميركيون يستهدفون خفض اإلقبال على تجمع ترامب االنتخابي

وزير التخطيط نسعى ان تكون للمشاريع 
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بغداد _ الصباح الجديد :

قال وزيــر التخطيــط الدكتور 
دراســة  ان  النجم  بتــال  خالد 
واالقتصادية  الفنيــة  اجلــدوى 
االســتثمارية،  للمشــاريع 
احلاكم،  املعيــار  هي  ســتكون 
إلدراج اي مشــروع اســتثماري 
ضمن اخلطة الســنوية للوزارة، 
مؤكدا ان دراســة اجلدوى، يجب 
ان تكون ُمعدة على وفق املعايير 
التي  الســليمة،  التخطيطية 
الفجوات  االعتبــار،  بنظر  تأخذ 
واخملرجات  للتنميــة،  املكانيــة 
املُراد  للمشــروع  املســتقبلية 
ادراجه، وعلى وفق األســبقيات 
التــي حددتها خطــة التنمية 

اخلمسية 2018-2022.
لقائــه  لــدى  الوزيــر  ولفــت 
املهندسني العاملني في قسمي 
تخطيــط املبانــي والتخطيط 
مديريــة  ضمــن  الصناعــي، 
مقر  في  القطاعــات،  تخطيط 
الوزارة، الى ان متابعة املشــاريع 
التي هــي على قيــد التنفيذ ، 
ستكون على وفق آليات واضحة، 
تعتمد علــى التقييم احلقيقي 
للمشروع من حيث نسب االجناز 
املالي واملــادي، ومراحل التنفيذ 
والتوقيتات الزمنية، مبينا، توجه 
الوزارة نحو اعتماد آليات حديثة 
ومتطورة في متابعة املشــاريع 
االستثمارية ، من خالل االنظمة 
الدقة  تضمن  التي  االلكترونية، 
والســرعة في املتابعة، وتأشير 
في  واالنحــراف  اخللل  مواطــن 
املطلوب  والتدخــل  املشــروع، 

للمعاجلة، بالسرعة املمكنة .
واشــار الوزير الى وجود نحو )٦( 
آالف مشروع في شتى قطاعات 
التنمية ، يجري تنفيذها موزعة 
بني الــوزارات واحملافظات، مؤكدا 
العمــل على اســتمرار العمل 

بســبب  توقفها  وعــدم  فيها، 
االزمــة املالية، كاشــفا بذلك، 
الى تضمني قانون  الوزارة  سعي 
االقتــراض الداخلــي واخلارجي، 
املزمــع اقراره مــن قبل مجلس 
النواب، بندا ، يقضي بتخصيص 
جزء من تلك القــروض لتمويل 
املشاريع االستثمارية املستمرة، 
ملا متثله هذه املشاريع من اهمية 
، في تأمني اخلدمات للمواطنني، 
وتوفير فــرص العمل للعاطلني، 
اقتصادية  قطاعــات  وحتريــك 

اخرى.

وفي سياق ذي صلة، اوضح وزير 
التخطيط، توجهات الوزارة، نحو 
فيها،  العاملني  قــدرات  تطوير 
ورفــع كفاءتهم، مبا يتناســب 
واملهمة الكبيرة املناطة بالوزارة، 
من خالل إشــراكهم في دورات 
تدريبيــة متقدمة، بالتعاون مع 
واملراكز  العراقيــة،  اجلامعــات 

املتخصصة في هذا اجملال.
مــن جانبهم، أبــدى العاملون 
في دائرة تخطيــط القطاعات، 
واألفكار،  املالحظات  من  العديد 
مســتوى  بتحســني  املتعلقة 

استعدادهم  ، معربني عن  االداء 
اليهم،  املوكلة  املهــام  لتنفيذ 
مبهنيــة عاليــة، بعيــدا ان اي 

تأثيرات جانبية.
مــن جانــب اخــر بحــث وزير 
التخطيط، وعبر دائرة تلفزيونية 
االملاني،  اجلانــب  ، مــع  مغلقة 
آليات وتوقيتــات تنفيذ برنامج 
واحلوكمة  االداريــة  الالمركزية 
احلكومة  مــن  املمول  احملليــة، 

االملانية.
البرنامــج   ان  الوزيــر  وأوضــح 
الــذي يجــري متويله مــن وزارة 

التنميــة  ووكالــة  االقتصــاد 
جهود  دعم  يتضمن،  األملانيتني، 
احلكومــة العراقيــة، في تعزيز 
وحدات  وتشــكيل  الالمركزية، 
تعظيــم املوارد على مســتوى 
احملافظــات واألقضية ، الفتا الى 
ان اجلانب االملانــي ، قدم منحة 
مالية للعــراق بقيمة تصل إلى 
اكثر من مليوني يــورو، لتنفيذ 
االدارية،  الالمركزيــة  مشــروع 
وحتقيــق احلوكمــة احمللية، من 
خالل تنفيذ ٣٧ مشروعا صغيرا 
احلالي  العام  للدخل، خالل  مدرا 

بهــدف   ، ١٤ محافظــة  فــي 
املالية،  املــوارد  وتعظيم  تنمية 
االملاني  اجلانب  كما سيســهم 
الصديق، في دعم اجلهاز املركزي 
لإلحصاء، من اجل تنفيذ مسح 
للفئات الهشــة، وكذلك دعم 
املركز الوطنــي للتطوير اإلداري 
في إقامــة الدورات املتخصصة 
فضال  االدارية،  الالمركزيــة  في 
عن االســتمرار في دعم جهود 
احلكومة العراقية إلعادة االعمار 
وحتقيق االســتقرار في املناطق 

احملررة.

وزير التخطيط نسعى ان تكون للمشاريع أسبقيات 
ضمن خطة التنمية 2022-2018

سيتم إدراجها ضمن الخطة السنوية للوزارة

 اكد الوزير على ان 
متابعة المشاريع 

التي هي على قيد 
التنفيذ ، ستكون 

على وفق آليات 
واضحة، تعتمد على 

التقييم الحقيقي 
للمشروع من حيث 

نسب االنجاز المالي 
والمادي
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصــرف النهرين االســالمي )مصرف حكومي( 
ان الصفحــة الرســمية الوحيدة لدينــا على مواقع 
التواصــل االجتماعي )مصرف النهرين االســالمي / 

مصرف حكومي( واملتخصصة بنشر نشاطاتنا “.
وقال بيان لوحدة االعــالم واالتصال احلكومي،اننا “نود 
من زبائننــا الكرام االنتباه حــول موضوع الصفحات 
والكروبــات الوهمية غيــر التابعة ملصــرف النهرين 
اإلسالمي وان املصرف الميتلك وسيلة تواصل اجتماعي 
غير هــذه الصفحة الرســمية والتي هــي )مصرف 

النهرين االسالمي /  مصرف حكومي(.

بغداد _ الصباح الجديد :
يحرص مجلس املفوضني اجلديد على العمل بشفافية 
واخالص كبيرين علــى إجناز املهمة التي كلف بها في 
إعادة بناء اجلهاز االنتخابي على وفق متطلبات املرحلة 
اجلديدة في العراق واملتمثلــة في حتقيق إرادة الناخب  
في إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة ووفقا للمعايير 
الدوليــة.  وبالرغم من الظــروف والضغوط الصعبة 
التي واجهها اجمللس اجلديد من بداية تســنمه ملهامه 
واملتمثلة بتسلم االدارة ملؤسسة مت إيقاف الصالحيات 
االداريــة والفنية وتنحية  االدارات العليا والوســطى 
فيها كافة اضافة الى الظروف الصحية واالقتصادية 
واملاليــة الصعبة اال إن مجلس املفوضني حقق تقدماً 
واضحاً في إجناز مهامه بشهادة الكثيرين من املراقبني 
واخلبراء احملايدين.  وفي هذا السياق تواصلت املفوضية 
بشــفافية مع احلكومة ومجلس النــواب العراقي و 
فريــق االمم املتحدة لغرض إطالع اجلهــات كافة على 
إجراءات عمل اجمللس واملنظمات الدولية في إعادة بناء 
املؤسســة والتي تلتها إعادة اختيار االدارات الوسطى 
فــي املفوضية وفقا إلجــراءات معتمــدة على مبدأ 
الشــفافية واخلبرة واالختصاص والنزاهة واالستقالل 

والكفاءة والتي مت إجنازها خالل وقت قياسي.
واكــدت املفوضيــة للناخبــني  وشــركاء العملية 
االنتخابيــة كافــة بان مجلــس املفوضــني واإلدارة 
االنتخابية  ســيعتمدون خططاً جديدة لفتح أبواب 
املفوضيــة جلميع املهتمــني بالتواصل املباشــر من 
خالل اللقــاء باالكادمييني وممثلي املنظمات اجلماهيرية 
ومنظمات اجملتمع املدني واملهتمني بالشان االنتخابي 
واالستماع الى آراءهم ومشورتهم ومساهمتهم حول 
الســبل الكفيلة الحداث تغيير نوعــي في العملية 

االنتخابية مبا يليق بالشعب العراقي وتضحياته.

)مصرف النهرين االسالمي 
/ مصرف حكومي( يعلن عن 

صفحته الرسمية

المفوضية تعتزم اجراء 
انتخابات مبكرة وفقا 

للمعايير الدولية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف وزير العدل ساالر عبد الستار 
عن عــزم الوزارة إصــدار قانون عفو 
خــاص آخر غير القانــون الذي صدر 
بعهد الوزير السابق من اجل االفراج 
عن اكبر عدد ممكن من نزالء السجون 
ممــن أكملــوا ثلــث محكوميتهم 
ولديهم تنازل عن احلق الشــخصي، 
وذلك ضمن إجراءات الوزارة للحد من 

انتشار فيروس كورونا.
وقــال عبد الســتار ان قانون العفو 
اخلاص الذي صدر سابقا شمل نحو 
ألف وســتة نزالء اال انــه لم يطلق 

سراح البعض منهم.

واضاف انه مت تشــكيل جلنة ملتابعة 
مســألة اطالق ســراحهم جميعاً، 
كــون اجــراءات اطــالق الســراح 
تستوجب بيان املطلوبية وغيرها من 

االمور االخرى.
واوضــح ان بن النزالء املشــمولن 
بالعفو اشخاص مطلوبون بأكثر من 
قضية او ان  تقرير مصيرهم مؤجل 

كونه متعلق بقضايا اخرى.
واشــار وزيــر العدل الــى ان العفو 
بالتنسيق مع  الذي ســيتم  اخلاص 
رئاستي الوزراء واجلمهورية ال يشمل 
من ارتكب جرائــم إرهابية او جرائم 

اخملدرات او هتك األعراض.

وزارة العدل تعتزم اصدار
قانون عفو خاص جديد قريبًا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكد وزيــر اخلارجية فؤاد حســن 
امس االثنن أن احلوارات ستستمر 
مع حلــف الناتو حول آلية العمل 
املشــترك فــي محاربــة داعش، 
مشيراً إلى أن ضرورة احترام سيادة 

العراق، واتباع مبدأ عدم التدخل.
بيان  فــي  اخلارجية  وزارة  وقالــت 
فؤاد حســن  اخلارجية  "وزيــر  إن 
تلقــى اتصاالً هاتفيــاً من نظيره 
الفرنســي، جــان إيــف لودريان؛ 
تســنُّمه  مبناســبة  لتهنئتــه 
مشــيداً  اخلارجّية"،  وزير  منصب 
مقارعة  في  املهم  "فرنســا  بدور 

اإلرهابيــة،  داعــش  تنظيمــات 
والدعم املقدم إلى القوات األمنية 
التدريب،  مــن خــالل  العراقيــة 
واملساعدات اللوجستية األخرى".

البيان  بحسب  اخلارجية  وزير  ودعا 
إلى "ضرورة اســتمرار العمل معاً 

لدحر تهديدات داعش".
الدول  الواجب على  أنه "من  وأكد 
األخرى احترام سيادة العراق، واتباع 
التدخل، وحل املشاكل  مبدأ عدم 
عــن طريق احلوار، وإن السياســة 
العراقية اجلديدة تستند إلى خلق 
عالقــات متوازنة مــع جميع دول 

اجلوار".

بغداد - الصباح الجديد:
كشف عضو مجلس النواب عبد 
اخلالق العــزاوي، االثنن، عن ضوء 
اخضــر حكومي بتســريع وتيرة 
اســتثمار اكبر حقــول الغاز في 

العراق.
العزاوي في تصريح اطلعت  وقال 
عليــه الصباح اجلديــد ان “حقل 
املنصورية الغازي في اقصى شرق 
ديالى يعد مــن اكبر واهم حقول 
الغاز في العراق بسبب احتياطاته 
الكبيــرة باالضافة الــى موقعه 
االستراتيجي القريب من بغداد ما 
يشكل نقطة مهمة في امكانية 

مــد كل احملطات بالغــاز لتوليد 
الطاقة الكهربائية”.

واضاف العزاوي،ان “اوامر حكومية 
متثل ضــوء اخضر صدرت من اجل 
حقول  اســتثمار  وتيرة  تســريع 
الفعلي  االنتــاج  وبدء  املنصورية 
نظــرا الهميتــه الغــاز باعتباره 
النفط  اهمية عــن  ثروة التقــل 
اخلام خاصة وان مســتوى االقبال 
على شــراءه في االسواق الدولية 
مرتفعــة جدا باالضافــة الى انه 
سيقلل من استيراد الغاز ويضمن 
توفير املزيد من العمالت الصعبة 

خلزينة البالد”.

