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رياضة

قسم اإلعالم واالتصال الحكومي

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، إن الوزارة اتفقت مع وزارة 
الثقافة والســياحة واآلثار على 
لفقيدي  تذكاريني  نصبني  اقامة 
راضي  احمــد  العراقية  الكــرة 
وافتهما  اللذيــن  هــادي  وعلي 
املنية جــراء اصابتهما بجائحة 

كورونا.
وبني الســيد الوزير انه ســيتم 
التنســيق مع اجلهــات اخملتصة 
الختيــار املوقع الذي يتناســب 
ومكانتهما واجنازات كل منهما.
وكان وزير الشباب والرياضة وجه 
دوائر الوزارة بإعالن احلداد الرسمي 
ملدة ثالثة أيــام ترحما على وفاة 
احمد  العراقيــة  الكــرة  جنــم 
راضــي عقب اصابتــه بجائحة 
كورونــا، كمــا وجه بتســمية 
عدد من مالعــب وقاعات الوزارة 
بأســماء املتوفني من الشــباب 
وافتهــم  الذيــن  والرياضيــني 
املنية جــراء الفايــروس القاتل، 
فضــالً عن طباعة صــور كبيرة 
احمد  العراقية  الكرة  لـ فقيدي 
راضي وعلي هادي والتنسيق مع 
اجلهــات ذات العالقــة لتثبيتها 
بأماكن محددة في جانبي الكرخ 

والرصافة تخليداً لذكراهما.
كما، أعلن وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجــال، انه اتفق مع وزارة 
طابع  إصــدار  على  االتصــاالت 
يخلد اسم فقيد الكرة العراقية 

احمد راضي.
وقال الســيد الوزيــر أن الطابع 
الذي ســيتم إصداره ســيحمل 
صــورة الكابــن احمــد راضي 
الذي توفي اثــر اصابته بجائحة 
فايروس كورونا املســتجد، وياتي 
رفع  الذي  الفقيد  استذكارالروح 
اســم العراق عاليا فــي احملافل 
العديدمــن  وحقــق  الدوليــة، 

االجنازات خليجيا وعربيا وآسيويا، 
كما أنــه الالعــب الوحيد الذي 
أحــرز هدفا في شــباك بلجيكا 
فــي نهائيــات كأس العالم في 
املكسيك 1986.واوضح ان الوزارة 
لن تألوا جهــدا إال ووضعته في 
والشــباب،وان  الرياضيني  خدمة 
الظــروف الصعبة التــي مير بها 
العــراق لــن تكــون إال محطة 
لإلبداع وتقدمي الدعم واالســناد 

لهذين القطاعني املهمني.
مــن جانــب اخــر، التقــى وزير 

درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب 
محافــظ بابــل حســن املنديل 
ومسؤولي الدوائر اخلدمية ومدير 
ومديرشرطة  والرياضة  الشباب 
بابل في مقر احملافظة لبحث الية 
دعم الشــباب في اجملاالت كافة، 
واشــراكهم بانشطة وفعاليات 
الوزارة دون انقطــاع على الرغم 
حولت  كوروناالتي  جائحــة  من 
التواصل الشــبابي إلى التواصل 
اللقاء  شــمل  كمــا  الرقمــي 
بابل  ملعب  إجناز  التباحثبشــأن 

االوملبــي واملنشــآت الرياضيــة 
االخــرى وواقــع االنديةومراكــز 

املوهبة الرياضية .
وتطــرق الوزير درجــال الى اهم 
املشاكل التي يعاني منها قطاع 
واخملدرات  ومنهاالبطالة  الشباب 
والتعليــم واالميــة والتطــرف 
اليان  مشــيرا  الفكري  واالرهاب 
مشتركة  التضامنية  املسؤولية 
الــوزارة واحلكومة احمللية  ما بني 
املدنية  واملؤسسات  للمحافظة 
واإلعالم بــال اســتثناء من اجل 

احضان  الــى  الشــباب  اعــادة 
الوطن واحتوائهم بطريقة مثلى 
وهو  بالنفس،  الثقة  واكسابهم 
ما نحن بصدد مناقشته والعمل 
عليه في محافظة بابل ونتمنى 
الرياضية  الشــخصيات  إشراك 
املعروفــة هنا من أجل كســب 

الشباب.
وفيما يتعلق باملشاريع الشبابية 
اعرب  احملافظــة  في  الرياضيــة 
درجال عن أملهفــي جتاوز االزمة 
ومعهــا  ســريعا  االقتصاديــة 

لتعود  كورونــا  خطــر  انتهــاء 
احلياةالى طبيعتهــا مع ان وزارة 
الراعية  والرياضة اجلهة  الشباب 
واملســؤولة عنتنفيذ املنشــآت 
تتعامــل مبوضوعية  الرياضيــة 
مع ملف املنشــآت حتى في ظل 
هذه االزمة و مللعب بابل االوملبي 
اهميــة خاصــة مبا يــوازي ثقل 

احملافظةجماهيريا ورياضيا .
العالقات  جسور  مد  على  وشدد 
فيه  ملا  احملافظة  مع  املشــتركة 
خدمة شــبابنا فيجميع اجملاالت 
وباقصى  والرياضية  الشــبابية 
والتعــاون  التفاهــم  درجــات 
الــوزارة  ان  منوهــا  املشــترك، 
ستلغي جميع االستثمارات التي 
على  والعمل  الطمــوح  تلبي  ال 
تعزيز االخرى املناســبة واملهمة 
لشــباب بابل ، فضال عن ضرورة 
تأسيس نادي تخصصي للشابات 
االمر الذي يعزز تطور االنشــطة 

الرياضية والشبابية للنساء .
حســن  بابل  محافــظ  وثمــن 
منديل، الــروح الرياضية العالية 
واحلرص الذي أبــداه الوزير درجال 
تكن  بابل  ان جماهيــر  مؤكــدا 
واالحترام  التقديــر  كل  للوزيــر 
نفوســهم  في  اخلاصة  ملكانته 
ونحن فــي احملافظة نعد الكابن 
عدنان درجال احد ابناء بابل وعلى 
اســتعداد دائم للتعاون وحتقيق 
خلدمــة  املشــتركة  االهــداف 
املشاريع  في  شــبابنا الســيما 
الشــبابية الطموحة التي تؤمن 
من  وترفع  مســتقبلهم  لهــم 
إمكانياتهم ومواهبهم، موضحا 
بــروح  ســتعمل  احملافظــة  ان 
التعاون واحلرص مع وزارة الشباب 
واملنشــآت  املالعب  اكمال  الجل 
الرياضيــة فياحملافظة.ورافق وزير 
الى  زيارته  والرياضة في  الشباب 
بابــل مدير عام شــؤون االقاليم 
طالب املوســوي ومدير عام دائرة 

االستثمار علي شمس الدين.

الشباب والرياضة و الثقافة يشيدان نصبين
 تذكاريين للنجمين الراحلين راضي وهادي

العراق في دورة تتفق مع االتصاالت على إصدار طابع يحمل صورة نورس آسيا
حكام الكاراتيه

آرسنال يمدد 
لديفيد لويز

األهلي يجدد عقد 
نيبوشا

بغداد ـ طه الجنابي:
تنطلــق غــدا دورة احلكام. العــرب  )عن بعد( 
وتســتمر ثالثة ايام وقال الســيد عادل عيدان 
رئيــس الحتاد ان الــدورة ضمن منهــاج االحتاد 
العربي حيث سيحاضر  فيها كل من أمنصور. 
السلطان رئيس جلنة حكام اســيا. والدكتور 
عماد السرســي رئيــس جلنة احلــكام العرب 
والدكتور مشرف الشــهري رئيس جلنًة حكام 

غرب اسيا
وكان االحتاد العراقــي للكراتيه تضم اجتماعا 
عبر منصات التواصــل االجتماعي جمللس أدارة 
االحتاد جرى  مناقشةاالمور االدارية والتنظيمية 
لالحتــاد وااللتــزام بتعليمــات خليــة االزمة 
ملكافحــة فايروس كورونا ومناقشــة الدورات 

التي ستقيمها وزارة الشباب والرياضة .
و برنامــج االحتاد العربي للكاراتيــه والدوارات 
التي اقامها والتي ســوف يقيمها وهي.  )دورة 
للنساء  للكومتيه  مدربني  للكاتاودورة  مدربني 
، دورة حكام كاتــا ، ودورة حكام كومتيه ، دورة 
في اإلدارة الرياضية ، دورة اإلصابات الرياضية( .

لندن ـ وكاالت:
أعلن آرسنال رســمًيا، متديد عقد املدافع البرازيلي 
ديفيــد لويز، ملدة عــام.وكان من املقــرر أن ينتهي 
عقد لويز مــع نهاية حزيران اجلــاري، حيث انضم 
للفريق مطلع هذا املوســم، قادًما من تشيلسي، 
إال أن ميكيل أرتيتا، مدرب اجلانرز، طالب إدارة النادي 

بتمديد عقده ملدة عام.
وجاء اإلعالن عن التجديــد للويز مفاجئا جلماهير 
الفريــق اللندني، خصوصا بعــد أن تعرض املدافع 
النتقادات عنيفة على أدائه أمام مانشستر سيتي، 
في مباراة آرســنال األولى بعد اســتئناف الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز، حيــث دخل بديــاًل لبابلو ماري 
املصاب. وشارك لويز في الدقيقة 24، ولكن مت طرده 
بعــد وقت قصير من بداية الشــوط الثاني، حيث 
تســبب في هدف وركلة جزاء لصالح الســيتي، 
لكن أرتيتا دافع عن العبه عقب املباراة.وشارك لويز 
مع آرســنال في 33 مباراة بجميع املسابقات هذا 

املوسم، حيث سجل هدفني، وصنع آخر.

الدوحة ـ وكاالت:
جــدد النــادي األهلــي القطري، عقــد املدرب 
املونتينيجيري نيبوشــا، ملدة موســم إضافي.
ويســعى األهلي الســتمرار اســتقرار الفريق، 
السيما وأن املرحلة املقبلة سوف تشهد تالحم 
املوســمني. وكان نيبوشــا قد قِدم إلى األهلي 
في شــهر كانون الثاني املاضي، بديال للمدرب 
اإلســباني روبــني دي ال باريرا، وجنــح في تقدمي 
مباريات جيدة مع الفريق.وميلك نيبوشــا خبرة 
تدريبية كبيرة، حيث حقق العديد من اإلجنازات 
مــع الفيصلي األردني، كما قاد الزمالك املصري 

والصفاقسي التونسي.
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لندن ـ وكاالت:

بعــد أربعة مواســم ناجعة أمضاها 
مع اليبزيغ في الــدوري األملاني، يحط 
املهاجم الدولي تيمو فيرنر الرحال في 
إنكلترا وحتديدا في صفوف تشيلسي 
ليكــرس مغامراتــه التهديفية التي 
خطــف بهــا األنظــار منــذ بدايته 

االحترافية.
وأعلن تشيلسي توصله إلى اتفاق مع 
الذي كان  للتعاقد مــع فيرنر  اليبزيغ 
عقده مع فريقــه يتضمن بندا جزائيا 
بقيمة 60 مليون يورو لفســخه قبل 
اللندني  النادي  احلالي.وقال  15 حزيران 
في بيان أن الالعب البالغ من العمر 24 
الشــخصية  البنود  »وافق على  عاما 
للعقد وســيبقى مــع فريقه األملاني 
البوندســليغا.  نهاية موســم  حتى 
سيلتحق بزمالئه اجلدد في متوز املقبل 
بعد اخلضوع إلى الفحص الطبي«، دون 

اإلشارة الى قيمة الصفقة ومدتها.
لكن هيئــة االذاعــة البريطانية »بي 
بي ســي« أشــارت الى ان العقد ميتد 
خلمسة مواســم. ويدخل العقد حيز 
التنفيذ في األول من متــوز ، ما يعني 
غياب فيرنر عما تبقى من مشــاركة 

فريقه األملاني في دوري أبطال أوروبا.
وقال فيرنر ملوقع النادي »يســعدني أن 
أوقع مع تشيلســي، إنها حقا حلظة 
فخر بالنســبة لي االنضمام إلى هذا 
النــادي الرائع. أود بالطبع أن أشــكر 
اليبزيــغ، النادي واجلماهيــر، على أربع 

سنوات رائعة. ســتظل في قلبي إلى 
األبد«.

وتابــع »أتطلع للموســم املقبل مع 
زمالئــي اجلدد ومدربــي اجلديد )فرانك 
المبارد( وبالطبع جماهير تشيلســي. 

معا أمامنا مستقبل ناجح جدا«.
من جهتها قالت مديرة النادي اللندني 
الروسية الكندية مارينا غرانوفسكايا 
»نحن متحمســون جــدا لكون فيرنر 
اختــار االنضمام إلى تشيلســي )...( 
ولكن  تيمو معنــا،  لتواجــد  نتلهف 
حتى ذلك احلني نتمنى له واليبزيغ كل 

التوفيق فيما تبقى من هذا املوسم«.
وبات فيرنر الذي ســاهم هذا املوسم 
في بلوغ فريقه ربع نهائي مســابقة 
دوري أبطــال أوروبا للمــرة األولى في 
تاريخه، ثاني العب يتعاقد معه النادي 
اللندني للموســم املقبل، بعد العب 
وســط أياكس أمســتردام الهولندي 

الدولي املغربي حكيم زياش.
وفي أملانيا، أكد املدير الرياضي لاليبزيغ 
ماركــوس كروتشــه أن فيرنــر اختار 
بنفسه عدم املشاركة مع الفريق في 
ما تبقى من املســابقة القارية، والتي 
ستستكمل في آب/أغسطس املقبل، 
على رغم انــه غير مؤهل أيضا خلوض 

املسابقة مع فريقه اجلديد.
وأوضــح »القرار أتى مــن جهة فيرنر، 
وكان علينا قبوله )...( لذا املسألة لم 
تعد نقطــة )تباين( بني الناديني«.وتابع 
للموسم  االســتعداد  »يريد  فيرنر  ان 
)اجلديد( من الــدوري اإلنكليزي املمتاز 

مع تشيلسي«.

وســجل فيرنر 32 هدفا مع 13 متريرة 
حاســمة في 43 مبــاراة في مختلف 
 26 بينها  املوســم،  املســابقات هذا 
32 مباراة في البوندسليغا. هدفا في 

وســجل فيرنر ثالث ثالثيات »هاتريك« 
في البوندســليغا هذا املوسم، آخرها 
في مرمى ماينتس )-5صفر( في 25 أيار 
عقب استئناف املنافسات التي كانت 

معلقة بسبب »كوفيد19-«.
ويتميــز فيرنر الذي يعتبــر أحد أكثر 

املهاجمــني الشــباب املقلقني لراحة 
املدافعني في أوروبا، بسرعته وحركته 
وفعاليته في إنهاء الهجمات، وقدرته 
على  شغل مراكز هجومية مختلفة.

وتعتبر الصفقة مبثابــة ضربة رابحة 
للنــادي اللندني الســاعي إلى ســد 
الفجــوة عــن ليفربول ومانشســتر 
ســيتي املســيطرين على منافسات 
الدوري املمتــاز، تتيح له أيضا تعويض 
اإلســباني  للجناحني  املتوقع  الرحيل 

بدرو رودريغيــز والبرازيلي ويليان عقب 
نهاية عقديهما هذا الصيف.

ولــم يضمن تشيلســي حتــى اآلن 
مشــاركته فــي دوري أبطــال أوروبا 
املوســم املقبل، اذ يحتل املركز الرابع 
بفارق ثالث نقاط عن أقرب منافســيه 
املؤهلــة  األخيــرة  البطاقــة  علــى 
أي مانشســتر  القارية،  للمســابقة 
يونايتد اخلامس، مع تبقي تسع مراحل 

لنهاية املوسم.

وبعدما كان ليفربــول متصدر ترتيب 
الدوري املمتاز، في طليعة املرشــحني 
للتعاقد مع فيرنر الذي أشاد به مدربه 
األملاني يورغن كلوب، حسم تشيلسي 
صفقــة مهاجــم أثبــت قدرته على 
إزعــاج الدفاعات االنكليزيــة، اذ أدى 
توتنهام من  دورا حاســما في إقصاء 
ثمن نهائي دوري األبطال هذا املوسم، 
وسجل هدف الفوز الوحيد في مباراة 

الذهاب.
ويأتي انتقــال فيرنر بعــد عامني من 
مشــوار مخّيــب فــي كأس العالم 
احلكام. خداع  في  ســيئة  وســمعة 

عاصفة تُناقض بداياته املتواضعة في 
غونتر  والده  لعب  شــتوتغارت، حيث 

شوه مع فرق الهواة.
الســابق  الدولــي  الهــداف  كان 
لشــتوتغارت ماريو غوميز قدوة فيرنر 
فــي طفولته وغــّذى أحالمه بتمثيل 
في  أمنيته  رأسه.حقق  فريق مسقط 
2013، ليصبــح أصغر العب في تاريخ 
النادي بعمر الســابعة عشرة، وأصغر 
مسجل عندما هّز الشاك ثالث مرات 
لقب  على  مباريات.حصل  عشــر  في 
عالية  نظرا لســرعة  تيمــو«  »توربو 
يعزوها الى الركض في اجلبال مع والده 
خــالل طفولته. قطع فيرنر مســافة 

100 متر في في 11,1 ثانية.
أصبح أصغر العــب يخوض 50 مباراة 
في الدوري األملاني، لكن برغم أهدافه، 
هبط شــتوتغارت الى الدرجة الثانية 

في 2016.
اقتنع بقبول عــرض الصاعد اليبزيغ، 

لكنــه حصــد غضــب مشــجعي 
واجلماهيــر  املتفانــني  شــتوتغارت 
الرافضة لتقبــل اليبزيغ احلاصل على 
دعــم مالي كبير من شــركة ريد بول 

ملشروبات الطاقة.
منبوذا بســبب افتقاره للــوالء، وجد 
فيرنر نفســه عدوا للجماهير عندما 
ركلة  علــى  للحصول  احلكــم  خدع 
جــزاء ضد شــالكه فــي 2016.لكن 
الالعب املتواضــع أعاد بناء الثقة قبل 
املهاجم  أصبح  2018 عندما  مونديال 
الرئيسي في املنتخب الوطني املدافع 
عن لقب مونديــال 2014. لكنه عجز 
عن التســجيل فــي ثــالث مباريات 
فــي دور اجملموعات ليودع »ناســيونال 
مانشــافت« بخفي حنني مــن الدور 

األول للمرة االولى منذ 1938.
رياضي،  نفسي  طبيب  استشارة  بعد 
أظهر فيرنر نضجه في هجمة مرتدة 
لتطوير مسيرته »قال لي انه مبقدوري 
إســكات كل من ال يحبني عبر القيام 
بأمر واحــد: التســجيل«.مع أهدافه 
الـ93 منذ انضمامه الى اليبزيغ، يتوقع 
أن يضيف فيرنر زخما هجوميا افتقده 
تشيلسي ومدربه المبارد هذا املوسم.

كانــت بداية الشــاب تامــي أبراهام 
خارقــة مطلــع 2019-2020، لكنــه 
تراجــع قبل تعليق الــدوري تزامنا مع 
تعرضــه إلصابة في كاحلــه. ويتوقع 
ان متنح قدرة فيرنــر على االختراق من 
اجلهة اليسرى أو وسط امللعب، خيارات 
لالمبارد مكّملة ألبراهام والفرنســي 

أوليفييه جيرو.

»توربو« تيمو فيرنر يحط الرحال في تشيلسي
بعد اربعة مواسم ناجعة مع اليبزيغ

تيمو فيرنر

8:00  مساًء
  11:15  مساًء

مفكرة اليوم

ساوثهاتون ـ أرسنال
تشيلسي ـ مان يونايتد

الدوري اإلنجليزي

بغداد ـ الصباح الجديد :
العراق  أكد مدرب منتخب شباب 
قحطان جثير، أن اجملموعة الثانية 
ضمن  فريقــه  ســيلعب  التــي 
دون  آسيا  بنهائيات  منافســاتها 
19 ســنة، تعــد »حديدية«.وقال 
جثير »اجملموعة الثانية التي تضم 
كوريا اجلنوبيــة واليابان والبحرين 
إلى جانب منتخبنا تعد مجموعة 

بقوة  والكل ســينافس  حديدية، 
على التأهل«.

وبني »توزيع الفرق على املستويات 
لــم يكــن مثاليــا، وبالتالي جتد 
وأخرى  جــدا  قويــة  مجموعــة 
تضم فــرق متواضعة، ومنتخبات 
الفئــات العمريــة دائمــا غيــر 
واضحــة املســتوى.وأوضح »في 
ظل هــذه اجملموعة نحتــاج إلى 

منهج حتضيري مميز، لكن جائحة 
كورونا منعــت الفريق من خوض 
وننتظر  جماعية  تدريبيــة  وحدة 
ودعم  األزمــة  خليــة  مقــررات 
لتحضير  التطبيعيــة  الهيئــة 
املنتخــب للنهائيات«.يشــار إلى 
أن نهائيات آســيا دون 19 ســنة 
ستقام في شــهر تشرين الثاني 

في أوزبكستان.

تورنتو ـ وكاالت:
أعلنت الكندية بيانكا أندريسكو 
أنهــا ســتدافع عــن لقبها في 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
لكرة املضرب )فالشــينغ ميدوز(، 
تأكيد وصيفتها  بعد ساعات من 
األميركيــة اخملضرمــة ســيرينا 

وليامس مشاركتها أيضا.
وأكد حاكم واليــة نيويورك آندرو 
كومو هذا األســبوع أن فالشينغ 
ميدوز، والتي عــادة ما تكون آخر 
بطوالت الغراند ســالم للموسم، 
 31 ســتقام فــي موعدها بــني 
أغســطس و13 أيلــول ، من دون 
جمهور وفي ظل إجــراءات وقاية 
صحيــة صارمة بســبب فيروس 
لعدد  املستجد.وســبق  كورونــا 
من الالعبــني والالعبات أن أعربوا 
إزاء خطــط االحتاد  عن قلقهــم 
األميركــي لكرة املضــرب إلقامة 

البطولة في ظل هذه االجراءات.

وكتبــت أندريســكو املصنفــة 
السادســة عامليا في تغريدة على 
حسابها في موقع »تويتر«، »ليس 
لدي شــك في أن االحتاد األميركي 
لكرة املضــرب قد وضــع أفضل 
خطة لضمــان ســالمتنا ونحن 
نتطلع إلى عودة كرة املضرب في 

عام 2020«.
أول عامليا  وكان العبون كاملصنف 
دجوكوفيتش  نوفــاك  الصربــي 
والثانــي اإلســباني رافاييل نادال 
بطــل فالشــينغ ميــدوز 2019، 
الرومانية  عامليا  الثانية  واملصنفة 
ســيمونا هاليــب، قد أحملــوا إلى 
احتمــال عدم مشــاركتهم في 
بطولة الواليات املتحدة هذا العام.
ومبوجــب البروتوكوالت الصحية، 
ســيتم إجراء اختبــارات فيروس 
قبــل  لالعبــني  »كوفيــد19-« 
عند  نيويــورك،  إلــى  مغادرتهم 
مرة  إقامتهم،  وطــوال  وصولهم 
أو مرتني في األســبوع. وسيكون 
البقاء في  الالعبون قادرون علــى 
فندق حيــث ســيتم حجز غرف 
مزدوجة لهم، أو اســتئجار منزل، 
خــارج مانهاتن.ولــم يتحدد بعد 
عــدد أفراد الوفــد الذين ميكنهم 

مرافقتهم.

بغداد - الصباح الجديد :
اتفقــت إدارة نــادي الصناعــات 
الكهربائيــة بشــكل نهائي مع 
لقيادة  عودة،  عماد  الشاب  املدرب 

الفريق خالل املوسم املقبل.
وقال مصدر مقرب من الصناعات 
اإلدارة حســمت  إن   ، الكهربائية 

لقيادة  االتفاق مــع عماد عــودة 
املقبل.وأوضح  املوسم  الفريق في 
أن تعليق أنشــطة األندية بسبب 
أحمد  العــراق،  أســطورة  رحيل 
اإلعالن عن تســمية  أجل  راضي، 
املدرب عماد عودة بشكل رسمي.
وســبق لعمــاد عــودة، تدريــب 

 3 قبل  الكهربائيــة  الصناعــات 
مواسم، وحقق معه نتائج جيدة، 
قبل ترك املهمة بســبب التزامه 
بدورة تدريبية. يشار إلى أن مدرب 
الســابق،  الكهربائية  الصناعات 
عــادل نعمــة، فــك ارتباطه مع 

الفريق بالتراضي.

أندريسكو ستدافع عن لقبها في فالشينغ الشبابي يصف مجموعته اآلسيوية بالحديدية

عماد عودة يعود لتدريب الصناعات الكهربائية
أندريسكو

الشباب والرياضة و الثقافة 
يشيدان نصبين للنجمين 

الراحلين راضي وهادي

3

3

الصباح الجديد - وكاالت:
صرح مصدر حكومي في ســيئول بأن كوريا 
الشــمالية بدأت يوم امس األربعاء بسحب 
نحو عشــرة مكبــرات صــوت دعائية ضد 
اجلنوب، وذلك بعد مــرور ثالثة أيام من إعادة 

تركيبها على احلدود بني الكوريتني.
وشــرعت بيونغ يانــغ بتركيــب حوالي 30 
مكبرات صــوت دعائية في األقل في املناطق 
احلدوديــة في 21 يونيو، بعــد أن متت إزالتها 
مبوجب إعالن بامنوجنوم بني زعيمي الكوريتني 

في 27 أبريل عام 2018.
وجاءت هذه اخلطوة وســط توتر عســكري 
متصاعد بســبب إعالن هيئة أركان القوات 
املسلحة الكورية الشمالية عن تنفيذ اربعة 
أعمال عسكرية عقب بيان أصدرته كيم يو 
جونغ، شــقيقة الزعيم الكوري الشــمالي، 
نائبــة رئيس اللجنة املركزيــة حلزب العمال 
احلاكم، وتفجير مكتب االتصال املشترك في 
مدينة كيســونغ احلدودية، وخطتها إلرسال 

منشورات دعائية جتاه اجلنوب.
وترى سيئول أن إزالة عدد من مكبرات الصوت 
الشــمالي  الكوري  الزعيم  بقرار  لها عالقة 
كيم جونغ أون الذي أمــر أمس االول الثالثاء 
بتعليق اخلطط للعمل العسكري ضد كوريا 

اجلنوبية.
وبعد أمر كيم، توقع مسؤول حكومي جنوبي 
أن يتم تعليق عملية إرســال املنشورات إلى 
اجلنوب واحلرب اإلعالمية عبر مكبرات الصوت 

أيضا.

