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رياضة

قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي

والرياضة  الشــباب  وزير  استقبل 
عدنــان درجــال في مكتبــه يوم 
االربعاء وزيــر الصناعة منهل عزيز 
لبحث افاق التعاون املشــترك بني 
الوزارتــني في ظل الظــرف الراهن 
جائحة  عقــب  العمــل  وآليــات 
كورونا ، فضال عن مشروع تشغيل 
حاجة  وحسب  وتدريبهم  الشباب 
كل محافظــة ووفــرة املشــاريع 

واملنشآت الصناعية .
أن مشروع  الى  درجال  الوزير  وأشار 
تشغيل الشباب هو أحد املشاريع 
مهارات  تنمي  التي  االستراتيجية 
الشباب وقدراتهم وتوفر لهم أجرا 
وزارة الشــباب  ، وان  ماديايعينهم 
اخلصوص  بهذا  اتفاقية  ســتوقع 
مع وزارة الصناعة والوزارات االخرى 

الستيعاب طاقات الشباب .
من جهته ثمــن الوزير عزيز حرص 
ودأب وزارة الشباب في العمل على 
أشغال شبابنا مبا هو مفيد مؤكدا 
حرص وزارة الصناعة املشاركة في 
اي مشــروع تنموي يخدم شريحة 
للتواصل  واالســتعداد  الشــباب 

الدائم للعمل مع وزارة الشباب.
من جانب اخر اصدر درجال بيانا، قال 
فيه، بالعودة الى شريط الذكريات 
الوطني  للمنتخــب  متثيلنا  ايــام 
واالندية ايضاًنســتذكر كثيراً من 
املباريات التنافســية التي واجهنا 
فيهــا فرقاً كبيــرة جدالها ثقلها 

وقارياً  عربياً  وإجنازاً  وتاريخاً  إســماً 
أرضهم  نالعبهمعلى  وكنا  ودولياً، 
وبني جماهيرهم ، ولم تتوافر لدينا 

من عناصر القوة ســوى امكاناتنا 
الذاتية كـ العبــني، وروح التكاتف 
كفريق واحد، واستحضارجماهيرنا 

لرفع املعنويات واستيعاب صعوبة 
املباراة، والبحــث عن الفوز ، فضالً 
يزرعهــا مدربونا في  التــي  عــن 

نفوسنا بأننا سنهزم اخلصم، ومن 
ثماالنطالق الى ملعب املباراة.

استحضر هذه الصور االن ، وأجري 

مقارنــة واقعية جــدا في الظرف 
الراهــن الذي نعيشــه اآلن، والذي 
يتطلب منا هزمية عدونا االول الوباء 
او اجلائحة ، ولــي ثقة مطلقة بأن 
والثقة  الكثيرة  اإليجابيــة  الصور 
بالنفــس والعمل مبهنيــة لفرقنا 
الصحية والتطوعية وقدرة اعالمنا 
االيجابية  الطاقة  استحضار  على 
ســيكون لها بالغ االثر الذي يفوق 
مفعول أي دواء ويقوي من مناعتنا 

لهزمية املرض .
الوقاية  اســلوب  علــى  تعرفنــا 
فــي العمل مــن خــالل التباعد 
االجتماعــي وارتــداء الكمامــات 
والقفازات، ونظافة املكان وغســل 
اليدين بشــكل متكرر، ومساعدة 
الناس على جتاوز هلع اخلوف لديهم 
بتوصيات خلية  الدقيــق  وااللتزام 
اجليدة،  التغذية  فضالًعــن  االزمة 
اذا ما فعلنــا كل ذلك، يقيناً وبإذن 
الصورة ستختلف  اهلل تعالى فان 
طبيعية  حياتنــا  وســتعود  متاما 
جــداً ، و أجــد ان مهمة شــبابنا 
الواعي الغيور مفصلية في تواصل 
اعمالهــم التطوعيــة وحتديــث 
واليقني  ايجابيا،  حياتهم  اساليب 
بأن هذه الظروف اســتثنائية متاماً 

وانها زائلة
ال محالة.حتيــة اكبار وفخر جلميع 
الصحة  قطــاع  فــي  العاملــني 
الباســلة  االبطال وقواتنا االمنية 
وشــبابنا الغيور.الرحمة والغفران 
لشــهدائنا وامواتنا جميعاً. للهم 

احفظ العراق وأهله.