الخارجية تؤكد استمرار الحوارات مع 
الناتو بشأن العمل المشترك ضد داعش

ضوء حكومي اخضر بتعجيل 
استثمار حقل المنصورية الغازي

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أعلنــت وزارة التجــارة امس ان 
كميات احلنطة املسوقة ملوسم 
 3 بلغت   ،2020 احلالــي  احلصاد 

مالين و500 الف طنا
وذكر بيان للوزارة تلقت الصباح 
اجلديد نسخة منه:"منذ انطالق 
من  العشــرين  في  التســويق 
نيسان املاضي شهدت الكميات 
من  بالرغم  تصاعدا  املســوقة 
مير  التي  االســتثنائية  الظروف 
بها البــالد واالجراءات والوقائية 
التي اتخذتها احلكومة من فرض 
احلظر الصحي للحد من تفشي 
فيروس كورونا، والصعوبات التي 
واجهتها الشركة ومالكاتنا من 
جراء ذلــك حيث اعدت خطتها 
واقرتها  وناقشتها  التسويقية 

عبر الدائرة االلكترونية".
انتهاء  انه "وبالرغم من  وأضاف 
التسويق في محافظات اجلنوب 
والوســط وبغــداد بالكامل اال 
تتصاعد  التســويق  وتيــرة  ان 

واضح في محافظات  بشــكل 
في  وخاصة  البالد  وغرب  شمال 
وكركوك  ونينــوى  الدين  صالح 
واالنبــار وباشــراف ميداني من 
اجلبوري  التجارة عالء احمد  وزير 
املتقدمة املشــرفة  واملــالكات 
فــي محافظات  احلملة  علــى 

البالد".
وأشــار البيان الى، ان "الشركة 
وعبــر مواقعها اســتلمت اول 
الكمية املسوقة في محافظات 
الوســط واجلنوب والتي جتاوزت 
اخملطــط البيانــي للمســتلم 

املسوق في العام املاضي".
"كميات  ان  التجــارة،  وبينــت 
واملســوقة  بأنواعها  احلنطــة 
املاضــي من  الســبت  لغايــة 
الشــهر اجلاري جتــاوزت الثالثة 
 ، املليــون طن  ونصــف  مالين 
موزعة حنطة ناعمة درجة أولى 
وحنطــة ناعمة درجــة ثانية ) 
280,598.88( طن وحنطة درجة 

ثالثة )27,313( طن".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اكــدت وزارة الصحــة امس االثنن 
ان تصاعد أعــداد اإلصابات بكورونا 
يشــير إلى دخــول البــالد مبرحلة 
وبائية خطيرة ، فيما اشــارت الى ان 
نسبة شفاء املرضى بلغت %45 بن 

املصابن ونسبة الوفيات 3.5%.
وقال وزير الصحة حســن التميمي 
فــي مؤمتــر صحافي عقــده امس 
االثنن ان "تصاعــد أعداد اإلصابات 
ب كورونــا يشــير إلى دخــول البالد 
مبرحلة وبائيــة خطيرة"، مبينا "اننا 
سريعة  مستشفيات  إلجناز  نسعى 
الى  ومشــيرا  ٤٠٠ ســرير"،  سعة 
استيعاب  أجل  من  اجلهود  "تكثيف 

أعداد املصابن بفيروس كورونا". 
وتابع التميمي ان "نســبة الشفاء 
في العراق بلغت 45 باملئة والوفيات 
3.5 باملئــة"، الفتــا الــى ان "عدد 
الوفيــات بالفيروس لكل مليون في 
العراق بلــغ 27 ، فيما بلغ في الدول 

املتقدمة 250".
في الســياق، أصدرت الــوزارة بيانا 
جديدا بشــأن اإلصابــات املتنامية 
بفيروس كورونــا القاتل، أوردت فيه 
ان فرقها الصحية مــا زالت ترصد 
خروقات متعددة لإلجراءات الوقائية، 
في الوقــت الذي يتطلــب االلتزام 
الكامل بها، ســيما وأن كل األدوية 
التــي تتعامل بها عبــارة عن جتارب 

عالجية بنتائج جزئية
وقالــت الوزارة في البيان: شــهدت 
غير مسبوق  تصاعداً  املاضية  األيام 
في أعداد اإلصابات مما يشير إلى قرب 
دخــول الوضع الوبائــي في مرحلة 
من  تشكله  وما  للتفشــي،  الذروة 
خطر كبير علــى املواطنن وضغط 
على املنظومــة الصحية والتي لم 
الكثير خالل  االهتمــام  تأخذ مــن 

احلقب املاضية". 
وأضــاف البيان أن "مســتوى التزام 

بالتعليمــات  املواطنــن  بعــض 
الصحيــة الزال دون املســتوى الذي 
يوازي املوقف الوبائي اخلطير الذي مير 
بنا والذي يقتضــي االلتزام الكامل 
االجتماعي،  التباعــد  بتعليمــات 
ولبس الكمامــات لكافة املواطنن 
لتجنب اآلثار الكارثية التي ميكن أن 
تنشأ عن االســتمرار باالستهانة أو 

االستخفاف بتلك التعليمات". 
وأشار البيان الى أن "أعداداً متزايدة  
الطبية  مالكاتنــا  مــن  تعرضــت 
تبذل  التــي  واألداريــة  والصحيــة 
أرواحهــا خلدمة املرضــى من أهلنا 
إلى خطــر اإلصابة باملرض مع نزيف 
مســتمر باألرواح الطاهرة، مما يهدد 
خط  جهود  واســتمرارية  متاســك 

الصد األمامي". 
وبــن البيــان ان "فرقنــا الصحية 
الرقابية ما زالت ترصد وجود خروقات 
متعــددة كما في إقامــة جتمعات 
األعراس  مثل حفالت  كبيرة  بشرية 
ومجالــس العــزاء داخــل املناطق 
اإلجراءات  الســكنية، مع ضعــف 
الرادعة بحــق اخملالفن داخل احملالت 

واألسواق، ووسائط النقل ". 
وأوضــح أن " دوائــر الصحــة في 
باملوازنات  تعمــل  واحملافظات  بغداد 
التشــغيلية االعتيادية وفق نسبة 
(12/1( من موازنتها الســنوية بدون 
أن تضاف أي مبالغ إضافية بســبب 
عدم إقرار املوازنة العامة للدولة حلد 

اآلن".  

كما نوه البيــان بأن "فيروس كورونا 
اليوجد له عالج أو لقاح حلد اآلن في 
كافــة دول العالم، ومــا يتداول من 
أخبار عــن أدوية ولقاحــات إمنا هي 
جتــارب عالجية ذات نتائــج جزئية، 
ومــع ذلــك تســعى وزارة الصحة 
إلى مواكبة ذلك مــن خالل حتديث 

البرتوكول العالجي للمرضى..

الصحة: تزايد أعداد اإلصابات بكورونا
ينذر بدخول البالد مرحلة وبائية خطيرة

ارتفاع أعداد اإلصابات بكورونا في البالد

مجموع حاالت الشفاء 13935 من اصل 30868 إصابة

تقريـر
تسويق الحنطة يرتفع حتى 

3 ماليين و500 الف طن 
لموسم الحصاد الحالي 



محليات 2

بغداد _ الصباح الجديد :

قال وزيــر التخطيــط الدكتور 
دراســة  ان  النجم  بتــال  خالد 
واالقتصادية  الفنيــة  اجلــدوى 
االســتثمارية،  للمشــاريع 
احلاكم،  املعيــار  هي  ســتكون 
إلدراج اي مشــروع اســتثماري 
ضمن اخلطة الســنوية للوزارة، 
مؤكدا ان دراســة اجلدوى، يجب 
ان تكون ُمعدة على وفق املعايير 
التي  الســليمة،  التخطيطية 
الفجوات  االعتبــار،  بنظر  تأخذ 
واخملرجات  للتنميــة،  املكانيــة 
املُراد  للمشــروع  املســتقبلية 
ادراجه، وعلى وفق األســبقيات 
التــي حددتها خطــة التنمية 

اخلمسية 2018-2022.
لقائــه  لــدى  الوزيــر  ولفــت 
املهندسني العاملني في قسمي 
تخطيــط املبانــي والتخطيط 
مديريــة  ضمــن  الصناعــي، 
مقر  في  القطاعــات،  تخطيط 
الوزارة، الى ان متابعة املشــاريع 
التي هــي على قيــد التنفيذ ، 
ستكون على وفق آليات واضحة، 
تعتمد علــى التقييم احلقيقي 
للمشروع من حيث نسب االجناز 
املالي واملــادي، ومراحل التنفيذ 
والتوقيتات الزمنية، مبينا، توجه 
الوزارة نحو اعتماد آليات حديثة 
ومتطورة في متابعة املشــاريع 
االستثمارية ، من خالل االنظمة 
الدقة  تضمن  التي  االلكترونية، 
والســرعة في املتابعة، وتأشير 
في  واالنحــراف  اخللل  مواطــن 
املطلوب  والتدخــل  املشــروع، 

للمعاجلة، بالسرعة املمكنة .
واشــار الوزير الى وجود نحو )٦( 
آالف مشروع في شتى قطاعات 
التنمية ، يجري تنفيذها موزعة 
بني الــوزارات واحملافظات، مؤكدا 
العمــل على اســتمرار العمل 

بســبب  توقفها  وعــدم  فيها، 
االزمــة املالية، كاشــفا بذلك، 
الى تضمني قانون  الوزارة  سعي 
االقتــراض الداخلــي واخلارجي، 
املزمــع اقراره مــن قبل مجلس 
النواب، بندا ، يقضي بتخصيص 
جزء من تلك القــروض لتمويل 
املشاريع االستثمارية املستمرة، 
ملا متثله هذه املشاريع من اهمية 
، في تأمني اخلدمات للمواطنني، 
وتوفير فــرص العمل للعاطلني، 
اقتصادية  قطاعــات  وحتريــك 

اخرى.

وفي سياق ذي صلة، اوضح وزير 
التخطيط، توجهات الوزارة، نحو 
فيها،  العاملني  قــدرات  تطوير 
ورفــع كفاءتهم، مبا يتناســب 
واملهمة الكبيرة املناطة بالوزارة، 
من خالل إشــراكهم في دورات 
تدريبيــة متقدمة، بالتعاون مع 
واملراكز  العراقيــة،  اجلامعــات 

املتخصصة في هذا اجملال.
مــن جانبهم، أبــدى العاملون 
في دائرة تخطيــط القطاعات، 
واألفكار،  املالحظات  من  العديد 
مســتوى  بتحســني  املتعلقة 

استعدادهم  ، معربني عن  االداء 
اليهم،  املوكلة  املهــام  لتنفيذ 
مبهنيــة عاليــة، بعيــدا ان اي 

تأثيرات جانبية.
مــن جانــب اخــر بحــث وزير 
التخطيط، وعبر دائرة تلفزيونية 
االملاني،  اجلانــب  ، مــع  مغلقة 
آليات وتوقيتــات تنفيذ برنامج 
واحلوكمة  االداريــة  الالمركزية 
احلكومة  مــن  املمول  احملليــة، 

االملانية.
البرنامــج   ان  الوزيــر  وأوضــح 
الــذي يجــري متويله مــن وزارة 

التنميــة  ووكالــة  االقتصــاد 
جهود  دعم  يتضمن،  األملانيتني، 
احلكومــة العراقيــة، في تعزيز 
وحدات  وتشــكيل  الالمركزية، 
تعظيــم املوارد على مســتوى 
احملافظــات واألقضية ، الفتا الى 
ان اجلانب االملانــي ، قدم منحة 
مالية للعــراق بقيمة تصل إلى 
اكثر من مليوني يــورو، لتنفيذ 
االدارية،  الالمركزيــة  مشــروع 
وحتقيــق احلوكمــة احمللية، من 
خالل تنفيذ ٣٧ مشروعا صغيرا 
احلالي  العام  للدخل، خالل  مدرا 

بهــدف   ، ١٤ محافظــة  فــي 
املالية،  املــوارد  وتعظيم  تنمية 
االملاني  اجلانب  كما سيســهم 
الصديق، في دعم اجلهاز املركزي 
لإلحصاء، من اجل تنفيذ مسح 
للفئات الهشــة، وكذلك دعم 
املركز الوطنــي للتطوير اإلداري 
في إقامــة الدورات املتخصصة 
فضال  االدارية،  الالمركزيــة  في 
عن االســتمرار في دعم جهود 
احلكومة العراقية إلعادة االعمار 
وحتقيق االســتقرار في املناطق 

احملررة.

وزير التخطيط نسعى ان تكون للمشاريع أسبقيات 
ضمن خطة التنمية 2022-2018

سيتم إدراجها ضمن الخطة السنوية للوزارة

 اكد الوزير على ان 
متابعة المشاريع 

التي هي على قيد 
التنفيذ ، ستكون 

على وفق آليات 
واضحة، تعتمد على 

التقييم الحقيقي 
للمشروع من حيث 

نسب االنجاز المالي 
والمادي
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بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصــرف النهرين االســالمي )مصرف حكومي( 
ان الصفحــة الرســمية الوحيدة لدينــا على مواقع 
التواصــل االجتماعي )مصرف النهرين االســالمي / 

مصرف حكومي( واملتخصصة بنشر نشاطاتنا “.
وقال بيان لوحدة االعــالم واالتصال احلكومي،اننا “نود 
من زبائننــا الكرام االنتباه حــول موضوع الصفحات 
والكروبــات الوهمية غيــر التابعة ملصــرف النهرين 
اإلسالمي وان املصرف الميتلك وسيلة تواصل اجتماعي 
غير هــذه الصفحة الرســمية والتي هــي )مصرف 

النهرين االسالمي /  مصرف حكومي(.

بغداد _ الصباح الجديد :
يحرص مجلس املفوضني اجلديد على العمل بشفافية 
واخالص كبيرين علــى إجناز املهمة التي كلف بها في 
إعادة بناء اجلهاز االنتخابي على وفق متطلبات املرحلة 
اجلديدة في العراق واملتمثلــة في حتقيق إرادة الناخب  
في إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة ووفقا للمعايير 
الدوليــة.  وبالرغم من الظــروف والضغوط الصعبة 
التي واجهها اجمللس اجلديد من بداية تســنمه ملهامه 
واملتمثلة بتسلم االدارة ملؤسسة مت إيقاف الصالحيات 
االداريــة والفنية وتنحية  االدارات العليا والوســطى 
فيها كافة اضافة الى الظروف الصحية واالقتصادية 
واملاليــة الصعبة اال إن مجلس املفوضني حقق تقدماً 
واضحاً في إجناز مهامه بشهادة الكثيرين من املراقبني 
واخلبراء احملايدين.  وفي هذا السياق تواصلت املفوضية 
بشــفافية مع احلكومة ومجلس النــواب العراقي و 
فريــق االمم املتحدة لغرض إطالع اجلهــات كافة على 
إجراءات عمل اجمللس واملنظمات الدولية في إعادة بناء 
املؤسســة والتي تلتها إعادة اختيار االدارات الوسطى 
فــي املفوضية وفقا إلجــراءات معتمــدة على مبدأ 
الشــفافية واخلبرة واالختصاص والنزاهة واالستقالل 

والكفاءة والتي مت إجنازها خالل وقت قياسي.
واكــدت املفوضيــة للناخبــني  وشــركاء العملية 
االنتخابيــة كافــة بان مجلــس املفوضــني واإلدارة 
االنتخابية  ســيعتمدون خططاً جديدة لفتح أبواب 
املفوضيــة جلميع املهتمــني بالتواصل املباشــر من 
خالل اللقــاء باالكادمييني وممثلي املنظمات اجلماهيرية 
ومنظمات اجملتمع املدني واملهتمني بالشان االنتخابي 
واالستماع الى آراءهم ومشورتهم ومساهمتهم حول 
الســبل الكفيلة الحداث تغيير نوعــي في العملية 

االنتخابية مبا يليق بالشعب العراقي وتضحياته.