الصباح الجديد - وكاالت:
حذر املستشــار اإلعالمــي لرئيس مجلس 
الســيادة بالســودان الطاهر أبو هاجة من 
»تغلغل عناصر مندســة من حزب الرئيس 
اخمللوع عمر البشير في املليونية املقررة يوم 
30 يونيو حزيران اجلاري من أجل هز استقرار 

البالد«.
وقال: »جهات سياسية شتى دعت ملليونية 
30 يونيــو حزيران اجلاري.. تعــددت األهداف 
واختلفت الشــعارات لكن الوسيلة واحدة. 
وهي املسيرة املليونية.. بعض اجلهات قالت 
إن ثمة بطء في تنفيذ العدالة.. أخرى دعت 

إلى رفع الضائقة املعيشية«.
وأضاف: »يتحدثون عن إعادة هيكلة الوضع 
الراهن و.. و… غير ذلك. املؤمتر الوطني )حزب 
الرئيــس العزول عمر البشــير( رغم إعالنه 
عدم املشاركة لكن غير مستبعد مشاركة 
بعض عناصره، فاملنطق يقول هناك من لهم 
مصلحة في ذلك حرصــا على احلماية من 
ويل التفكيك ونكاية وعداوة ملن يظنون أنه 
ناصبهم العداء وهدد وجودهم… ومشاركة 
جهات مســلحة غير راغبة في الســالم … 
ســتجيئ املســيرة ضامة أطياف متعددة. 

ومآرب متنوعة«.
وأوضــح أن هذه املليونيــة: »تأتي في ظرف 
حســاس للغاية. بثوب ضم سبعني رقعة. 
من اليســار واليمني.. ويصبــح احلديث عن 
عناصر مندســة. ومخربني وسط الصفوف 
وحاملني بخلــق القالقل وارد جدا وبشــدة.. 
وفــي حال حــدوث أي فوضــى أو انفالت. ال 
ســمح اهلل فكل جهة ســترمي اللوم في 
األخرى.. وهذا لن يزيدنا إال مزيدا من األزمات 
في بلــد يعاني أصال من كورونا واملعيشــة 
ونتائج احلظر القاســية. البلد في اإلنعاش. 
وهرمنا من هذه املسيرات التي ال متطر خبزا 
وال حليبا وال دواء.. ما للساســة للساســة 
وما للعسكر للعســكر.. احلرية حق وقيمة 
إنســانية لكن األمن أغلى وأثمن.. دعونا من 
املسيرات.. لقد ذهب النظام السابق لألبد«.

سيئول: كوريا الشمالية 
تزيل عشر مكبرات صوت 

دعائية ضد الجنوب

مستشار البرهان يحذر من 
»تغلغل عناصر مندسة في 
مليونية 30 يونيو المقررة
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الصباح الجديد - وكاالت:

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير 
الواليات  خبراء األمراض املعدية في 
املتحدة، مــن »زيــادة مقلقة« في 
معدل اإلصابات بفيروس كورونا في 

بعض الواليات.
وقالت جلنة من مســؤولي الصحة، 
ومــن بينهــم فاوتشــي، إّن األيام 
القليلة املقبلة ســتكون حاسمة 

في القضاء على التفشي اجلديد.
ويرتفع عدد احلاالت بسرعة في عدد 

من الواليات األميركية.
أربعة  املكونة من  اللجنــة  وأّكدت 
خبراء أّن الرئيــس دونالد ترامب لم 
يطلب منهم أبــداً »إبطاء« عملية 

إجراء االختبارات.
وجاءت تعليقات اخلبراء بعد أن قال 
ترامب خالل مسيرة نهاية األسبوع 
فــي أوكالهوما إنه طلب من فريقه 
للمساعدة في  أقل  اختبارات  إجراء 
تقليل عدد احلاالت الرســمية. وقال 
البيت األبيض إّن تعليق ترامب كان 

»ساخراً«.
وشــهد مديــر املعهــد الوطنــي 
املعدية،  واألمــراض  للحساســية 

الدكتور فاوتشــي، أمــام جلنة في 
الكونغرس حتقــق في تعامل اإلدارة 
الوبــاء: »على حد  األميركية مــع 
علمي، لم يُطلــب من أي منا إجراء 

عدد أقل من االختبارات«.
ســنقوم  احلقيقة،  »فــي  وأضاف: 
بعدد أكبر من االختبارات«. واعترض 
املســؤولون الثالثة اآلخرون - الذين 
ميثلــون مراكــز الســيطرة علــى 
األمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء 
والــدواء ووزارة الصحــة واخلدمات 
اإلنســانية - على تعليــق ترامب، 
إّن أحدا لم يوجههم إلجراء  قائلني 

عدد أقل من االختبارات.
وحذر الدكتور فاوتشــي من »زيادة 
مقلقة للعدوى« ومن »زيادة انتشار 
العديد  اجملتمــع« في  الفيروس في 

من الواليات اجلنوبية والغربية.
وقــال: »قبل يومــني كان هناك 30 
ألف إصابة جديــدة« في يوم واحد. 

»هذا مقلق للغاية بالنسبة لي«.
األســابيع  »ســتكون  وأضــاف: 
القليلــة املقبلة حاســمة ملعاجلة 
التي نشــهدها في  الطفرات  تلك 
تكســاس وفلوريدا وأريزونا وواليات 

أخرى.«
مكافحة  مركــز  مديــر  ووصــف 

األمــراض والوقاية منهــا، الدكتور 
روبــرت ريدفيلد، إجــراء االختبارات 
بأنه »جزء أساســي من استجابتنا 
إجراءات  إّن  قــال  لكنه  للفيروس«، 

اإلبعاد االجتماعي هي أكثر فعالية 
ملنع الفيروس من االنتشار.

كمــا دعا الدكتــور ريدفيلد جميع 
لقاح  على  احلصول  إلى  األميركيني 

اإلنفلونزا هذا العام، قائالً إّن عليهم 
اإلنفلونزا  لقاحــات  على  »احلصول 
بثقــة«. وأضــاف أن »هــذا العمل 

البسيط سينقذ األرواح«.

إنه يشعر  الدكتور فاوتشــي  وقال 
بتفاؤل حذر بشــأن جاهزية اللقاح 
ضد كورونا بحلول نهاية عام 2020.
وأشــار الى أّن األمر يتعلق بـ »متى 
وليس« إذا كان اللقاح جاهزاً، لكنه 
أضاف أّن ذلك »قد يســتغرق بعض 

الوقت«.
وأضاف أّن شــركة األدويــة مودرنا 
لديها خطط »إلطالق جتربة سريرية 
للمرحلــة الثالثة فــي وقت مبكر 
مــن يوليو/متوز 2020، بانتظار نتائج 

إيجابية من جتربة املرحلة الثانية«.
دافــع الدكتور فاوتشــي أيضاً عن 
قراره بعدم حتذيــر األمريكيني لبدء 
ارتداء األقنعة في وقت سابق، قائالً 
إّن ذلك يرجع إلى الندرة في معدات 
الوقاية الشخصية في ذلك الوقت، 
التي كانت ضرورية ملقدمي الرعاية 

الصحية.
وأصدرت مدن وواليات عدة شــروطا 
الوجه  أقنعة  بارتداء  جديدة خاصة 

خالل األسبوع املاضي.
وقال دكتور فاوتشي للجنة »اخلطة 
أ: ال تدخل في حشــد مــن الناس. 
اخلطــة ب: إذا فعلت ذلك، تأكد من 

ارتداء قناع«.
وبعد تسجيل أرقام قياسية يومية 

جديــدة، قالــت واليتي تكســاس 
وفلوريــدا أنهما قــد تضطران إلى 
اإلعالن عن إجــراءات إغالق جديدة، 
على الرغم مــن املضي قدماً حالياً 

في خطط إعادة الفتح.
وجتاوزت فلوريدا 100 ألف حالة يوم 
االثنني. وفي غياب سياســة عامة 
بشــأن ارتداء األقنعة، اتخذت مدن 
وبلدات عدة اجراءاتها اخلاصة بفرض 

ارتداء أقنعة في األماكن العامة.
وألغت تكســاس مؤقتــاً تراخيص 
بيع الكحول لشركات تخرق قواعد 
املســافة االجتماعية. وقال حاكم 
تكســاس، غريغ أبوت، إنه ال يتوقع 
إصــدار أوامر إغالق جديــدة، ولكن 
»إغالق تكساس مرة أخرى سيكون 

دائماً اخليار األخير«.
زارها  التــي  أريزونا،  واليــة  وجتاوزت 
دونالــد ترامب امــس االول الثالثاء، 
الرقم القياســي اليومي لإلصابات 
اجلديــدة قبــل ســاعات فقط من 
املســؤولون  ويحذر  الرئيس.  وصول 
هناك من أّن أكثر من ٪80 من أسّرة 
املستشفيات تستعمل حالياً، وأّنه 
قد يتّم جتــاوز ما ميكــن أن يقّدمه 
نظام الرعاية الصحية في األيام أو 

األسابيع املقبلة.

تقرير

فاوتشي يحذر من زيادة »مقلقة« في اإلصابات بالواليات المتحدة

الصباح الجديد - متابعة:

الوزراء االســرائيلي  رئيس  عرض 
بنيامــني نتانياهــو فــي أيلول/

توضح  خريطة  املاضي،  سبتمبر 
طويلة  منطقة  بضم  مخططه 
منطقة  تتوسطها  األزرق  باللون 

باللون البني هي أريحا.
الســالم  خطــة  وبحســب 
األميركية املثيــرة للجدل والتي 
أعلن عنها أواخــر كانون الثاني/

يناير، مت اقتراح إبقاء املدينة حتت 
احلكم الذاتي الفلســطيني في 
حني تصبح املنطقة احمليطة بها 

حتت السيطرة اإلسرائيلية.
الضفــة  إســرائيل  واحتلــت 
الغربيــة حيث يعيــش أكثر من 
أراضي  450 ألف مستوطن على 
يزيــد  الذيــن  الفلســطينيني 
تعدادهم على 2,8 مليون نسمة، 

في العام 1967.
بإمــكان  أن  نتانياهــو  وأعلــن 
بتنفيــذ  الشــروع  حكومتــه 
مخطط الضم بدءا من األول من 
متوز/يوليو املقبل، وسط معارضة 
قوية من عدد من الدول ومن األمم 

املتحدة.
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وكافح 
بنيامني نتانياهو قبل أسبوع من 
اإلعالن عن جدول تنفيذ مخطط 
ضم أجزاء واســعة من الضفة 
تغيير  أجل  احملتلة، مــن  الغربية 
املواقــف املعارضة فــي الداخل 

واخلارج.
االئتــالف  صفقــة  ومبوجــب 
نتانياهو ومنافسه  احلكومي بني 
الســابق بيني غانتس، ميكن بدء 
تنفيذ مخطط ضم إســرائيلي 
الضفــة  فــي  ملســتوطناتها 
األردن  غــور  ومنطقة  الغربيــة 
متوز/ األول من  في  االستراتيجية 

يوليو.
ويعــد اخملطط جــزءا من خطة 
أميركيــة أوســع كان الرئيــس 
أواخر  دونالد ترامب أعلــن عنها 

كانون الثاني/يناير.
وتقترح اخلطــة األميركية أيضا 
إمكانية إنشــاء دولــة منزوعة 
السالح للفلســطينيني لكنها 
لهم  رئيســية  مطالب  تنفــي 
الشــرقية  القــدس  كاعتبــار 

عاصمة لهم.
وفي مدينة أريحا، شــارك اآلالف 

اإلثنــني فــي تظاهرة حاشــدة 
رافضة للضم، في حني فشــلت 
في  انطلقت  أخــرى  مســيرات 
الضفة الغربية في وقت ســابق 

من حشد مشاركة واسعة.
ويرى نتانياهو في خطة واشنطن 
لـ«تطبيق  تاريخيــة«  »فرصــة 
السيادة« على مساحات واسعة 

من الضفة الغربية.
أشــهر معدود  نتانياهو  وأمــام 
فقــط لتنفيــذ مخططه قبل 
االنتخابات األميركية في تشرين 

الثاني/نوفمبر.
أمــا االحتاد األوروبــي الذي يعتبر 
أكبــر شــريك جتــاري للدولــة 
العبرية، فال يزال منقسما بشأن 
العقوبات احملتمــل فرضها على 
إسرائيل إذا ما نفذت مخططها.

اإلسرائيلية  املستوطنات  وتتوزع 
وقال  بكثافــة،  املنطقــة  فــي 
بنيامني  الوزراء االسرائيلي  رئيس 
إنــه ســيعمل على  نتانياهــو 
ضمها إضافــة إلى منطقة غور 

األردن االستراتيجية.
الكاملــة  التفاصيــل  وتبــدو 
غير  اإلســرائيلي  الضم  خملطط 
واضحة، ويتوقــع بعض املراقبني 
أن يقــدم نتانياهو أوال على ضم 
املســتوطنات في حني سيؤجل 

ضم غور األردن لوقت الحق.
اليقني  لكن تســبب حالة عدم 
والوضــوح هــذه القلــق البالغ 

للمزارعني.
يتساءل جودة اســعيد من احتاد 
املزارعني بشــأن »ما ســيحدث 
للمزارعــني الذين تقــع أرضهم 
في اخلــارج؟ وما نــوع التصريح 
الذي ســتعطيهم إياه إسرائيل 

للوصول إلى أرضه«.
ويضيــف »إذا تركنا حقولنا ملدة 
يــوم أو اثنني من دون االعتناء بها 

فلن تصبح منتجة«.
حتتاج  اســعيد،  املزارع  وبحسب 
األرض إلى الــري املنتظم وتراوده 
متنع  أن  احتماليــة  مــن  اخملاوف 
الفلسطينيني  املزارعني  إسرائيل 

من ري أو تسميد أراضيهم.
ويقول رئيس بلدية املدينة سالم 
الضم سيتســبب  إن  الغــروف 
»مبشكلة اقتصادية كبرى« حيث 
ســيفقد العديد من الســكان 

عملهم.
ويشــير الغروف إلــى أن »أريحا 
متثل قلب غور األردن وتعتمد على 
يأتي سكانها  التي  القرى اجملاورة 

للتسوق والعمل فيها«.
البلديــة أن محاولة  ويرى رئيس 
املزارعني  ملنــح  صفقــة  إبــرام 
إلى  الوصول  حق  الفلسطينيني 
بعد ضمها ســيكون  أراضيهم 

مبثابة »استسالم« إلسرائيل.
ويضيف »أريحا جزء من فلسطني 
وال ميكن فصلهــا حتت أي ظرف 

من الظروف«.
ووقــع أكثر من ألــف برملاني من 
مختلف أنحاء أوروبا على رسالة 
تعارض بشــدة خطط إسرائيل 
لضم أجــزاء من الضفة الغربية 

احملتلة.

وتثير الرســالة »مخاوف جدية« 
بشأن املقترحات وتدعو إلى اتخاذ 

ردود مناسبة.
ومن بني املوقعني على الرســالة 
أكثر من 240 نائبا بريطانيا. وقد 
رفضت السفارة اإلسرائيلية في 

لندن التعليق.
ويأتي نشــر الرسالة في صحف 
بدء عملية  عدة قبل أسبوع من 

الضم.
ووفقاً التفاق اقتســام السلطة 
الذي أدى إلى تشــكيل احلكومة 
اإلســرائيلية احلاليــة الشــهر 
املاضي ، ميكــن طرح ضم أراضي 
الضفة للتصويــت اعتباراً من 1 

يوليو / متوز.
ويقــود املشــروع رئيــس الوزراء 
بنيامني نتنياهو الذي يسعى إلى 
بسط السيادة اإلسرائيلية على 
أجــزاء من الضفــة الغربية بها 

مستوطنات يهودية.
ذلك  يعني  متريرهــا،  وفي حــال 
على  ستســيطر  إســرائيل  أن 

ما يصل إلــى ٪30 من األراضي، 
التــي يطالب بها  األراضي  وهي 
الفلســطينيون مــن أجل دولة 
في  بهــم  خاصــة  مســتقلة 

املستقبل.
دونالد  األمريكي  الرئيس  وأعطى 
األخضر  الضوء  إلسرائيل  ترامب 
لضم املستوطنات، مبوجب رؤيته 
للســالم - وهــي خطــة إلنهاء 
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 
الكشــف  والتي مت  منذ عقــود 

عنها في يناير/كانون الثاني.
وحذرت الرســالة املرســلة إلى 
وزارات اخلارجية بــدول أوروبا من 
أّن الضّم أحــادي اجلانب ألراضي 
الضفــة الغربيــة قــد يكــون 
»قاتالً آلفاق الســالم اإلسرائيلي 
أبسط  ويتحدى  الفلســطيني 
العالقات  توجــه  التي  املعاييــر 

الدولية«.
وحتّذر الرسالة التي وقعها 1080 
برملانياً من 25 دولة من »احتماالت 

زعزعة االستقرار« في املنطقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
املتسارع  االقتصادي  االنهيار  مع 
الذي أدى الى تدهور غير مسبوق 
في قيمــة العملة احمللية، وجدت 
شــرائح واســعة من اللبنانيني 
تتآكل بسرعة،  قدرتها الشرائية 
ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن 
كاخلضار  بالطعام  براداتهم  ملء 

واأللبان واللحوم.
االنهيار،  تداعيــات  لم تســتثن 
وهو األســوأ منذ عقود، أي فئة 
وانعكســت موجة  اجتماعيــة 
غالء غير مســبوق، وســط أزمة 
ســيولة حادة وشّح الدوالر الذي 
السوق  في  المس ســعر صرفه 
الســوداء عتبة الستة آالف ليرة 
فيما الســعر الرســمي ما يزال 

مثبتاً على 1507 ليرات.

اللبنانيني  آالف  وخسر عشــرات 
منذ اخلريــف مصــدر رزقهم أو 
األزمة  من مداخيلهم جراء  جزءاً 
التي دفعت مئــات اآلالف للنزول 
الى الشارع منذ 17 تشرين األول/

الطبقة  علــى  ناقمني  أكتوبــر 
السياســية التــي يتهمونهــا 
بالفساد والعجز عن إيجاد حلول 
لألزمــات املتالحقــة. وفاقمــت 
تدابير اإلغالق العام التي فرضها 
انتشــار فيروس كورونا املستجد 
الوضــع االقتصادي واملعيشــي 

سوءاً.
وتســّبب ذلــك بارتفــاع معدل 
التضخــم في بلــد يعتمد على 
االستيراد إلى حد كبير، وسجلت 
أســعار املواد الغذائيــة ارتفاعا 
72 فــي املئة من  جنونياً جتــاوز 

اخلريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق 
جمعية حماية املســتهلك غير 

احلكومية.
وجعلــت األزمــة قرابــة نصف 
خط  حتت  يعيشــون  الســكان 

الفقر على وفق البنك الدولي، مع 
توّقع خبراء اقتصاديني اضمحالل 
الطبقة الوســطى في بلد كان 
حتى األمس القريب يُعرف باسم 
ويشتهر  الشــرق«  »سويســرا 

ومبــادرات  وخدماتــه  مبرافقــه 
شعبه اخلالقة.

وبحســب عاملني في منظمات 
عائالت  فإن  ومتطوعــني،  إغاثية 
كثيــرة كانت قــادرة على تأمني 
اليوم عاجزة  باتت  اليومي  قوتها 
عن تأمني أبســط املتطلبات من 
خبز وطعــام ودواء مع خســارة 
أفرادهــا عملهــم أو قدرتهــم 

الشرائية.
خــالل األيــام املاضيــة، التقط 
برس صوراً  فرانس  وكالة  مصورو 
صادمة لبرادات شبه فارغة داخل 
منازل في مدن رئيسة هي بيروت 
شماالً  وطرابلس  وجبيل  وجونية 
أصحابها  تأثــر  جنوبــاً،  وصيدا 
الليرة.  وبتدهور  األزمة  بتداعيات 
فمن كان راتبــه يعادل 700 دوالر 

الصيــف املاضــي على ســبيل 
املثــال، بات اليوم بالــكاد يعادل 

مئتي دوالر.
أمام بــاب برادها املفتــوح وفيه 
عبــوة ميــاه وحبتني مــن اخليار 
فقــط، تروي فــدوى املرعبي )60 
عاماً( املقيمة في منزل متواضع 
في مدينة طرابلس شــماالً أنها 
باعت برادها الكبير العام املاضي 
ألنها لم تكــن قادرة على تخزين 
الكثير فيه واشــترت آخر أصغر 

حجماً.
وتقول لفرانس برس »اليوم، حتى 
هذا البراد الصغير لســت قادرة 
على ملئه. ولو وجدت أصغر منه 

في السوق لبعته«.
وتضيــف »في األقل أســتطيع 

شراء الطعام من ثمنه«.

القدرة الشرائية لشرائح لبنانية عديدة تتآكل جراء االنهيار االقتصادي المتسارع

1080 نائبا اوربيا وقعوا رسالة تدين الضم

فلسطينيو أريحا يخشون العزل
 في حال نفذت إسرائيل مخططها التوسعي
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فلسطينيو أريحا 
يخشون العزل في 

حال نفذت إسرائيل 
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الصباح الجديد - متابعة:
تتحــرك ايطاليا اليــوم  صوب 
ســتثمار ما يجري مــن احداث 
استعادة  الليبية،  الساحة  على 
رئيــس على هذه  دورها كالعب 
منذ  اســتمر  والذي  الســاحة، 
اثناء  لليبيا  االستعمار االيطالي 
ما  وحتى  الثانية،  العاملية  احلرب 
بعد مقتل الرئيس الليبي معمر 

القذافي.
يأتي هــذا التحرك جراء مخاوف 
في روما من ان حتــل تركيا التي 
تســاند حكومة الوفــاق اليوم، 
محلهــا في ليبيــا التي تعدها 
العاصمــة االيطاليــة اولويــة 

وليست خيارا.
وفي اطــار هذا التحــرك، وصل 
لويجي دي مايــو طرابلس امس 
خاطفة"  "زيــارة  في  األربعــاء، 
للتشــاور وتبادل وجهات النظر 
بيان  بحســب  البلديــن،  بــن 

للمكتب اإلعالمي للسراج.
وبعد لقاء دي مايو رئيس اجمللس 
الرئاســي الليبي فائز الســراج 

صدر بيــان اكد أهميــة العودة 
إلى املســار السياســي ورفض 
والعودة  اخلارجيــة،  التدخــالت 
إلنتــاج النفط الــذي ميثل ثروة 

لليبين.

وأوضح البيان أن اجلانبن الليبي 
واإليطالي "أكــدا خالل احملادثات 
للمســار  العودة  أهميــة  على 
التدخالت  ورفــض  السياســي 
اخلارجية الســلبية في الشــأن 

الليبي".
من جانبه أكــد دي مايو، رفض 
اخلارجيــة  التدخــالت  بــالده 
الليبي،  الشــأن  في  الســلبية 
مشــددا علــى أهميــة العودة 

للمسار السياسي.
أن  أوضح  الســراج  بيان مكتب 
احملادثــات مع دي مايــو "تناولت 
في  األوضاع  مســتجدات  أيضا 
ليبيا وعــددا من ملفات التعاون 

املشترك".
وأشــار إلــى أن الســراج "قدم 
شكره إليطاليا على مساهمتها 
في عمليات الكشف عن األلغام 
املعتدية  املليشيات  قامت  التي 
الســكنية  املناطق  في  بزرعها 
التــي طــردت منهــا" جنوبي 

طرابلس.
وأفاد البيان بــأن االجتماع تناول 
املواقع  إغــالق  "موضوع  كذلك 
القصوى  والضــرورة  النفطية، 
ميثل  الذي  النفــط  إنتاج  لعودة 
ثــروة الليبين جميعــا ومصدر 

دخلهم".
إلى  االجتمــاع  "تطــرق  كمــا 
لتطبيق  األوروبية  إيريني  عملية 
ليبيا،  إلى  األسلحة  توريد  حظر 
حيث جدد السراج التأكيد على 
ضرورة أن تكون العملية شاملة 

متكاملة بــرا وجوا وبحرا"، وفق 
املصدر ذاته.

"االجتماع  أن  البيــان  وأضــاف 
بحث كذلــك ملف الهجرة غير 
التنســيق  وتطوير  الشــرعية، 
لهــذه  للتصــدي  املشــترك 
الظاهــرة، كما تطــرق للجهود 
املبذولة ملواجهة جائحة كورونا، 
وأهميــة اســتمرار التعاون بن 
مواجهة  فــي  وإيطاليا  ليبيــا 

الوباء".
داسو،  مارتا  اكدت  السياق،  وفي 
مديرة الشــؤون األوروبية مبعهد 
أســن، في يوم الزيارة نفسه، أن 
ليبيا أولوية لروما وليست خيارا، 
كثيرة  مصالح  إليطاليــا  حيث 
هناك، معتبرة أن حكومة الوفاق 
انصرفــت عــن روما وشــرعت 

األبواب لتركيا.
السياســية  هــذه  واعتبــرت 
اخملضرمة، أن فيــروس كورونا أثر 
على ملفات السياسة اخلارجية 
اإليطاليــة، كاألزمــة الليبيــة 

وغيرها.

مخاوف في روما من ان تحل تركيا محلها

ايطاليا تتحرك الستعادة دورها السابق في ليبيا وتعدها اولوية وليست خيارا

بغداد - الصباح الجديد:
أكد عضو مجلــس النواب جمال 
إحالة  ان  األربعاء،  امس  احملمداوي، 
رئيــس ديــوان الوقف الشــيعي 
للتقاعد  املوســوي  عالء  السابق 
القانونية،  املساءلة  من  تعفيه  ال 
فيمــا حذر مــن أي ضغوطات قد 
متــارس ملنع مثوله أمــام القضاء 

العراقي.
وقال احملمداوي فــي بيان تلقت " 
الصباح اجلديد " نســخة منه، إن 
“إحالة عالء املوســوي للتقاعد ال 

تبرئ ســاحته من قضايا الفساد 
الكبيــرة والهدر في املــال العام 
ومن ضمنها ما يتعلق باستئجار 
بنايتــن فــي العطيفيــة مببلغ 
يقــدر ب٨٠٠ مليون دينار ســنويا 
التعاقد،  مــدة  اشــغالهما  دون 
األخــرى، صرف  القضايــا  ومــن 
املســائية  الدراســات  ايــرادات 
لهيئة  الكاظــم  اإلمــام  لكلية 
االســتثمار والتي تقدر بأكثر من 
مليــار دينار للعــام ٢٠١٦، ومنها 
عــدم االلتزام بالنظام احملاســبي 

املعمول به في مؤسسات الدولة، 
ومخالفات إدارية كثيرة في تعين 
مدراء عامن مــن دون العودة إلى 
الضوابــط الوظيفيــة، ومنهــا 
التعاقد مع املقاولن والشــركات 
خالفــا للضوابــط القانونية وما 
وإداري،  مالــي  من فســاد  رافقه 
وقضايــا أخــرى مت إحالتهــا إلى 

االدعاء العام للنظر فيها “.
وأضاف، أن “هــذه امللفات وغيرها 
تورط)املوســوي(  تثبــت  التــي 
بصفقات فساد، قد وثقناها بكتب 

رسمية استعدادا الستجوابه حتت 
اغلب  إحالة  وسيتم  البرملان،  قبة 
إدارته  املتعلقة بفســاد  القضايا 
للقضــاء ومنها ما مت إحالته فعال 
للمدعي العام للنظر فيها ونرجو 
قريبا”،  فيهــا  التحقيق  حســم 
مشــيرا إلى أن “اجلميع متســاو 
أمام القضاء وَمن يرتكب مفسدة 
معينة فعليه حتمــل تبعاتها وال 
يوجد نص قانوني يعفي املتقاعد 
من املســاءلة القانونية واخلضوع 

لسلطة القانون”.