درجال و عزيز يبحثان آلية تدريب وتشغيل الشباب
يؤكدان المشاركة في اي مشروع تنموي

األحد 28 حزيران 2020 العدد )4441(

Sun. 28 Jun. 2020 issue )4441)

لقاء درجال و عزيز

نغم عبد اهلل

أصرختنا فرحا
يارفيق احلماس واول الشباب وذكريات العصر 
الذهبي ، طيب القلب دمــث اخللق العطوف 
هادئ الطبــع تذكرني بك االية )وعباد الرحمن 
الذين ميشــون على االرض هونا ( ماكنت اعلم 
حــني صادفتك عند باب اجلامعة قبل اشــهر 
اعتقد انه كان الشــهر االول من هذه السنة 
2020 واول قدومك حتادثنا على البعد بضع من 
كلمات ووعدتك بتســجيل لقاء ومضيت في 

طريقك.
ماكنت اعلم ان لم يتبق من الوقت اال القليل 
،الول مــرة ال احقق وعــدا والول مرة ال اجدني 
صاحبة كلمة اليــوم اكتب مودعة اياك وانت 
اثلجت بها  افراحــا وهبتها للماليــني  حتمل 
الصدور وادخلت البهجة والســرور في نفوس 
غلت تشــوقا النطالق صرختها مع انطالقك 
وانت تســابق الريح الجلهــا لتذيقها فرحة 
انتصار معلقة مع االنظار بني قدمك والهدف.
بــكل االلم اقــول وداعا تصحبهــا الدعوات 
والصلوات لك وهذا مايجب ان يؤدى من اجلميع 
لك عرفانا بالســعادة التي وهبتها لهم، اخي 
وباعث االفراح ، احد االقدام الذهبية ســتجد 

نضير ما وهبت من افراح للماليني امامك
كمــا كان ذاك وقت اذ اصرخــت املاليني فرحا 
وابتهاجــا، اليوم نرد الدين لك وكل الشــعب 
يصرخك صلوات ودعاء، وسيعطيك اهلل مالم 
متنحه في الدنيا برغم انه اقل استحقاق وداعا  
ابا هيــا النجم احمد راضــي العب املنتخب 
العراقــي الــى رحمة اهلل ورضوانه وجنـــات 

اخللـد.
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تقرير

صالح المالكي*

نظرآ لكثرة النزاعات الرياضية التي 
حدثــت في العالــم وال زالت حتدث 
كان هنا فكرة جتســدت فيما بعد 
هو أنشــاء محكمة رياضية دولية 
تعنى بحــل النزاعــات الدولية من 
خالل التحكيم او التوسط وحسب 
حاجة العالم الرياضي لغرض حسم 
الدعــاوى ما بني الفيفــا واالحتادات 
الوطنية والالعبــني واالندية ووكالء 
الالعبني وبالفعل مت تشــكيل هذه 
احملكمــة في لوزان بسويســرا عام 
1984 وقــد انضمــت اليها حلد االن 
(87( دولــة ينظــرون فــي الدعاوى 
للنزاعــات  الرياضية اكثر من )300( 
قاضــي أو محكــم مــن مختلف 
دول العالــم ، تطبق هــذه احملكمة 
النظام االساســي للفيفا في هذا 
الشــأن أضافة للقانون السويسري 
على االحتادات  االعضــاء او الروابط 
وهي جهة قضائية معترف بها من 

القانون السويسري.
قراراتها  ملزمــة  وهي  العالم  ودول 
الرياضية  املؤسســات  جميع  على 
في العالم مبا فيهــا االحتاد الدولي 
لكرة القــدم وهي جهــة قضائية 
)200(قضية  وحتتكــم  مســتقلة 

ســنوياً امــا وظيفتهــا فهي حتل 
مجال  فــي  القانونيــة  النزاعــات 
الرياضة وقراراتهــا ولها قوة قرارات 
العادية  للمحاكم  القــرارات  نفس 
في الــدول العاملية أيضآ تســاعد 
على احلل الودي عبر التوسط جهد 
االمــكان وتعطي نصائــح قانونية 
في االمور املتعلقــة بالرياضة ومن 
التي تنظرها احملكمة  النزاعات  اهم 
هي االمــور االنضباطيــة كقضية 
املالية  االمــور  او  املنشــطات مثآل 
)عقود التمويــل( وغيرها ، وقد نص 
النظام االساســي لالحتــاد الدولي 
لكرة القدم عام 2009 في املادة )62( 
منه أن محكمة التحكيم الرياضية 
او محكمــة الكأس وهي اســماء 
للمحكمــة الرياضية الدولية على 

أن:-
 1- تعترف الفيفا باحملكمة املستقلة 
مقرها   )C.A.S( الرياضي  للتحكيم 
العام في لوزان حلل كل النزاعات بني 
الفيفا واالعضاء املستقلة , النوادي 
الرســميني,  ,املوظفني  ,الالعبــني 

ووكالء الالعبني اجملازين .
- 2 تطبق شــروط مجموعة قوانني 
محكمــة التحكيــم ذي الصلــة 
بالرياضة على الدعــاوى القضائية 
كما تطبــق احملكمة مبدئيآ أنظمة 
الفيفــا وباالضافــة الــى القانون 