)مصرف النهرين االسالمي 
/ مصرف حكومي( يعلن عن 

صفحته الرسمية

المفوضية تعتزم اجراء 
انتخابات مبكرة وفقا 

للمعايير الدولية
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الصباح الجديد - وكاالت:
عــد رئيس هيئــة األركان اإلســرائيلية أفيف 
كوخافي، أن إيران تقدمت مبشــروعها النووي، 
وأصبحت »الدولة األخطر في الشرق األوسط« 

على إسرائيل.
ومع ذلك أشــار إلــى أن إيران ليســت العدو 
الوحيد إلســرائيل في املنطقة، برغم تقدمها 

الكبير ببرنامجها النووي!.
وقــال كوخافي فــي كلمة له خــالل احتفال 
رســمي، إن »اجلمهورية اإلســالمية موجودة 
بالفعــل في الدائرة الثالثــة، لكنها تؤثر على 
الدائــرة الثانيــة واألولى، وقد أحــرزت تقدما 
كبيرا ببرنامجها النووي، لكن النووي ليس هو 

التهديد الوحيد اآلن«. 
وأوضح كوخافي: »إيران لديها أيضا أســلحة 
تقليدية، وهي تساعد ومتول أعداءنا في الدائرة 
األولى وعلى رأســهم حزب اهلل، تؤثر وتساعد 
حماس واجلهاد اإلســالمي، وتقف وراء عمليات 
إرهابية ضد إســرائيل مبختلف األبعاد وميادين 

القتال وعلى نطاق واسع«. 
وجاءت أقوال اجلنرال اإلســرائيلي في مراسم 
وداع رئيــس قســم التخطيط وبنــاء القوة 
املتعددة في اجليش اإلســرائيلي وتسلم جنرال 

جديد هذا املنصب.
وتابع كوخافي أنــه على ضوء التهديدات التي 
ذكرها »يتطلب وجود كيان عســكري وجنرال 
على رأســه يركزون عملهم صباحا ومســاء 

ملراقبة التطورات في الدائرة الثالثة«. 
وشــدد املســؤول اإلســرائيلي في مستهل 
حديثــه على أنــه: »يجب علــى عناصر جهاز 
قسم االســتراتيجية ومتابعة الدائرة الثالثة، 
أن يكونوا متيقظني، حاديــن، مطلعني جيدا، 
العســكرية  السياســية،  اخللفية  يعرفــون 
والتاريخية ويعرفون حتليــل الواقع القائم في 
املياديــن وفي الدوائر اخملتلفــة، لالطالع عليها 
بنظــرة تتطلع إلى املســتقبل، وقــادرة على 
استنباط احللول وطرق العمل التي حتافظ على 

تفوقنا«. 
مع  متوازيــة  تصريحــات كوخافــي  وتأتــي 
طهران  على  املتزايــدة  الدوليــة  الضغوطات 
للســماح للمفتشــني الدوليني بالدخول إلى 
موقعني نوويني، بسبب شكوك احتوائها على 

مواد نووية أو آثار لم يتم اإلعالن عنها.

الصباح الجديد - وكاالت:
 تتلقى حكومة الوفاق، بقيادة فايز 
الســراج، دعما من تركيــا، بينما 
يتلقى حفتر دعما من مصر وروسيا 

واإلمارات
الليبية املعترف  رفضت احلكومــة 
بهــا من جانــب مــن األمم املتحدة 
حتذير الرئيس املصــري، عبدالفتاح 
السيسي، بأنه قد يتدخل عسكريا 

في ليبيا.
وقالت احلكومــة في بيان: » إن هذا 
عمل عدائي، وتدخل مباشر، ويرقى 

إلى إعالن احلرب«.
وتأتــي حــرب التصريحــات قبيل 
خارجية  لــوزراء  افتراضي،  اجتماع 
ليبيا،  العربية بشأن  الدول  جامعة 
رفضت حكومة الوفاق املشــاركة 

فيه.
وكان السيســي ألقى كلمة أمام 

أفراد اجليش املصري الســبت، قال 
فيهــا إن أحــد أهــداف أي تدخل 
مصري محتمل فــي الدولة اجملاورة 

سيكون وقف احلرب األهلية هناك.
يذكــر أن مصــر تدعــم القائــد 
العســكري خليفــة حفتــر، في 
الوفاق في  صراعه مــع حكومــة 
طرابلس، التي يقودها فايز السراج.

هزائم  وعانى حفتر من سلســلة 
املدعومة  احلكومة  يد  على  مؤخرا، 

من تركيا.
وحــذر الرئيس املصــري، من أنه إذا 
حلكومة  املوالية  القــوات  تقدمت 
الوفــاق الوطني في مدينة ســرت 
ذلك  يدعو  فقــد  االســتراتيجية، 

القاهرة إلى التدخل املباشر.
»التدخل  ان  الوفاق  وقالت حكومة 
في شــؤونها الداخليــة واالعتداء 
على سيادتها سواء بإعالنات، مثل 

تصريحات الرئيس املصري، أو بدعم 
واملرتزقة  وامليليشــيات  االنقالبيني 

أمر غير مقبول«.
وطالبــت حكومة الوفــاق اجملتمع 
فيما  مسؤولياته،  »بتحمل  الدولي 

يتعلق بهذا التصعيد«.
وقالــت إنها منفتحــة على »كل 
األمم  رعاية  وســاطة محايدة، حتت 
املتحدة« لكنها رفضت أي »مبادرات 

أحادية أو خارج نطاق القانون«.
ومنذ عام 2015، أســفر صراع على 
السلطة عن مواجهة، بني حكومة 
الوفــاق الوطنــي املتمركــزة في 
طرابلس والقائد العسكري خليفة 
حفتر، الذي يدعي شرعية من برملان 

منتخب مقره في الشرق.
ويحــاول حفتــر االســتيالء على 
العاصمة من دون جدوى، منذ أبريل/ 
نيســان عام 2019، بدعم من مصر 

العربية  واإلمارات  وروســيا  اجملاورة 
املتحدة.

ومنــذ بداية يونيو/ حزيــران اجلاري، 
مّكــن الدعــم التركــي املتزايــد 
الوفاق من  املوالية حلكومة  القوات 
السيطرة على شــمال غرب ليبيا، 
منهية اعتداء حفتر على طرابلس.

الوفاق  وتوقــف تقــدم حكومــة 
الوطنــي اآلن خارج مدينة ســرت 
وصول  نقطــة  وهي  الســاحلية، 
اســتراتيجية إلى حقــول النفط 
الرئيســية في ليبيــا، التي ال تزال 

حتت سيطرة حفتر.
وأكد السيســي في كلمة نقلها 
السبت،  يوم  الرســمي  التلفزيون 
التي  املصرية  احلدود  حماية  ضرورة 
يســهل اختراقها، قائال إن ســرت 
واجلفــرة إلى اجلنــوب منها متثالن 

»خطا أحمر«.

وقال السيســي إنه إذا مت جتاوز هذا 
اخلط، فســتتدخل القوات املصرية 

بشكل مباشر في ليبيا.
وردت حكومة الوفاق الوطني: »كل 
ليبيا خط أحمر. مهما كان اخلالف 
أو  بإهانة  الليبيني، فلن نسمح  بني 

تهديد شعبنا«.
لكن رئيس البرملان الليبي املتمركز 
في طبــرق، عقيلة صالح، دافع عن 
بيان السيسي، قائال في بيان صدر 
األحد إن الرئيس املصري »يستجيب 
ملناشــدتنا للبرملان املصــري«، في 
يناير/ كانون الثانــي املاضي، والتي 
دعا فيهــا صالح إلى تدخل مصري 

في ليبيا.
وأصــدرت وزارة اخلارجيــة األردنية، 
ان  األحد، بيانــا قالت فيــه إن عمَّ
تدعــم القاهــرة »ضــد أي تهديد 

ألمنها واستقرارها«.

رئيس أركان الجيش 
اإلسرائيلي: إيران أصبحت 

الدولة األخطر علينا

حكومة الوفاق الوطني تعد تصريحات السيسي »إعالن حرب«

الصباح الجديد - متابعة:  
 

اســتنكر املبعوث اخلاص لألمني 
العــام لألمم املتحــدة إلى اليمن 
مارتن غريفيث، بشدة التصعيد 
العسكري املســتمر في جميع 
أنحــاء اليمن وخاصــة األعمال 
املتزايــدة مؤخراً في  العدائيــة 

محافظتي مأرب واجلوف.
صحفي،  بيان  في  غريفيث  وقال 
إن »هذا التصعيــد يتعارض مع 
روح املفاوضــات اجلاريــة التــي 
تقــوم األمم املتحدة بتيســيرها 
إلى  التوصل  إلــى  تهدف  والتي 
اتفاق بني األطراف بشــأن وقف 
شــامل إلطالق النــار في كافة 
أرجــاء اليمن؛ وتدابير إنســانية 
واقتصادية للتخفيف من معاناة 
اليمنيــني، وااللتزام باســتئناف 
العملية السياسية بهدف إنهاء 

شامل للصراع«.
من  األطــراف  غريفيــث،  وحث 
علــى خفــض جــدي  جديــد 
للتصعيد وإعطاء فرصة للسالم 
واالستمرار في االنخراط بشكل 
بنــاء فــي جهــود األمم املتحدة 

الرامية إلى التوصل إلى اتفاق.
وتابــع بالقول، »آمــل أن يعدلوا 
عن االســتمرار في اإلصرار على 
كســب مزيد من املناطق بالقوة 
الذي ال ميكن إال أن يعرض اليمن 

إلى املزيد من العنف واملعاناة«.
وذكر غريفيث أن محافظة مأرب 
تعد مالذاً آمنــاً ملئات اآلالف من 
كانت  »وقد  اليمنيــني  النازحني 
مكاناً هادئاً ومســتقراً نســبياً 
اخلمس،  الصراع  ســنوات  خالل 
احليوية  باملــوارد  غنيــة  وهــي 
اليمنيني في  الستمرارية وعيش 

العديد من احملافظات األخرى«.
وأضــاف: »ال مبــرر للتصعيــد 
العسكري وهو يتعارض مع آمال 

الرجــال والنســاء اليمنيني في 
اليومي  النضال  ويجعل  السالم 
من أجل البقاء فــي اليمن أكثر 
صعوبة كما أنه يعيق كل جهود 
جائحة  لتفشــي  االســتجابة 

كوفيد 19 التي جتتاح البالد«.
وتصاعدت وتيرة الصراع املسلح 
في اليمن خــالل األيام املاضية، 
بني القوات احلكومية ومسلحي 
جانب  إلــى  احلوثي،  ميليشــيا 
تصاعــد القتــال بــني القوات 
احلكوميــة والقــوات التابعــة 

في  اجلنوبي  االنتقالي  للمجلس 
املناطق احملررة من احلوثيني.

من جانبه قــدم محمد امليتمي، 
وزير الصناعة بحكومة عبد ربه 
واتهم  استقالته،  هادي،  منصور 
بالسعي  العربي  بالتحالف  دوال 
وتسليح  ودعم  اليمن  جتزئة  وراء 
جماعــات تســعى لزعزعة أمن 

الوطن.
وقــال امليتمــي فــي خطــاب 
أمس  رفعه  الــذي  االســتقالة 
األحد إلى الرئيس إن »هناك دوال 

إقليمية بعضها ضمن التحالف 
العربــي تســعى جهــارا نهارا 
إلى متزيــق اليمن واالنقالب على 

الشرعية الدستورية«.
وأضاف: »هناك دول متول وتسلح 
ومليشــيات  أطرافــا  وتــدرب 
محليــة إلســقاط الشــرعية 
والدولة وتعمل على متزيق اليمن 
واســتقطاع أراضيه وجزره، وأنا 
كمواطن مينــي غيور على وطنه 
لــن يقبل ال ضميــره وال أخالقه 

السكوت على ذلك«.

»األحــداث  أن  امليتمــي  وتابــع 
والتطــورات األخيــرة األليمــة 
واحملزنة في وطني وتلك املساعي 
موقف  وغياب  لتمزيقه  العلنية 
ومعلن  صريح  رافــض  حكومي 
لتلك األفعال واملمارســات التي 
اليمنيــة ومتزق  الدولة  تقــوض 
نســيجها االجتماعــي أوجبت 

علي تقدمي استقالتي«.
وتزامنــا مع اســتقالة امليتمي، 
محلية  إعالمية  تقاريــر  حتدثت 
أن اربعة وزراء آخرين من حكومة 

هادي، منهم وزير اخلارجية محمد 
القانونية  والشــؤون  احلضرمي، 
الدولة  ووزيــر  العولقي،  نهــال 
عبدالغنــي جميــل، ومخرجات 
احلــوار الوطني ياســر الرعيني، 
اســتقالتهم  أيضــا  قدمــوا 
احتجاجا على األوضاع في البالد 
وســيطرة اجمللس االنتقالي على 
بعض املناطق واملوقف »الرمادي« 
للحكومــة من كل ذلــك، إال أن 
نفــت صحة هذه  أخرى  مصادر 

األنباء.

وزير الصناعة يتهم دوال عربية بالسعي لتجزئة البالد

رئيس البرلمان الليبي يناصر موقف مصر

حث غريفيث، 
األطراف من جديد 
على خفض جدي 
للتصعيد وإعطاء 

فرصة للسالم 
واالستمرار في 

االنخراط بشكل بناء 
في جهود األمم 

المتحدة الرامية إلى 
التوصل إلى اتفاق.