 بغداد - الصباح الجديد :
أكدت جلنة الزراعة واملياه النيابية، 
أمس األربعاء، حــرق مزارع بفعل 
فاعل، فيما اشارت الى ان املوسم 
احلالي سيشهد وفرة في احملاصيل.
وقال رئيس اللجنة النائب ســالم 
أجنــدات  "هنــاك  إن  الشــمري 
داخليــة وخارجية تريد املســاس 
باألمن الغذائي للمواطن، السيما 
بعدما أعلن العراق اكتفاءه الذاتي 
من احملاصيل االستراتيجية وبعض 

اخلضروات والفواكه".

وأضاف، أن "هناك مزارع مت إحراقها 
بفعل فاعل"، مبينا أنه "رغم ذلك 
فأن احلكومــة ماضية في حتقيق 
احملاصيل  مــن  الذاتي  االكتفــاء 
األخرى  واحملاصيل  االســتراتيجية 
التي تدخل ضمن السلة الغذائية 

للمواطن العراقي".
وأشار إلى أن "املوسم التسويقي 
للعام احلالي سيشهد وفرة كبيرة 
مــن احملاصيل، حيث ستســتلم 
وزارة التجارة نحو 5 مالين طن من 
احلنطة"، مبينــا أن جلنته طالبت 

وزيــر املالية بتأمن مســتحقات 
الفالحن سواء كانوا من مزارعي 
الــذرة  أو  والشــعير  احلنطــة 

الصفراء.
وأوضح، أن "قانون رقم )10( لسنة 
2011، يلزم احلكومة توفير احلماية 
بشــقيها  الزراعية  للمنتجــات 
أن  إلى  والنباتــي"، الفتا  احليواني 
"القانون لم يفّعل حتى اآلن على 

أرض الواقع".
وبن أن "هناك قرارا صدر في العام 
2019 مبنع استيراد منتجات بيض 

املبردة  واألسماك  والدجاج  املائدة 
واجملمــدة واحلية، إال أنه لوحظ بأن 
منافذ غير رســمية فــي إقليم 
كردســتان، يتم من خاللها إدخال 
غير شرعية  بطرق  املنتجات  هذه 
واألعراف  للضوابــط  ومخالفــة 
الدولية ولم يتم فحصها والتأكد 
من سالمتها الصحية، مما يجعلها 
املواطن"،  علــى  خطرا  تشــكل 
مشددا على"ضرورة دعم القطاع 
الذاتي  االكتفاء  لتحقيق  الزراعي 

من جميع املنتجات الغذائية".

نائب: إحالة رئيس ديوان الوقف الشيعي السابق
الى التقاعد ال تعفيه من المساءلة القانونية

الزراعة والمياه النيابية: 

الموسم الحالي سيشهد وفرة بالمحاصيل رغم حرق مزارع بفعل فاعل

لجنة نيابية تعتزم تعديل قانون االستثمار
4في البالد الصحة تنفي إرسال وفد إلى روسيا بشأن 

2عالج كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:
املالية في مجلس  اللجنة  أعلنت 
النــواب، امــس األربعــاء، أن ثقل 
موازنــة 2021 والتي تليها حوالي 
20 مليار دينار، نافية ما يشاع عن 

توزيع الرواتب كل 45 يوما.
كوجر،  جمال  اللجنة،  عضو  وقال 
إن "اللجنــة ترفــض االقتــراض 
لتأمــن الرواتب فقــط، إذ أنه أمر 
تشــغيلي يعني أن ثقــل موازنة 
العام املقبــل 2021 واملوازنة التي 
تليها بحوالى 20 مليار دوالر بدون 

اي مردود مالي".
وأضاف كوجــر، أن "هناك معادلة 

بــن القروض واالصــالح اي كلما 
ازدادت القــروض ابتعدت احلكومة 
عــن االصالح احلقيقــي اي مبعنى 
اذا لم جتد احلكومة امواال فسوف 
تضطــر الــى االصالحــات ولكن 
اذ كان املــال موجــودا لن جتري اي 

اصالحات".
اللجنة "ســمحت  ان  الى  ولفت 
للحكومة باالقتراض لتأمن هذين 
ثمار  الشــهرين فقط لكي جتني 
اصالحاتها التي يجب ان تبدأ منذ 
االن"، مبينــا أن "الرواتب ســيتم 
توزيعها في وقتها احملدد وال صحة 
ملا يشاع عن توزيعها كل 45 يوما".

اللجنة المالية النيابية: ال صحة 
لصرف الرواتب كل 45 يوما

بغداد ـ الصباح الجديد :
دعا عضو جلنــة اخلدمات النيابية 
برهــان املعموري، امــس االربعاء، 
مصطفى  الــوزراء  مجلس  رئيس 
الكاظمي الى فتح ملف شركات 
عهد  في  واالنترنــت  االتصــاالت 
حكومة عادل عبد املهدي، مشيراً 
إلــى أن جميع امللفــات املتعلقة 
بــوزارة االتصــاالت احيلــت إلى 

القضاء واجلهات الرقابية.
وقــال املعمــوري فــي تصريــح 
إن  اجلديــج،  الصبــاح  تابعتــه 
االتصاالت ملف شــائك  “ملــف 

في  املشــاكل  من  الكثير  وهناك 
اإلعالم  وهيئــة  االتصــاالت  وزارة 
واالتصــاالت”، داعيا رئيس مجلس 
الى  الكاظمي  الوزراء مصطفــى 
“فتــح ملف شــركات االتصاالت 
واالنترنــت في عهد حكومة عادل 

عبد املهدي”.
وأضــاف أن “هناك مشــاكل في 
شــركات االتصــاالت واالنترنــت 
وهناك مســتحقات للدولة بذمة 
فساد  ملفات  وهناك  الشــركات 
احيلــت للقضاء منذ أشــهر لم 

حتسم لغاية االن”.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أصــدرت األمانــة العامــة جمللس 
الوزراء، امس األربعاء، بيانا بشــأن 
ما عرضه أطباء حول اكتشافهم 

عالج لكورونا.
باســم مكتب  املتحــدث  وقــال 
إعــالم األمانة، حيــدر مجيد، في 
بيان تلقــت " الصبــاح اجلديد " 
نسخة منه: "فيما يخص إجراءات 
األمانــة العامــة جمللس الــوزراء، 
بشــأن ما عرضه عدد من األطباء 
الفضائية،  القنــوات  إحــدى  في 
كورونا،  لوباء  عالج  باكتشــافهم 

لتقدمي  احللقة  خالل  ومناشدتهم 
لهم،  احلكومي  واإلســناد  الدعم 
وجه األمــن العام جمللــس الوزراء 
مباشرة،  احللقة  انتهاء عرض  بعد 
تزويدنا بنسخة من البحث، لغرض 
عرضه على وزارة الصحة واجلهات 
البحثيــة ذات العالقــة، وحتديــد 
موعد للقائهم، ولم يصلنا لغاية 

اللحظة".
وزارة الصحة،  وأن  وأضاف: "كمــا 
ولقائهــم  بطلبهــم  أرســلت 
ملناقشة البحث، وعرضه على جلنة 

اخلبراء واملستشارين في الوزارة".

نائب يطالب الكاظمي بفتح ملفات 
االتصاالت: جميعها احيلت الى القضاء

أمانة مجلس الوزراء ترسل بطلب 
لقاء اطباء قالوا انهم اكتشفوا 

عالجا لكورونا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
دعت اللجنة القانونية النيابية، 
الى  احلكومة  االربعــاء،  امــس 
اعادة توجيه سياسة التوظيف 
في العراق، مبينــة ان اكثر من 
مليون عامل اجنبي يعملون في 

العراق دون اي قانون للعمل.
وقــال عضــو اللجنة حســن 
العقابــي في تصريــح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد، ان ” وزارة 
الكهربــاء فــي املــدة املاضية 
موظف  الف   100 نحــو  عينت 
في دوائرها في وقت كان العراق 

في  ملوظفن  ماســة  بحاجــة 
قطاع الصحة والتربية”.

واضاف ان “اكثر من مليون عامل 
اجنبي يعملــون في العراق دون 
صياغة او تطبيق اي قانون خاص 
بالعمالة االجنبية وسط دعوات 
لزيــادة االعتماد علــى العامل 

احمللي وتوفير فرص العمل”.
واوضــح انه “من غيــر املعقول 
العامة  بالسياسة  االســتمرار 
لالقتصاد بهذا املنحى سيما مع 
ازمتي جائحة كورونا وانخفاض 

اسعار النفط العاملية”.

السليمانية - عباس اركوازي:
القيادي لالحتاد  اجمللس  وجه عضو 
شيخ  اراس  الكردستاني  الوطني 
اللهجة  شديدة  انتقادات  جنكي 
حلكومــة االقليم احلالية، مطالباً 
اياها باالقرار بفشلها واستقالتها 
وتشــكيل حكومــة انقاذ وطني 

مصغرة.
وتتزامن مطالبت جنكي مع  اليوم 
والتجمعات  للتظاهرات  اخلامس 
الشــعبية للمئات من املوظفن 
واملعلمن وشرطة املرور مبحافظة 
الســليمانية للمطالبــة بتوزيع 

رواتبهم وحل حكومة االقليم،.
وقال شــيخ جنكي الذي شــغل 
منصب  السابقة  السنوات  خالل 
لرئيس  الشــخصي  الســكرتير 
اجلمهوريــة االمن العــام لالحتاد 
مام جالل  الكردســتاني  الوطني 
الصباح  تابعتــه  فــي تصريــح 
اجلديــد، "لقــد طالبت ســابقاً 
باســتقالة  مجــددا  واطالــب 
تشكيل  في  واالســراع  احلكومة 
وطنــي مصغرة  انقاذ  حكومــة 
تاخـــذ على عاتقهـــا معاجلـة 
واالدارية  االقتصاديـة  املشاكـــل 
واملالية التـي تعاني منهـا اقليـم 

كردستـان".
جنكي،"انــا  شــيخ  واضــاف 
شــخصياً مع الشعب واجلماهير 
حكومة  قــرار  وبشــدة  واعارض 
االقليم تقليــل اوتخفيض رواتب 
املوظفن"، وال ينبغي على الفريق 
احلكومي لالحتاد الوطني، ان يدعم 
هذا القرار، النه ال ذنب للموظفن 
ان يتحملوا وزر حكومة فاشلة؟.    
ياخذ  بشــخص  االتيان  الى  ودعا 
املشــاكل  معاجلة  عاتقــه  على 
املستعصية، الن احلكومة احلالية 
وبضمنها الفريق احلكومي لالحتاد 
باســتطاعتهم  ليس  الوطنــي 

معاجلة املشاكل.
ودعا شــييخ جنكي وفد حكومة 
تقدمي  الــى  التفاوضي  االقليــم 
بغداد  الــى  الالزمــة  التنــازالت 
بهدف التوصل الى اتفاق، معتبرا 
الوحيد  احلل  اتفــاق  الى  التوصل 
امام حكومة االقليــم، النقاذ ما 
ميكــن انقاذه وبخالفــه فان على 

حكومة االقليم االقرار بفشــلها 
وتقدمي استقالتها.  

وبينما لم يستبعد شيخ جنكي 
التي  التظاهــرات  رقعة  اتســاع 
تشــهدها مدينة الســليمانية، 
االقليم  اخرى ضد حكومة  ومدن 
وسياســاتها االقتصادية، اكد ان 
حكومة االقليم فقدت شرعيتها 

وان  املواطنــن،  متثــل  ال  وهــي 
مجموعة من العاملن في مجال 
الصيرفة سيديرون شؤون االقليم 
افضــل مــن احلكومــة احلالية، 
الذي قال بــان عملها يقتصر االن 
على اســتالم املبلغ الذي ترسله 
الحقا  لتوزعه،  االحتادية  احلكومة 
على املوظفن كرواتب، وفي كثير 

من االحيان تقوم بنحو غير قانوني 
باستقطاع جزء منه.

ولفت الى ان االموال التي ترسلها 
من  فــي كثير  االحتادية  احلكومة 
االحيــان يتم التصــرف بها بغير 
وجــه حــق، وال يعرف حلــد االن 
مصير 400 مليار دينار ارســلتها 
لشهر  كرواتب  االحتادية  احلكومة 

نيســان، قال ان املسؤولن قاموا 
قــروض  لدفــع  باســتخدامها 
لشركات ومقاولن قريبن منهم.  
مؤكداً، ان تســليم احلكومة الى 
اربعة عقــالء من اي مــكان في 
العــراق، ســيضمن ادارتها بنحو 
احلالين  املســؤولن  مــن  افضل 

فيها. 

االتحاد الوطني الكردستاني يطالب باستقالة 
حكومة االقليم وتقديم التنازالت الالزمة لبغداد

جانب من التظاهرات في السليمانية

التظاهرات المطالبة بالرواتب مستمرة في السليمانية لليوم الخامس على التوالي

تقريـر
القانونية النيابية: العمالة 

االجنبية في البالد تبلغ 
المليون من دون قانون خاص بها 
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بغداد ـ الصباح الجديد:

أكــدت وزارة التربية، امس األربعاء، 
أن امتحانــات الصــف الســادس 

اإلعدادي ستجرى مبوعدها احملدد.
وقال املتحدث باســم الوزارة حيدر 
فاروق، بحسب اإلعالم احلكومي، إن 
الوزراء، بشأن اعتماد  »قرار مجلس 
الســنة  نصف  امتحانات  درجــة 
كدرجــة نهائيــة ملرحلــة الثالث 
مجموعة  ضمن  مقترح  املتوسط، 
مقترحات تقدمت بها وزارة التربية 
منذ أكثر من ثالثة أســابيع، بشأن 

امتحانات هذه املرحلة«.
وأضاف، أنــه »ال توجــد حتى اآلن 
مرحلة  امتحانات  بشأن  مقترحات 
الســادس اإلعــدادي«، الفتا إلى أن 
مبوعدها  ســتجرى  »االمتحانــات 

احملدد في التاسع من آب املقبل«.
وأشار إلى أن »املقترحات عادة يتم 
دراستها وإقرارها في ضوء الظروف 
العاملية«،  الوبائية  واألزمة  الراهنة 
مؤكدا أن »جميع القرارات متجددة 
وتكون وفقــا للمعطيات املوجودة 

على أرض الواقع«.

وقرر مجلس الوزراء خالل جلســته 
االعتيادية، اول أمس الثالثاء  اعتماد 
درجة نصف الســنة درجة نهائية 
للنجــاح في االمتحانــات العامة 
لطلبــة الصف الثالث املتوســط 
للعــام الدراســي احلالــي 2019-

2020، والســماح للراســبني بأداء 
امتحانات الــدور الثاني في جميع 
املــواد التي رســبوا فيهــا، وقيام 
الطلبة الراســبني واملكملني بأداء 
امتحــان مفتوح في املــواد املقررة 
باالمتحانــات الوزاريــة خالل ثالثة 
أسابيع من خالل تعليمات تصدرها 
وتضع  عاجل،  بشكل  التربية  وزارة 
املدارس أســئلة االمتحان املفتوح 

من الكتب املنهجية«.
من جهــة اخــرى شــاركت وزارة 
التربية ، فــي االجتماع االفتراضي 
العالم  أقامتــه منظمــة  الــذي 
اإلسالمي للتربية والثقافة والعلوم 
حتت عنوان ) عالــم ما بعد كوفيد 
19 : أي أولويات عمل وإجراءات من 
اجل التربية والعلــوم والثقافة ( ، 
مبشــاركة أمناء اللجــان الوطنية 
للتربية والعلــوم والثقافة في 56 
دولة مــن دول العالم اإلســالمي 

وخارجه . 
، أن االجتماع الذي  الــوزارة  وبينت 
لوزراء  الدائرة االفتراضية  ُعقد عبر 
التربية لدول العالم اإلســالمي  ، 
ركز في محتواه على حتويل جائحة 
)كوفيــد_19( مــن محنــة وبالء 
إلى عطــاء ، وفقاً آلليــات تواكب 
مســتجدات املرحلــة الراهنة ومبا 
األعضاء في مجابهة  الدول  يدعم 
التربوية  آثارهــا علــى العمليــة 
التي تضررت ليس في  والتعليمية 
العراق فحسب وامنا في جميع دول 

العالم .
العام   مــن جانبه نقــل األمــني 
دريد  العراقية  الوطنيــة  للجنــة 
التربية  وزير  حتيــات  احليالي  ضاري 
علــي حميــد مخلف ، للســادة 
ارتياحه  ، معرباً عــن  املشــاركون 
ملا حتقق خالل الفتــرة املاضية من 
استمرار  ايجاد حلول اسهمت في 
عجلــة التعليم ، حيــث كان من 
ابرزها اســتحداث منصة الطالب 
االلكترونيــة »نيوتــن« ، فضالً عن 
انترنت  وتقــدمي  احملاضرين  تدريــب 
مجاني من خالل شــركات الهاتف 
النقال ، وكذلك عمل منصة العراق 

التعليمية التــي بلغ عدد الدروس 
املســجلة فيها نحو ) 1500( درساً 
تعليميــاً ،  يتــم بثهــا عن طريق 

فضائية العراق التربوية  .
وزارة  إجراءات  احليالي  واســتعرض 
الثقافــة والســياحة واآلثــار في 
دعمها لــوزارة التربيــة ، أذ متثلت 
تُشــجع  بإطــالق عدة مشــاريع 
على القراءة مــن خالل فترة احلجر 
الصحي عن طريق نشــر إصدارات 
حديثة للكتب على املوقع الرسمي 
لها ، وكذلك التطرق الى استعمال 
االلكتروني فــي جميع  التعليــم 
اجلامعــات العراقية لغرض إيصال 
املادة العلمية الى الطلبة األعزاء ، 
يذكر ان االجتماع شارك فيه املدير 
 ) االيسيســكو   ( ملنظمة  العــام 
الدكتور سالم املالك واألميرة دعاء 
بنت محمد عــزت ، الرئيس األعلى 
ملؤسســة املرأة العربية وســفيرة 
السالم لدى األمم املتحدة ، والعالم 
الكبيــر رشــيد اليزمــي مخترع 
كضيفي  أيون«  »الليثيوم  شريحة 
شرف ، إضافة إلى نخبة من اخلبراء 
واملتخصصني في قطاعات التربية 

والعلوم والثقافة .

التربية: امتحانات السادس اإلعدادي ستجرى
بموعدها المحدد وال توجد مقترحات بخصوصها

بغداد ـ الصباح الجديد:

نفت وزارة الصحة والبيئة، امس 
األربعاء، إرســال وفد إلى روسيا 
في  كورونا.  فيروس  عالج  بشأن 
حني أكدت ممثلــة االمم املتحدة 
بالعــراق جنني بالســخارت، أن 
التهــاون مــع فيــروس كورونا 

سيكون باهض الثمن.
وذكــر املتحدث باســم الوزارة 
اإلعالم  بحســب  البدر،  سيف 
احلكومــي، أن »هنــاك هجمة 
شرسة وظاملة تتعرض لها وزارة 
الصحة والكــوادر العاملة بها 
في ظل أزمــة كورونا، من خالل 
بث األخبار الكاذبة واإلشاعات«.

وأضــاف، أن »األنباء التي حتدثت 
الصحة  وزيــر  توجيــه  حــول 
عقوبة إلى أحــد األطباء عارية 
عــن الصحة متامــا«، نافيا في 
الوقت ذاته األنباء التي تداولتها 
والتواصل  اخلبرية  املواقع  بعض 
وفد  إرسال  بشــأن  االجتماعي 

إلى روسيا بشأن عالج كورونا«.
الوقــت ذاته أكــدت ممثلة  في 
االمم املتحــدة بالعــراق جنــني 
بالســخارت، أن التهــاون مــع 
فيروس كورونا ســيكون باهض 

الثمن.
واضافت فــي مؤمتر صحفي، أن 
»العراق متكن من حتمل االشهر 
االولى بعد تفشــي كورونا في 
العالم«.وتابعــت أن »الســبل 
لدينــا  اداة  افضــل  الوقائيــة 

ملواجهة كورونا«.
مــن جهة اخــرى أكــدت وزارة 
العراق  أن  والبيئــة،   الصحــة 
لم يبــرم إي عقد مــع إي دولة 
الستيراد عالج كورونا حتى اآلن، 
كاشــفة عن وجــود محاوالت 

إلنتاج العالج داخل العراق.
وقال وكيــل وزارة الصحة حازم 
اجلميلــي إن »العــالج ملواجهة 
فيــروس كورونــا هــو مقترح 
أخرى  ألنواع   ويستخدم  سابقا 
من األنفلونزا ، مبينا ان »العالج 

اقترح من قبــل اجلانب الياباني 
وليس من روسيا وهو يستخدم 
وليس عالج  بشــكل ســريري 

خاص لكورونا«.
وأضــاف أن »العــراق لــم يبرم 
إي عقد مع إي دولــة اجتاه هذا 
املوضوع والزال قيد الدراســة«، 
بإنتاج  محاوالت  »هنالك  مبينا 
العالج من قبل أكثر من مصنع  

وطني في العراق«. 
وفيمــا يخص تشــكيل غرفة 
عمليات ملتابعــة تطبيق حظر 
اجلميلي  علق  اجلزئــي  التجوال 
قائال: أن »اللجنة العليا للصحة 

والســالمة الوطنية شــكلت 
غرفة عمليات مهمتها متابعة 
تنفيــذ التوصيــات أثناء فرض 
حظر التجوال اجلزئي وخاصة مبا 
وإعداد  الكمامات  ارتداء  يخص 
املتواجدين في احملال وســيارات 
النقل اخملتلفة ومتابعة جتمعات 
القرارات  اتخــاذ  صالحية  ولها 
مؤكداً   ، الطارئــة  االمــور  في 
تشــكيل غرف عمليات فرعية 
في احملافظات كافة  باســتثناء 

إقليم كردستان ».
وتابــع أن »هــذه اللجنــة هي 
املســؤولة على التنســيق  ما 

بني اجلهــات الصحية واألمنية 
تنفيــذ  لغــرض  واإلعالميــة 
االجراءات والوصول إلى األهداف 
املرجوة من قرارات اللجنة العليا 
للصحــة والســالمة الوطنية 

وتوصيات وزارة الصحة«.
وعلى صعيد متصل عقد مدير 
عــام صحــة بغــداد الرصافة 
الدكتور عبد الغني الســاعدي 
اجتماعــا طارئــا بعــدد مــن 
الصحية  القطاعــات  مــدراء 
ورؤســاء االطبــاء املقيمني في 
جائحة  ملناقشة  املستشفيات 
كورونا، فيما اكد الساعدي قرب 

في  لإلنعاش  مركز  اكبر  افتتاح 
الكندي بأكثر من 100 سرير.

االجتماع  خالل  الساعدي  وقال 
ان »الــكادر الصحي في العراق 
قدم جهودا اذهلت اجلميع ومنع 
النظــام الصحي مــن االنهيار 
االمكانيــات وكثرة  رغم قلــة 
االصابــات مقارنة بــدول كبرى 
ذات نظام صحي متطور انهارت 

امام الوباء«.
واضاف ان »هذه اجلهود والهمة 
عليها  احلفاظ  يتطلب  العالية 
بروح  والعمــل  ومضاعفتهــا 
الفريق الواحد حلني القضاء على 

املستشفيات  ان  مبينا  الوباء«، 
يجــب ان تعمل بــروح الفريق 
الضــروري تقدمي  الواحــد ومن 
الدعم واالســناد ملستشفيات 
خاصــة  االول  الصــد  خــط 
مستشــفيات الشهيد الصدر 
والشيخ  والكندي  علي  واالمام 

زايد«.
»االسابيع  ان  الســاعدي  واكد 
املقبلة ستشــهد افتتاح اكبر 
مستشفى  في  لإلنعاش  مركز 
الكندي بأكثر من 100 سرير مع 
تقدمي خدمات طبية مميزة وكادر 

متخصص للحاالت احلرجة«.

الصحة تنفي إرسال وفد إلى روسيا بشأن عالج كورونا
بالسخارت: التهاون مع فيروس كورونا سيكون باهض الثمن

هناك هجمة شرسة 
وظالمة تتعرض لها 
وزارة الصحة والكوادر 
العاملة بها في ظل 
أزمة كورونا، من خالل 
بث األخبار الكاذبة 
واإلشاعات، وأن األنباء 
التي تحدثت حول توجيه 
وزير الصحة عقوبة إلى 
أحد األطباء عارية عن 
الصحة تماما«

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت امانة بغداد، امس االربعاء، عن استمرار 

اعمال الصيانة والتأهيل في قناة اجليش.
وقالــت األمانة في بيان تلقت » الصباح اجلديد 
»نســخة منه، إن »مالكاتها في دائرة املشاريع 
البلدية مســتمرة بإعمــال الصيانة  والدوائر 
والتأهيل اخلاصة بقناة اجليش شــرق العاصمة 
والتــي تتضمــن صيانة املقاطع االســفلتية 
املتضــررة مع رفع املشــوهات واالدغال ،اضافة 
واعمــال اخرى مختلفة  الزراعية  االعمال  الى 
للمقطــع املمتــد من جســر املثنــى وحتى 

الرستمية«.

ذي قار ـ الصباح الجديد :
شددت شرطة محافظة ذي قار، امس االربعاء، 
اجراءاتهــا بتطبيــق تعليمات خليــة االزمة 
للحد من تفشــي فايروس كورونا، بفرض حظٍر 
للتجــوال متثََّل باغــالق مداخــل احملافظة مع 

احملافظات االخرى.
وقال قائد شرطة احملافظة العميد حازم الوائلي 
في تصريــح صحفي، انه مت غلق الســيطرات 
اخلارجية، حســب تعليمات خليــة االزمة في 
احملافظــة ومنــع دخــول الوافدين مــن بقية 
احملافظات وإغالق الســيطرات بشكٍل تاٍم عدا 
احلاالت اإلنســانية واملركبــات التي تنقل املواد 

الغذائية .
واضــاف الوائلي، ان هذا االجــراء الوقائي يأتي 
للحفــاظ على صحــة وســالمة االهالي من 
مخاطر اصابتهم بفايروس كورونا والعمل على 

فرض حظٍر شامٍل التجوال.
يذكر ان مصادر طبية في ذي قار اكدت زيادة في 

حاالت االصابة بالفيروس في احملافظة.

الديوانية ـ الصباح الجديد:
أكدت خليــة األزمة في محافظــة الديوانية، 
امــس األربعــاء، حتســن حالــة 200 مصاب 
بالفيروس، وتزويد مستشــفيات العزل بـ 140 

قنينة اوكسجني.
واوضــح املنســق االعالمــي للخليــة، خالد 
التميمي، أن »مستشــفيات العزل تســتعد 
إلخــراج 200 مصاب، بعد متاثلهم للشــفاء«، 
مشــيرا إلى »تزويد املستشفيات بـ140 قنينة 
الضرورية  باملســتلزمات  وجتهيزها  اوكسجني 

األخرى«.

نينوى ـ الصباح الجديد :
تـعـتـزم هـيـئـــة اسـتـثـمـار مـحـافـظـة 
نـيـنـــوى، امــس االربعاء، انشــاء مجمعات 

سكنية واطئة الكلفة لألسر املـتـضـررة.
وقال املســؤول في إعالم ســياحة نينوى علي 
امـجـــد، ان »الهيئة تعتزم انشــاء مجمعات 
سكنية واطئة الكلفة لـألســـر املـتـضـررة 
داعــــــش  ابــــان سـيـطـــرة عـصـابـــا 

وعـمـلـيـات الـتـحـريـر فــي املـديـنـة«.
واضافت، ان »اجملمعات ستقام فـــي أيـمـــن 
املـوصـــل بعد تخصيــص أراض لها في احملور 

الغربي من املـديـنـة.

تواصل اعمال الصيانة 
والتأهيل في قناة 

الجيش ببغداد

عزل تام لذي قار
عن المحافظات

شفاء 200 مصاب 
بفيروس كورونا في 

الديوانية

انشاء مجمعات سكنية 
واطئة الكلفة لألسر 

المـتـضـررة في نينوى

استثمار بغداد: إنجاز 95 بالمئة من 
مشروع معمل تدوير النفايات الطبية

كربالء المقدسة تشهد أول والدة طبيعية 
من أم ثالثينية ُمصابة بفيروس ُكورونا

بغداد - الصباح الجديد :
حققت هيئة اســتثمار بغداد، 
امــس االربعاء، نســبة اجناز 95 
باملئة، من مشروع معمل تدوير 
الطبية،  النفايــات  ومعاجلــة 
وفقا ملا صــرح به رئيس الهيئة 

املهندس شاكر الزاملي.
واوضح الزاملي، ان »الهيئة أولت 
اهتماما كبيرا ملشــروع معاجلة 
تشــكله  ملا  الطبية،  النفايات 
من خطورة على صحة االنسان 
والبيئة، مضيفا ان املشروع الذي 
يعد االول مــن نوعه في بغداد، 
يســهم ايضا في توفير العديد 
من فرص العمل للشباب، فضالً 
عن استثمار اخلبرات والكفاءات 
منهـم  لإلفـــادة  املتخصصة 

فـي هـذا اجملال«.
وبــني ان »املشــروع الذي بلغت 

نسبــــة اجنـــازه 95 باملئـــة، 
ومعــدات  مكائـــن  يضـــم 
متطـورة مـــن أرقـى املناشـئ 
العامليـــة، وكذلـك مختبـرات 
للتحليـــالت الداخلة ضمـــن 
والفــرز  التحليــل  عمليـــة 
بــــأن  منوهـــا  والتدويــر«، 
»اليـــة العمــــل في املشروع 
تشمـــل جتميــــع اخمللفـــات 
حاويـــات،  فــي  وتفريغهــــا 
فـي  وتخزينهــــا  وجمعهـــا 
حاويـات كبيـرة داخل املشـروع، 
املعاجلـة  وحـدة  إلـى  وحتويلهـا 
املعمـــل،  فــــي  املركزيــــة 
خاصة  بأجهـزة  حرقهـا  ليتـم 
وغـــازات  أبخرة  إلــى  لتتحول 

صديقـة للبيئـة«.
أن »مشــروع معاجلة  واضــاف 
النفايــات الطبيــة الواقع في 

منطقــة أبــي غريب، انشــئ 
على مســاحة 3500 متر مربع، 
ويغطي فــي مرحلته االولى ما 
يقــارب 600 نقطــة تلوث في 
جانبي  علــى  فقط  اخملتبــرات 
وبطاقــة  والرصافــة،  الكــرخ 
تصميمية تصل عند التشغيل 

إلى 1825 طنا سنوياً«.
وكشــف الزاملي عن »السعي 
لتوســيع املشــروع ليشــمل 
األدوية منتهية الصالحية ايضاً، 
من خالل اضافة خط خاص بها، 
لتكون املرة االولــى التي يجري 
التخلص بشــكل علمي  فيها 
وصحي مــن االدويــة املنتهية 
حرقها  مــن  بدال  الصالحيــة، 
بشكل مضر للبيئة، السيما ان 
املرحلة احلالية تتطلب اهتماما 

شديدا بالبيئة«.

كربالء - الصباح الجديد : 
شــهد مستشــفى النسائية 
بكربالء  التعليمــي  والتوليــد 
املقدســة ، والدة طفــل مــن 
أم ُمصابــة بفيــروس ُكورونا ، 
األولى  تُعد  والدة طبيعيــة  في 
علـــى مستـوى  نوعهـــا  من 

احملافظـة.
وقال مدير املُستشفى ، إبراهيم 
الركابي ،إن » ســيدة في العقد 
الثالث مــن العمر ، وهي حامل 
في شهرها التاسع ، قد وضعت 
والدة طبيعية  األول في  طفلها 
للتداخــل  احلاجــة  دون  لهــا 
اجلراحي » ، ُمبيناً إنه » مت حتويلها 
مــن ردهــة احلُمَيــات ) احلياة ( 
فــي مدينة اإلمام احلســني )ع( 
الطبية الى ردهة الشــفاء في 
أعراض  ، مع ظهور  مستشفانا 

الوالدة عليها » .
وأضاف الركابي ، إنه » بعد أخذ 
إستشــارة أخصائية النسائية 
والتوليــد ، الدكتــورة نبيلــة 
الياسري ، وبعد الكشف عليها 
، تبني إنها » تُعاني من تقلَُصات 
رحميــة وبدء عمليــة الوالدة ، 
وعلى الفور مت حتويلها الى صالة 
الوالدة في ردهة الشــفاء ، ومن 
لها  الطبيعية  الوالدة  إجراء  ثم 

حيث أجنبت طفالً ذكرا » .
، إن«  وبنَي مديــر املُستشــفى 
والصحــي  الطبــي  الفريــق 
املتخصص ، قد جنح في التعامل 
إتباع مجموعة  ، عبر  احلالة  مع 
من املعايير واإلجراءات الصحية 
الالزمة للتعامل مع مثل هكذا 
حــاالت ، مع احلرص على إحترام 
أعلى اإلحترازات لضمان سالمة 

األم واجلنني في آن واحد« .
وأضــاف ، إن »املواطنــة قامت 
، وخرجا من  وليدهــا  بارضــاع 
إلى ردهة  املستشــفى عائدين 
صحية  بحالة  وهمــا  احلُميات 

جيدة وفي حتسن مستمر » .
ولفــت الركابــي ، إن » الفريق 
املُشرف على الوالدة ، كان مؤلفاَ 
نســائية  الُقدمى  املُقيمة  من 
زينب حيدر  الدكتــورة   ، وتوليد 
والســونار  األشــعة  ، وطبيبة 
الدكتــورة رغد عبــد احلميد   ،
ســكينة   ، املاهرة  والقابلــة   ،
محمد هاشم ، وم . طبي ، مها 
مرزة حمــزة ، والبايلوجي بيداء 
حســني ، وتقني مختبــر ) أمنار 
، ودعاء  ، ومشكاة هادي  سعيد 
عالوي ، وم. مختبر رائد ابراهيم 

. «
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الصباح الجديد - وكاالت:
صرح مصدر حكومي في ســيئول بأن كوريا 
الشــمالية بدأت يوم امس األربعاء بسحب 
نحو عشــرة مكبــرات صــوت دعائية ضد 
اجلنوب، وذلك بعد مــرور ثالثة أيام من إعادة 

تركيبها على احلدود بني الكوريتني.
وشــرعت بيونغ يانــغ بتركيــب حوالي 30 
مكبرات صــوت دعائية في األقل في املناطق 
احلدوديــة في 21 يونيو، بعــد أن متت إزالتها 
مبوجب إعالن بامنوجنوم بني زعيمي الكوريتني 

في 27 أبريل عام 2018.
وجاءت هذه اخلطوة وســط توتر عســكري 
متصاعد بســبب إعالن هيئة أركان القوات 
املسلحة الكورية الشمالية عن تنفيذ اربعة 
أعمال عسكرية عقب بيان أصدرته كيم يو 
جونغ، شــقيقة الزعيم الكوري الشــمالي، 
نائبــة رئيس اللجنة املركزيــة حلزب العمال 
احلاكم، وتفجير مكتب االتصال املشترك في 
مدينة كيســونغ احلدودية، وخطتها إلرسال 

منشورات دعائية جتاه اجلنوب.
وترى سيئول أن إزالة عدد من مكبرات الصوت 
الشــمالي  الكوري  الزعيم  بقرار  لها عالقة 
كيم جونغ أون الذي أمــر أمس االول الثالثاء 
بتعليق اخلطط للعمل العسكري ضد كوريا 

اجلنوبية.
وبعد أمر كيم، توقع مسؤول حكومي جنوبي 
أن يتم تعليق عملية إرســال املنشورات إلى 
اجلنوب واحلرب اإلعالمية عبر مكبرات الصوت 

أيضا.

الصباح الجديد - وكاالت:
حذر املستشــار اإلعالمــي لرئيس مجلس 
الســيادة بالســودان الطاهر أبو هاجة من 
»تغلغل عناصر مندســة من حزب الرئيس 
اخمللوع عمر البشير في املليونية املقررة يوم 
30 يونيو حزيران اجلاري من أجل هز استقرار 

البالد«.
وقال: »جهات سياسية شتى دعت ملليونية 
30 يونيــو حزيران اجلاري.. تعــددت األهداف 
واختلفت الشــعارات لكن الوسيلة واحدة. 
وهي املسيرة املليونية.. بعض اجلهات قالت 
إن ثمة بطء في تنفيذ العدالة.. أخرى دعت 

إلى رفع الضائقة املعيشية«.
وأضاف: »يتحدثون عن إعادة هيكلة الوضع 
الراهن و.. و… غير ذلك. املؤمتر الوطني )حزب 
الرئيــس العزول عمر البشــير( رغم إعالنه 
عدم املشاركة لكن غير مستبعد مشاركة 
بعض عناصره، فاملنطق يقول هناك من لهم 
مصلحة في ذلك حرصــا على احلماية من 
ويل التفكيك ونكاية وعداوة ملن يظنون أنه 
ناصبهم العداء وهدد وجودهم… ومشاركة 
جهات مســلحة غير راغبة في الســالم … 
ســتجيئ املســيرة ضامة أطياف متعددة. 

ومآرب متنوعة«.
وأوضــح أن هذه املليونيــة: »تأتي في ظرف 
حســاس للغاية. بثوب ضم سبعني رقعة. 
من اليســار واليمني.. ويصبــح احلديث عن 
عناصر مندســة. ومخربني وسط الصفوف 
وحاملني بخلــق القالقل وارد جدا وبشــدة.. 
وفــي حال حــدوث أي فوضــى أو انفالت. ال 
ســمح اهلل فكل جهة ســترمي اللوم في 
األخرى.. وهذا لن يزيدنا إال مزيدا من األزمات 
في بلــد يعاني أصال من كورونا واملعيشــة 
ونتائج احلظر القاســية. البلد في اإلنعاش. 
وهرمنا من هذه املسيرات التي ال متطر خبزا 
وال حليبا وال دواء.. ما للساســة للساســة 
وما للعسكر للعســكر.. احلرية حق وقيمة 
إنســانية لكن األمن أغلى وأثمن.. دعونا من 
املسيرات.. لقد ذهب النظام السابق لألبد«.

سيئول: كوريا الشمالية 
تزيل عشر مكبرات صوت 

دعائية ضد الجنوب

مستشار البرهان يحذر من 
»تغلغل عناصر مندسة في 
مليونية 30 يونيو المقررة
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الصباح الجديد - وكاالت:

حذر الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير 
الواليات  خبراء األمراض املعدية في 
املتحدة، مــن »زيــادة مقلقة« في 
معدل اإلصابات بفيروس كورونا في 

بعض الواليات.
وقالت جلنة من مســؤولي الصحة، 
ومــن بينهــم فاوتشــي، إّن األيام 
القليلة املقبلة ســتكون حاسمة 

في القضاء على التفشي اجلديد.
ويرتفع عدد احلاالت بسرعة في عدد 

من الواليات األميركية.
أربعة  املكونة من  اللجنــة  وأّكدت 
خبراء أّن الرئيــس دونالد ترامب لم 
يطلب منهم أبــداً »إبطاء« عملية 

إجراء االختبارات.
وجاءت تعليقات اخلبراء بعد أن قال 
ترامب خالل مسيرة نهاية األسبوع 
فــي أوكالهوما إنه طلب من فريقه 
للمساعدة في  أقل  اختبارات  إجراء 
تقليل عدد احلاالت الرســمية. وقال 
البيت األبيض إّن تعليق ترامب كان 

»ساخراً«.
وشــهد مديــر املعهــد الوطنــي 
املعدية،  واألمــراض  للحساســية 

الدكتور فاوتشــي، أمــام جلنة في 
الكونغرس حتقــق في تعامل اإلدارة 
الوبــاء: »على حد  األميركية مــع 
علمي، لم يُطلــب من أي منا إجراء 

عدد أقل من االختبارات«.
ســنقوم  احلقيقة،  »فــي  وأضاف: 
بعدد أكبر من االختبارات«. واعترض 
املســؤولون الثالثة اآلخرون - الذين 
ميثلــون مراكــز الســيطرة علــى 
األمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء 
والــدواء ووزارة الصحــة واخلدمات 
اإلنســانية - على تعليــق ترامب، 
إّن أحدا لم يوجههم إلجراء  قائلني 

عدد أقل من االختبارات.
وحذر الدكتور فاوتشــي من »زيادة 
مقلقة للعدوى« ومن »زيادة انتشار 
العديد  اجملتمــع« في  الفيروس في 

من الواليات اجلنوبية والغربية.
وقــال: »قبل يومــني كان هناك 30 
ألف إصابة جديــدة« في يوم واحد. 

»هذا مقلق للغاية بالنسبة لي«.
األســابيع  »ســتكون  وأضــاف: 
القليلــة املقبلة حاســمة ملعاجلة 
التي نشــهدها في  الطفرات  تلك 
تكســاس وفلوريدا وأريزونا وواليات 

أخرى.«
مكافحة  مركــز  مديــر  ووصــف 

األمــراض والوقاية منهــا، الدكتور 
روبــرت ريدفيلد، إجــراء االختبارات 
بأنه »جزء أساســي من استجابتنا 
إجراءات  إّن  قــال  لكنه  للفيروس«، 

اإلبعاد االجتماعي هي أكثر فعالية 
ملنع الفيروس من االنتشار.

كمــا دعا الدكتــور ريدفيلد جميع 
لقاح  على  احلصول  إلى  األميركيني 

اإلنفلونزا هذا العام، قائالً إّن عليهم 
اإلنفلونزا  لقاحــات  على  »احلصول 
بثقــة«. وأضــاف أن »هــذا العمل 

البسيط سينقذ األرواح«.

إنه يشعر  الدكتور فاوتشــي  وقال 
بتفاؤل حذر بشــأن جاهزية اللقاح 
ضد كورونا بحلول نهاية عام 2020.

وأشــار الى أّن األمر يتعلق بـ »متى 
وليس« إذا كان اللقاح جاهزاً، لكنه 
أضاف أّن ذلك »قد يســتغرق بعض 

الوقت«.
وأضاف أّن شــركة األدويــة مودرنا 
لديها خطط »إلطالق جتربة سريرية 
للمرحلــة الثالثة فــي وقت مبكر 
مــن يوليو/متوز 2020، بانتظار نتائج 

إيجابية من جتربة املرحلة الثانية«.
دافــع الدكتور فاوتشــي أيضاً عن 
قراره بعدم حتذيــر األمريكيني لبدء 
ارتداء األقنعة في وقت سابق، قائالً 
إّن ذلك يرجع إلى الندرة في معدات 
الوقاية الشخصية في ذلك الوقت، 
التي كانت ضرورية ملقدمي الرعاية 

الصحية.
وأصدرت مدن وواليات عدة شــروطا 
الوجه  أقنعة  بارتداء  جديدة خاصة 

خالل األسبوع املاضي.
وقال دكتور فاوتشي للجنة »اخلطة 
أ: ال تدخل في حشــد مــن الناس. 
اخلطــة ب: إذا فعلت ذلك، تأكد من 

ارتداء قناع«.
وبعد تسجيل أرقام قياسية يومية 

جديــدة، قالــت واليتي تكســاس 
وفلوريــدا أنهما قــد تضطران إلى 
اإلعالن عن إجــراءات إغالق جديدة، 
على الرغم مــن املضي قدماً حالياً 

في خطط إعادة الفتح.
وجتاوزت فلوريدا 100 ألف حالة يوم 
االثنني. وفي غياب سياســة عامة 
بشــأن ارتداء األقنعة، اتخذت مدن 
وبلدات عدة اجراءاتها اخلاصة بفرض 

ارتداء أقنعة في األماكن العامة.
وألغت تكســاس مؤقتــاً تراخيص 
بيع الكحول لشركات تخرق قواعد 
املســافة االجتماعية. وقال حاكم 
تكســاس، غريغ أبوت، إنه ال يتوقع 
إصــدار أوامر إغالق جديــدة، ولكن 
»إغالق تكساس مرة أخرى سيكون 

دائماً اخليار األخير«.
زارها  التــي  أريزونا،  واليــة  وجتاوزت 
دونالــد ترامب امــس االول الثالثاء، 
الرقم القياســي اليومي لإلصابات 
اجلديــدة قبــل ســاعات فقط من 
املســؤولون  ويحذر  الرئيس.  وصول 
هناك من أّن أكثر من ٪80 من أسّرة 
املستشفيات تستعمل حالياً، وأّنه 
قد يتّم جتــاوز ما ميكــن أن يقّدمه 
نظام الرعاية الصحية في األيام أو 

األسابيع املقبلة.

تقرير

فاوتشي يحذر من زيادة »مقلقة« في اإلصابات بالواليات المتحدة

الصباح الجديد - متابعة:

الوزراء االســرائيلي  رئيس  عرض 
بنيامــني نتانياهــو فــي أيلول/

توضح  خريطة  املاضي،  سبتمبر 
طويلة  منطقة  بضم  مخططه 
منطقة  تتوسطها  األزرق  باللون 

باللون البني هي أريحا.
الســالم  خطــة  وبحســب 
األميركية املثيــرة للجدل والتي 
أعلن عنها أواخــر كانون الثاني/
يناير، مت اقتراح إبقاء املدينة حتت 
احلكم الذاتي الفلســطيني في 
حني تصبح املنطقة احمليطة بها 

حتت السيطرة اإلسرائيلية.
الضفــة  إســرائيل  واحتلــت 
الغربيــة حيث يعيــش أكثر من 
أراضي  450 ألف مستوطن على 
يزيــد  الذيــن  الفلســطينيني 
تعدادهم على 2,8 مليون نسمة، 

في العام 1967.
بإمــكان  أن  نتانياهــو  وأعلــن 
بتنفيــذ  الشــروع  حكومتــه 
مخطط الضم بدءا من األول من 
متوز/يوليو املقبل، وسط معارضة 
قوية من عدد من الدول ومن األمم 

املتحدة.
اإلسرائيلي  الوزراء  رئيس  وكافح 
بنيامني نتانياهو قبل أسبوع من 
اإلعالن عن جدول تنفيذ مخطط 
ضم أجزاء واســعة من الضفة 
تغيير  أجل  احملتلة، مــن  الغربية 
املواقــف املعارضة فــي الداخل 

واخلارج.
االئتــالف  صفقــة  ومبوجــب 
نتانياهو ومنافسه  احلكومي بني 
الســابق بيني غانتس، ميكن بدء 
تنفيذ مخطط ضم إســرائيلي 
الضفــة  فــي  ملســتوطناتها 
األردن  غــور  ومنطقة  الغربيــة 
متوز/ األول من  في  االستراتيجية 

يوليو.
ويعــد اخملطط جــزءا من خطة 
أميركيــة أوســع كان الرئيــس 
أواخر  دونالد ترامب أعلــن عنها 

كانون الثاني/يناير.
وتقترح اخلطــة األميركية أيضا 
إمكانية إنشــاء دولــة منزوعة 
السالح للفلســطينيني لكنها 
لهم  رئيســية  مطالب  تنفــي 
الشــرقية  القــدس  كاعتبــار 

عاصمة لهم.
وفي مدينة أريحا، شــارك اآلالف 

اإلثنــني فــي تظاهرة حاشــدة 
رافضة للضم، في حني فشــلت 
في  انطلقت  أخــرى  مســيرات 
الضفة الغربية في وقت ســابق 

من حشد مشاركة واسعة.
ويرى نتانياهو في خطة واشنطن 
لـ«تطبيق  تاريخيــة«  »فرصــة 
السيادة« على مساحات واسعة 

من الضفة الغربية.
أشــهر معدود  نتانياهو  وأمــام 
فقــط لتنفيــذ مخططه قبل 
االنتخابات األميركية في تشرين 

الثاني/نوفمبر.
أمــا االحتاد األوروبــي الذي يعتبر 
أكبــر شــريك جتــاري للدولــة 
العبرية، فال يزال منقسما بشأن 
العقوبات احملتمــل فرضها على 
إسرائيل إذا ما نفذت مخططها.

اإلسرائيلية  املستوطنات  وتتوزع 
وقال  بكثافــة،  املنطقــة  فــي 
بنيامني  الوزراء االسرائيلي  رئيس 
إنــه ســيعمل على  نتانياهــو 
ضمها إضافــة إلى منطقة غور 

األردن االستراتيجية.
الكاملــة  التفاصيــل  وتبــدو 
غير  اإلســرائيلي  الضم  خملطط 
واضحة، ويتوقــع بعض املراقبني 
أن يقــدم نتانياهو أوال على ضم 
املســتوطنات في حني سيؤجل 

ضم غور األردن لوقت الحق.
اليقني  لكن تســبب حالة عدم 
والوضــوح هــذه القلــق البالغ 

للمزارعني.
يتساءل جودة اســعيد من احتاد 
املزارعني بشــأن »ما ســيحدث 
للمزارعــني الذين تقــع أرضهم 
في اخلــارج؟ وما نــوع التصريح 
الذي ســتعطيهم إياه إسرائيل 

للوصول إلى أرضه«.
ويضيــف »إذا تركنا حقولنا ملدة 
يــوم أو اثنني من دون االعتناء بها 

فلن تصبح منتجة«.
حتتاج  اســعيد،  املزارع  وبحسب 
األرض إلى الــري املنتظم وتراوده 
متنع  أن  احتماليــة  مــن  اخملاوف 
الفلسطينيني  املزارعني  إسرائيل 

من ري أو تسميد أراضيهم.
ويقول رئيس بلدية املدينة سالم 
الضم سيتســبب  إن  الغــروف 
»مبشكلة اقتصادية كبرى« حيث 
ســيفقد العديد من الســكان 

عملهم.
ويشــير الغروف إلــى أن »أريحا 
متثل قلب غور األردن وتعتمد على 
يأتي سكانها  التي  القرى اجملاورة 

للتسوق والعمل فيها«.
البلديــة أن محاولة  ويرى رئيس 
املزارعني  ملنــح  صفقــة  إبــرام 
إلى  الوصول  حق  الفلسطينيني 
بعد ضمها ســيكون  أراضيهم 

مبثابة »استسالم« إلسرائيل.
ويضيف »أريحا جزء من فلسطني 
وال ميكن فصلهــا حتت أي ظرف 

من الظروف«.
ووقــع أكثر من ألــف برملاني من 
مختلف أنحاء أوروبا على رسالة 
تعارض بشــدة خطط إسرائيل 
لضم أجــزاء من الضفة الغربية 

احملتلة.

وتثير الرســالة »مخاوف جدية« 
بشأن املقترحات وتدعو إلى اتخاذ 

ردود مناسبة.
ومن بني املوقعني على الرســالة 
أكثر من 240 نائبا بريطانيا. وقد 
رفضت السفارة اإلسرائيلية في 

لندن التعليق.
ويأتي نشــر الرسالة في صحف 
بدء عملية  عدة قبل أسبوع من 

الضم.
ووفقاً التفاق اقتســام السلطة 
الذي أدى إلى تشــكيل احلكومة 
اإلســرائيلية احلاليــة الشــهر 
املاضي ، ميكــن طرح ضم أراضي 
الضفة للتصويــت اعتباراً من 1 

يوليو / متوز.
ويقــود املشــروع رئيــس الوزراء 
بنيامني نتنياهو الذي يسعى إلى 
بسط السيادة اإلسرائيلية على 
أجــزاء من الضفــة الغربية بها 

مستوطنات يهودية.
ذلك  يعني  متريرهــا،  وفي حــال 
على  ستســيطر  إســرائيل  أن 

ما يصل إلــى ٪30 من األراضي، 
التــي يطالب بها  األراضي  وهي 
الفلســطينيون مــن أجل دولة 
في  بهــم  خاصــة  مســتقلة 

املستقبل.
دونالد  األمريكي  الرئيس  وأعطى 
األخضر  الضوء  إلسرائيل  ترامب 
لضم املستوطنات، مبوجب رؤيته 
للســالم - وهــي خطــة إلنهاء 
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 
الكشــف  والتي مت  منذ عقــود 

عنها في يناير/كانون الثاني.
وحذرت الرســالة املرســلة إلى 
وزارات اخلارجية بــدول أوروبا من 
أّن الضّم أحــادي اجلانب ألراضي 
الضفــة الغربيــة قــد يكــون 
»قاتالً آلفاق الســالم اإلسرائيلي 
أبسط  ويتحدى  الفلســطيني 
العالقات  توجــه  التي  املعاييــر 

الدولية«.
وحتّذر الرسالة التي وقعها 1080 
برملانياً من 25 دولة من »احتماالت 

زعزعة االستقرار« في املنطقة.

الصباح الجديد - وكاالت:
املتسارع  االقتصادي  االنهيار  مع 
الذي أدى الى تدهور غير مسبوق 
في قيمــة العملة احمللية، وجدت 
شــرائح واســعة من اللبنانيني 
تتآكل بسرعة،  قدرتها الشرائية 
ما جعل كثيرين عاجزين حتى عن 
كاخلضار  بالطعام  براداتهم  ملء 

واأللبان واللحوم.
االنهيار،  تداعيــات  لم تســتثن 
وهو األســوأ منذ عقود، أي فئة 
وانعكســت موجة  اجتماعيــة 
غالء غير مســبوق، وســط أزمة 
ســيولة حادة وشّح الدوالر الذي 
السوق  في  المس ســعر صرفه 
الســوداء عتبة الستة آالف ليرة 
فيما الســعر الرســمي ما يزال 

مثبتاً على 1507 ليرات.

اللبنانيني  آالف  وخسر عشــرات 
منذ اخلريــف مصــدر رزقهم أو 
األزمة  من مداخيلهم جراء  جزءاً 
التي دفعت مئــات اآلالف للنزول 
الى الشارع منذ 17 تشرين األول/
الطبقة  علــى  ناقمني  أكتوبــر 
السياســية التــي يتهمونهــا 
بالفساد والعجز عن إيجاد حلول 
لألزمــات املتالحقــة. وفاقمــت 
تدابير اإلغالق العام التي فرضها 
انتشــار فيروس كورونا املستجد 
الوضــع االقتصادي واملعيشــي 

سوءاً.
وتســّبب ذلــك بارتفــاع معدل 
التضخــم في بلــد يعتمد على 
االستيراد إلى حد كبير، وسجلت 
أســعار املواد الغذائيــة ارتفاعا 
72 فــي املئة من  جنونياً جتــاوز 

اخلريف حتى نهاية أيار/مايو، وفق 
جمعية حماية املســتهلك غير 

احلكومية.
وجعلــت األزمــة قرابــة نصف 
خط  حتت  يعيشــون  الســكان 

الفقر على وفق البنك الدولي، مع 
توّقع خبراء اقتصاديني اضمحالل 
الطبقة الوســطى في بلد كان 
حتى األمس القريب يُعرف باسم 
ويشتهر  الشــرق«  »سويســرا 

ومبــادرات  وخدماتــه  مبرافقــه 
شعبه اخلالقة.