المبعوث األممي لليمن يستنكر تصاعد القتال في البالد

الصباح الجديد - وكاالت:
 

إنتخاب  إعــادة  حملــة  رفضــت 
الرئيس دونالد ترامب االدعاءات بأن 
حملة نظمها مراهقون أميركيون 
على وســائل التواصل االجتماعي 
كانت وراء تدني اإلقبال على جتمع 
انتخابــي فــي واليــة أوكالهوما 

األميركية.
وتشير تقارير إلى مراهقني اشتروا 
بطاقات مــن دون أن يكون لديهم 
نية حلضور التجمــع االنتخابي ما 

يقلل من تدني نسبة احلضور.
ولكن فريــق حملة »ترامب 2020« 
احلجــوزات  »اســتبعد  إنــه  قال 

الوهمية«.
وألقى براد بارســكيل باللوم على 
وســائل اإلعالم واحملتجني في إثناء 

العائالت عن احلضور.
»اليســاريني  إن  بارســكيل  وقال 
يحتفلــون  االنترنــت  ومتنمــرو 
بالنصــر، معتقديــن أنهــم أثروا 
بشكل أو بآخر على نسبة احلضور 
يتحدثون  ولكنهم ال يعلمون عما 

أو عن كيفية عمل التجمعات«.
وقــال ديفيــد شــميدت اخلبيــر 
السابق  اجلمهوري  االســتراتيجي 
وأحد منتقدي لترامب، إن املراهقني 
من جميع أنحــاء الواليات املتحدة 
لديهم  نيــة  وال  بطاقــات  طلبوا 
للحضور. وقد طلبت ابنته البالغة 

وأصدقاؤهــا »مئــات«  16 عامــاً 
البطاقــات. ورّد عدد مــن األهالي 
إن  قائلني  شــميدت  منشور  على 

أوالدهم قاموا باملثل.
أوكاسيو- ألكســندرا  وأشــادت 

التقدمية  الشــخصية  كورتيــز، 
إنهم  قائلــًة  باملراهقني  البــارزة، 
أغرقــوا حملة ترامــب بحجوزات 

مزيفة«.
ولم يتضــح بعد كــم احلجوزات 
من  اآلالف  مئــات  ضمــن  املزيفة 
البطاقات التــي روجت لها حملة 

ترامب.
وحصد فيديو علــى تطبيق »تيك 
توك« في 12 حزيران / يونيو يشجع 
للحصول  االشــتراك  على  الناس 
مجاناً على بطاقات للتأكد من أنه 
ســيكون هناك مقاعد فارغة في 

الساحة، 700 ألف إعجاب.
أن  أُعلن  الفيديو بعدما  ونشر هذا 
التجمع األساسي سيكون في 19 
حزيــران / يونيو. وقد أثــارت األنباء 
ردود فعــل غاضبــة، ألن الفعالية 
تأتي في نفس يوم االحتفال بإنهاء 
العبودية في الواليات املتحدة. كما 
كان موقــع الفعالية في تولســا 
إشــكالياً أيضاً، حيــث أنه موقع 
أحد أسوأ اجملازر العرقية في تاريخ 

البالد.
وإذا ثبــت صحة تلــك التقارير، ال 
تعد هذه املرة األولــى التي يظهر 
التواصل  فيها مستخدمو وسائل 
االجتماعــي تأثيرهم السياســي 

خالل األسابيع األخيرة.
»كي-بــوب«،  معجبــو  ونشــط 
موســيقى شــبابية فــي كوريا 
اجلنوبية، في التعتيم على الوسوم 
التي اســتخدمها معارضو حركة 

»حياة السود مهمة« في األسابيع 
االخيرة، وجمعــوا املال بعد مقتل 
جورج فلويــد، األفريقي-األمريكي، 

الشهر املاضي.
ومع ذلك، يبدو أنهم أقنعوا حملة 

ترامب بأن هناك أشخاصاً مهتمني 
باملشاركة أكثر من العدد الفعلي. 
وأضاف زوركر أن حملة ترامب ظلت 
تتباهى بوجود مليون مؤكد، ولكن 
حتى لو أن نصــف تلك احلجوزات 

حقيقي لكان التجمع قد شــهد 
مشاركة أكبر بكثير.

وكان هنــاك مخــاوف صحية من 
عقد التجمــع األول من نوعه منذ 
بدء اجراءات اإلغالق العام في عدد 

كبير من الواليات األمريكية.
وكان على املشــاركني في التجمع 
التوقيع على تنــازل يحمي حملة 
ترامب من املسؤولية عن أي إصابة 

بالوباء.
الفعالية،  بدء  من  وقبل ســاعات 
نتائج فحوصات  إن  قال مسؤولون 
إيجابية  جاءت  املنظمني  من  ستة 

بفيروس كورونا.
وكان وباء كورونا أحد املواضيع التي 
تتطرق ترامــب إليها خالل خطابه 
أمام  الذي استمر لساعتني تقريباً 
أوكالهوما،  فــي  املهللني  املؤيدين 

معقل احلزب اجلمهوري.
قال  االفتتاحية،  مالحظاتــه  وفي 
ترامب إن »ثمة أشــخاص سيئون 
في اخلارج، يقومون بأشياء سيئة«. 

ولكنه لم يوضح أكثر.
وكان ناشــطون من حركة »حياة 
الســود مهمة« من بــني احملتجني 
احملتشــدين أمــام الســاحة قبل 

الفعالية.
وبشأن االستجابة لوباء كرونا، قال 
ترامب إنه شــجع املسؤولني على 
إبطــاء الفحوصات ألنها تؤدي إلى 

اكتشاف املزيد من اإلصابات.
وقــال ترامب إن وبــاء كورونا لديه 
أســماء عدة من بينهــا »انفلونزا 

كونغ« في تعبير يشير إلى الصني 
حيــث بدأ »كوفيــد19-« وينطوي 
علــى رهــاب األجانــب. وتوفــي 
120 ألف شــخص بســبب  نحو 
املتحدة  الواليات  في  »كوفيد19-« 
منذ بدء الوباء، وهو عدد قال خبراء 
الصحة إنه كان من املمكن أن يزيد 

لوال زيادة الفحوصات.
إجراء  إن  الصحــة  ويقول خبــراء 
الفحوصــات مهــم لفهم مكان 
وكيفية انتشــار الفيــروس على 
نطاق واسع، وعلى األثر جتنب وقوع 

املزيد من حاالت الوفاة.
األبيض  البيت  وقال مســؤول في 
الرئيس  أن  الواضح  إنه »من  الحقاً 
كان ميزح« حني حتدث عن فحوصات 

»كوفيد19-«.
خصمه  مستهدفاً  ترامب  ووصف 
بالقول  بايــدن  جو  الدميقراطــي، 
إنــه »دمية عاجزة تابعة لليســار 

الراديكالي«.
كما اســتخدم الرئيس أيضاً نبرة 
لالحتجاجات  تطــرق  عدائية حني 
املناهضــة للعنصريــة واإلطاحة 
بعد مقتل  بــدأت  التي  بالتماثيل 
جورج فلويد من شرطة مينابوليس.
إلى احلشود »يحاول  وقال متوجهاً 
الغوغائيون اليســاريون أن يخّربوا 
تاريخنا وأن يدّنســوا آثارنا – آثارنا 
وإلغاء  متاثيلنــا،  – هــدم  اجلميلة 
واضطهاد أي شخص ال ميتثل إلى 
املطلقة  للســيطرة  مطالبهــم 

والشاملة. ونحن لن منتثل«.

تقرير

مراهقون أميركيون يستهدفون خفض اإلقبال على تجمع ترامب االنتخابي
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دراسة

دراسة

ترجمات

مع املــوت وتلتصق مع اجلنــود في خوفهم 
وقلقهم:

وتشــذب جســدها مــن الــدالالت لتكّون 
معتدلة احلضور

تختصر كل هــذا الضياع، الظــام، احلرق، 
اليافطات  الكيمياوي،  اســلحة  التحطيم، 
الســود، التوابيت، السلخ، التّرميل، احلرمان، 
اليتــم، منــع التجــوال، صافــرات اإلنذار، 
االختناقــات، األســاك الشــائكة، الكّره، 
الفقر، العّجز، التاشــي، املــرض، التعويق، 
الطائرات، فقدان  أزيز  الدبابات،  آثار  الغضب، 
األمل، اجلوع، العطش، الســهر، االنفجارات، 
القتل، الترويع، الدم املسفوك على االرصفة، 
الضجيج، االنصهار، الّرماد، التهجير، اخلواء، 
التفخيخ،  التوابيت،  املقابــر،  تفحم اجلثث، 

التشظي، الفزع، الصراخ، النواح،اللطم......
أن فــي هذه الصــورة الشــعرية املتدفقة 
اخلصبــة وكثافتهــا، ودالالتهــا الكبيــرة، 
وااليحائية السيميائية التي تشير الى احلرب 
دليل  وخوفها  واضرارهــا  وخيباتها  وادواتها 

على تضمينها احلس الشعري. 
وفي قصيدة )احتفلوا بشــدة معي!( والتي 
كما اشرنا سابقاً في الغاء العنوان وتبديله 
مبدخل النص الشــعري، تقدم لنا رؤية فنية 
لاحتفــاء بامليــاد لكنها التشــبه االعياد 

االخرى، كونها في بداية النص تتهيأ لتقدمي 
الدعــوات للكثير، ثم تفكر باعداد الكعكة، 
مع مرافقة  نص صامت مضمر بني أنساقه 
لكنها حتس بانها ال تقوى على القيام بذلك: 
مــن ســيعد الكعــك لهــم وأنا أشــكو 

)الروماتيزم(
وجسدي اليقوى احلركة؟!

ولو حتى فعلُت
ماذا أضيف لها؟!

وطبيبي مينعني السّكر 
والزيت؟

ومن ســيعد عصير التفاح وقد نفد من أيام 
عندي؟ 

والبالونات من سينسقها 
يرفعها للسقف هنا؟ 
و....و....و....يوه....تعبْت 

قررت أنا املدعوة )ف( 
أن احتفل اليوم بنفسي 

لذا سأعانق وجه احلاسوب 
وأنام!

وفــي قصيدة )عد لنكــره القمر مثلما كنا 
معاً( وهي تقدم لنا صراعاً بني احلب واحلرب: 

بني حربني أتيت 
توسطتهم 

وأشعلت ناراً حلب جديد
وصرنا ونزعنا بني شمسني 

واحدة لي 
واخرى لعينيك حني تغيب الدروب 

ولسنا أختلفنا 
إال على الراء 

حني تريد التوسط 
بني حاء وباء 

وفي قصيــدة )آهة( التي تقدم لنا القصيدة 
النثرية اخملتزلــة القصيرة، نكون مع احلبيبة 
التي ال ترى سوى حبيبها بدونه يكون العمى 

واخلرس: 
مقدمة: 

أحب احلمامُة 
تنوح وحيدٌة 
وأكره فيها 
تُباع وتَرجع. 

القصيدة: 
حلظة با صوتك 

منتهى اخلرس
حلظة با رؤيتك 
منتهى العمى 

حلظة ال أنت 
منتهى العدمية

ولكن.............
أمتوت من البرد؟ 

أموت من حفنة برد
وكذبة!

وفي قصيدتهــا املطولــة )إحتراقات( تزيح 
الشــاعرة الرماد عن الشرر املتوهج ليتطاير 
بــكل االجتاهات رؤيــة مضيئة مشــتعلة 

ملتهبة تطوف في كل االروقة وتســتخدم 
كل االدوات املتاحة من أجل ان تكون محترقة 
حتيطها النيران من كل جانب، وهي نســيج 
النثرية والشــعر  متجانس مــن القصيدة 
الشــعبي، والتنــاص، والرمــوز واالنزياحات 
الكبيرة واالستعارات املتوهجة، تدفق بخيال 

خصب: 
واغادرك صحوة

ألقول: 
)أنت ليش أصير بسكوتك أمير 

وآني من لفظة شفاهك تنشتل ورداتي؟
آني ارضة انعكد بدروبك أسير 

بس تواسيني وتلم دمعاتي( 
كم تعيس أن 

يشتهينا احلب 
وال جند عمراً شرعياً 
لنصارح بعضنا به 

عاشقني،، 
فــي  الشــاعرة  تنطلــق  وهكــذا 
إحتراقاتهاومشاعرها املتوهجة، وفي موطن 

آخر من القصيدة جند: 
وفي رواية اخرى قيل: 

امتنع)العالم بقضاء اهلل( عن الفرح لدهور 
عدة 

واخذ يتسولنا غيمات دموع 
وقيل بأن الرايات املرفوعة فوق رؤوس االشهاد 

ما زالت نائحة بحروف مرة: 
) الى أول األمس كنا صغاراً 

ونلعب في العصر جر احلبال 
وملا نعي سيأتي ظام 

وان احلروب 
حتوك وراء السواتر حباً من الدم لتلعب فيه 

جّر الرجال( 
وفي قصيدة )لنقل انها شــجرة!( تقدم لنا 

الشــاعرة مناجات بينها وبني االم والغياب 
والوحدة والغربة:

ماأرسمه اآلن ليس ظاً 
السحابة احتطبت  أيامي املدخرات 

وكّل الذين عرفتهم صعقوا بالغياب 
متادت العاصفة أكثر مما يجب 

باألمس حتدثت الى أمي 
مددُت يدي لياً وأزحت عنها ستارة النوم 

- انفرطت حبات الرمان! 
ردْت : ســتبقى واحدة، ولــن تنتهي في فم 

ديك، منها سيولد 
الكثير 

أخاف قلت لها 
تعجبت : - شاعرة وتخافني؟! 

وتشاكس الشاعرة القصيدة واحلبيب بلغة 
شعرية رقيقة في قصيدة )لو كنت شاعرة(: 

لتسللت إليك من ثغرات )النت( 
لففتك بقصيدة نثر ال تعرف فن االيجاز

وأمنتك حتت غطاء سريري 
بهدوء! 

فإذا ما راودني احلب 
واشتعلت 

مسامات الروح حنيناً
مددت أصابع كفي نحوك 

وصرُت أداعب كلمات النّص
حرفاً.حرفاً 

وفي قصيدة )مو( تســتخدم الشاعرة هذه 
املفردة التي نستخدمها في لغتنا العامية 

الدارجة لتكون فضاء للنص: 
هناك صباحاً 

رأيتك جتلس بصمت احلديقة 
وتقرأ سراً كتاب الهوى 

وحني دنوت بصمتي اليك 
دهشت ملرأّي

تخيلتني قصتك 
مو 

وهكذا تتردد هذه املفــردة في القصيدة في 
كل نهاية مقطع منها

وبعد هــذه الرحلــة لنمــاذج اخترتها من 
مجموعة الشاعرة فليحة حسن )وأنا أشرب 
الشاي في نيوجرسي(، نكتشف بأن الشعر 
ليس إيغاالً في الغموض واالبهام، وال بانتقاء 
املفــردة اإلنزياحية الثقيلــة، فأحياناً تكون 
املفردة املبســطة التي تتاءم وسياق النص 
أكثر تعبيراً وأكثر شــاعرية، وتدخل للقلب 
دون جواز مرور، وأن الشاعرة وضعت خبرتها 
الطويلة وجتربتها لتقــدم لنا قصائد نثرية 
شــعرية مضاءة مــن كل االجتاهات وحتمل 
دالالت رمزية عالية، وإشــارات ســيميائية 
وعناصــر اخرى اســتطاعت ان توظفها في 
مبنــى النص الشــعري، من أجــل االرتقاء 
بذائقــة املتلقي نحو الســمو محلقاً بهذا 

الفضاء الشعري الرحب. 