وبحســب عاملني في منظمات 
عائالت  فإن  ومتطوعــني،  إغاثية 
كثيــرة كانت قــادرة على تأمني 
اليوم عاجزة  باتت  اليومي  قوتها 
عن تأمني أبســط املتطلبات من 
خبز وطعــام ودواء مع خســارة 
أفرادهــا عملهــم أو قدرتهــم 

الشرائية.
خــالل األيــام املاضيــة، التقط 
برس صوراً  فرانس  وكالة  مصورو 
صادمة لبرادات شبه فارغة داخل 
منازل في مدن رئيسة هي بيروت 
شماالً  وطرابلس  وجبيل  وجونية 
أصحابها  تأثــر  جنوبــاً،  وصيدا 
الليرة.  وبتدهور  األزمة  بتداعيات 
فمن كان راتبــه يعادل 700 دوالر 

الصيــف املاضــي على ســبيل 
املثــال، بات اليوم بالــكاد يعادل 

مئتي دوالر.
أمام بــاب برادها املفتــوح وفيه 
عبــوة ميــاه وحبتني مــن اخليار 
فقــط، تروي فــدوى املرعبي )60 
عاماً( املقيمة في منزل متواضع 
في مدينة طرابلس شــماالً أنها 
باعت برادها الكبير العام املاضي 
ألنها لم تكــن قادرة على تخزين 
الكثير فيه واشــترت آخر أصغر 

حجماً.
وتقول لفرانس برس »اليوم، حتى 
هذا البراد الصغير لســت قادرة 
على ملئه. ولو وجدت أصغر منه 

في السوق لبعته«.
وتضيــف »في األقل أســتطيع 

شراء الطعام من ثمنه«.

القدرة الشرائية لشرائح لبنانية عديدة تتآكل جراء االنهيار االقتصادي المتسارع

1080 نائبا اوربيا وقعوا رسالة تدين الضم

فلسطينيو أريحا يخشون العزل
 في حال نفذت إسرائيل مخططها التوسعي

احتلت إسرائيل 
الضفة الغربية حيث 

يعيش أكثر من 450 
ألف مستوطن على 

أراضي الفلسطينيين 
الذين يزيد تعدادهم 

على 2,8 مليون 
نسمة، في العام 

1967



من املقرر أن تقوم أبــل بإزالة آالف األلعاب 
من متجر التطبيقات اخلاص بها في الصني 
والتي لم توافق عليها احلكومة، إذ طرحت 
الدولة سياســة قبل أربع سنوات تتطلب 
مــن املطورين احلصول علــى ترخيص قبل 
طرح التطبيقات، ومع ذلــك  جتاهل املئات 
القانــون وأضافوا ألعابهــم إلى متجر أبل 
أثنــاء انتظارهم للحصول علــى إذن، كما 
كانت الشــركة األميركية على علم أيًضا 

بالسياسة، لكنه لم تهتم بتطبيقها.
ووفقا ملوقع »ديلي ميل« البريطاني، أرسلت 
شركة آبل للمطورين »تذكيرًا« في شباط 
قائلــة إن األلعاب غير املرخصة ســيجري 

حظرها وإزالتها بحلول 20 حزيران.
وهنــاك نحــو 60 ألــف لعبة فــى متجر 
التطبيقات الصيني، ومن املفترض أن ثلثها 

على األقل ليس لديه ترخيص.
وتأتــي هذه األخبار مــن Bloomberg، التى 
حتدثت إلى أشــخاص على دراية باملســألة 
والحظت أنه إذا أراد املطورون االستمرار فى 
العمــل اعتبارًا من متوز، فســيحتاجوا إلى 

احلصول على موافقة أللعابهم.
وقــال ريتش بيشــوب، الرئيــس التنفيذي 
لشركة AppInChina ، لبلومبرج: »ستفقد 
هذه الشــركات فجأة جميع اإليرادات، التي 
تعد عادة ثانى أكبر سوق لها بعد الواليات 

املتحدة«.

أعلنت أدنوك االمارتية صفقة لالســتثمار 
 20.7 البنية التحتية للطاقــة بقيمة  في 

مليار دوالر.
وأدنوك تدخل في اتفاق مع بعض مستثمري 
البنية التحتية ومشــغليها وصندوق ثروة 

سيادي وصناديق تقاعد.
وكونســورتيوم مــن املســتثمرين، يضم 
جلوبال انفراستراكشــر بارتنرز وبروكفيلد 
إلدارة األصــول وصنــدوق الثروة الســيادي 
السنغافوري جي.آي.سي وصندوق معاشات 
التقاعد ملعلمي أونتاريو وإن.إتش لالستثمار 
واألوراق املالية وسنام، سيستثمر في أصول 
محــددة خلطوط أنابيب غــاز تابعة ألدنوك 

بقيمة 20.7 مليار دوالر.
على  إجماال  والكونسورتيوم سيســتحوذ 
حصة %49 في شركة ”أدنوك ألنابيب الغاز 

ذ.م.م“.
ومبوجب االتفاقية، ”ســتقوم أدنوك ألنابيب 
الغاز باستئجار احلصة التي متتلكها أدنوك 
في مجموعة من أصــول أنابيب نقل الغاز 
ملدة 20 عاما فــي مقابل احلصول على حق 
استخدام تلك األصول بتعرفة تستند إلى 

الكميات“.
وحتقق هذه االتفاقية عائدات فورية ألدنوك 
10.1 مليار دوالر. وتربط شبكة أنابيب الغاز 
البرية والبحرية وشبكات  بني أصول أدنوك 

النقل احمللية لعمالء الشركة في الدولة.

تعتزم شــركة تويوتا إنتاج عدد سيارات أقل 
بنســبة %10 خالل متوز املقبل وذلك باملقارنة 

مع اخلطة األصلية للشركة. 
يأتي هذا إثر اســتئناف تدريجي لإلنتاج بعد 
إغالق مصانع للشــركة في وقت ســابق من 

العام اجلاري بسبب فيروس كورونا.
كما تخطط الشركة إلى تقليص إنتاجها في 
متوز بواقع 71 ألف سيارة عن الهدف األصلي 
وهو 700 ألف ســيارة. وبالرغم أن اإلنتاج لم 
يعود إلى مستواه الطبيعي إال أن اخلفض في 

متوز أقل منه في حزيران الذي بلغ 20%.
توقعت تويوتا أيضاً أن ينخفض اإلنتاج العاملي 
%30 عن اخلطة األصلية في الفترة بني نيسان 
وحزيران، وانتجت الشــركة نحــو 3.7 مليون 

سيارة خالل الفترة ذاتها من العام املاضي.
اإلنتاج  تويوتــا خلفض  الداخل، تخطط  وفي 
بواقع 39 ألف سيارة في متوز أو مبا يقل بنسبة 

%10 عن اخلطة ألصلية.

أبل

أدنوك اإلماراتية

تويوتا

اقتصاد4

بغداد ـ الصباح الجديد:

كشفت جلنة االقتصاد واالستثمار 
النيابية، أمــس الثالثاء، عن وجود 
نية لــدى جلنتها لتعديــل قانون 
االستثمار لتشــجيع املستثمرين 
األجانب واحملليني االســتثمار داخل 

العراق.
وقالــت عضو اللجنــة ميادة جنار 
فــي تصريح صحافــي، إن “قانون 
االستثمار احلالي طارد للمستثمر، 
فضال عن الروتني القاتل في ترويج 

معامالت االستثمار”.
وأضافت أن جلنتهــا “عازمة خالل 
اجللسات املقبلة على تعديل قانون 
االستثمار لتشــجيع املستثمرين 

اإلتيان إلى العراق”.
آالف  “هنــاك  أن  إلــى  وأشــارت 
األعمال  رجــال  مــن  العراقيــني 
واملســتثمرين خارج البــالد هربوا 
بســبب الروتني والفساد”، مؤكدة 
امتيــازات  العطــاء  “ســعيها 
للمســتثمرين في القانون اجلديد 
وتشجيعهم على االستثمار داخل 

بالدهم”.
في الشأن ذاته، أكد عدد من النواب 
دعمهــم للخطــوات اإلصالحية 
لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، 
وذلك من خالل الســعي لتأسيس 
املقبلة،  لألجيال  استثمار  صندوق 
رئيس  »خطــوات  ان  بينــوا  فيما 
باالجتاه  تســير  االصالحية  الوزراء 
الصحيــح وأهمها حتويل اإليرادات 

النفطية إلى مشاريع تنموية.
االقتصاد  جلنــة  عضــو  وقالــت 
شاكر  ندى  النيابية،  واالســتثمار 
الى  بحاجة  »العــراق  إن  جــودت، 
النفطية  غيــر  الــواردات  تفعيل 
واالعتماد عليها بنســب تتانسب 
مع حجم موازنته االســتثمارية«، 
مبينــة ان »فكرة انشــاء صندوق 
املقبلــة؛  لألجيــال  اســتثمار 
بالدولة  املواطنــني  ثقة  ســيعزز 
الى  اطمئنــان  رســالة  ويبعــث 
العدالة  وحتقيق  املقبلــة  األجيال 
املمكن حتقيق  االجتماعية، ومــن 

العمل بهذا املشــروع، ألن العراق 
لديه الكثير من الواردات في شتى 
اجملــاالت ومــن املمكــن أن يفعل 

الكثير الستثمارها«.
وأكــدت، إن »هناك أفقا واســعا 
لالستثمار في العراق في مجاالت 
واالعتمــاد  والصناعــة  الزراعــة 
اآلثارية  بأنواعها  الســياحة  على 
والدينية، واســتغاللها ســيؤمن 
التغطية الكاملة لرواتب املوظفني 
والرعايــة االجتماعية إضافة الى 
دعــم العاطلني عــن العمل حلني 

إيجاد فرص عمل لهم«.

وأوضحــت، ان »االعتمــاد علــى 
القطــاع النفطي فقــط أمر غير 
صحيــح، ويجب حتويــل اإليرادات 
النفطية الى مشاريع ستراتيحية 
تنموية تدعم أهــداف الدولة في 
البنــاء واإلعمار وتوفيــر اخلدمات 
للمواطنــني، إضافة الــى انعاش 
احلالــة االجتماعية لهم من خالل 
زيــادة رواتب الرعايــة االجتماعية 
وتوفير رواتب للعاطلني عن العمل، 
املناسب  الســكن  توفير  وكذلك 
للمواطنني من الشــرائح الفقيرة 
مببالغ رمزية بســيطة عبر طريق 

االستثمار«.
مــن جانبــه، بــني النائــب نوفل 
الناشئ، ان »خطوات االصالح التي 
يصرح بها رئيس الوزراء جيدة، ومن 
املهم أن تنقــل الوضع االقتصادي 
ان  مبينا  اآلمــن«،  الوضــع  الــى 
جميع  يدعــم  النــواب  »مجلس 
عليها  يعمــل  التي  االصالحــات 

رئيس الوزراء«.
وأضــاف إن »من بــني االصالحات 
التي على رئيس الــوزراء أن ميضي 
بهــا هو دعــم قانون االســتثمار 
بصيــغ جديدة مبســطة وجاذبة 

التســهيالت  من  للمســتثمرين 
الى السرعة في التنفيذ«، مشيرا 
الى أن »االستثمار هو احلل األمثل 
لتفادي األزمــة املالية، إضافة الى 
دعــم املنتــج العراقــي وتفعيل 
العمــل فــي القطاعــني اخلاص 
والعام وإشــراكهما فــي خطوة 
ميكن أن حتقق االكتفاء الذاتي في 

الصناعة والزراعة«.
ولفت إلــى أن »إصرار رئيس الوزراء 
أمر مهم  اجراء االصالحــات  على 
ويبعث رسالة مهمة بأن البلد في 
تطور، لذلك على اجلميع أن يدعم 

خطوات رئيس الــوزراء االصالحية 
الســيما فــي دعــم االقتصــاد 

العراقي«.
وأشــار الى أن »من أهم االجراءات 
العمل  تفعيــل  هــو  االصالحية 
باملوارد غير النفطية ومنها املنافذ 
احلدودية، والتخطيط الستراتيجي 
إلنشــاء مصانع كبيــرة من خالل 
األيــدى  لتشــغيل  االســتثمار 
البطالة  على  والقضــاء  العاملة 
والصناعي،  الزراعــي  القطاع  في 
وهي مــن أهم القطاعــات التي 

ميكن أن تدر موارد للخزينة«.

لجنة نيابية تعتزم تعديل قانون االستثمار
لتشجيع المستثمرين األجانب والمحليين

قانون االستثمار الحالي 
طارد للمستثمر، فضال 
عن الروتين القاتل 
في ترويج معامالت 
االستثمار.
و أن اللجنة عازمة خالل 
الجلسات المقبلة على 
تعديل قانون االستثمار 
لتشجيع المستثمرين 
اإلتيان إلى العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن عضو مجلــس ادارة الغرفة 
التجارية االيرانية العراقية حميد 
تصدير  الثالثاء،  أمس  حســيني، 
بالده ســلعا غير نفطية بقيمة 
1.1 مليار دوالر للعراق في شهرين 

خــالل فترة 20 آذار حتــى 20 أيار 
.2020

وقال حســيني في تصريح أوردته 
“فــارس”، إن الصــادرات للعــراق 
اعادة  بعد  بوضعية جيــدة  باتت 
فتح معبري “مهران” و”خســروي” 

اطــار  فــي  )اغلقــا  احلدوديــني 
االجــراءات االحترازية ضد فيروس 

كورونا(.
كافة  فتح  إعادة  حسيني،  وتوقع 
املعابر مع العــراق مبا فيها منفذ 
“جذابة” )جنوب غــرب(، فيما لم 

يستبعد مواجهة بعض املشاكل 
التصديريــة علــى وقع تفشــي 

كورونا في البلد اجلار.
وبنّي أن صادرات الســلع االيرانية 
للعراق ســجلت 800 مليون دوالر 
االيراني  “ارديبهشــت”  شهر  في 

)انتهى 20 أيار(، الذي عوض بدوره 
بعض االنخفاض شــهده الشهر 

السابق.
حسيني نوه الى أن في الشهرين 
املذكورين بلغ املتوسط التصديري 
الشــهري 550 مليــون دوالر وأنه 

وبرغم الفارق مع املعدل الشهري 
750 مليــون دوالر املســجل في 
السنة املالية الســابقة )انتهت 
هــذا  فيبقــى   ،)2020 آذار   19
املستوى مشجعا في ظل ظروف 

تفشي الفيروس. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
هوت أسعار الليرة اللبنانية، أمس 
الثالثاء، إلى مستوى غير مسبوق، 
إذ جرى تداولها فوق مســتوى 6 
آالف في مقابل الدوالر في السوق 
املوازية )الســوق الســوداء(، في 
أحدث مشاهد األزمة االقتصادية 

املتفاقمة بلبنان.
الثالثاء  أمــس  متعامالن  وقــال 
إنهما اشــتريا الدوالر في مقابل 
6000 ليرة لبنانية. وقال أحدهما 
إنه يبيع العملــة األميركية في 
قال  بينما  ليــرة،   6200 مقابــل 

الثاني إنه ال يبيع.
ويُقارن هذا الســعر بسعر شراء 
للــدوالر بلغ نحو خمســة آالف 

ليرة قبل أسبوع، األمر الذي فجر 
موجة احتجاجات.

وقال هانــي بحصلي رئيس نقابة 
إنه  الغذائية  املــواد  مســتوردي 
املســتحيل«  من  يكــون  »يكاد 
تدبير الدوالر بــأي ثمن وإن نظام 
ملســتوردي  الدوالرات  تخصيص 

املواد الغذائية ناجع بالكاد.
وأضاف أن سعر الدوالر بلغ 6000-
6200 ليرة للبيع والشــراء، أمس 

الثالثاء.
اللبناني، ميشــال  الرئيس  وكان 
عون، قــال في وقت ســابق من 
هذا الشــهر إن البنــك املركزي 
سيبدأ في استخدام احتياطيات 
الليرة  لدعم  الدوالر  من  محدودة 

أثــار االنخفــاض احلاد  أن  بعــد 
احتجاجات عامة جديدة.

وفقدت الليــرة نحو 75 باملئة من 
انزلق  قيمتها منذ أكتوبر عندما 
لبنــان إلى أزمــة أدت إلى فقدان 
الوظائــف وارتفاع األســعار مع 
فرض قيود على رؤوس األموال مما 
جعل من الصعب على اللبنانيني 
علــى مدخراتهم من  احلصــول 

العمالت الصعبة.
ومع وجود مصادر قليلة لتدفقات 
البنك  ســعى  اجلديدة،  الــدوالر 
املركزي إلى تثبيت ســعر الدوالر 
فــي دور الصرافة من خالل حتديد 
ســعر موحــد لها كل يــوم مع 
للتجار  قانونية  عقوبــات  توقيع 

بأعلــى من هذا  يبيعون  الذيــن 
السعر.

وجرى حتديد الســعر عند 3850-
3900 ضمن اخملطط.

قالت  الصرافــة  شــركات  لكن 
االثنني إن السعر اخملفض سيكون 
متاحــا فقــط للعمــالء الذين 
لديهم احتياجات محددة وموثقة 
مثل دفع القروض املقومة بالدوالر 
املدارس  ورسوم  الطائرات  وتذاكر 
العاملني  ورواتــب  اخلــارج  فــي 

األجانب.
وتظل الليرة مربوطة بالدوالر عند 
1507.5، لكن سعر الصرف متاح 
لواردات القمــح واألدوية والوقود 

فحسب.

إيران تصدر سلعًا للعراق بقيمة 1.1 مليار دوالر

انهيار قياسي لليرة اللبنانية أمام الدوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:

قــال رئيس البنــك الدولــي ديفيد 
الدول  إن مبادرة جتميد ديون  مالباس 
األشد فقرا في العالم التي أعلنتها 
مجموعة العشــرين حتقــق تقدما، 
لكن ثمــة حاجة ملزيد من اإلعفاءات 
وملشاركة أكبر من الدائنني بالقطاع 

اخلاص.
وأبلغ مالبــاس رويترز في مقابلة بأن 
35 من 73 دولة مؤهلة تشــارك في 
والتي  العشــرين،  مجموعة  مبادرة 
الديون  مدفوعات  خدمة  ســتجمد 
الثنائية الرسمية حتى نهاية العام، 
وبــأن دوال أكثر عبرت عن رغبتها في 

املشاركة.
وتظهر قاعــدة بيانات البنك الدولي 
تعليــق مدفوعات خدمة  مبادرة  أن 
الديــون ســتتيح ما يصــل إلى 12 
للدول استخدامها  مليار دوالر ميكن 
االقتصادية  األعبــاء  مــع  للتعامل 
والصحيــة الناجمــة عــن جائحة 

فيروس كورونا.
إن اجلائحــة أصابت  وقال مالبــاس 
االقتصاد العاملي ”بانتكاســة بالغة 
اخلطــورة وطويلــة األمــد“ املتضرر 

األكبر منها الدول األشد فقرا.
وأضاف أن املبــادرة التي وافق عليها 
أعضــاء مجموعة العشــرين ونادي 
الدائنة في نيســان  للــدول  باريس 
تساعد الدول األشد فقرا لكن يلزم 
املزيد من اخلطوات للحيلولة دون أن 
تفضي األزمــة االقتصادية إلى زيادة 

معدالت الفقر.
ولم يبــد موافقة علــى دعوات دول 
أفريقيــة وغيرها إلــى متديد تعليق 
مدفوعات الديــن حتى 2022 وإلغاء 
بعض الديون، لكن قال إنه سيتعني 

اتخاذ خطوات أخرى.
ومضى يقول ”ينبغي لنا البحث عن 
إضافية من  إعفاءات  إلتاحة  ســبل 
أعباء الديون للدول األشد فقرا على 
أن ننظر حينها للوضع األوسع الذي 

يواجه الدول النامية“.
وحــث كذلك القطــاع اخلاص على 

زيادة املشاركة في املبادرة.
وقال ”ليس معقــوال حقا أن يواصل 
الدائنــون التجاريــون احلصول على 
مدفوعــات الديــن وإلــزام الــدول 
األشــد فقرا بدفعها قانونا.. بعد أن 
تضررت من اجلائحة ومن أعمق ركود 
اقتصادي منذ احلرب العاملية الثانية“.

وميانع بعــض الــدول احلصول على 

هذه اإلعفاءات خشــية أن يضر ذلك 
بتصنيفهــا االئتماني والوصول إلى 

أسواق رأس املال العاملية.
وقــال رئيس البنك الدولــي إن زيادة 
الدين  بشأن مســتويات  الشفافية 
قــد متهــد الطريــق لرفــع حجم 
النمو  تعزيز  أجل  االســتثمارات من 

املستقبلي.
تأتي املبادرة في إطار جهود لتنشيط 
االقتصــاد العاملي في ظل تفشــي 
فيروس كورونــا الذي يدفع االقتصاد 
العاملــي صــوب أكبر تباطــؤ منذ 

الكساد الكبير في الثالثينيات.
وتتزامــن مــع انتقــادات واســعة 
النطــاق - بعضها مــن العديد من 
دول مجموعة العشــرين نفسها - 
لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب 
وقف متويل منظمة الصحة العاملية 
مؤقتا بســبب طريقة تعاملها مع 
أودى  الذي  كوفيد19-،  مرض  جائحة 
بحيــاة زهاء نصف مليون شــخص 

حتى اآلن.
في السياق، قال مجلس املستشارين 
األملانية  احلكومــة  في  االقتصاديني 
البالد  اقتصــاد  إن  الثالثــاء  أمــس 
العام  باملئة هــذا   6.5 ســينكمش 
بســبب جائحــة فيــروس كورونا، 

لفترة  التراجع ســيمتد  أن  مضيفا 
زمنية أطول إذا قفــز عدد اإلصابات 

اجلديدة.
بعد  القامتة  النظــرة  وجاءت هــذه 
أن قرر رئيــس وزراء والية نــورد راين 
فستفاليا، أكبر واليات أملانيا سكانا، 
فرض إجراء العزل العام مجددا على 
30 حزيران  منطقة جوترسلوه حتى 
بعــد تفشــي فيــروس كورونا في 

مصنع لتعبئة اللحوم هناك.
وقال رئيس اجمللــس الرس فيلد ”من 
تتســبب جائحة فيروس  أن  املتوقع 
كورونا فــي أكبر تراجــع لالقتصاد 
اجلمهورية  تأســيس  منــذ  األملاني 
االحتاديــة. لكننــا نتوقــع أن يبــدأ 

التعافي في الصيف“.
وقال اجمللس في بيــان ”هذا يعني أن 
النــاجت احمللي اإلجمالــي رمبا لن يعود 
إلى مســتوى ما قبل اجلائحة حتى 
عام 2022 على أقرب تقدير“، مضيفا 
أن إجراءات التحفيــز احلكومية من 

املرجح أن تدعم التعافي.
وقــال فيلــد إن احلكومــة يجب أن 
تواصل سياساتها املالية التوسعية 
العام املقبل وتتجنب النقاش بشأن 
إجراءات ضبط أوضاع املالية العامة 

قبل عام 2022.

تقـرير

البنك الدولي يدعو لزيادة المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين بشأن الديون
توقعات بانكماش االقتصاد األلماني 6.5% 
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دراسة
محمد زكي إبراهيم

هدى الهرمي*

يُذهب إلى التعاطي مــع اجلوع تعريفًيا، 
على أنه رغبة أشمل من الرغبة، ليست 
اإلرادة التي هي قّوة، كما أنه ليس ضعًفا، 
ألّن اجلــوع ال يعرف اخلنوع، فاجلائع هو من 
يسعى. بهكذا منهجية تتعاطى الكاتبة 
البلجيكيــة إميلي نوثومــب مع حالة 
اجلوع وتعبر عنها بوضوح. متســعرضة 
مفهومه، أي اجلوع، االســتثنائي لتتجاوز 
معناه األشــمل، وهو اجلوع إلى الطعام 
أو جــوع البطن وتبتكــر ديناميكية في 
اجلوع كفعــل إرادة. إنــه حاجة فظيعة 
متــّس الكائن كّلــه، ذلك الفراغ اآلســر 
وذلــك التوق إلــى احلقيقة البســيطة 
ليتحول إلى عملية بحث وتقّصي وريادة 
أيًضا. فحيث ال يوجد شــيء، تتّطلع في 
جوعك أن يكون ثّمة شــيء فيغدو رغبة 
أشمل من استعراض القوة أو استحضار 

الضعف.
)املركز  اجلــوع«  »بيوغرافيــا  روايــة  في 
حّجار(،  بّســام  ترجمة  العربي،  الثقافي 
تأخذ نوثومب قرائهــا في رحلة، لها من 
اجلاذبية وحرارة التّحــدي الكثير، لتغدق 
من ترف األشــياء بتقنية السرد السلس 
واللغة الشّيقة واملكابرة للنمط املعتاد. 
متســببة بذلك كلــه توفيــر إمكانية 
العبور معها عبر ذلك جسر ميتافيزيقي، 
مقدمة شكل ما من الفلسفة الوجودية 
الظمأ  بوافــر  املتدفقة  اللســعات  ذات 
واجلوع إلــى مقاصد ومفاهيــم ُمكّللة 

بالتوق والسعي دون هوادة.
ميكن القول عــن البيوغرفيا أنها »كتاب 
ســيرة« أو باألحــرى تغطيــة الســيرة 
الذاتيــة كما يُعّرفهــا اخملتصون، لكنها 
روائي وبشكل  سيرة ُمصاغة بأســلوب 
مختلف يلتحــف اخلبرات واملعارف، وهذا 
ما يعتريــه قلب الرواية التي تســتعيد 
فيه نوثومب إملي الطفلــة العابرة في 
بلدان مختلفة بدءا من اليابان ثم الصني 
والواليات املتحــدة األمريكية وبنغالدش 
والهنــد وكومبوديــا، وجملــة من دول 
الشرق األوســط بحكم وظيفة والدها 

الدبلوماسي.
في ظّل تسلســل زمني كاشف ملراحل 
حياتها، تســتحضر نوثومب اجلوع وسّره 
وترحــال الكائــن البشــري كضرب من 
اجلوع، مبا هو بحــث دائم عن إجناز يغوص 
إلى ماّدة مشــكلة  التاريــخ ليقود  في 

للحكايــات. لتقول نوثومب: »إن كل أّمة 
هي معادلة متمحورة حول اجلوع”.