يوسف عبود جويعد

والتراكيــب  الفنيــة،  والعناصــر  األدوات 
الســيميائية، واخلبــرة الطويلــة في مجال 
الشــعري احلديث،  النثــري  النص  صناعــة 
والغربة، الوحدة، احلنني الى الوطن، الطفولة، 
فقد األم واالب، اللغة العراقية احملببة، الشعر 
الشعبي الذي دخل ضمن بنية النص، احلبيب 
اجملهول، استغاثة األنثى، احلروب التي أجهزت 
على االمن واالمان والســام، وخلفت القلق 
اخلوف الرعــب الضياع الهروب فقدان االعزاء، 
كل هذه التراكيب الفنيــة وغيرها امتزجت 
وتفاعلت وانصهرت في بوتقة احلس الشعري 

املرهف.
ومن هنا متــت عملية التشــكيل والتكوين 
لبناء النص الشعري للشاعرة فليحة حسن 
)وأنا أشرب الشاي  في مجموعتها الشعرية 
في نيوجرســي(، وقد عمدت الشــاعرة في 
عملية االنتقال الى عالــم احلداثة  واالبتعاد 
عن العنــوان الذي هو العتبة النصية املوازية 
ملبنى النص الشعري، واختارت أن يكون عنوان 
كل قصيدة من قلبها، من أول ســطر فيها 
ومن مستهلها ومدخلها، وبهذا استطاعت 
أن تتخلص من تداعيات مــا يحدثه العنوان 
من إشكاالت كثيرة قد تصب في توضيح منت 
النص، أو ينحرف في اجتاهــات اخرى، إضافة 
لذلك فإن املتلقي سيكون متصاً ومتابعاً له 

دون أن يشغله شاغل آخر. 
كما جنــد في بنــاء النص النثري الشــعري 
للشاعرة فليحة حسن، هذا التدفق اخلصب 
في الــوان متجانســة ومتداخلــة من تلك 
العناصــر دون تكلف وبــكل تلقائية وحرية 
تامــة، واســتطاعت أن تســتخدم النــص 
الصامــت ليكون بدياً عــن تداعيات وافكار 
النــص وتترك املتلقي  تريدها مضمرة داخل 
أن يفســرها على هواه، وتبقى هي حتتفظ مبا 
يحتويه هذا النص الصامت من صور شــاءت 
أن ال تزحم املتلقي فيها، وكذلك استطاعت 
ايضاً أن تدخل التناصات التي تفرضها طبيعة 
بعض الثيم واالفكار فــي عملية بناء النص 
الشــعري، كما هو احلال في قصيدة )ستالني 
غراد( والتي نســتحضر فيها تلك اجملزرة التي 
حدثت بني الروس واالملان في معركة استمرت 

ستة اشهر خلفت وراءها مليون قتيل:
في اللحظات الكنُت أمدُّ حناناً 

صوب الغابات املزروعة من أجلي وحدي 
أمسدها حلماً 

أشم وجيب الكامن بني االضاع في الرحلة 
يدعوني 

ينبض يعّلمه فّي 
أسمع أصوات دخان متروك من حلظة هم 

ينحاز الّي 
ثم نكــون مع قصيدة )ســيئة( التي ابت اال 
أن تكون حاضرة في وســط احلــروب وتتواطأ 

تحديث النص الشعري في »وأنا أشرب الشاي في نيوجرسي«

ريم غنايم*

بوب ديان مغن وملحن وشــاعر وفنان أمريكي، 
ذو تأثير كبير في املوسيقى والثقافة الشعبية 
ألكثر من خمســة عقود. نالت أعماله شــهرة 
كبيــرة، خصوًصا في الســتينيات مــن القرن 
املاضــي، ملا تضمنتــه كلماته مــن االحتجاج 
الويات  واملطالبة بحقوق عمــال ومضطهدي 

املتحدة األمريكية.

ديان أول كاتب أغاٍن يفــوز بجائزة نوبل لألدب، 
وجاء إعان األكادميية بأن ســبب اختياره »أنه 
خلق تعبيرات شــعرية جديدة ضمن التقليد 
العظيم لألغنيــة األمريكيــة«، وكان »يعيد 
اختراع نفسه في هوية جديدة طوال 54 سنة«.

_______________________
ال أريد أن أنافَسِك

أن أهزَمِك أو أخدَعِك أو أسيء معاملتِك
أن أبّسطِك، أصّنفِك

أنكرِك، أفّندِك أو أصلبِك

كل ما أريده حًقا
يا طفلة، أن أكون لَك صديًقا.

 
ال، وال أريد أن أتعارك معِك
أن أخيفِك أو أحكَم ربَطك

أن أضعفِك أو أستنزف قواك
أن أكّبلِك أو أطيَح بك

كل ما أريده حًقا
يا طفلة، أن أكون لك صديًقا.

 

ال أريد أن أحاصرَِك
أن أصدَمِك أو أدّقِك أو أحبسك

أن أحّللِك، أفرزِك
أن أقضي عليِك أو أشهرِك

كل ما أريده حًقا
يا طفلة، أن أكون لك صديًقا.

 
ال أريُد أن أقّوم مامَح وجهك

أن أباريِك أو أطاردك، أتقّصى أثرك
أن أعيبك أو أقتلعك

أو أعّرفك أو أحّدك
كل ما أريده حًقا

يا طفلة، أن أكون لك صديًقا.
 

ال أريد أن ألتقي أقاربك
أن أدّورك أو أهّد حيلك

أن أصطفيِك أو أشّرحك
أن أستقصيِك أو أرفضك

كل ما أريده حًقا
يا طفلة، أن أكون لِك صديًقا.

 
ال أريد أن أرهَبِك

أن أستّلِك أو أهزِك أو أهجرِك
ال أريدك أن حتّسي ما أحّس

أن تري ما أرى أو أن تكونيني
 

كل ما أريده حًقا
يا طفلة، أن أكون لِك صديًقا.

* كاتبة من فلسطني 

   
محمد خضير

إلى الدكتور سامي علي جبار 

الكتــاب الــذي وددُت كتابته والنســَج على 
منواله هو »أنا وحماري«، للشــاعر اإلسباني 
خوان رامون خيمينيث )1881 _ 1975(. انتقلت 
الطبعُة األولى من هذا الكتاب التي أصدرتها 
»دار املعارف« في مصر، مع مكتبتي، إلى أكثر 
من منزل، وأصبــح صعباً علّي اليوم التخّلص 
من نسخة الكتاب هذه، أو مبارحة تأثير قراءته 
األولى في وقــت مبكر من حياتي األدبية. فهو 
اخلميرة التي ربطتني باألماكن األصلية ملعظم 
أّي  نصوصي القصصية، وهو احلــادي لكتابة 

نّص »شذري« منتزع من ممالك األرض الدنيا.
يقصُّ الكتــاب جوالت خمينيــث مع حماره 
األبيض املســمى باتيرو في ريــف بلدة ُمغير 
األندلســية، وحوارهمــا الصامــت مبا يؤلف 
مرثية شــعرية، صيغت في 138 مقطعاً نثرياً 
مرّكزاً، كتَبها خيمينث بني 1907 _ 1916. وقد 
وصــَف املترجم لطفي عبــد البديع، الكتاب، 
بأنه الديوان اإلســباني األول من الشعر املنثور 
املنقــول للعربيــة. لكني بســبب مجاورتي 
الســردية، حسبُت نصوصه  لروحه  الطويلة 
نثراً قصصياً مجافياً لروح الشعر الرومانسي 
ومقارباً لنثر احلقيقة الفلسفي. وال ينفي هذا 
االنطبــاع أو يخّففه زعُم املؤلــف بأن كتابه 

ه لألطفال. موجَّ
واحلقيقة فــإّن قراءاتي للكتــاب لم تنتظم 

األولى  واحدة. ففيما أحدثــت قراءتي  بوتيرة 
تأثيــراً هّيناً، فــإّن قراءتي األخيــرة للكتاب 
طرحت أمامي مهماٍت تختلف عن انطباعات 

القراءة املبكرة. فقد تدّرج تأثري بهذا الكتاب 
من آلية املصادفة في روايــة احلوادث واختيار 
الشخصيات، إلى البحث املقصود عن احلوادث 

وانتقاء الشــخصيات وفلسفة وجودها. ومن 
ناحية ثانية فقد نبهنــي الكتاب إلى ضرورة 
تضمني العنصر الطبيعي اخلالص في كتابة 

قصصي وتأّمل جمالياته.
تتفق نصــوص »أنا وحماري« مــع طبيعتي 
احملّبة للطبيعة وفلسفتي وأسلوبي في تأمل 
املوجودات ومخاطبتها خطاباً هامســاً قائماً 
على دفعات من املقاطــع القصيرة. فحاولُت 
تأليــف كتابي »أحام باصورا« على أســاس 
الرؤى املنتقلة من بلدة ُمغير األندلســية إلى 
أحامــي عن البصرة، مدينتــي التي وهبُتها 
الرحاب  الثماني والســبعني. كان  ســنواتي 
الطبيعي للمكان اإلســباني أوسع وأشمل، 
لكني حاولــُت أيضا أن أجعــل أحام املكان 
العراقي مســروداٍت تخترق حدودها وتندمج 
بــروح الكون املوجهة لــكل عقل من عقول 

الساردين املنضوين لقاّرة كبرى.
ثمة وحدة جتمع أولئك احلاملني بالطبيعة هي 
وحدة الوجــود التي تلّخصها عبارٌة من كتاب 
خيمينيث: »الينبوع القــدمي، يا باتيرو، الذي 
طاملــا رأيتني أمكث عنده طويــاً، يضم في 
ذاته، كمفتاح أو قبــر، كل رثاء العالم، أعني 

اإلحساس باحلياة احلّقة«.
ويؤكد إطــار هــذه الوحدة الشــعورَ العام 
بالكتــاب الــذي يؤّلفه احلاملــون جميعهم 
بصيغ مختلفــة، متبادلة، في أمكنة وعقول 
دائرة في فلك العشــق اإللهــي للوجود. فا 
غرو أن ينتصب كتــاب خيمينيث إلى جانب 
كتاب العطار »منطق الطير« ليؤّلفا املصدرَ 
األنطولوجــيَّ الغزيــر باإليحــاءات احلكائية 
والُنُظم الســردية احلّرة من التجنيس لآلالف 
من كتب الســرد في العالم القدمي واجلديد. 
ذاك يخاطب طيورَ الســماء املوحدة في طائر 

السيمرغ، وهذا يخاطب حميرَ األرض املمَثلة 
باحلمار احلكيم باتيــرو. وكاهما يحاول نْقَل 
التأثيــر من الشــعر إلى النثر، ومــن التأمل 
الطبيعي إلــى احلقيقة اليومية املعيشــة 

بعمق ومعاناة.
فما يُعتبر ُملِهماً أثيرياً لإلنشــاء الســردي، 
قد يهبط أخيراً لــألرض ويعيش متخّفيّا بني 
اجلموع الغفيــرة من الكتب التــي تضّمها 
مكتبــُة أحد الكّتاب. فهــو يعيش في زاوية 
على رّف من الرفوف، لكّنه يظهر ويشّع كلما 
حلَّ موســُم تأليف نّص جديــد، فيقوده إلى 
منبعه األصلي بشــكيمة احملّبة املتأصلة في 
كّل لغات العالم.. يقــوده إلى منبع الفكرة 
اإلدراكية  واملســبوقات  املاهيــات  من  اجملردة 
ليكون وحَده جوهراً بذاتــه وماهيته ووجوده 

النقّي.
بقَي درٌس أخير نتأّثره من قراءة »أنا وحماري«، 
هو قيمة البحث الذي أشرُت إليه آنفاً. ينبغي 
على الكاتب املعاصر أن يســعى وراء احلادثة 
النادرة والشائعة، ســواء، كي يجّسدها في 
عمله األدبي، ال أن ينتظــر املصادفَة واإللهام 
يأتيان بهما إلى باب بيته. ولعّل أكثر من كاتٍب 
عاملي اكتشــف مجاهل باده بصحبة داّبة، 
أو على دّراجة، أو مشــياً على قدميه، فأنهى 
حياته قرير العني، بعدما أشــرف على نهاية 
اجملهول الذي حتّدى قدراته اخليالية الســاكنة 
في موقع محدود؛ وهذا ما لم يجّربه كثيرون 

من كّتاب العربية حتى اليوم.

* عن موقع املدن

بوب ديالن: كل ما أريده حقا

»أنا وحماري«.. الكتاب الذي وددت كتابته*

نجد في بناء النص النثري الشعري 
للشاعرة فليحة حسن، هذا التدفق 

الخصب في الوان متجانسة ومتداخلة 
من تلك العناصر دون تكلف وبكل 

تلقائية وحرية تامة، واستطاعت أن 
تستخدم النص الصامت ليكون بدياًل 
عن تداعيات وافكار تريدها مضمرة 

داخل النص وتترك المتلقي أن يفسرها 
على هواه، وتبقى هي تحتفظ بما 

يحتويه هذا النص الصامت من صور 
شاءت أن ال تزحم المتلقي فيها، 
وكذلك استطاعت ايضًا أن تدخل 

التناصات التي تفرضها طبيعة بعض 
الثيم واالفكار في عملية بناء النص 
الشعري، كما هو الحال في قصيدة 
)ستالين غراد( والتي نستحضر فيها 
تلك المجزرة التي حدثت بين الروس 
وااللمان في معركة استمرت ستة 

اشهر خلفت وراءها مليون قتيل

غالف الكتاب
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رياضة

متابعة الصباح الجديد:

صدم الوسط الرياضي بخبر رحيل 
النجم الساحر أحمد راضي، ومن 
أبــرز من حزنــوا رفاق الــدرب ممن 
فترة طويلة  زاملوه العبا وعاشوا 
معــه في أجــواء البطوالت.رصد 
التقريــر التالــي ردود أفعال جنوم 
الكرة العراقيــة ممن زاملوا أحمد 

راضي أثناء مسيرته.
صخــرة الدفــاع العراقيــة، وزير 
العراقي احلالي  والرياضة  الشباب 
عدنان درجال، نشــر بيانا اكتسى 
باحلــزن رغم مســاعيه بالتعاون 
مع اجلانب األردنــي لتوفير طائرة 
وفاته  قبل  الراحــل  لنقل  خاصة 
إلــى األردن لكن الريــاح أتت مبا ال 

تشتهي السفن.
وقال درجال في تغريدة له: بســم 
َُّتَها  اهلل الرحمــن الرحيم »يَــا أَي
النَّْفُس اْلُْطَمِئنَُّة ارِْجِعي إِلَى رَبِِّك 
رَاِضَيًة َمرِْضيًَّة َفادُْخلِي ِفي ِعَبادِي 
العلي  اهلل  صدق  َجنَِّتي«  وَادُْخلِي 

العظيم
وتابع: »ببالغ احلزن واألســى ننعى 
رفيق الدرب وجنم اجلماهير الغيور 
العراق أحمد  ابــن  الفذ  الرياضي 
راضي الــذي وافــاه األجل عقب 