ينعــم آرخبيــل فانواتــو الياباني، رغم 
عزلتــه، بأنه لم يعرف اجلــوع يوًما نظرًا 
لوفرة الطعام الدائمة فــي البّر والبحر، 
لكن أيًضا فيه رتابة الفتة. إنها احلقيقة 
التــي أدركتهــا نوثومب حــول تبادلية 
جاز  لذلك  التكاملية.  واالنعــزال  الوفرة 
لها أن تعتبر األمر معّقــدا ودقيًقا مبا أّن 
اجلوع  النعدام  بالتقاعس  ُمصابة  فانواتو 
ومتّوجة بشذوذ فاضح نظرًا ألنها ال تثير 
االهتمــام. »إن انتفاء اجلوع مأســاة لم 
يتطرق إليها أحد من قبل« هكذا تصف 
وحياة  بالسأم  كشعور  الالجوع  نوثومب 
يُعوزهــا الســعي. أما فــي الصني فقد 
اكتشــفت نوثومب جوًعا كانت جتهله، 
هو اجلوع إلــى اآلخرين. رغــم أن الصني 
بلد متصل تاريخــه باجملاعة، فكان مبثابة 
منّشط لالختراع والتألق واملهارة لتتفوق 

كحضارة ذات طابع فريد من نوعه.
إنها الطفلة البلجيكية املتّحسرة على 
ذكريات بالد الشــمس املشرقة وحنينها 
النظر  اليابانية، بقطع  إلى شــوكوغاوا 
عن جوعها إلى الســكاكر وشــهّيتها 
الكبيــرة إليها. ثّمة أمور تفــوق التوّقع 
في إقبال إميلي على القراءة، فيستحوذ 
عليها شــعور باجلوع إلــى مرايا املتعة 
واأللم التي تّدخرها الروايات »كمشهيات 

مغذية لتعّطش النفس”. 
أما في ظــّل انكماش الصــني وحتّولها 
الثقافية، وجدت  الثورة  إلى معتقل بعد 
أخيرًا،  اخلــالص  مغادرتها  فــي  نوثومب 
لتفارقهــا رعشــة اخلوف مــع رحلتها 
إلى نيويــورك فيتعــّرى أمامهــا عالم 
مشــرئب وكوكب متفــّرد يثير البهجة 
واحليــاة مبــا يشــبه اجلنون. منذ ســّن 
الثامنة حتى العاشــرة من عمرها، بدءا 
وعروض  الكالسكية  املوسيقى  بحفالت 
تعليم  ومدرســة  الغنائية  الكوميديــا 
رقص البالية والسعي احملموم وراء املتعة. 
ثم ارتياد » ليسه فرنسيه« فتغدو متميزة 
وحتوز على صداقة القلوب الندّية، إضافة 
إلى مباهج اللهو الطفولي والتوغل في 
أرض أمريكا وســط الغابات الشاسعة، 
في كنف اجلوع واخلشــية من فقدان هذا 

القدر من الغبطة والثمالة.
كانــت نوثومــب جائعــة وهــي تبتكر 
لنفســها عواملًا تشــبع بهــا فضولها 
ليقّلها كل مّرة إلى بيئة تثير فيها الّلذة 
حيث يكمن الظمــأ واجلوع. رغم جرعات 

احلب في كنف األسرة واألصدقاء واملُرّبني، 
لكن مــا لبثــت أن تفّطنــت أن عليها 
الشقاء والسعي لتشبع نهمها وتخترع 
إغواء، فتحظى باحلب واإلعجاب،  وسيلة 

لكم معهما اللّذة العظيمة.
شــكل الرحيل عن نيويــورك لنوثومب 
نهاية للســعادة وخفوت للبهجة، بعد 
أن أصبح والدها سفيرًا، ليغادر مقّر األمم 
املتحدة غير نــادم، وينتقل إلى بنغالدش، 
مــن أكثر بلــدان العالم فقــرًا، لتندلع 
اخلرائــب في داخل الطفلــة البلجيكية 

بعد الشغف إلى امللّذات واجلوع اخلارق.
كان جوع البنغالدشيني يجري في دماءهم 

ويلهبها باملقاومــة حيال املوت. إنه جوع 
صــارخ ال حــدود لنوباته. فــي معقلها 
احلصني تنضّم إميلي إلى أختها جولييت 
وتؤثر البقاء على الشعور بالغثيان خارًجا، 
بعد كرهها لكل أنواع اجلوع الذي يتخّبط 
في جوفها والصدمات التي زّجت بها في 
حالة هلع، أمام املعاناة البشرية وفظاعة 
املشــهد في بلد ال ميتلك أي محاسن وال 
ثروات، غير شــعب كسيح موشك على 

املوت.
ال غرابة في خضم هذا البؤس أن تسعى 
نوثومب وراء اجلمــال املطلق املتمثل في 
األدب، بعد أن أضحــت احلياة أقّل بهجة، 

خصوًصا فــي آخر عهدهــا بالطفولة. 
لكن الهند كانــت أرض النعيم مقارنة 
ببنغالديــش، وزيارة معبد اإللهة فيفانت 
هّز كيان إميلي بعد أن خبرت معاناة الفتاة 
النيباليــة، حني تفقد صفــات ألوهتها 

عقب بلوغها سّن الثانية عشرة.
أما في بورما، لم يعد حال إمييلي كما في 
السابق، لتغدو أقّل قدرة على االستمتاع 
بإحــدى أبهــى بقــاع األرض، حيث صار 
الصمــت حليفها مع منّوهــا املضطرب 
جســديًا وإحساســها باجلــوع إلعصار 
مدّمر أثقل من هذا االســتياء الذهنّي. إذ 
أصابها توق إلى اجلوع بالتوّقف عن األكل 
ومكابــدة العذاب، لكن الصــوت اجلائع 
داخلها َصمت، بعد أن فقدت الشعور بأي 
شيء في ظّل زهد تغّذى به جسدها كما 

ذهنها.
وفــي غياب الغــذاء التهمــت نوثومب 
قامــوس الكلمات كعملّية ردع للتصّدع 
الذي ألــّم بها في فترة مــا، لكن غريزة 
البقاء كانت أقوى بانكبابها على القراءة 
في شغف آسر، ومن أوجه الوصل مقولة 
دانتــي »لم يُخلق البشــر لكــي يحيوا 
ما  تكتشــف  التي جعلتها  كالبهائم« 
كانت عليه. لكن ها هي تفوز على اجلوع، 

لتصبح جائعة إليه.
رغم انتقالها املســتمر من بلد إلى أخر 
ظّل مــرض انعدام الشــهّية يصاحبها 
وهــي تــزاول عذابها في كنف نشــوة 
شــبيهة  قصتها  لتصبــح  غرائبيــة. 
»املســخ« لكافكا. وعلى غــرار غريغورا 
سامســا كانت حتيا مالزمة غرفتها في 
كل بلد تقيم فيه. في بروكسل، فهمت 
معنى االنتمــاء إلى مكان ما وذلك بعدم 
رقعته أساًسا، ليصبح احملفز  إدراك كنه 
األقــوى للكتابة وصياغة ذلك الشــيء 
الذي ســاعدها في إعادة تركيب جسد 
منهك مبرض فقدان الشهية، أو باألحرى 

اجلوع بشكل من أشكاله. 
إنهــا حركــة دوران في اخلــواء الكونّي، 
لتختــزل نوثومب هذه الســيرة الذاتية 
بعودتها إلى اليابان، بعد نيلها اإلجازة في 
الفلســفة، وتنعش ذاكرتها في طوكيو، 
التــي منحتها جتربــة عاطفية  املدينة 
فريدة من نوعها، إضافة إلى مّدها بطاقة 
استثنائية للكتابة كوتيرة عمل ومصدر 

نشوة قصوى.

*كاتبة من تونس

بغداد ـ الصباح الجديد: 

توفي عصر يــوم االثنــني 22 يونيو/حزيران 
2020 الروائــي حميد الربيعــي، بعد رحلة 
طويلة مــع مرض الســرطان، أخذ الكثير 
من صحتــه. وقد عانى الراحــل في أيامه 
األخيرة من أزمة صحية، أثرت بشكل كبير 
على حياته اخلاصة وحياته األدبية، رغم أنه 
لم ينقطع عن التواصــل مع الكتابة ومع 

زمالئه في الوسط األدبي.
وقال وزير الثقافة والســياحة واآلثار حسن 
ناظم في بيان: »تلقينا بأسٍف وحزٍن بالغني، 
نبأ وفــاة القاص والروائــي حميد الربيعي، 
أحد رمــوز احلركة األدبيــة، والثقافية في 
العــراق، وبهــذه املناســبة املؤملــة نعزي 

الشعب العراقي والوســط الثقافي وذوي 
الفقيد ومتابعيه«.

وأضــاف ناظــم: »لقــد كانــت للفقيد، 
إســهاماٌت كبيرٌة فــي املشــهد الروائي 

وسجٌل حافٌل باإلبداع والتميز«.
ولد الروائي حميد الربيعي في واسط سنة 
1951. تخــرج في جامعة بغــداد في عام 
1976. وهو عضو احتــاد األدباء والكتاب في 
العراق منذ أبريل عام 1976، وعضو النقابة 
الوطنية للصحفيني العراقيني، ورئيس نادي 

السرد.
وكان قد غادر العراق في نهاية سبعينيات 
القرن املاضــي، بعد أن تــردَّت العالقة بني 
الســلطة السياســية آنــذاك والقــوى 
العراقية،  الســاحة  في  العاملة  واألحزاب 
فأســتقر في املنفى األوروبــي ملدة جتاوزت 

الثالثني عاما، أقام الشطر األكبر منها في 
العاصمة النمساوية، على أمل أن يعود في 
يوم ما إلى بلده، وبعد عام 2003 كان موعد 

رجوعه إلى بغداد، وبدأ يســتعيد نشاطه 
األدبي بشــكل كبيــر، فأصــدر مجاميع 
قصصية وروايات، إضافة إلى كتاب تنظيري 

حول الكتابة الســردية، إضافة إلى توليه 
منصب رئيس نادي الســرد في احتاد األدباء 
والكّتــاب العراقيني، حيــث تتجلى مهمة 
النادي فــي االنفتاح على األدبــاء والكّتاب 
الذين يعملون في مشغل الكتابة السردية، 
وإقامة األماســي والنــدوات، لالطالع على 
جتاربهم، وتقدمي شــهادات نقدية عنها من 

قبل زمالئهم األدباء والنقاد.
ومن اعمال الراحل: ســفر الثعابني” 1987 
، »تعالــى.. وجع مالــك 2010 ، »جدد موته 
 ،2014 للموتــى”  “دهاليــز   ،2012 مرتــني 
“أحمــر حانة” 2017، أما فــي إطار الكتابة 
القصصيــة، فقــد صدرت لــه مجموعة 
قصصية بعنوان »بيت جني« 2016، وأخرى 
صــدرت مطلع هــذا العــام 2020 بعنوان 

“غيمة عطر«.

شــاع في بدء هذا القــرن مفهوم جديد، 
اسمه النسبية الثقافة، أريد به التأكيد 
علــى أهميــة ثقافة األقليــات بالدرجة 
األولــى. أي وضع  جميع امللــل على قدم 
املساواة، بغض النظر عن احلجم، والنفوذ، 

وعدد السكان! 
لقد طرحت هذه الفكرة بعد أن أوشكت 
على  العــدد،  قليلة  اجلماعــات  بعــض 
الذوبان في محيط األغلبية، وبدأت تفقد 
خصائصهــا الواحدة بعــد األخرى. لكن 
هناك من يرى أن الهدف منها هو تفكيك 
اجملتمعات الكبيــرة إلى كيانات مجهرية 
يســهل احتواؤها، كما جــرى في بلدان 
عديدة في البلقان، وشرق أوربا، وإفريقيا. 

ومعنــى ذلــك أن الثقافة هــي العامل 
األهم في بقاء الدول وتطورها. مثلما هي 
السبب املباشر في تفككها وانقسامها. 
فالدولــة التي ال متلك ثقافــة رصينة ال 
الســن  بوجه  الثبات طويالً  تســتطيع 

الكونية. 
واللغــة هي الوجــه اآلخر الــذي يعرفه 
الناس للثقافة. رغم أن اآلراء لم تتفق بعد 
على تعريف محدد لها. إال أن هناك لغات 
مشــتركة، تداولتها األجناس البشــرية 
األولى على نطاق واســع، مثل اإلشارات، 
واإلميــاءات، وعضــالت الوجــه، ونظرات 
العيــون. فاحلركة  لغــة مكتملة البناء، 
واضحة املعالم، ترمز إلى وحدة البشرية، 
يوم لم تكن امللكيات اخلاصة، أو األوطان، 
أو احلكومات ذات السيادة قد عرفت بعد. 

وأجل هذه اللغات علــى اإلطالق العيون، 
التي يتحدث بها الناس كل يوم. وال ميلكون 
ما يفوقها صراحة وقوة. أو مياثلها جماالً 
ورقة. وقد تكون هي اللغة األكثر انتشاراً 
لدى اإلنســان في مراحل نشــأته األولى. 

قبل أن يتمكن من فك عقدة لسانه. 
وللعيون وظائف أخرى  يستعني بها أهل 
العلم.  بعد أن عرف أنها تعكس الطبيعة 
الداخليــة لإلنســان، وتكشــف ما في 
ســريرته من ميول. وألن اللغة احملكية لم 
تخترع للتعبير عن مشــاعر اإلنسان، بل 
إلخفائها عن الغير. فإن العيون تستطيع 
أن تقدم له هذه اخلدمــة. ومما ال ريب فيه 
أن مواجهة النــاس جتعلهم قادرين على 
فهم ما يدور في أذهان بعضهم البعض، 
ومتكنهم من اكتشاف ما يريدون إيصاله 
من أفكار. فليس هنــاك أصدق من اخلبر 
فــي عيني القائــل. هذا األمــر هو الذي 
جعل املقابالت الشخصية إحدى األسس 
التي تقوم عليها عمليــة اختيار طالبي 
الوظائــف، أو الراغبني فــي أداء دور ما، أو 
االضطالع مبهمة خاصة، في الشركات أو 

املكاتب احلكومية. 
أغلب الظن أن العني قادرة على اكتشاف 
منزلــة صاحبها لدى اآلخريــن. فلغتها 
التــي تتحدث بهــا بصمت هــي األكثر 
وضوحاً وتأثيراً مــن أي لغة أخرى ناطقة 
في هــذا العالــم ! ولو بقيــت العيون 
وسيلة التخاطب املتداولة بني الشعوب، 
ألصبح العالم كتلــة متراصة، ال تفترق 
عن بعضها، وال تعادي أحداها األخرى. وملا 
ورمبا  بلدان.  انقســمت  أو  اندلعت حروب 
كانت  قادرة علــى جمعهم حتت مظلة 
واحدة، وثقافة واحدة، ومصير واحد. فهل 
كانت اللغات الناطقة وباالً حقيقياً على 
اإلنســان، أو أنها علــى العكس من ذلك 

ذروه ما وصل إليه من تقدم؟ 

لغة العيون ! 

ما وراء الرغبة في بيوغرافيا جوع إميلي نوثومب
قراءة

علوان السلمان

من بــني فضاءات الفكــر واالبداع 
واملتفاعل  الفاعــل  الوجــود  كان 
جلاسم العايف الشاعر والصحفي 
املتأمل  والناقد  معرفيا  املوسوعي 
محال ومفككا والذي ترك بصمته 
املميــزة  مقاليــا و نقديــا فــي 
متجاوزا  والعربية  احمللية  الصحف 
احلدود،وتشــهد له فــي كل هذا 
الشعب  وطريق  اجلمهورية  جريدة 
والتآخــي واملرفأ ومجلــة الثقافة 
الكويتيــة  والطليعــة  اجلديــدة 

ومجلة شعر املصرية..
ـ جاسم العايف املثقف العضوي 
عمل  تعبير)كرامشــي(  حد  على 
عضــوا في حترير جريــدة احلقيقة 
البصرية واملنــار واملربد محررا مرة 

ورئيس حترير اخرى....
ـ جاسم العايف، كتب في املسرح 
وكان يوســف العاني مثله االعلى 
ســيرة وجتربة. لذا فهو يقول عنه 
العاني  الفنان يوســف  ) اعمــال 
املتوقد،وتعبر  فكــرة  املســرحية 

التجريدية،  الفنيــة  توجهاته  عن 
فليــس لــه عمــل مكرر)التيمة( 
لنتاج سبق وكتبه او قدمه..(.. وله 
وطروحات  والرسم  الشعر  جدلية 
انطباعيــة نقديــة في الشــعر 

والسرد والفن التشكيلي..
ـ جاســم العايــف، اشــتغاالته 
االدبية قائمــة وفق منهج يتناغم 
الثقافي،املعرفي  املنجــز  وطبيعة 
الذي يتناولــه حتليال  للوقوف على 
مناطق التوهج واالثارة، الن االبداع 
عنــده ما يســتفز الذهــن ويولد 
االسئلة، وعلى اثر ذلك كان منجزه 
االخير )ســحر القــراءة( الذي كان 
تثبيت  القرائية مع  ثمرة متابعاته 
وجهــات نظر انطباعية تؤســس 
عن  وتكشــف  ثقافــي  لفضــاء 
متابعة ملا ينجــز وتقدمي نص مواز 
الواعي لبعض  له من خالل رصده 
بؤر املنجز االبداعي بتوظيفه ما هو 
مكتنز في ذهنه من معارف وصور 

ومناطق اثارة...
ـ جاســم العايف، يقرأ الفعالية 
الشــعرية التي تنتــج من تفاعل 
بنائيا  املتضمن  واملوضوعي  الذاتي 

من حيث اللغة التي تدور في اطار 
اداة  كونهــا  تاريخي،  اجتماعــي، 

يشكل منها املنتج)الشاعر( عامله 
احللمي الذي يحمل تطلعاته ورؤاه، 

فتعبــر عن جتربة مؤثــرة في وعي 
الذات اجلمعي اآلخر ونابشة خملزونه 

الفكري، بصفتها مشتركا بينهما 
مع  املتناغم  االجتماعــي  بإطارها 

املدى املعرفي املوروث واملعاصر، أما 
فيما يتعلق بالقراءة السردية فقد 
بنيتني  اتخذ سبيله معتمدا على 
اساســيتني: اولهما وحدات البناء 
الســردي اذ تتبع واســتقراء بنية 
الســرد والوصف من جهــة وبناء 
مستويات  وتشــكل  الشخصية 
الى  وعيها من جهة اخرى، اضافة 
اما  والبيئة،  واحلــدث  الزمكانيــة 
البنيــة الثانية فتمثلت باملعنى اذ 
كان تتبع املشــكالت االجتماعية 
التي تزج الشــخصية في معترك 
احلياة من خالل املمارسة والصراع..                                            
ـ بهذه االفكار دخل جاسم العايف  
ان  آمال  املســتهلك)املتلقي(  وعي 
تلقى قبــوال ال زهوا بهــا معتبرا 
ارادها  صلته باحلياة ما تــزال كما 
فالكاتــب ال يطمح اال إلرضاء ذاته 
الن الذات جزء من حركة الكون..                              
في  املتغلغل  لوجــوده  فســالما 
اذهاننا واملرتكز في كياننا واملتحقق 

في قول اجلواهري الكبير..         
                                                            

فــج       بــكل  اخلالــدون  ميــوت 
ويستعصي على املوت اخللود

جاسم العايف وانتقاء النص االبداعي

حميد الربيعي في ذمة الخلود
رحيل

رؤية

غالف الرواية
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منوعات

الصحة العالمية تستعين بمستر بين 
لمكافحة كورونا

اســتعانت منظمة الصحــة العاملية بشــخصية النجم 
الشــهير، روان أتكنستون، املعروف بـ »مستر بني«، لصياغة 
إعالن ترويجي هدفه تذكير الناس بســبل الوقاية من عدوى 

.»COVID-19« فيروس كورونا املستجد
ويظهر أتكنستون في اإلعالن على هيئة شخصية كرتونية 
تســتعرض قائمة من النصائح التي تهــم الناس في زمن 
تفشي »الوباء القاتل«، وتذكر بضرورة غسل األيدي باستمرار 
وعدم ملس الوجه إن لم تكن األيــدي نظيفة، واحلفاظ على 
التباعد اجلسدي عن اآلخرين ملســافة متر واحد على األقل، 
وإظهار اللطف جتــاه اجليران، واســتدعاء الطبيب في حال 

الحظ الشخص بعض األعراض التي قد تدل على املرض.
وارتــأت منظمة الصحة العاملية ضــرورة إنتاج هذا اإلعالن 
في الوقت الذي يســتمر فيه ارتفاع أعداد اإلصابات بعدوى 
 Project واشــتركت في إنتاجه مع منظمة ،»COVID-19«
 Tiger Aspect اإلعالمية غير الربحية وشــركة Everyone

Productions البريطانية لإلنتاج.
وعن  هذا املوضوع قال املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، 
تيدروس أدهانوم غيبريسوس: » COVID-19 يؤثر على جميع 
مناحي احلياة البشــرية، ولذلك ثمة حاجة إلى اســتعمال 
جميــع األدوات واملنصــات املتاحة للمشــاركة باملعلومات 
التي تنقذ حياة الناس حول العالــم.) أنا ممنت لدعم الفريق 
الذي يقف وراء )مستر بني( لتقدمي الصوت واملواهب من أجل 
إســداء النصائح املهمة بشــأن التباعد البدني والنظافة 

وحتديد األعراض«(.

تحذير من غلي الماء مرتين في الغالية 
الكهربائية

ال يكاد يخلو أي منزل من وجود الغالية الكهربائية، بســبب 
ســرعتها في تســخني املياه وســهولتها بداًل من الغالية 
التقليديــة، وبالرغم مــن ذلك إال أنها تســبب العديد من 

األضرار عند غلي املاء بها مرتني.
وبحســب املواقع االخبارية يؤدي تكرار غلــي املاء مرتني إلى 
تغّيــر التركيب الكيميائــي للماء، باإلضافة إلــى أن املواد 
املوجود بها تتحول ملواد كيميائيــة ضارة، وتختلف طبيعة 
املــاء متاما، وبالتالي، فأنت في الواقــع تركز على العديد من 

املواد الكيميائية الضارة بدال من التخلص منها.
وهــذه التغيــرات الكيميائية لها أثار ضــارة على صحتك، 
حيث إن األمالح التــي تتواجد بكمية في املــاء مثل أمالح 
الكالســيوم، يؤدي تركيزها إلى التأثير سلباً على الكلى، ما 
يؤدي إلى تكوين حصــوات الكلى وحصوات املرارة، باإلضافة 
إلــى التهــاب املفاصل وتصلب الشــرايني. وأيضــاً تتحول 
النترات إلى نيتروزامني ما يزيد بنحو كبير من فرص إصابتك 
بالسرطان، وبالتالي يصبح الزرنيخ أكثر وفرة في املياه املعاد 
تســخينها، وميكن أن يؤدي إلى اإلصابة بالسرطان وأمراض 
القلــب واضطرابات النمو لدي األطفال بجانب املشــكالت 

العصبية، إضافة إلى تسمم الزرنيخ.
وتوجد مادة الفلوريدا بشــكل طبيعي في املياه، وعند غلي 
املياه يؤدي ذلك إلى تغير في الفلوريدا،ما ينتج عنه مشكالت 
في النمو العصبــي املعرفي لدى األطفال الصغار.لذلك من 
األفضل، تغيير املاء بعد كل مرة في الغالية، ويجب االكتفاء 
بغلي املاء مرة واحدة فقط، لذلك يجب وضع كمية من املاء 

على حسب االحتياج.

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد :

أن أشعة  دراسة جديدة  كشفت 
في  تتســبب  القوية  الشــمس 
 30 انحالل فيــروس كورونا خالل 

دقيقة فقط.
ويدعــي اخلبــراء أن املوجة احلارة 
احلارقة هــذا األســبوع ميكن أن 
تســاعد فــي خفــض معدالت 
انتقال الفيروس التاجي ألن أشعة 
تقتل  أن  القوية ميكن  الشــمس 
الفيــروس فــي 30 دقيقة.وعلى 
ارتبطت  الرغم من أن التجمعات 
إال  العدوى،  انتقال  بارتفاع معدل 
علماء  أجراها  التي  الدراســة  أن 
الفيروسات املتقاعدون من اجليش 
والدواء  الغذاء  وإدارة  األميريكــي 
األميريكيــة، أظهرت أن أشــعة 
بسرعة  الفيروس  تقتل  الشمس 
في الهــواء الطلق، مــا يعني أن 
الناس من احملتمل أن يكونوا أكثر 

أمانا في اخلارج.
ووجــدت الدراســة أن 30 دقيقة 
املباشرة  الشــمس  أشــعة  من 
كافيــة للقضاء علــى الفيروس 
بنســبة %90. وهذا يعني أنه إذا 
أطلق شــخص مريــض قطرات 
الســعال  عند  للفيروس  حاملة 
فســوف  خارجي،  ســطح  على 
وسيكون  نسبيا،  بسرعة  يتحلل 
الفيروس غير ضــار إلى حد كبير 

في غضون نصف ساعة.
وجاء في الدراســة أن تأثير ضوء 
أكبر  الفيــروس  على  الشــمس 

بكثير في هــذا الوقت من العام، 
أشــعة  ذروة  نشــهد  أننا  حيث 
العرض،  على خطوط  الشــمس 
التــي حتــدث خــالل االنقــالب 

الصيفي.
وبحلــول االعتــدال اخلريفي، في 
سيستغرق  ســبتمبر،  منتصف 
األمــر ســاعة و17 دقيقة جلعل 

الفيروس غير ضار على األسطح 
في الهواء الطلق، ثم في االعتدال 
الربيعي، في 20 مارس، سيستغرق 
األمر ما يقرب من ثالث ســاعات 

خلفض قوة الفيروس.
ميكن  الشــتاء،  فصــل  وخــالل 
للفيروس البقــاء على قيد احلياة 
ألكثر من خمس ساعات في ضوء 

الشــمس الضعيف، على الرغم 
من أنه مــن احملتمل أن يســتمر 
الداخل.ويختلف  فــي  أيام  لعدة 
هــذا اعتمــادا على مــدى برودة 
فكلما  فيها،  تعيش  التي  املدينة 
ذهبت إلى الشــمال، طالت املدة 
التي يستغرقها الفيروس ليموت، 

ألن الشمس أضعف هناك.

ويقول مؤلفو الدراســة، الدكتور 
خوســيه لويــس ســاغريبانتي 
والدكتور ديفيد ليتل، إن إجراءات 
بالفعل  أن تضــر  اإلغالق ميكــن 
بالناس وتزيد من انتشــار فيروس 

كورونا.
وكتبوا فــي الورقة البحثية: »رمبا 
كان إجبــار الناس على البقاء في 

منازلهم هو مــا زاد أو أكد عدوى 
املنازل  ســكان  بني  كوفيــد19- 
نفســها وبــني املرضــى واألفراد 
أو مرافق  داخل نفس املستشفى 

الشيخوخة«.
أن  ميكن  املقابــل،  »في  وأضافوا: 
األصحاء  األشــخاص  يتعــرض 
في الهــواء الطلق الذين يتلقون 
فيروسية  الشمس جلرعة  أشعة 
أقل مــع فــرص أكبــر لتكوين 
فعالــة«.  مناعيــة  اســتجابة 
ويشــمل ضوء الشمس األشعة 
فوق البنفســجية التــي تتلف 

احلمض النووي للفيروسات. 
ومتيــل الفيروســات للبقاء على 
قيد احليــاة بشــكل أفضل في 
الطقــس البــارد ألن لها طبقة 
واقية دهنية تتحلل عندما تكون 
دافئة.فــي حــني أن ذوبــان هذه 
الطبقة يســمح للفيروس بغزو 
دفء اجلسم، فإنه ميوت إذا تفكك 

الغالف في اخلارج.
وهناك العديد من الدراسات التي 
الشمس  ضوء  بني  الصلة  أكدت 
ودرجــات احلــرارة املرتفعــة في 

الهواء الطلق وفيروس كورونا.
املركز  من  جديدة  دراسة  ووجدت 
الوطنــي األميريكــي لتحليــل 
الدفــاع البيولوجــي واإلجراءات 
املضادة أيضــا أن فيروس كورونا 
العائم في الهواء يتحلل بنسبة 
%90  في ســت دقائق فقط من 
و19  الصيفية  الشــمس  أشعة 
دقيقــة من أشــعة الشــمس 

الشتوية.