إصابته بجائحة كورونا«.
وزاد: »ال يسعنا اليوم ونحن نؤمن 
بقضــاء اهلل وقــدره إال أن نعزي 
وجماهيرنا  شعبنا  وأبناء  أنفسنا 
ونســأل  الفقيد  وأهل  الرياضية 
اهلل العلي العظيــم أن يغفر له 
ويلهمنا  جناته  فسيح  ويسكنه 
جميعا الصبر والســلوان.. إنا هلل 

وإنا إليه راجعون«.
امــا رئيس اللجنــة األولبية رعد 

أحمد  مــع  عاش  الــذي  حمودي 
راضي مدة زمنية حافلة باإلجنازات 
وتواصل معه أثناء مرضه، قال في 
تغريدة: بسم اهلل الرحمن الرحيم 
َُّتَها النَّْفُس اْلُْطَمِئنَُّة ارِْجِعي  »يَا أَي
إِلَى رَبِِّك رَاِضَيــًة َمرِْضيًَّة َفادُْخلِي 
ِفي ِعَبــادِي وَادُْخلِي َجنَِّتي« صدق 

اهلل العلي العظيم

وتابــع: »بقلــوب اعتصرها األلم 
الصادق، وعيــون ما انفكت تدمع 
بســخاء، تلقى الوسط الرياضي 
العراقــي، وجماهيــره الوفية نبأ 
رحيل الالعب الدولي الكبير أحمد 
راضي إثر إصابته بفيروس كورونا«.
وزاد: »لقــد أخــذ الوبــاء مأخذه 
من عموم العراقيني واإلنســانية 

أجمــع ويقيناً فــإن كل من رحل 
وقلوب  بقلوبنا،  ترك غّصة كبيرة 
النجم  وذويه لكــن رحيل  أحبته 
الكبيــر أحمد راضــي أظهر مرة 
الكبيرة  احلقيقية  الساحة  أخرى 
والنبيلــة للرياضيــني في قلوب 

العراقيني«.
إذ ننعى العباً كبيراً  وواصل: »إننا 

إمنــا نعزي مبرارة فقــدان أخ طيب 
القلــب، ودود احلرف، مــرح اللقاء 
وقد خســرنا كلنا، أحمد اإلنسان 
والوقــف، فكان حزننــا بني عبق 

الذكريات وفاجعة الفقدان«.
وأردف: »نسأل اهلل، الغفرة للراحل 
الكبيــر وأن ينزله جنانه الباقيات 
وذويه  وأحبتــه  أهله  يلهــم  وأن 

جميل الصبر ونعمة النسيان، وإنا 
هلل وإنا إليه راجعون«.

رئيــس االحتاد األســبق حســني 
سعيد أكثر من زامل الراحل أحمد 
راضي وعاش معه حلظات التتويج 
باأللقــاب مع النتخــب الوطني 
وكان وراء تألقه في خط الهجوم 
غرد قائال: »وداعا أبا فيصل.. وداعاً 

أخي أحمد راضي«.
وتابع: »ببالغ احلزن واألســى نعزي 
أنفســنا بوفاة أخي أبــا فيصل.. 
وأتقــدم بأحــر عبــارات التعازي 
والواساة إلى عائلة الفقيد ألخي 
ورفيق الدرب الكابنت أحمد راضي.. 
وإلى الشــعب العراقي واألوساط 
الرياضيــة كافــة وكل محبيــه 
بجائحة  إصابتــه  جــراء  برحيله 

فيروس كورونا الستجد«.
وزاد: »أدعو  الباري عز وجل أن يتغمد 
ويلهم  بواســع رحمتــه  الرحوم 
وإنا  والسلوان..  الصبر  وذويه  أهله 

هلل وإنا إليه راجعون«.
قــدم االحتاد الدولي لكــرة القدم 
»الفيفا« تعازيه للشعب العراقي 
بعد رحيل األسطورة أحمد راضي.
ونشــر االحتاد الدولي عبر حسابه 
مبوقع »تويتــر« قال فيها: »خالص 
FIFA ألسرة  الدولي   االحتاد  تعازي 
النتخــب  أســطورة  وأصدقــاء 
العراقي أحمــد راضي الذي توفي 
اليــوم األحد عن عمــر يناهز 56 
عاما«.وتابــع: »رحــم اهلل الالعب 
الكبير وســنتذكره دائما كواحد 
من أفضل الالعبني في تاريخ كرة 

القدم«.
وكان أحمد راضي قد توفي صباح 
اليوم في العاصمــة بغداد متأثرا 
كورونا  بفيروس  إصابته  بتداعيات 

الستجد.

رفاق الدرب يرثون األسطورة نورس 
الكرة العراقية بكلمات حزينة

آلية جديدة لتحويل منح الفيفا: سنتذكر أحمد راضي كواحد من أفضل الالعبين في التاريخ
االتحادات الرياضية

إستئناف العمل في 
مشروع ملعب ذي قار 

الطلبة يظفر 
بخدمات وليد سالم

إعالم الوزارة:
اطلقــت وزارة الشــباب والرياضة، آليــة جديدة 
لتحويل البالــغ اخلاصة مبيزانيتهــا الى االحتادات 
الرياضية مباشرة بعد االتفاق مع مصرف الرشيد.

اعلن ذلــك مدير عــام الدائرة االداريــة والقانوية 
والالية في الوزارة شــاكر محمد عــودة، مبينا ان 
الهدف من هــذه اآللية تســهيل مهمة حصول 
االحتادات الرياضية على النح الالية مباشــرة وفق 

السياقات اجلديدة .
واضاف محمد ان الوزارة حريصة وفق توجيهات وزير 
الشــباب الرياضة عدنان درجال على تقدمي الدعم 
واالســناد الى االحتادات الرياضية في هذه الظروف 
الصعبة جراء تفشــي جائحة كورنا، لتتمكن من 
التواصــل والقدرة على جتاوز هــذه الصعاب حلني 

عودة احلياة الى وضعها الطبيعي.
من جهته اكد مدير عام دائرة التربية البدنية احمد 
عودة زامل ان اآللية اجلديدة ستعتمد على استالم 
البيانــات اخلاصة باالحتــادات الرياضيــة في دائرة 
التربية البدنية ليتم تدقيقها وحتويلها مباشــرة 
الى القســم الالي في الوزارة الذي سيعمل على 
حتويل البالغ الى حســاب االحتاد العني بشــكل 

مباشر.
وبني ان اغلب االحتادات اســتلمت معامالتها بعد 
تدقيقها في مدة قياســية ولم تشــهد عملية 

التدقيق اي معرقالت تذكر.

بغداد ـ الصباح الجديد:
بتوجيه من وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال، 
باشــرت شــركة ســارل اور الفرنســية بأعمال 
إكمال األعمــال التبقية لشــروع ملعب ذي قار 
ســعة ٣٠ الف متفــرج وملحقاتــه بوتيرة عمل 
تصاعدية وبجهود مكثفة على اللعب الرئيســي 
إلجنــازه بالســرعة المكنة وحســب الســيولة 
الالية واإلمكانــات التاحة على الرغم من الظرف 
الوبائي القاهر جراء انتشار جائحة فايروس كورونا 

الستجد.
وتثمن وزارة الشــباب والرياضة هــذه البادرة من 
الشــركة الفرنسية النفذة باستئناف العمل في 
ظل ظرف عدم توفر الســيولة الالية لدى الوزارة 
وانتشــار  العراق،  األزمة االقتصادية في  بســبب 
جائحــة كورونا الوبائية وإجــراءات حظر التجوال 

التي تؤخر تنفيذ الشروع.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ظفر الطلبة بخدمات العب الشرطة السابق وليد 
ســالم، لتمثيل الفريق مبنافسات الوسم القبل.

وقال الالعــب »قررت الرحيل للطلبــة الذي أبدى 
رغبته بضمي، بعد أن شــعرت أن هناك عدم رغبة 
من إدارة الشــرطة بتجديد تعاقدها معي، برغم 

الفترة الطويلة التي قضيتها بالنادي«.
وأضــاف »كنت أمتنــى أن أعتزل مــع فريقي الذي 
مثلته 9 مواسم متواصلة، لكن الظروف حكمت 
رحيلي، وأشــكر جماهير الشرطة التي ساندتني 
طيل الواســم الاضية، وأمتنى أن أوفق مع الطلبة 
الوسم القبل«.يشــار إلى أن وليد سالم توج مع 

الشرطة بلقب الدوري 3 مرات.
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مدريد ـ وكاالت:

ســحقق ريال مدريد انتصــارًا ثميًنا 
بنتيجة )2-1)، على ريال سوســيداد، 
في إطار منافســات اجلولة الـ30 من 
الليجا.وســج لريال مدريد سيرجيو 
راموس من ركلة جــزاء في الدقيقة 
50، وبنزميــا فــي الدقيقــة 70، في 
حني أحرز ميكيــل ميرينو هدف ريال 

سوسيداد في الدقيقة 83.
وبهــذا االنتصــار رفع ريــال مدريد 
رصيده إلى 65 نقطة، متصدرا بفارق 
الواجهات الباشرة مع برشلونة، في 
حني جتمد رصيد سوســيداد عند 47 
الركز السابع.وبذلك قبل  نقطة في 
الريــال هدية إشــبيلية الذي عطل 
في  سلبيا  تعادال  بعدما  برشــلونة، 

اجلولة نفسها.
وسجل اإلسباني ســيرجيو راموس، 
قائد ريال مدريــد، هدًفا في االنتصار 
على ريال سوسيداد، اول أمس ، ضمن 
لليجا.وبحســب   30 اجلولة  مباريات 
شبكة »سكواكا« لإلحصائيات، فإن 
هذا الهدف يحمــل رقم 68 لراموس 
الليجا،  فــي  تاريخ مشــاركاته  في 
متفوًقا بهدف على الهولندي رونالد 
كومان، مدافع برشــلونة الســابق، 

ليصبــح أفضل مدافع هــداف في 
تاريخ الدوري اإلسباني.

ويحتل كومان الركــز الثاني برصيد 
67 هدًفا، ويأتــي فيرناندو هييرو في 
الركز الثالث برصيد 60 هدًفا، وبيري 
في الركــز الرابع برصيــد 52 هدًفا، 
بينمــا يحتل روبرتــو كارلوس الركز 

اخلامس برصيد 46 هدًفا.
أعرب زين الدين زيــدان، الدير الفني 
باالنتصار،  سعادته  عن  مدريد،  لريال 
وقال زيــدان، خالل تصريحات نقلتها 
اإلســبانية:  »مــاركا«  صحيفــة 
»الصدارة؟ لدينا العديد من الباريات، 
ونلعب مبــاراة كل 3 أيام، والضغط 

هو نفسه دائًما«.
وأضاف: »لقد حققنــا انتصارًا جيًدا 
جًدا، لكن ال شــيء تغيــر، وال زالت 
أمامنا 8 مباريات، واحلســم سيكون 
»اللقطــات  النهاية«.وتابــع:  فــي 
اجلدلية؟ لم أشــاهد ما حدث، لكن 
صحيحة،  فينيســيوس  جزاء  ركلة 
وهدف بنزميا قانونــي كما أخبروني.. 
ال أخوض فــي اجلدل، ألن هناك حكم 
مســؤول عن القــرارات.. أريد فقط 

التفكير في االنتصار«.
ال  احلكم؟  علــى  »الضغــط  وأردف: 
أعــرف، أود التحدث عــن كرة القدم 
وما حدث في الباراة، وال أريد احلديث 

عن األشياء األخرى«.واستطرد الدرب 
الفرنســي: »ما يضايقنــي أنكم ال 
التحكيم، ونحن  تتحدثون سوى عن 
نقــدم مباريــات كبيــرة، وتظهرون 
األمــر كما لو أننا لم نفعل شــيئا.. 

ال أســتطيع التحكم مبا يثير اجلدل، 
لكننا حققنا انتصارًا مستحًقا«.

وعن تصدر الليجــا، قال: »لم نحقق 
أي شــيء حتى اآلن، رغم أننا حصدنا 
9 نقــاط )منذ عــودة النافســات)، 

وســتكون األمــور صعبــة حتــى 
النهايــة.. يجب أن نســتمر في هذا 
الطريــق، ونريد دائًمــا الزيد«.وحول 
إصابــة راموس، قال زيــدان: »ركبته 
تؤله كثيرًا، لكني أعتقد أنها مجرد 

كدمــة.. راموس أفضــل مدافع في 
مميزا  ولديه شخصية جتعله  العالم، 

عن اجلميع«.
»ســكواكا«  شــبكة  وبحســب 
لإلحصائيات، فإن زيدان بات ثاني أكثر 
ريال  مع  لالنتصــارات  حتقيًقا  مدرب 
مدريد في تاريخ الليجا.وأشــارت إلى 
أنه وصل للفوز رقم 134 مع اليرجني، 
متفوًقا على مدربه الســابق حينما 
كان العبا، فيســنتي ديل بوســكي، 
الذي حقق 133 انتصارا.وأوضحت أن 
ميجيل مونيوز يتصــدر قائمة أكثر 
مدربي الريال حتقيًقا لالنتصارات في 

الليجا برصيد 357 فوزا.
إلى ذلــك، أبدى إميانويل أجلواســيل، 
لريال سوســييداد،  الفنــي  الديــر 
ريال مدريد  يد  أسفه للخسارة على 
في ختام اجلولة الـــ30 لليجا، وهي 
النتيجة التي قــد تؤثر على حظوظ 
فريقه في النافسة على أحد القاعد 
الوســم  األبطال في  لدوري  الؤهلة 

القبل.
وقال أجلواســيل في تصريحات بعد 
اللقاء الذي أقيم على ملعب )أنويتا) 
أداء احلكــم ألنها مواقف  أقيم  »لن 
وقرارات صعبة. ال أشعر بالغضب من 
أن  التحكيمية، ألنني يجب  القرارات 
أنشغل أكثر بأداء فريقي، وباستعادة 

أســلوب لعبنا الذي ظهرنا به اليوم، 
والذي جعلنا ندا قويا أمام التصدر«.

ولم يتفق مدرب الفريق الباسكي مع 
تصريحات نظيره في الفريق اللكي، 
الفرنسي زين الدين زيدان، والتي أعلن 
خاللها عن اســتحقاق فريقه للفوز، 
حيث قال إنه يحتــرم ما قاله الدرب 
الفرنســي، ولكنه أكد أن فريقه لم 
يســتحق اخلســارة في كل األحوال.
ألننا  متألــون  »الالعبــون  وأوضــح 
خســرنا اللقاء، وأشعر بأننا لم نكن 
نســتحق هذه النتيجة. االنتصارات 
ســتأتي بهذا الستوى الذي قدمناه، 
ليس لدي شك، وأمتنى أن يتحقق هذا 

في اجلولة القبلة«.
بانخفاض  عاما  الـــ48  صاحب  وأقر 
مســتوى الفريــق منذ العــودة من 
التوقــف اإلجبــاري قرابة 3 أشــهر 
بســبب جائحة كورونــا، إال أنه أكد 
رضــاه التام عــن األداء أمام متصدر 

الليجا اجلديد.
يذكر أن ريال سوسييداد واصل بهذه 
النقاط  إهدار  مسلســل  اخلســارة 
التوقف )خســارتني  منذ العودة من 
وتعــادل)، ليظل في الركز الســابع 
برصيد 47 نقطة، ليبتعد عن القاعد 
بفارق  ليج«  لـ«التشامبيونز  الؤهلة 

5 نقاط قبل 8 جوالت على النهاية.

ريال مدريد يقبل الهدية ويخطف صدارة الليجا
راموس ينتزع تاج أسطورة برشلونة

فرحة العبي ريال مدريد

 8:00 مساًء

 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

ليستر سيتي ـ برايتون

برشلونة ـ بيلباو 

الدوري اإلنجليزي 

الدوري اإلسباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
زار وزيــر الشــباب والرياضة عدنان 
درجــال، قاعــة الشــعب الغلقة 
لاللعاب الرياضيــة ومراكز الوهبة 
الرياضية )كرة الطاولة واجلمناستك 
والبارزة) في الدينة الشــبابية قرب 
ملعب الشــعب الدولــي، لالطالع 
على البنــى التحتية، ووضع خطة 
بعد  الرياضية  االنشــطة  إلعــادة 

احلصول على موافقة خلية األزمة.
والتقى الســيد الوزير خالل الزيارة 
رؤســاء احتادات كرة السلة حسني 
العميــدي واجلمناســتك اياد جنف 
والبارزة زياد حســن وامني سر احتاد 
كرة الطاولة عباس وحيد، واستمع 
منهم لشــرح عن العوقــات التي 
تواجه عملهم، والســبل الكفيلة 
بعد  الرياضية  االنشــطة  العــادة 
احلصــول علــى موافقــة خليــة 

االعتبار جميع  بنظر  واألخذ  األزمة، 
اإلجراءات االحترازية واجبة االتباع.

اجلهات  الوزيــر  الســيد  وجه  كما 
الــوزارة بضرورة  العالقــة في  ذات 
تأهيــل القاعــة اخملصصــة الحتاد 

كل  توفير  عن  فضالً  اجلمناســتك 
الستلزمات اخلاصة ببقية االحتادات 
الرياضيــة والعمل الشــترك على 
توسيع قاعدة اللعبة لكل احتاد في 

مختلف محافظات العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد :
الكلفة  الؤقتــة  الهيئــة  قــّررت 
االحتاد  باإلشراف على طبيعة عمل 
العراقــي لكــرة القدم اســتبعاد 
الالعبني الدوليني ضرغام اسماعيل 
وعالء مهاوي مــن صفوف النتخب 
العراقي، بعد ظهورهما في مقطع 
فيديــو غنائي يخالــف التعليمات 
خطر  من  ويقلل  الصحية  الوقائية 

تفشي فيروس كورونا الستجد.
بيان  فــي  الؤقتة  الهيئــة  وذكرت 
الؤقتة  الهيئة  »اطلعــت  صحفي 
وسائل  في  النتشــر  الفيديو  على 
لالعبــي  االجتماعــي  التواصــل 
وعالء  اســماعيل  ضرغام  النتخب 
تعليمات  يخالــف  والــذي  مهاوي 

خليــة األزمة الصحية مبــا يتعلق 
باحلجر النزلي وعدم االختالط، فضالً 
عن التقليل واالستهزاء من خطورة 
الوباء اخلطير الــذي يهدد العالم«. 
وأضاف البيان »تقرر بعد التشاور مع 
الدير الفني للمنتخب )السلوفيني 
ابعــاد  كاتانيتــش  ستريتشــكو) 
وعالء  اســماعيل  ضرغام  الالعبني 
وفرض  النتخب  من صفوف  مهاوي 
عقوبة مالية قدرهــا مليوني دينار 
عراقي )ما يعادل الف وســبعمائة 
وســيتم  العــب  علــى كل  دوالر) 
اســتثمار البلــغ لدعــم العوائل 

التضررة من جائحة كورونا«.
وانتشــر اجلمعــة علــى مواقــع 
مقطــع  االجتماعــي  التواصــل 

فيديو غنائي جماعي يشــارك فيه 
وعالء  اســماعيل  ضرغام  الالعبان 
تستخف  اغنية  فيه  يؤديان  مهاوي 
وتستهزئ من خطوة تفشي فيروس 
كورونا يصفــون فيه التخوفني من 

الوباء )الناس اجملنونة).
وأهاب بيــان الهيئة الؤقتة بالعبي 
أن »يكونوا خير  العراقــي  النتخب 
قدوة ومثال للمجتمع وأن يسهموا 
في التوعية واالرشاد من خطر هذا 
الفيروس اللعني«، مشيراً في الوقت 
عينه إلى حادثة وفــاة الدرب علي 
هادي متأثراً بفيروس كورونا وكذلك 
احلالة الصحية غير الستقرة لنجم 
النتخــب العراقي الســابق أحمد 

راضي بسبب اصابته بالفيروس.

متابعة الصباح الجديد:
فيفي  الصريــة،  الفنانة  نشــرت 
عبــده، صــورة للنجــم الدولــي 
العراقي السابق احمد راضي، بعد 
وفاته االحد.وتوفي راضي ، بســبب 

مضاعفات اصابته بفيروس كورونا 
»كوفيد 19«.

الرسمي  حســابها  قصص  وعلى 
في انســتغرام نشرت فيفي صورة 
لراضي، كتــب عليها »وداعا نورس 

اســيا.. ابا هيا في ذمة اهلل«.ورحل 
راضي عن عمر ناهز 56 عاماً، بعدما 
استطاع ان يخلد اسمه في مساء 
الكــرة العراقيــة ليلقــب بالعب 

»القرن العشرين« في العراق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن مجلــس إدارة الكرخ العراقي، 
تغيير تسمية ملعب النادي، ليحمل 
اســم النجم الراحل أحمد راضي.

وتوفي أســطورة الكــرة العراقية، 
أحمد راضي، األحد، في مستشفى 
النعمان، بعد صراع مرير مع فيروس 

كورونا الستجد.

وقال شــرار حيدر، رئيس الكرخ، في 
تصريحات صحفية، إن اإلدارة قررت 
الكائن في  النادي  تســمية ملعب 
بغداد،  بالعاصمة  النصــور  مدينة 
باسم النجم الكروي الراحل أحمد 
اللعب  اسم  »تغيير  راضي.وأضاف: 
أقل ما تقدمــه إدارة الكرخ للنجم 
الذي قــدم الكثير لألصفر  الكبير، 

في رحلته كالعب وتوج معه بلقب 
الدوري ألكثر مــن مرة وحصل على 
لقب دوري أبطــال العرب 3 مرات«.
باســمه  اللعــب  »تســمية  وأمت: 
)راضي) ستكون جزءا من الوفاء له«.

يشــار إلى أن أحمد راضي، ســبق 
ومّثل نــادي الكرخ فــي الفترة بني 

عامي 1984 و1990.

درجال يزور قاعة الشعب المغلقة 
ومراكز الموهبة الرياضية

ابعاد اسماعيل ومهاوي 
عن منتخب اسود الرافدين 

فيفي عبده: وداعًا نورس آسيا
الكرخ يطلق اسم أحمد راضي على ملعبه 

درجال يواصل جوالته التفقدية



ذكر املمثل املصري يوسف 
الشــريف ان فكرة تقدمي 
ثاني من مسلســل  جزء 
"النهاية" قائمة ولكن لن 
يعرض في شــهر رمضان 
أن صنــاع  2021، حيــث 
العمل فتحوا اجملال لتقدمي 
دون حســم  ثاٍن من  جزء 
األمر بأنه ســيكون العام 
املقبل أو قد يجري تأجيله 
يعمل  وبــدوره  آخر.  لعام 
يوســف الشــريف على  
تلقي أفكار مسلســات 
جديــدة مــن أجل خوض 
السباق الرمضاني املقبل، 
مسلسل  أن  ذكره  اجلدير 
"النهاية" فكرة يوســف 
عمرو  وتأليف  الشــريف 

ســمير عاطــف وإخراج 
ياســر ســامي بطولــة 
يوســف الشريف، وعمرو 
وســهر  اجلليــل،  عبــد 
السباعي،  وناهد  الصايغ، 
وضيوف الشرف اياد نصار، 
ومحمود  بدر،  وسوســن 
وأحمــد  املغنــي،  عبــد 
الشــناوي  وعمر  مجدي، 

وآخرين.

مضــى على فــوز الفنان 
محمــد  الفلســطيني 
اراب  برنامج  عســاف في 
في  ســنوات  سبع  ايدول 
مثل هــذا اليوم وهو الذي 
غير حياتــه ليصبح فنان 
لقب  عليه  يطلــق  عربي 
محبوب العــرب. واحتفل 
وعلق:  ومحبوه  عســاف 
"ســبع ســنني مــرت... 
التجربة األصعب و اخمليفة 
بالوقت نفسه.  و اجلميلة 
طعمها  دائمــا  البدايات 
مختلف. لكل الناس اللي 
وقفت معــي من وقتها و 
حلد االن، من جمهور و من 
فنانــني و من قناة عريقة. 

اشكركم و بحبكم.
قد  كان  عســاف  محمد 
السنوات  هذه  خال  قدم 
االعمــال  مــن  العديــد 
علي  ابرزهــا  الناجحــة 
خالي  مكانك  الكوفيــة 
واحلان  كلمــات  من  وهي 
بــروح  ولويــن  عراقيــة 

وغيرها.

الســورية  املمثلة  عبرت 
روعة ياســني عن حزنها 
ووالدها  األب  عيد  لقدوم 
بعيد عنهــا بعد أن فارق 
احلياة قبل عدة ســنوات. 
وقالــت فــي لقــاء مع 
احــد املواقــع الفنية: ال 
األب،  مــن  أعظم  يوجد 
من  قطعــة  كان  فقــد 
الهــواء  وكان  روحــي، 
الذي أتنفســه، وبرحيله 
فقــدت روحــي كلهــا. 
وأضافــت: اشــتقت له 
كثيراً وأعرف أنه لن يعود، 
وأمتنــى لــو أراه للحظة 
واحدة فقط أقّبل رأســه 
وختمت:  وقدمــاه.  ويداه 

إذا كانــت األمومــة هي 
احلنان.. فاألبوة هي األمان، 
والكون على اتســاعه ال 
يضاهي أبداً ســعة قلب 
أبي. درامياً، تستعد روعة 
في  املشاركة  إلى  ياسني 
القبة"  "حارة  مسلسل 
من تأليف أسامة كوكش 

وإخراج رشا شربتجي.

يوسف الشريف

روعة ياسين

محمد عساف

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

مــا املصير الذي انحــدرت اليه النســخة العراقية من 
"العدالة االنتقالية" اال نتيجة طبيعية لم تشذ عن حال 
مختلف امللفات العويصة التي تلقفتها القوى والكتل 
واملصالح املتناهشة على اســاب الغنيمة االزلية، فا 
اجلاد واملتجحفلني معه من مرتكبي ابشــع االنتهاكات 
زمــن النظام املباد، قد وضع حتت تصرف ســلطة قضاء 
مستقل وشــجاع )لم نتعرف عليه حتى هذه اللحظة( 
أو مــا يعرف بـ "جلان احلقيقة" كي يعيد ترميم ما تبقى 
له من آدمية ووجــدان. وال الضحية متكن من التحرر من 
أوزار تلــك احلقبة من العبوديــة واالذالل و "املظلومية" 
وما يرافق ذلك من تصرفات وردود افعال انتقامية تتنافر 
وما تتطلبــه املرحلة اجلديدة. لذلك حــل ما حل بذلك 
الكم الهائل من مؤسســات وجلان املساءلة واالجتثاث 
واملصاحلة وغير ذلك من هيئات العدالة االنتقالية، والتي 
فرطت بــروح ومعنى الواجب الذي وجدت من أجله، بعد 
ان حتولت غالبيتها الى باب من ابواب االرتزاق والفســاد، 

بفعل هيمنة غيان الكتل املتنفذة عليها.
ان مفهوم العدالة االنتقالية ليس بدعة كما يســعى 
البعــض للترويج لــه، فهــو منظومة مــن القوانني 
والتشــريعات واخلطوات والتدابير التــي تتخذ من اجل 
معاجلة مــا خلفته احلقب التوتاليتاريــة من انتهاكات 
جسيمة حلقوق االنســان، ومن دونها ال ميكن التأسيس 
ملناخات الثقــة وحتقيــق املصاحلة الوطنيــة، وان هذا 
املفهوم يضع الضحايا وكرامتهم على رأس أولوياته. انه 
في نهاية املطاف ليس ابتكار محلي جاءت به جتربة عراق 
ما بعد زوال النظام املباد، فهو معتمد من قبل العشرات 
من البلدان التــي عرفت مثل هــذه االنتهاكات حلقوق 
االنسان وكرامته، لكن النسخة العراقية منه مسخت 
بهذا الشكل الذي عرفناه، ليس لعيب في هذا املفهوم 
القيمي والقانوني اجملرب؛ بل لنوع القوى واالصطفافات 
التي تعهــدت للقيام مبثل هذه املهمــة االنتقالية. في 
البلدان التي وصلت لسن التكليف احلضاري، مت التعاطي 
ومتطلبات مرحلة العدالة االنتقالية بوعي وشــجاعة 
ومسؤولية عالية، وقد تصدر تلك النشاطات العمل في 
سبيل ترميم اخلراب القيمي واالخاقي وما خلفته حقب 
الذل والعبودية من حطام البشــر والقيم، لذلك وضعوا 
نصــب اعينهم مهمة تخليد ذكرى الضحايا وتشــريع 
اشــد القوانني جتاه اية محاولة تتعاطف أو تتواطئ مع 

جرائم املاضي.
بعــد أكثر من ســبعة عشــر عاماً على مــا جرى من 
"رعبلــة للعدالة االنتقالية" ما الــذي ميكن فهمه من 
املشــهد الراهن، والذي تتصدره حملة مضادة لتشويه 
ســمعة الضحايا وتلطيــف ما ارتكبــه جاديهم من 
انتهاكات واهــوال؛ غير اننا قد اهدينــا اجملتمع الدولي 
واملهتمني بحقوق وكرامة عيال اهلل، احد أكثر التجارب 
بؤســاً وقبحاً وتنافــراً وروح هذا املفهــوم والذي ادركه 
التوحيدي قبل أكثر من الف عام "االنسان أشكل عليه 
االنسان". ان تختزل املقاصد النهائية للعدالة االنتقالية 
بالتعويضات املادية للضحايا التي حددتها التشريعات، 
ليتم االســتفراد بهــم عبر حمات ممنهجــة ومتقنة 
لتسقيطهم اخاقيا ومعنوياً، كما يحصل في نسختنا 
احمللية منها؛ امنا تكشــف عن فضائح من العيار الثقيل 
ملــن يهتم فعاً بحال واحوال هذه املضارب املســتباحة 
منذ زمن بعيــد. ان تفضي كل هــذه الفزعات واللجان 
والهيئــات واملهرجانات الصاخبــة والدقات القضائية 
املتناغمــة وايقاعات املصاحلة الوطنيــة وغير ذلك من 
االســتعراضات، الى ما انحدرنا اليه من تشرذم وفزعات 
مســعورة لنهش بعضنا للبعض اآلخــر؛ فان ذلك كله 
ال عاقة له مبا اهدتنــا اياه االقدار من مفاهيم حضارية 
راقيــة، بل مبا شــخصه مظفر النــواب "ان الواحد منا 

يحمل في الداخل ضده"..