متابعة الصباح الجديد :
فيمــا التباعد االجتماعي ســيد 
املوقــف ملكافحة فيــروس كورونا 
زوجان سويديان  أطلق  املســتجد، 
مختلــف  مبفهــوم  مطعمــاً 
يســتقبالن فيه زبوناً واحداً يُقدم 
إليــه الطعــام وســط الطبيعة 

بواسطة سلك حديد.
وسمي املطعم »طاولة لشخص« 
وهو مقام في الهواء الطلق وفريد، 
يســمح للزبون »بأن يــدع القلق 
جانباً« خالل تناوله الطعام على ما 

قال القيمون عليه.
 36( كارلســون  ليندا  وأوضحــت 
عاماً( صاحبة املطعم الصغير جداً 
مع زوجها راسموس بيرسون وسط 
مرج في فارمالند )غرب(: »من اجليد 
عدم التفكير ملرة باحتمال التقاط 

عدوى الفيروس«.
وجلس ديفيد نوردستروم الذي أتى 
على دراجته الهوائية من كارشتاد 
على بعد نحوخمســني كيلومتراً، 
أبيض  بشرشف  لفت  طاولة  على 
مستمتعا بالعشاء فيما الطبيعة 

رفيقه الوحيد ، وقد وصله الطعام 
بواســطة ســلك حديد من أجل 

احترام التباعد االجتماعي.
ويروي الرجل الثالثيني وهو أول زبون 
في هذا املطعم الفريد »لم أتناول 
الطعــام خارج املنــزل منذ مطلع 
)آذار(. أردت أن أخــرج من هذا احلجر 

الطوعي ومغادرة املدينة«.
وولــدت فكرة هــذا املطعم خالل 
لينــدا وهما ضمن  لوالــدي  زيارة 
الفئــات املعرضة خلطــر أكبر من 

غيرها.

وتروي »أتيا لزيارتنا في يوم بارد في 
مارس وطلبنــا منهما التوجه إلى 
املنزل حيــث وضعنا طاولة  خلف 
الطعام  بتقــدمي  وقمنا  جميلــة. 
إليهمــا عبــر النافذة وقــد أحبا 
متضية  من  ومتكنــا  كثيراً  الفكرة 
الوقت معهما من دون أي مجازفة. 
وفكرنا أنه ينبغــي علينا أن جنعل 

ذلك مبتناول اجلميع«.
وبات الزوجــان يقترحان حتى األول 
من )آب( قائمة طعام واحدة بسعر 

يقرره الزبون.

مطعم لزبون واحد

شمس الصيف تقتل فيروس كورونا في 30 دقيقة

معلومة

المتحف العراقي في بغداد  »عدسة: زياد متي«لقطة

متابعة الصباح الجديد :
املدافعني  العلماء،  من  طمأنت مجموعة 
والعبوات  احلاويــات  بــأن  البيئــة،  عــن 
فــي  تســتعمل  التــي  البالســتيكية 
»املعركة« ضد فيروس كورونا املســتجد، 
قابلة إلعادة االستعمال وبأنها آمنة على 

الصحة.
ويخشــى املدافعون عن القضايا البيئية 
من ارتفاع مستوى التلوث بالبالستيك في 
أعقاب تفشــي فيروس كورونا املستجد، 
حيث تخلت أعمال عن سياســات إعادة 
البالستيكية  اخمللفات  تدوير  أو  استعمال 

ذات االستعمال  الواحد.
وعلى وفق ما ذكرت صحيفة »ذا غارديان« 
البريطانيــة، فإن 119 عاملــا من 18 دولة، 
وأحياء  وفيروســات  أوبئة  خبــراء  ميثلون 
وكيميائيــني وأطباء، أشــاروا فــي بيان 
إلــى إمكانية إعــادة اســتعمال األدوات 
البالســتيكية القابلة إلعادة االستعمال 

أكثر من مرة، مع مراعاة تعقيمها.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن أستاذة 
الكيمياء فــي جامعة أكســفورد وأحد 
املوقعني علــى البيان الصادر عن العلماء، 

شــارلوت ويليامــز، قولهــا: »نأمــل أن 
نتخطى أزمــة كوفيد-19، وندعو لتجنب 
االســتهالك املفرط للمواد البالستيكية 

ذات االستعمال الواحد«.
من جانبها علقت الناشطة في منظمة 
»غرين بييس« ببريطانيا، نينا شرانك، على 
تطمينات العلماء بالقول: »كثيرون كانوا 

والزجاجات  األكواب  نهائيا من  يتخلصون 
البالســتيكية القابلة إلعادة االستعمال 
خوفاً مــن كورونا التي غّيــرت من أمناط 
االســتهالك، لذا فمن الرائع أن يطمئننا 
عدد كبيــر من العلماء بــأن هذه األدوات 
آمنة لالســتعمال مجدداً إن مت تنظيفها 

بشكل صحيح«.
وتشير الدراســات الطبية إلى أن فيروس 
كورونا املســتجد ينتشر بشكل رئيسي 
الشــخص  رذاذ  عبر استنشــاق قطرات 
املصاب بالوباء، إال بعــض األبحاث أكدت 
إمكانية تفشــيه بلمس األسطح امللوثة 
بالفيــروس، األمــر الذي جعــل كثيرين 
يتخلصــون مــن األدوات البالســتيكية 
القابلة لالســتعمال أكثر من مرة، خوفاً 

من حتولها لبيئة ناقلة للعدوى.
جدير بالذكر أن احلظر املفروض على املواد 
البالســتيكية التي تستعمل ملرة واحدة، 
ســيدخل حيز التنفيذ فــي أوروبا العام 
املقبــل، وســط مخاوف مــن أن صناعة 
الوباء  والتغليــف تســتعمل  التعبئــة 
خلطورة  والترويج  احلظــر،  لهذا  للتصدي 

إعادة استعمال تلك املنتجات.

كورونا ال ينتقل عبر المنتجات البالستيكية

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

حياتك املهنية أيًضا.

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

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

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

يخيفك.

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

قد تكون نابعة من املاضي. 

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

لذهبت في مغامرة استكشافية.

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

ستغيب عنا ملذات احلياة.

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

على مستقبلك تظهر في كل مكان.

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

املعروفة. 

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

في العمل أنت تنجز كل ما حتتاج إليه.

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

الجديالدلو

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

للتواصل مع أشخاص بنفس العقلية.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة

قسم اإلعالم واالتصال الحكومي

أكد وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال، إن الوزارة اتفقت مع وزارة 
الثقافة والســياحة واآلثار على 
لفقيدي  تذكاريني  نصبني  اقامة 
راضي  احمــد  العراقية  الكــرة 
وافتهما  اللذيــن  هــادي  وعلي 
املنية جــراء اصابتهما بجائحة 

كورونا.
وبني الســيد الوزير انه ســيتم 
التنســيق مع اجلهــات اخملتصة 
الختيــار املوقع الذي يتناســب 
ومكانتهما واجنازات كل منهما.

وكان وزير الشباب والرياضة وجه 
دوائر الوزارة بإعالن احلداد الرسمي 
ملدة ثالثة أيــام ترحما على وفاة 
احمد  العراقيــة  الكــرة  جنــم 
راضــي عقب اصابتــه بجائحة 
كورونــا، كمــا وجه بتســمية 
عدد من مالعــب وقاعات الوزارة 
بأســماء املتوفني من الشــباب 
وافتهــم  الذيــن  والرياضيــني 
املنية جــراء الفايــروس القاتل، 
فضــالً عن طباعة صــور كبيرة 
احمد  العراقية  الكرة  لـ فقيدي 
راضي وعلي هادي والتنسيق مع 
اجلهــات ذات العالقــة لتثبيتها 
بأماكن محددة في جانبي الكرخ 

والرصافة تخليداً لذكراهما.
كما، أعلن وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجــال، انه اتفق مع وزارة 
طابع  إصــدار  على  االتصــاالت 
يخلد اسم فقيد الكرة العراقية 

احمد راضي.
وقال الســيد الوزيــر أن الطابع 
الذي ســيتم إصداره ســيحمل 
صــورة الكابــن احمــد راضي 
الذي توفي اثــر اصابته بجائحة 
فايروس كورونا املســتجد، وياتي 
رفع  الذي  الفقيد  استذكارالروح 
اســم العراق عاليا فــي احملافل 
العديدمــن  وحقــق  الدوليــة، 

االجنازات خليجيا وعربيا وآسيويا، 
كما أنــه الالعــب الوحيد الذي 
أحــرز هدفا في شــباك بلجيكا 
فــي نهائيــات كأس العالم في 
املكسيك 1986.واوضح ان الوزارة 
لن تألوا جهــدا إال ووضعته في 
والشــباب،وان  الرياضيني  خدمة 
الظــروف الصعبة التــي مير بها 
العــراق لــن تكــون إال محطة 
لإلبداع وتقدمي الدعم واالســناد 

لهذين القطاعني املهمني.
مــن جانــب اخــر، التقــى وزير 

درجال،  عدنان  والرياضة  الشباب 
محافــظ بابــل حســن املنديل 
ومسؤولي الدوائر اخلدمية ومدير 
ومديرشرطة  والرياضة  الشباب 
بابل في مقر احملافظة لبحث الية 
دعم الشــباب في اجملاالت كافة، 
واشــراكهم بانشطة وفعاليات 
الوزارة دون انقطــاع على الرغم 
حولت  كوروناالتي  جائحــة  من 
التواصل الشــبابي إلى التواصل 
اللقاء  شــمل  كمــا  الرقمــي 
بابل  ملعب  إجناز  التباحثبشــأن 

االوملبــي واملنشــآت الرياضيــة 
االخــرى وواقــع االنديةومراكــز 

املوهبة الرياضية .
وتطــرق الوزير درجــال الى اهم 
املشاكل التي يعاني منها قطاع 
واخملدرات  ومنهاالبطالة  الشباب 
والتعليــم واالميــة والتطــرف 
اليان  مشــيرا  الفكري  واالرهاب 
مشتركة  التضامنية  املسؤولية 
الــوزارة واحلكومة احمللية  ما بني 
املدنية  واملؤسسات  للمحافظة 
واإلعالم بــال اســتثناء من اجل 

احضان  الــى  الشــباب  اعــادة 
الوطن واحتوائهم بطريقة مثلى 
وهو  بالنفس،  الثقة  واكسابهم 
ما نحن بصدد مناقشته والعمل 
عليه في محافظة بابل ونتمنى 
الرياضية  الشــخصيات  إشراك 
املعروفــة هنا من أجل كســب 

الشباب.
وفيما يتعلق باملشاريع الشبابية 
اعرب  احملافظــة  في  الرياضيــة 
درجال عن أملهفــي جتاوز االزمة 
ومعهــا  ســريعا  االقتصاديــة 

لتعود  كورونــا  خطــر  انتهــاء 
احلياةالى طبيعتهــا مع ان وزارة 
الراعية  والرياضة اجلهة  الشباب 
واملســؤولة عنتنفيذ املنشــآت 
تتعامــل مبوضوعية  الرياضيــة 
مع ملف املنشــآت حتى في ظل 
هذه االزمة و مللعب بابل االوملبي 
اهميــة خاصــة مبا يــوازي ثقل 

احملافظةجماهيريا ورياضيا .
العالقات  جسور  مد  على  وشدد 
فيه  ملا  احملافظة  مع  املشــتركة 
خدمة شــبابنا فيجميع اجملاالت 
وباقصى  والرياضية  الشــبابية 
والتعــاون  التفاهــم  درجــات 
الــوزارة  ان  منوهــا  املشــترك، 
ستلغي جميع االستثمارات التي 
على  والعمل  الطمــوح  تلبي  ال 
تعزيز االخرى املناســبة واملهمة 
لشــباب بابل ، فضال عن ضرورة 
تأسيس نادي تخصصي للشابات 
االمر الذي يعزز تطور االنشــطة 

الرياضية والشبابية للنساء .
حســن  بابل  محافــظ  وثمــن 
منديل، الــروح الرياضية العالية 
واحلرص الذي أبــداه الوزير درجال 
تكن  بابل  ان جماهيــر  مؤكــدا 
واالحترام  التقديــر  كل  للوزيــر 
نفوســهم  في  اخلاصة  ملكانته 
ونحن فــي احملافظة نعد الكابن 
عدنان درجال احد ابناء بابل وعلى 
اســتعداد دائم للتعاون وحتقيق 
خلدمــة  املشــتركة  االهــداف 
املشاريع  في  شــبابنا الســيما 
الشــبابية الطموحة التي تؤمن 
من  وترفع  مســتقبلهم  لهــم 
إمكانياتهم ومواهبهم، موضحا 
بــروح  ســتعمل  احملافظــة  ان 
التعاون واحلرص مع وزارة الشباب 
واملنشــآت  املالعب  اكمال  الجل 
الرياضيــة فياحملافظة.ورافق وزير 
الى  زيارته  والرياضة في  الشباب 
بابــل مدير عام شــؤون االقاليم 
طالب املوســوي ومدير عام دائرة 

االستثمار علي شمس الدين.

الشباب والرياضة و الثقافة يشيدان نصبين
 تذكاريين للنجمين الراحلين راضي وهادي

العراق في دورة تتفق مع االتصاالت على إصدار طابع يحمل صورة نورس آسيا
حكام الكاراتيه

آرسنال يمدد 
لديفيد لويز

األهلي يجدد عقد 
نيبوشا

بغداد ـ طه الجنابي:
تنطلــق غــدا دورة احلكام. العــرب  )عن بعد( 
وتســتمر ثالثة ايام وقال الســيد عادل عيدان 
رئيــس الحتاد ان الــدورة ضمن منهــاج االحتاد 
العربي حيث سيحاضر  فيها كل من أمنصور. 
السلطان رئيس جلنة حكام اســيا. والدكتور 
عماد السرســي رئيــس جلنة احلــكام العرب 
والدكتور مشرف الشــهري رئيس جلنًة حكام 

غرب اسيا
وكان االحتاد العراقــي للكراتيه تضم اجتماعا 
عبر منصات التواصــل االجتماعي جمللس أدارة 
االحتاد جرى  مناقشةاالمور االدارية والتنظيمية 
لالحتــاد وااللتــزام بتعليمــات خليــة االزمة 
ملكافحــة فايروس كورونا ومناقشــة الدورات 

التي ستقيمها وزارة الشباب والرياضة .
و برنامــج االحتاد العربي للكاراتيــه والدوارات 
التي اقامها والتي ســوف يقيمها وهي.  )دورة 
للنساء  للكومتيه  مدربني  للكاتاودورة  مدربني 
، دورة حكام كاتــا ، ودورة حكام كومتيه ، دورة 
في اإلدارة الرياضية ، دورة اإلصابات الرياضية( .

لندن ـ وكاالت:
أعلن آرسنال رســمًيا، متديد عقد املدافع البرازيلي 
ديفيــد لويز، ملدة عــام.وكان من املقــرر أن ينتهي 
عقد لويز مــع نهاية حزيران اجلــاري، حيث انضم 
للفريق مطلع هذا املوســم، قادًما من تشيلسي، 
إال أن ميكيل أرتيتا، مدرب اجلانرز، طالب إدارة النادي 

بتمديد عقده ملدة عام.
وجاء اإلعالن عن التجديــد للويز مفاجئا جلماهير 
الفريــق اللندني، خصوصا بعــد أن تعرض املدافع 
النتقادات عنيفة على أدائه أمام مانشستر سيتي، 
في مباراة آرســنال األولى بعد اســتئناف الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز، حيــث دخل بديــاًل لبابلو ماري 
املصاب. وشارك لويز في الدقيقة 24، ولكن مت طرده 
بعــد وقت قصير من بداية الشــوط الثاني، حيث 
تســبب في هدف وركلة جزاء لصالح الســيتي، 
لكن أرتيتا دافع عن العبه عقب املباراة.وشارك لويز 
مع آرســنال في 33 مباراة بجميع املسابقات هذا 

املوسم، حيث سجل هدفني، وصنع آخر.

الدوحة ـ وكاالت:
جــدد النــادي األهلــي القطري، عقــد املدرب 
املونتينيجيري نيبوشــا، ملدة موســم إضافي.
ويســعى األهلي الســتمرار اســتقرار الفريق، 
السيما وأن املرحلة املقبلة سوف تشهد تالحم 
املوســمني. وكان نيبوشــا قد قِدم إلى األهلي 
في شــهر كانون الثاني املاضي، بديال للمدرب 
اإلســباني روبــني دي ال باريرا، وجنــح في تقدمي 
مباريات جيدة مع الفريق.وميلك نيبوشــا خبرة 
تدريبية كبيرة، حيث حقق العديد من اإلجنازات 
مــع الفيصلي األردني، كما قاد الزمالك املصري 

والصفاقسي التونسي.
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لندن ـ وكاالت:

بعــد أربعة مواســم ناجعة أمضاها 
مع اليبزيغ في الــدوري األملاني، يحط 
املهاجم الدولي تيمو فيرنر الرحال في 
إنكلترا وحتديدا في صفوف تشيلسي 
ليكــرس مغامراتــه التهديفية التي 
خطــف بهــا األنظــار منــذ بدايته 

االحترافية.
وأعلن تشيلسي توصله إلى اتفاق مع 
الذي كان  للتعاقد مــع فيرنر  اليبزيغ 
عقده مع فريقــه يتضمن بندا جزائيا 
بقيمة 60 مليون يورو لفســخه قبل 
اللندني  النادي  احلالي.وقال  15 حزيران 
في بيان أن الالعب البالغ من العمر 24 
الشــخصية  البنود  »وافق على  عاما 
للعقد وســيبقى مــع فريقه األملاني 
البوندســليغا.  نهاية موســم  حتى 
سيلتحق بزمالئه اجلدد في متوز املقبل 
بعد اخلضوع إلى الفحص الطبي«، دون 

اإلشارة الى قيمة الصفقة ومدتها.
لكن هيئــة االذاعــة البريطانية »بي 
بي ســي« أشــارت الى ان العقد ميتد 
خلمسة مواســم. ويدخل العقد حيز 
التنفيذ في األول من متــوز ، ما يعني 
غياب فيرنر عما تبقى من مشــاركة 

فريقه األملاني في دوري أبطال أوروبا.
وقال فيرنر ملوقع النادي »يســعدني أن 
أوقع مع تشيلســي، إنها حقا حلظة 
فخر بالنســبة لي االنضمام إلى هذا 
النــادي الرائع. أود بالطبع أن أشــكر 
اليبزيــغ، النادي واجلماهيــر، على أربع 

سنوات رائعة. ســتظل في قلبي إلى 
األبد«.

وتابــع »أتطلع للموســم املقبل مع 
زمالئــي اجلدد ومدربــي اجلديد )فرانك 
المبارد( وبالطبع جماهير تشيلســي. 

معا أمامنا مستقبل ناجح جدا«.
من جهتها قالت مديرة النادي اللندني 
الروسية الكندية مارينا غرانوفسكايا 
»نحن متحمســون جــدا لكون فيرنر 
اختــار االنضمام إلى تشيلســي )...( 
ولكن  تيمو معنــا،  لتواجــد  نتلهف 
حتى ذلك احلني نتمنى له واليبزيغ كل 

التوفيق فيما تبقى من هذا املوسم«.
وبات فيرنر الذي ســاهم هذا املوسم 
في بلوغ فريقه ربع نهائي مســابقة 
دوري أبطــال أوروبا للمــرة األولى في 
تاريخه، ثاني العب يتعاقد معه النادي 
اللندني للموســم املقبل، بعد العب 
وســط أياكس أمســتردام الهولندي 

الدولي املغربي حكيم زياش.
وفي أملانيا، أكد املدير الرياضي لاليبزيغ 
ماركــوس كروتشــه أن فيرنــر اختار 
بنفسه عدم املشاركة مع الفريق في 
ما تبقى من املســابقة القارية، والتي 
ستستكمل في آب/أغسطس املقبل، 
على رغم انــه غير مؤهل أيضا خلوض 

املسابقة مع فريقه اجلديد.
وأوضــح »القرار أتى مــن جهة فيرنر، 
وكان علينا قبوله )...( لذا املسألة لم 
تعد نقطــة )تباين( بني الناديني«.وتابع 
للموسم  االســتعداد  »يريد  فيرنر  ان 
)اجلديد( من الــدوري اإلنكليزي املمتاز 

مع تشيلسي«.

وســجل فيرنر 32 هدفا مع 13 متريرة 
حاســمة في 43 مبــاراة في مختلف 
 26 بينها  املوســم،  املســابقات هذا 
32 مباراة في البوندسليغا. هدفا في 

وســجل فيرنر ثالث ثالثيات »هاتريك« 
في البوندســليغا هذا املوسم، آخرها 
في مرمى ماينتس )-5صفر( في 25 أيار 
عقب استئناف املنافسات التي كانت 

معلقة بسبب »كوفيد19-«.
ويتميــز فيرنر الذي يعتبــر أحد أكثر 

املهاجمــني الشــباب املقلقني لراحة 
املدافعني في أوروبا، بسرعته وحركته 
وفعاليته في إنهاء الهجمات، وقدرته 
على  شغل مراكز هجومية مختلفة.

وتعتبر الصفقة مبثابــة ضربة رابحة 
للنــادي اللندني الســاعي إلى ســد 
الفجــوة عــن ليفربول ومانشســتر 
ســيتي املســيطرين على منافسات 
الدوري املمتــاز، تتيح له أيضا تعويض 
اإلســباني  للجناحني  املتوقع  الرحيل 

بدرو رودريغيــز والبرازيلي ويليان عقب 
نهاية عقديهما هذا الصيف.

ولــم يضمن تشيلســي حتــى اآلن 
مشــاركته فــي دوري أبطــال أوروبا 
املوســم املقبل، اذ يحتل املركز الرابع 
بفارق ثالث نقاط عن أقرب منافســيه 
املؤهلــة  األخيــرة  البطاقــة  علــى 
أي مانشســتر  القارية،  للمســابقة 
يونايتد اخلامس، مع تبقي تسع مراحل 

لنهاية املوسم.

وبعدما كان ليفربــول متصدر ترتيب 
الدوري املمتاز، في طليعة املرشــحني 
للتعاقد مع فيرنر الذي أشاد به مدربه 
األملاني يورغن كلوب، حسم تشيلسي 
صفقــة مهاجــم أثبــت قدرته على 
إزعــاج الدفاعات االنكليزيــة، اذ أدى 
توتنهام من  دورا حاســما في إقصاء 
ثمن نهائي دوري األبطال هذا املوسم، 
وسجل هدف الفوز الوحيد في مباراة 

الذهاب.
ويأتي انتقــال فيرنر بعــد عامني من 
مشــوار مخّيــب فــي كأس العالم 
احلكام. خداع  في  ســيئة  وســمعة 
عاصفة تُناقض بداياته املتواضعة في 
غونتر  والده  لعب  شــتوتغارت، حيث 

شوه مع فرق الهواة.
الســابق  الدولــي  الهــداف  كان 
لشــتوتغارت ماريو غوميز قدوة فيرنر 
فــي طفولته وغــّذى أحالمه بتمثيل 
في  أمنيته  رأسه.حقق  فريق مسقط 
2013، ليصبــح أصغر العب في تاريخ 
النادي بعمر الســابعة عشرة، وأصغر 
مسجل عندما هّز الشاك ثالث مرات 
لقب  على  مباريات.حصل  عشــر  في 
عالية  نظرا لســرعة  تيمــو«  »توربو 
يعزوها الى الركض في اجلبال مع والده 
خــالل طفولته. قطع فيرنر مســافة 

100 متر في في 11,1 ثانية.
أصبح أصغر العــب يخوض 50 مباراة 
في الدوري األملاني، لكن برغم أهدافه، 
هبط شــتوتغارت الى الدرجة الثانية 

في 2016.
اقتنع بقبول عــرض الصاعد اليبزيغ، 

لكنــه حصــد غضــب مشــجعي 
واجلماهيــر  املتفانــني  شــتوتغارت 
الرافضة لتقبــل اليبزيغ احلاصل على 
دعــم مالي كبير من شــركة ريد بول 

ملشروبات الطاقة.
منبوذا بســبب افتقاره للــوالء، وجد 
فيرنر نفســه عدوا للجماهير عندما 
ركلة  علــى  للحصول  احلكــم  خدع 
جــزاء ضد شــالكه فــي 2016.لكن 
الالعب املتواضــع أعاد بناء الثقة قبل 
املهاجم  أصبح  2018 عندما  مونديال 
الرئيسي في املنتخب الوطني املدافع 
عن لقب مونديــال 2014. لكنه عجز 
عن التســجيل فــي ثــالث مباريات 
فــي دور اجملموعات ليودع »ناســيونال 
مانشــافت« بخفي حنني مــن الدور 

األول للمرة االولى منذ 1938.
رياضي،  نفسي  طبيب  استشارة  بعد 
أظهر فيرنر نضجه في هجمة مرتدة 
لتطوير مسيرته »قال لي انه مبقدوري 
إســكات كل من ال يحبني عبر القيام 
بأمر واحــد: التســجيل«.مع أهدافه 
الـ93 منذ انضمامه الى اليبزيغ، يتوقع 
أن يضيف فيرنر زخما هجوميا افتقده 
تشيلسي ومدربه المبارد هذا املوسم.

كانــت بداية الشــاب تامــي أبراهام 
خارقــة مطلــع 2019-2020، لكنــه 
تراجــع قبل تعليق الــدوري تزامنا مع 
تعرضــه إلصابة في كاحلــه. ويتوقع 
ان متنح قدرة فيرنــر على االختراق من 
اجلهة اليسرى أو وسط امللعب، خيارات 
لالمبارد مكّملة ألبراهام والفرنســي 

أوليفييه جيرو.

»توربو« تيمو فيرنر يحط الرحال في تشيلسي
بعد اربعة مواسم ناجعة مع اليبزيغ

تيمو فيرنر

8:00  مساًء
  11:15  مساًء

مفكرة اليوم

ساوثهاتون ـ أرسنال
تشيلسي ـ مان يونايتد

الدوري اإلنجليزي

بغداد ـ الصباح الجديد :
العراق  أكد مدرب منتخب شباب 
قحطان جثير، أن اجملموعة الثانية 
ضمن  فريقــه  ســيلعب  التــي 
دون  آسيا  بنهائيات  منافســاتها 
19 ســنة، تعــد »حديدية«.وقال 
جثير »اجملموعة الثانية التي تضم 
كوريا اجلنوبيــة واليابان والبحرين 
إلى جانب منتخبنا تعد مجموعة 

بقوة  والكل ســينافس  حديدية، 
على التأهل«.

وبني »توزيع الفرق على املستويات 
لــم يكــن مثاليــا، وبالتالي جتد 
وأخرى  جــدا  قويــة  مجموعــة 
تضم فــرق متواضعة، ومنتخبات 
الفئــات العمريــة دائمــا غيــر 
واضحــة املســتوى.وأوضح »في 
ظل هــذه اجملموعة نحتــاج إلى 

منهج حتضيري مميز، لكن جائحة 
كورونا منعــت الفريق من خوض 
وننتظر  جماعية  تدريبيــة  وحدة 
ودعم  األزمــة  خليــة  مقــررات 
لتحضير  التطبيعيــة  الهيئــة 
املنتخــب للنهائيات«.يشــار إلى 
أن نهائيات آســيا دون 19 ســنة 
ستقام في شــهر تشرين الثاني 

في أوزبكستان.

تورنتو ـ وكاالت:
أعلنت الكندية بيانكا أندريسكو 
أنهــا ســتدافع عــن لقبها في 
بطولة الواليات املتحدة املفتوحة 
لكرة املضرب )فالشــينغ ميدوز(، 
تأكيد وصيفتها  بعد ساعات من 
األميركيــة اخملضرمــة ســيرينا 

وليامس مشاركتها أيضا.
وأكد حاكم واليــة نيويورك آندرو 
كومو هذا األســبوع أن فالشينغ 
ميدوز، والتي عــادة ما تكون آخر 
بطوالت الغراند ســالم للموسم، 
 31 ســتقام فــي موعدها بــني 
أغســطس و13 أيلــول ، من دون 
جمهور وفي ظل إجــراءات وقاية 
صحيــة صارمة بســبب فيروس 
لعدد  املستجد.وســبق  كورونــا 
من الالعبــني والالعبات أن أعربوا 
إزاء خطــط االحتاد  عن قلقهــم 
األميركــي لكرة املضــرب إلقامة 

البطولة في ظل هذه االجراءات.

وكتبــت أندريســكو املصنفــة 
السادســة عامليا في تغريدة على 
حسابها في موقع »تويتر«، »ليس 
لدي شــك في أن االحتاد األميركي 
لكرة املضــرب قد وضــع أفضل 
خطة لضمــان ســالمتنا ونحن 
نتطلع إلى عودة كرة املضرب في 

عام 2020«.
أول عامليا  وكان العبون كاملصنف 
دجوكوفيتش  نوفــاك  الصربــي 
والثانــي اإلســباني رافاييل نادال 
بطــل فالشــينغ ميــدوز 2019، 
الرومانية  عامليا  الثانية  واملصنفة 
ســيمونا هاليــب، قد أحملــوا إلى 
احتمــال عدم مشــاركتهم في 
بطولة الواليات املتحدة هذا العام.
ومبوجــب البروتوكوالت الصحية، 
ســيتم إجراء اختبــارات فيروس 
قبــل  لالعبــني  »كوفيــد19-« 
عند  نيويــورك،  إلــى  مغادرتهم 
مرة  إقامتهم،  وطــوال  وصولهم 
أو مرتني في األســبوع. وسيكون 
البقاء في  الالعبون قادرون علــى 
فندق حيــث ســيتم حجز غرف 
مزدوجة لهم، أو اســتئجار منزل، 
خــارج مانهاتن.ولــم يتحدد بعد 
عــدد أفراد الوفــد الذين ميكنهم 

مرافقتهم.

بغداد - الصباح الجديد :
اتفقــت إدارة نــادي الصناعــات 
الكهربائيــة بشــكل نهائي مع 
لقيادة  عودة،  عماد  الشاب  املدرب 

الفريق خالل املوسم املقبل.
وقال مصدر مقرب من الصناعات 
اإلدارة حســمت  إن   ، الكهربائية 

لقيادة  االتفاق مــع عماد عــودة 
املقبل.وأوضح  املوسم  الفريق في 
أن تعليق أنشــطة األندية بسبب 
أحمد  العــراق،  أســطورة  رحيل 
اإلعالن عن تســمية  أجل  راضي، 
املدرب عماد عودة بشكل رسمي.
وســبق لعمــاد عــودة، تدريــب 

 3 قبل  الكهربائيــة  الصناعــات 
مواسم، وحقق معه نتائج جيدة، 
قبل ترك املهمة بســبب التزامه 
بدورة تدريبية. يشار إلى أن مدرب 
الســابق،  الكهربائية  الصناعات 
عــادل نعمــة، فــك ارتباطه مع 

الفريق بالتراضي.

أندريسكو ستدافع عن لقبها في فالشينغ الشبابي يصف مجموعته اآلسيوية بالحديدية

عماد عودة يعود لتدريب الصناعات الكهربائية
أندريسكو



نفــت النجمــة العاملية 
خبــر  ثيــرون  تشــارليز 
النجم  مــن  خطبتهــا 
التي  الفترة  في  بن  شون 
بعضهما  يواعــدان  كانا 
البعــض، وقالت أنها لم 
تكن لتتزوجه ابدا مؤكدة 
أن األمر مجرد شــائعات. 
وكانت ثيرون بدأت مبواعدة 
بن في كانون األّول 2013، 
وانفصال في حزيران 2015 
 Us ووقتهــا أفادت مجلة
Weekly في ديسمبر من 
عــام 2014 أنهما خطبا 

وقال  باريــس،  في  ســراً 
مصــدر: "ال يوجــد خامت 
في إصبعهمــا، لكنهما 
ملتزمــان" إال أن ثيــرون 
كانا  وأنهما  األمــر  نفت 

يتواعدان فقط. 

املصرية  املمثلة  نشرت 
نبيلــة عبيــد، صــورة 
بالفنــان  جتمعهــا 
عبر  دياب،  عمرو  املصري 
حســابها الشــخصي 
مواقــع  أحــد  علــى 
التواصــل اإلجتماعــي 
اســترجعت من خاللها 
ذكريــات جمعتهما في 
بدايــة شــوطه الفني. 
عبيد  نبيلــة  وعلقــت 
قائلة:  الصــورة  علــى 
بداية  في  ديــاب  "عمرو 
كان  الفنــي،  شــوطه 
في  يغني  دائمــا  ضيفا 
حفالت أعيــاد ميالدي". 
التعليقــات  وانهالــت 
على نبيلــة عبيد الذين 
أثنوا على إطاللتها التي 
الى  يشار  بها.  ذكرتهم 

أن املمثلة املصرية نبيلة 
ضمن  شــاركت  عبيد، 
الرمضاني لعام  السباق 
2020 ضمن مسلســل 
"سكر زيادة" ، مع اخملرج 
وائــل إحســان وتعرض 
املسلســل لالنتقاد من 
عدد كبيــر من اجلمهور 
انهــا  وجــدوا  الذيــن 
ونادية اجلنــدي اكبر من 
باملشــاركة  قيامهمــا 
مبسلسل من هذا النوع.

مسلسل  األعمى"،  "احلب 
درامــي تركي دخل معظم 
البيوت فــي الدول العربية 
لذلك،  لبنــان.  وخصوصا 
متــت دبلجته الــى اللغة 
تســاؤالت  وبعد  العربية. 
أّن الذي قام  عديدة، تبــّن 
بدبلجــة صــوت املمثــل 
بوراك  الشــهير  التركــي 
أوزجيفيت، الفنان السوري 
محمــود نصــر. واجلديــر 
بالذكر أّن بوراك أوزجيفيت، 
كان لعب دور البطولة في 
املسلســل من خالل تأدية 
سويدري  كمال  شخصية 
ويتألف  املسلســل.  فــي 
املوسم األول من املسلسل 
مــن 35 حلقــة، ومت عرض 

املوسم الثاني منه، في 21 
 .2016 عام  أيلول/سبتمبر 
يُذكــر أن آخر أعمال بوراك 
مسلســل  أوزجيفيــت، 
"املؤســس عثمــان"، وهو 
تاريخي يظهر قدرة األتراك 
على إنشــاء دولــة برغم 
العســكرية،  املواجهــات 
التــي تلقتها مــن الدول 

الغربية.

تشارليز ثيرون

بوراك أوزجيفيت

نبيلة عبيد

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

تشــير املعاجم اللغوية اال ان هذه املفردة )احلبربش( 
قدمية، وغالبا ما تستعمل لالشارة الى حثالة اجملتمع 
و"التافه من الناس"، وهي كمــا حال حياة املفردات 
تكتســي مع الزمن معاني وشحنات متجددة، ولها 
عنــد العراقين معنى وتصور وايقــاع خاص بها؛ ملا 
لعبته من أدوار خطيرة، وما اكتسحته من مساحات 
نفوذ ومواقع مفصلية على تضاريسهم املستباحة. 
في بلد خضــع والربعة عقود تقريبا البشــع نظام 
شــمولي عرفه تاريخ املنطقة احلديــث، جنح مبحق 
كل مــا ميت بصلة لقوة العــراق وحيويته )تعدديته 
السياسية والقومية والثقافية(، ولم يتحرر منه اال 
عبر املشــرط اخلارجي؛ وجدت شريحة احلبربش فيه 
كل مــا حتتاجه كي "تبقى وتتمــدد" لكل تفاصيل 
حياته. بلد ال وجود فيه الي حزب سياســي أو نقابة 
أو تنظيــم مهنــي وثقافي، باملعنــى احلديث لهذه 
العناوين، ال مبــا يدعيه هذا الطفــح الهائل منها، 
والذي تعرفنــا عليه بعد تلقف شــحاطات أطفال 
بغــداد لرأس الصنم في ســاحة الفــردوس، حيث 
ســرعان ما حتولت جميعها ومن دون اســتثناء؛ الى 
حاضنة امنوذجية النتاج وتخصيب ســالالت جديدة 

ومبتكرة من جنس احلبربش.
صحيــح ان هذا النــوع من اخمللوقــات مثقلة بكل 
ماهــو متنافر واثمن مــا ميتلكه املــرء )آدميته(، اال 
انها ال تعدم من الذكاء واملوهبة والرشــاقة والعدة 
املطلوبة للوصول الــى غاياتها حتت وابل كثيف من 
املانشيتات اجلميلة. وكما اشــرنا فان كل الشروط 
واملعاييــر وما يرافقهما من حاجات تســتدعي مثل 
تلك املواهب التي تتمتع بها شــريحة احلبربش، ومن 
يتمعن جيدا مبا يحصل حولنا من هوسات وفرمانات 
واســتعراضات مهينة؛ يدرك حجم تأثيرها ونفوذها 
وسطوتها على مجرى االحداث والدقالت البهلوانية 
املرافقة لها. هذه هي اجلائحــة التي تفتك بكل ما 
ميكن التعويل عليه في انتشال مشحوفنا املشترك 
من متاهتــه املزمنة، ومن يعرف شــيئا عن تاريخنا 
احلديث ســيتوقف حتماً عند اعتكاف واعتزال رائد 
الوطنية العراقية الراحل جعفر ابو التمن النشــاط 
السياســي في االربعينيــات من القــرن املنصرم، 
بعــد اصطدامه ببواكير هــذه اجلائحة االجتماعية 
اليوم وبعد سلســلة  والسياســية والقيمية. أما 
اخليبات والكوارث التي شــهدها البلد، والذي مثلت 
"جمهورية اخلوف" ذروته، فانها وجدت مبا اتسمت به 
حقبة الفتح الدميقراطي املبن، من فوضى وشراهة 
وضيق افق وفقدان للمعايير؛ كل ما حتتاجه لتصنيع 

نسختها املستجدة من "حبربش 19".    
ليس غريبــا ابدا ان يتقــدم ممثلي هذه الشــريحة 
لتقلــد مواقعهم وتصــدر واجهة االحــداث، فقد 
أجمعــت امكاناتنــا الفعليه البائســة على ذلك، 
رغم انــف "االفندية" ومحاوالتهــم العابثة لفرض 
ما يتوهمونه على تضاريس خضعت طويال لهيمنة 
احقر ما عرفته ســالالت بني آدم من قتلة ولصوص 
ومشعوذين، هيمنة أوجدت حقوالً شاسعة ال تنتج 
سوى القشامر والغمان وكل ما تقتات عليه قوارض 
احلبربش املســتجدة. لقد حذرنا مــراراً وتكراراً عما 
سوف يتمخض من كل هذا اخللط املمنهج للمواقع 
واملآرب والتطلعات، ومن ترســانة املكر والدهاء التي 
تقــف خلف كل هذه الدمى املتقافزة على مســرح 
االحداث، لكن ال حياة ملتلقي يلهث مهروالً الى حيث 
يقوده جالده. لقد عرت جائحــة كورونا )كوفيد 19) 
حقيقة مــا نحن عليه )افــرادا وجماعات( من بؤس 
وضحالــة على شــتى االصعدة، وما ســطوع جنم 
)حبربش 19( ونحــن امام الكارثــة احملدقة؛ اال دليل 
واضح على ما ينتظرنا من مفاجآت ال حتمد عقباها... 

ومضــة

ترقبوا.. )حبربش 19( 

سمير خليل
املوســيقى العراقية، حالهــا حال الفن 
بتاريخ مشرف  العراقي بنحو عام، تتفرد 
واســماء المعــة على صعيــد التلحن 
املوسيقي،  والتدريب  والتدريس  والتأليف 
ولم تقتصر شــهرة موســيقيينا على 
البالد، بل جتاوزت احلــدود لتطرب القلوب 

وتشنف االذان.
 جمــال عبد العزيز الســماوي واحد من 
املوسيقين املعروفن كعازف آللة القانون 
التــي عرفت ايضــا بتفردهــا بن اآلالت 
املوســيقية. من عائلة فنية فهو شقيق 
عازف القانون الراحل عالء السماوي ووالد 
شهد الســماوي احدى فراشات الفرقة 
الفنان  وخــال  الوطنيــة  الســمفونية 

السماوي صفاء مرزة.
قال السماوي عن حال املوسيقى العراقية 
اليوم: حاليا املوسيقى العراقية في خبر 
كان، فهي من سيء الى اسوأ،  النشاطات 
قليلة، ال يوجد دعم لهذا القطاع، فقط 
دائرة الفنون املوسيقية  في وزارة  الثقافة 
تتصدر الواجهة املوســيقية والغريب ان 
التعيينات فيها ومنذ خمسه عشر سنه 
بواقع%20  للموسيقين و%80  لإلدارين، 
اكثرهــم يعمل في القطــاع اخلاص من 
خالل النوادي واملطاعم الليلية، العازفون 
واملطربــون اجليدون هاجــروا الى اخلليج 
او اوروبــا، الفرقة الســمفونية الوطنية 
التي تقــدم عطاء جيدا  الوحيدة  بقيت 
وهي تواجه عوائــق ادارية، ال مكان ثابت، 

والرواتب متقطعة وامور اخرى.

*والكليات واملعاهد الفنية ؟
- انها في حال ال حتســد عليه فمعاهد 
الفنــون انتهت عندما رفــع التخصص، 
فحســب القانــون يــدرس الطالب كل 
الفنون ليصبح معلمــا في وزارة التربية 
وليــس كفنان. الدراســات املوســيقية 
صــارت مقابــل اجور فانخفــض معدل 
الطلبة حوالي %60 ، حاليا  املالك اإلداري 
اكثر من الطلبة واملدرســن في املعهد 
مدرسن  والباليه،  املوســيقى  ومدرسة 
باالســم، امــا كليــه الفنــون اجلميلة 
فالتدريس نظري فقط والعملي ال يوجد. 

اكثرهم عازفن واكثر الطلبة من خريجي 
املعاهد او مدرســة املوســيقى ونسبه 

العازفن25% ".

*وماذا عن دائرة الفنون املوسيقية؟
- "الدائرة خالل اخلمس ســنوات األخيرة 
فقط لإلجــازات والترفيــع والعالوات، ال 
مدير متخصص وال معاون، مديرها احلالي 
رجــل اداري بالســياحة و قبل اشــهر مت 
ترشــيح الدكتور دريد اخلفاجي كمعاون 
اداري يقتصــر عمله على متابعة اجازات 

ومشكالت املوظفن".
آللة  مدرســا  الســماوي  جمــال  عمل 
القانون ونظريات املوســيقى العربية في 
معهد الفنون اجلميلة ومعهد الدراسات 
املوســيقية ومدرسة املوسيقى والباليه 
من بداية عــام1980، وعازفا معتمدا في 

اإلذاعة والتلفزيون منذ عام 1978. باحث 
بالتــراث العراقــي لألغنيــة البغدادية، 
اســس عده فرق موســيقية شــبابية 
وتراثية ونســوية من جيل السبعينيات 
والثمانينيات مــن املطربن،  حاليا عضو 
اجمللس املركزي لنقابة الفنانن العراقين.

عــام2017  افتتــح معهــدا لتعليــم 
املوســيقى في بغداد لــكل االعمار من 
الهــواة  تدرس فيــه بحدود ثمــان االت 
موسيقية شرقية وغربية على يد افضل 
األســاتذة  االختصاص مع دروس نظرية 

وعملية. 
 حمــل املعهد اســم ) مركــز ماندولن  
لتعليم املوســيقى(.  في السنة املاضية 
بــادر الفنــان الســماوي باقامــة اكبر 
مهرجان ثقافي فني في السماوة، بعنوان 
)مهرجان ايــام اوروك الثقافية ( بالتعاون 

والدعم  السماوة  الثقافي في  البيت  مع 
املــادي واخلدمي من محافظ الســماوة 
الســيد احمد منفي جــودة، متت دعوه 
واعالمية  وفنيــة  ادبية  150شــخصيه 
من االســماء املهمة في العراق وساهم 
في دعــم املهرجــان كل مــن، جمعية 
التشــكيلن العراقيــن التــي ااقامت 
معرضا لثالثن فنانا عراقيا، واحتاد االدباء 
والكتاب بعشرة شعراء معروفن إضافة 
الى ادباء وفناني الســماوة، كما شاركت  
قدمت  والتــي  لألزياء  العراقيــة  الــدار 
كرنفاال من عروض االزياء،  ووزارة الثقافة 
بقياده بفرقة موسيقية قادها املايسترو 
علــي خصــاف وثمانيــة مطربــن من 
الشباب ومطربتان إضافة للفنان  حسن 
نعمة وايضا عرض مســرحي وأصبوحة 

للسينما.

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد اربع ســنوات علــى ظهور مفهوم 
جديد لسيارت CX-5، وبعد أن أصبحت 
هذه املركبات من بن األكثر شــهرة في 
العالم، قررت مازدا إدخال تعديالت جتعل 
منهــا أكثــر عملية و أقل اســتهالكا 

للوقود.
من بن أهم التقنيات التي ســتحصل 

عليها مناذج CX-5 اجلديدة من مازدا 
بسعة  اقتصادية  محركات 

165 حصانا،  وعزم  لترين 
ليتر   2.5 ومحــركات 

وعــزم 194 حصانا، ومحــركات جديدة 
بسعة 2.2 ليتر وعزم 150 و184 حصانا، 
كما ستطلق مازدا نسخا منها 
حتتــوي علــى ذات احملركات 
بسعة  حاليا،  املوجودة 
الليتر  ونصف  لترين 

لكنها لن تخصص للسوق األوروبية.
مــن ناحيــة املظهــر اخلارجــي تتميز 
الســيارات اجلديــدة بتعديالت طفيفة 
إذ  احلاليــة،   CX-5 بنمــاذج  مقارنــة 
 Polymetal Grey ســيدخل عليها لون

في تصميم الهيكل.

مازدا تحدث إحدى أشهر سياراتها وتجعلها أكثر اقتصادية

الموسيقى العراقية في خبر كان 
وتنشد الدعم واالهتمام

الفنان جمال السماوي:

الصباح الجديد - وكاالت:
مــن املقــرر ان تطرح املطربــة املصرية 
أنغــــام ألبومها اخلليجي اجلديد، الذي 
أبرز  "مزح"، مبشــاركة  عنــوان  يحمل 
الشعراء وامللحنن في الساحة الفنية، 

خليجياً وعربياً.
ويحظــى فيه امللحن ســهم بنصيب 
األسد من األحلــان، أما الشعراء، فيأتي 
في مقدمتهــم بدر بن عبداحملســن، 
وعبد الرحمن بن مساعد، إضافًة إلى 
ســعود بن عبداهلل، وواحــد، واجلادل، 

وقوس، وغيرهم.
وتتعاون فيه مع املوزعن املوســيقين 

خالد عز، ووليد فايد، وعصام الشرايطي، ورأفت، 
وبشــار سلطان.

وتتنــوَّع األحلــان فــي االلبــوم بــن األحلــان 
والسريعة،  واحلزينة،  والشاعرية،  الكالسيكية، 
ما يجعله ألبــــوماً متكامــالً ومختلفاً عما 
قدمته أنغام في مســيرتها الفنية، إذ تختلف 

التركيبة املوسيقية بن كل.
وكانــت حياة انغام الفنية والشــخصية مادة 
دســمة للشــائعات التي اطلقها عدد من رواد 
مواقع التواصل وبعض وســائل االعالم بشــأن 
طالقهــا من زوجهــا املوزع املوســيقي احمد 
ابراهيم ما دفعها الى نشــر صورة جتمعها به 

لتنفي الشائعات بطريقة ذكية.

أنغام تتأهب لطرح ألبومها 
الخليجي الجديد "مزح"

الصباح الجديد - وكاالت:
اللبناني  الصحة  وزير  تسبب 
في حالة من الغضب الواسع 
وذلك بعد أن تداول رواد مواقع 
التواصــل االجتماعي فيديو 
وسط  يرقص  وهو  له 
كبيرة  مجموعــة 
األشــخاص  من 
انتشار  ظل  في 
كورونا  فيروس 

في البالد.
الرغم  وعلى 
ارتداء  مــن 
لبعــض  ا
ت  مــا كما
يــة  قا للو
إال أن عــدد 
املوجوديــن 
كبيــر  كان 
أدى  ما  جداً 
من  للمزيد 
لغضــب  ا
جتمع  حيث 

الناس وقامــوا بالرقص لالحتفال 
بتكــرمي الوزير حمد حســن في 

بعلبك.
تصرف  البعض  وصــف  حن  في 
الوزيــر بالصادم ألنــه يتزامن مع 
تســجيل لبنان معــدالت إصابة 

قياسية بفيروس كورونا.
أصبح  الصحــة  وزيــر  موقــف 
التي  الكلمــة  تداول  مع  أســوأ 

أكـد  والتـي  التكرمي  ألقاها خالل 
خاللهـــا على جناح وزارة الصحة 
اللبنانيـــة في الســيطرة على 
انتشــار فيروس كورونا في البالد 
لكنه  اإلمكانيات  ضعــف  برغم 
أضاف أن الطريق لـــم ينتهـــي 
بـعد، هـــذه الكلمـات زادت مـن 
تصرفـه  مـن  السخريـــة  حـدة 

أكثـر.

الصباح الجديد - وكاالت:
طالب أكثر مــن 300 ممثل ومخرج 
بينهم  إفريقية، مــن  من أصــول 
وبيلي  إلبا وكويــن لطيفة  إدريس 
بورتر، هوليــوود بالتوقف عن متويل 
واالستثمار في  الشرطة  أفالم عن 

احملتوى املناهض للعنصرية.
وهاجمت جماعة )هوليوود من أجل 
حياة الســود( في رسالة مفتوحة 
إلــى "حلفائنا في هوليــوود" ما 
وصفته بأنه "إرث ســيادة البيض" 
وقالت  الســينما،  فــي صناعــة 
إن هوليوود "تشــجع وبــاء عنف 
املناهضــة  والثقافــة  الشــرطة 

للسود".
وجاءت الرســالة وسط محاسبة 
ثقافية وسياســية فــي الواليات 
املمنهجة  للعنصريــة  املتحــدة 
واحتجاجات حاشــدة على مقتل 
أميركين مــن أصول إفريقية على 

يد الشرطة.
ومــن بــن املطالــب احملــددة في 
الرســالة، إلغاء تشــغيل ضباط 
شــرطة فــي مواقــع التصويــر، 
والضغــط على ســلطات مدينة 

لــوس أجنليس لتقليــص ميزانية 
الشرطة.

ودعت الرســالة صناعة السنيما 
التمجيد  "إنهــاء  إلى  والتلفزيون 
الشــرطة  لوحشــية  املتعمــد 
وفســادها فــي كتابــة األفالم"، 
وطالبت االســتوديوهات بتوظيف 
عدد أكبر من ذوي األصول اإلفريقية، 
ومنحهــم صالحيــات تنفيذيــة 
وأخــرى تتعلــق بوضــع امليزانية 

واملوافقة على األعمال.
ومن بــن املوقعن على الرســالة 

عن  تدافع  جماعــات 
ذوي األصول اإلفريقية 
مثــل )حياة الســود 
من  و)ملونون  مهمة( 
وممثلون  التغيير(  أجل 
وممثــالت، من بينهم 
وتيفاني  ديفيز  فيوال 
وجانيــل  هاديــش 
وماهرشــاال  موناي 
علي والفيرن كوكس 
إيريفــو  وســينثيا 

وتشادويك بوزمان.

رقصة الدبكة تضع وزير الصحة 
اللبناني في ورطة

فنانون يطالبون بـ"هوليوود
 من أجل حياة السود"

الصباح الجديد - وكاالت:
كشــف موقع  ET األجنبي عن اســتئناف اخملرج 
جيمس كاميــرون تصوير اجلــزء اجلديد من فيلم  
Avatar خالل شهر يونيو حزيران اجلاري، بعد انتهاء 
فترة احلظر الشــامل في نيوزيلندا بسبب جائحة 
فيروس كورونا.  وأشــار املوقع إلى أنه مبجرد انتهاء 
فتــرة عزل جنوم العمل قبل انطالق التصوير والتي 
تســتمر لـ 14 يوًما سيبدأ التصوير بأقل عدد من 

فريق العمل مع اتباع اإلجراءات الوقائية. 
ومــن املقرر عرض الفيلم في 21 ديســمبر كانون 
االول 2021، وكان اجلــزء األول الذى أخرجه جيمس 
كاميرون، مت طرحه في قاعات السينما في الواليات 
املتحــدة األميركية في 18 ديســمبر كانون االول 

.2009

ويعد الفيلم من أكثر األفالم تكلفة من حيث 
اإلنتاج، حيث بلغــت تكلفة اإلنتاج ما ال يقل 

عن 230 مليون دوالر.
كما حقق الفيلم رقما قياســيا في مبيعات 
شــباك التذاكر لدور الســينما في الواليات 
املتحــدة وكندا، حيــث حقق أرباحــا تقدر 
بحوالى 278 مليون دوالر في أسبوع العرض 
األول. وبعد عشــرة أســابيع من طرحه في 
دور العرض جتاوز الفيلم حاجز ملياري دوالر 
ليصبح حاليا أكثــر األفالم دخال في تاريخ 
الســينما ليتعــدى فيلم اخملــرج جيمس 
بقي  الذي  "تايتانيــك"  نفســه  كاميرون 
لفترة ثالثة عشــر ســنة متصدرا ترتيب 

األفالم األكثر دخال.

 Avatar بعد رفع الحجر الصحي.. فيلم
يعود للتصوير في نيوزيلندا
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