ومضــة

رعبلة العدالة االنتقالية
احالم يوسف

في داخــل كل منا طفــل، كان لقن 
بعدة افكار مبنية على جتارب وعادات 
واعراف وتقاليــد مجتمعية، وهذا ما 
حسب  بعد،  فيما  شخصيتنا  شكل 
اهــواء وافكار اخرين، ســواء االهل او 
اجملتمــع، ومبــرور الوقــت ابتعدنا عن 
انفســنا وحتولنا الى شخص اخر من 

دون ان نعي ذلك.
كيــف لنــا العــودة الــى داخلنــا 
واكتشــافه؟ يقول الطبيب النفسي 
ايهــاب الزبيــدي ان اخلطــوة االولى 
باالتصال  تتمثل  انفسنا،  الى  للعودة 
مع الطفل داخلنا، لنتعلم منه افكارا 

عدة لم ندرك اهميتها وقتذاك.
وتابــع: االطفال عــادة ال يهتمون مبا 
يفكر به االخــرون، وال يعيرون اهمية 
لنصائح االهل وحتذيراتهم ويتصرفون 
على ســجيتهم باملطلق، ال ينافقون 
وال يعلنون غير ما يضمرون كي تتاءم 
افكارهــم وتصرفاتهــم مــع افكار 
واعراف اجملتمع، فهم احرار لذلك فهم 
مشاحناتهم  في  حتى  سعداء  غالبا 
مــع اقرانهم. هم ال يعيــرون اهمية 
النتقاد احد وهم يلعبون في الشــارع 
النهم  تافهة،  يتخاصمون ألسباب  او 
يعيشــون كما هــم وكمــا يريدون. 
االتصال بالطفل الداخلي يســاعدنا 
علــى التحرر من بعــض القيود التي 
لرغبات  ارضــاء  بها  انفســنا  كبلنا 

غيرنا.
يقــول الزبيدي ان االفكار الســلبية 
التي تدور في اذهاننــا ميكن ان تدفع 
واقعنا للتبلور معها، واضاف: لنجلس 
مع انفسنا صباحا لدقائق معدودات، 
لنفكــر بيومنا اجلديــد، والذي ميكن 
ان يحمــل لنا اخبــارا واحداثا جديدة 

وجميلة،

ومن احملتمل أن يكون لدينا الكثير من 
اتخذناها  التي  الاواعيــة  املعتقدات 
على مر الســنني من أشخاص آخرين 
دون تفكير، وكنا نعتقد أنها مناسبة 

لشخصياتنا.
لكن ميكن لتلك املعتقدات أن تصبح 
أكثر وعًيــا إذا توصلت إليها بناًء على 
عن  باالبتعاد  وقمــت  أنــت،  أفكارك 
لك  ما سيسمح  القدمية،  املعتقدات 

بالكشف عن طبيعتك احلقيقية.
كيف لــكل هــذا ان يســاعدنا بان 

نتواصل اكثر مع انفسنا؟

- "النــه يســاعدنا بالتوافــق مــع 
طبيعتنا وحقيقتنــا ونتجاوز به كل 
امناط التفكيــر واملعتقدات التي لُقنا 
بها بطرق مباشــرة وغير مباشــرة، 
ووجهت ســلوكياتنا حســب اهواء 
غيرنا.  نحــن في كثير مــن االحيان 
واخص  احلقيقية،  شخصياتنا  نقمع 
بهذا النســاء، فاملرأة عادة تخشــى 
التصرف على طبيعتها في كل مكان 
تتواجد به ســوى بيت اهلها، تخاف 
االنتقاد، تخاف رســم صورة لها غير 

حقيقية، تخاف التهم اجلاهزة.

وتابع: اغلبنا وضع شخصيته احلقيقية 
داخل دائرة مغلقة، نسيناها وجتاهلناها 
وخفنا منها، علينــا ان نعيد التفكير 
ونرتبــه كي نســتعيدها مــرة ثانية، 
ونهتم بها كما يجب. يجب ان ال جنعل 
اراء االخريــن بنــا ساســل نقيد بها 
انفسنا ونقمعها، فكنا نؤمن بان ارضاء 
كل الناس غاية ال تدرك، فلماذا نسعى 
لتحقيق املســتحيل؟ استعادة حريتنا 
التي كنا ننعم بها في طفولتنا بداية 
طريقنــا لتحقيق ما نريــد ولتحقيق 

سعادتنا املنشودة.

الصباح الجديد - وكاالت:
دميني،  أندريــه  للبروفيســور  وفقا 
رئيس اجلمعية الروســية للصحة 
العامة، هناك وســائل عديدة في 
الوقت احلاضر تســاعد على عاج 
اإلدمان علــى التدخني. ولكن هناك 
وســائل أخرى متوفــرة وال يحتاج 
الصيدليات.  من  لشــرائها  املدمن 
هي مياه الشرب النقية االعتيادية.

ويشــير البروفيســور، إلى أن كل 
من قــرر التخلي عن التدخني عليه 
شــرب كمية أكبر مــن املاء، حيث 
سيســاعد املــاء على طــرد املواد 
املاء  وقارورة  اجلســم،  من  السامة 
التــي يحملهــا الشــخص بيده، 
البديل".  "العاج  مبنزلة  ســتكون 
وقال "قارورة املاء في اليد تشــغل 

الشخص املدخن. 
التدخني،  ألن 

ء  ا جر إ

عملــي 
يشــغل 

 . ين ليد ا

لذلك فإن رشفة املاء ميكن إلى حد 
ما ان حتل محل ذلك".

املاء  أن يســاعد  وأضــاف، ميكــن 
األشــخاص الذيــن أقلعــوا عــن 
التدخني، في التخلص من الصداع 
الذي يعانون منه، ويقول "يشــكو 
الكثيــرون مــن الصــداع وبصورة 
خاصة فــي األســابيع األولى بعد 
إقاعهم عن التدخني، وذلك بسبب 
النيكوتني في اجلسم.  عدم كفاية 
وكميــة إضافية من املاء تســمح 

بالتخلص من الصداع".
ويؤكد الطبيب، على أن املاء يساعد 
من ال يرغب بزيادة وزنه بعد اإلقاع 
عن التدخني، ويقول، "يفيد املاء في 
هذه احلالة أيضا. ألنه يسرع عملية 

التمثيل الغذائي في اجلسم.

وسيلة مساعدة وبسيطة لإلقالع عن التدخين

اجمل السعادات ان تستثمر الطفل الذي في داخلك

النجمــة  تقتــرب 
بيونسيه  العاملية 
من توقيع صفقة 
ضخمــة بقيمة 
دوالر  مليون   100
مع شركة ديزني 
ثاثة  للعمل في 
جديدة،  مشاريع 
املوسيقى  أحدها 
لفيلم  التصويريــة 
والــذي   Black Panther 2
سيصدر في عام 2021، إضافة إلى مشروعني 

إضافيني.
ووفًقا لصحيفــة "ذا صن" البريطانية، 
عملت بيونسيه على عدد من املشاريع 

مع ديزني، مبا في ذلك األداء الصوتي لشخصية 
"ناال" في اإلصدار اجلديد من "امللك االســد"، 
وكجزء من الصفقة، حتاول ديزني أيًضا العمل 
مع بيونســيه في بعــض األفــام الوثائقية 

.Disney Plus اجلديدة املقبلة لشبكة
واحتفلت النجمة العاملية بيونســيه بعيد " 
Juneteenth " علــى طريقتهــا اخلاصة ، فقد 
اطلقــت أغنية جديدة عبــر يوتيوب، وحملت 
األغنية اجلديدة عنوان "موكب اســود" بهدف 

مناهضة العنصرية ضود السود.
ونشــرت بيونســيه مقطع مــن األغنية عبر 
التواصل  صفحتها اخلاصة على أحــد مواقع 
االجتماعي ترويجاً لألغنية، وهدفها دعم عدد 
من الشركات اململوكة للسود و ذلك بالتزامن 
مع عطلــة نهاية األســبوع، حســب موقع 

"غاست غيرد".

تعاون جديد بين 
بيونسيه وديزني

الصباح الجديد- وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
أزاحت شــركة مــازدا الســتار عن 
 BT-50 امنوذجها اجلديد من سيارات
الذي ســتنافس من خاله أحدث 
ســيارات البيك آب اليابانية التي 

تنتجها نيسان وتويوتا.
وتأتي ســيارات مازدا اجلديدة مبظهر 
 BT-50 مختلــف كليا عن منــاذج
التي طرحت العام الفائت، وبهيكل 
أكثر انسيابية ومدروس بشكل أفضل على 

وفق معايير اإليروديناميكية.
وبنيت هــذه املركبات على منصات متينة مت 
اختبارها في العديد من ســيارات البيك آب 
مثــل Isuzu D-Max، وجاءت بطول خمســة 
أمتار و28 ســنتيمترا،  وبعرض 179 ســم، 
أما املسافة بني محوري العجات فيها 

فأصبحت 312 سم.
ومتيزت واجهتها األمامية بشبك 
عريــض مزين بخطــوط بارزة 
ومبصابيح  بالكــروم،  مطلية 
شــبيهة بتلك املوجودة في 

ســيارات zoom 6 احلديثة، أمــا مصابيح الضباب 
فيها فتوضع بشكل عمودي مميز على طرفي ممتص 

الصدمات.
وتكتسب هذه الســيارات قوتها في اجتياز أصعب 
الطرق من محرك ديزل توربيني بســعة ثاثة ليترات 
وعزم 190 حصانا، يعمل مع علب سرعة ميكانيكية 

أو أوتوماتيكية من نوع Aisin بست مراحل.
ومن املفترض أن تطلق مازدا نســخا أكثر اقتصادية 
من هذه الســيارات، ستزودها مبحركات ديزل بسعة 

1.9 ليتر بعزم 150 حصانا.

 الصباح الجديد - وكاالت:
جنــح مجموعة من العلماء في ابتكار نوع جديد من 
األقنعة الواقية أو الكمامات التي ميكن تســتعمل 
ألكثر من مرة، كما أنها قادرة على تعقيم نفســها 

ذاتيا بشاحن الهاتف.
وبحسب ما ذكرته تقارير علمية، فإن هذه الكمامة 
ميكن استعمالها أكثر من مرة، كما أن لديها القدرة 
على قتل فيروس كورونا عن طريق احلرارة العالية، اذ 
تقوم بســحب الطاقة من خال شاحن الهاتف، ثم 

تقوم بنقلها إلى نسيج الكمامة.
وأشــارت العلماء إلى أن عملية تطهير 
وتعقيمهــا مــن املمكن أن تســتغرق 

30 دقيقــة، حيث يجب على  حوالي 
مســتخدمها وقتها عدم ارتدائها أو 

استعمالها خال عملية الشحن.
وحتتوي علــى منفذ USB يتصل مبصدر 

طاقة، مثل شاحن الهاتف احملمول، والذي 
يقوم بتســخني طبقــة داخلية مــن ألياف 
الكربــون تصل إلــى 70 درجــة مئوية، وهي 

مرتفعة مبا فيه الكفاية لقتل الفيروسات.
وفي ســياق آخر، فقد حــذرت تقارير 

طبية من تعقيم الكمامات الطبية 
أو املعقمات  باســتخدام الكحول 
من أجل إعادة اســتخدامها أكثر 

من مرة.
رش  فإن  التقارير،  لهــذه  ووفقاً 
الكمامــة بالكحول أو املعقم 
الطبقتني  تــآكل  إلــى  يؤدي 
منهــا،  واألخيــرة  األولــى 
ويجعلهــا متهالكــة، كما 
في  فعاليتها  يفقدهــا  أنه 
رذاذ قد يحمل  أي  توصيــل 

العدوى.

مازدا تعلن عن انموذج 
BT-50 2021 من

ابتكار كمامة تعقم
 نفسها ذاتيًا بشاحن الهاتف

الصباح الجديد - وكاالت:
تظهــر لقطات غريبة مصــورة مت التقاطها  
في الهند وفيديوهات حلظة ممارســة أشباح  
للتمارين في صالة ألعاب رياضية في الهواء 
الطلق ، ما ترك ضباط الشرطة في حيرة من 

أمرهم.
و يقف ثاثة ضباط حول قطعتني من معدات 
الصالة الرياضية، والتي تبدأ فجأة في العمل 
من تلقاء نفسها من دون وجود أشخاص لبدء 

تشغيلها للعمل.
وأعــرب الضباط عن دهشــتهم الكبيرة مما 
يحدث، وقاما بالتقــاط الصور والفيديوهات 
في حديقة كانشــيرام، في مدينة جانسي 

بوالية أوتار براديش شمال الهند خال الليل.
قــام املتحــدث باســم الشــرطة راهــول 
سريفاستاف مبشــاركة املقطع اخمليف الذي 

متت مشــاهدته 185 ألف مرة على 
تويتــر، وأضاف معلقاً:  التدوين  موقع 

"شبح اللياقة اخلارق؟".
ووفقــاً لصحيفــة "ميرور"، انقســم 
املعلقــني على الفيديــو فالبعض وجد 
أن األمــر مضحك، بينمــا أكد البعض 
أن الصالــة الرياضية التــي تظهر في 
الفيديــو تخضع فعاً لســيطرة قوى 
خارقــة، قال أحــد األشــخاص مغرداً: 
"أنا عادة ال أؤمن باألشــباح ، لكن هذا 
الفيديــو حلديقة في دلهــي وأنا فعا 

أخاف منها."
بينما علق آخر على الفيديو قائاً: "صدق 
أو ال تصــدق، لكن األشــباح بــدأوا في 
ممارسة التمارين الرياضية"، ومع ذلك ، لم 

يقتنع اجلميع.

أشباح تسيطر على صالة 
رياضية في الهند 
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