 )63( املادة  السويســري كما نصت 
مــن النظام نفســه فــي الفقرة 
رقــم )1( منه على تقــدم  الطعون 
النهائية  القرارات  ضد  االستئنافية 
احملــررة من قبل االحتــادات الوطنية 
االعضاء في غضــون )21( يومآ من 

تاريــخ التبليغ بالقــرار وقد نصت 
الفقرة رقم )2( من نفس املادة على 
الــى احملكمة  اللجــوء فقط  ميكن 
اســتنفاذ  بعد  الدولية  الرياضيــة 
االخــرى  الداخليــة  القنــوات  كل 
وكما نصــت الفقــرة )3( من املادة 

املذكورة  احملكمة  التتعامل  املذكورة 
مع االســتئنافات املرفوعــة في) ا( 
انتهــاكات قوانــني اللعبــة  و )ب( 
اربعة  الرياضيــني  ايقاف  عقوبــات 
ادوار الى ثالثة اشــهر )بـ اســتثناء 

املنشطات الرياضية (.

ومــن امثلة االســتئنافات املقدمة 
اقام مدرب  العراق قد  على مستوى 
منتخبنــا الوطني الســابق ميالن 
)بوسني اجلنسية( دعوى ضد االحتاد 
العراقي لكرة القدم وقد خســرها 
ميالن وكان ســبب اقامــة الدعوى 
هــو ادعائه بأن له اســتحقاق على 
وكذلك  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد 
االســتئناف املقدم مــن قبل االحتاد 
العراقــي لكرة القدم ضــد االحتاد 
الدولي لكرة القدم واالحتاد القطري 
القضية املشــهورة  على خلفيــة 
اجملنس قطريآ  البرازيلي  الالعب  ضد 
)امرســون( كونه العبــآ غير مؤهآل 
قانونيآ  وذلك الشــتراكه اللعب مع 
منتخبــني لدولتني مختلفتني وهذا 
الدولي  االحتاد  لوائــح  يخالف  االمر 
التي  الفقــرة)3( منها   /13 واملــادة 
العبآ  يشــرك  الذي  املنتخب  تعتبر 
غير مؤهــل قانونيآ يعتبر خاســرآ 
بثالثة اهداف دون مقابل وقد خسر 
بعدم  الطعن  لوقــوع  الدعوى  هذه 
شــرعية وقانونيــة اشــتراك هذا 
الالعب بعد مرور اكثر من خمســني 
يومــآ واللوائح تشــير الــى وقوع 
الطعن قبل )48( ســاعه فقط وقد 
خســر االحتاد العراقي هذه القضية 
بعد ان كانت اجلماهير العراقية لها 
امال كبيرة بتأهل منتخبنا الوطني 

الى نهائيات كأس العالم عام 2010 
في جنوب افريقيا.

واالســتئناف الثالث هو االستئناف 
الذي قدمــه املعترضون في الهيئة 
العامة في احتاد الكرة العراقي لكرة 
الهيئة االدارية  القدم ضد اعضــاء 
الكرة  احتاد  انتخابــات  على خلفية 
فــي بغداد بتاريــخ 2011/6/18 وقد 
وحدت ثالثــة دعاوى في دعوة واحدة 
والدعوى  املعترضون  كســبها  وقد 
الرابعه التــي أقامها الكابنت عدنان 
درجال ومجموعة من املعترضني ضد 
االحتاد العراقي السابق ال زالت تنظر 
حلد االن من قبــل احملكمة الرياضية 
في لــوزان كما البد ان نشــير الى 
تشكيل محكمة رياضية في العراق 
بالتنســيق مع مجلــس التحكيم 
والرياضه  وزارة الشباب  الدولي وبني 
العراقيه وان تكون فرع من احملكمه 
إقليمي  الدوليــه و مركز  الرياضيه 
والدول  العراق  يستفيد من وجودها 
بغداد  ويكون مركزهــا  لــه  اجملاورة 
جتنباً للنفقــات العاليه ، نرجو من 
وزارة الشباب السعي بهذا املوضوع 
لكوننا ناشدنا منذ فترة طويله وحلد 

اآلن لم يتم تشكيلها .

 * خبيــر قانونــي فــي الشــؤون 
الرياضية

المحكمة الرياضية بين التدويل وأقليمية التشكيل 

محكمة التحكيم الرياضي الدولية وفي اإلطار صالح املالكي

 6:00 مساًء
 11:00 مساًء

 6:15 مساًء
 10:45 مساًء

مفكرة اليوم

فياريال ـ فالنسيا
إسبانيول ـ ريال مدريد

ميالن ـ روما
بارما ـ إنتر ميالن

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

نيويورك ـ وكاالت:
متكنــت حملــة NBA Together لرابطة كرة 
الســلة األمريكية للمحترفني، من جمع أكثر 
من 80 مليون يورو من املســاعدات اخملصصة 
لتخفيــف اآلثــار الناجتة عن فيــروس كورونا 
 400 من  أكثــر  املبــادرة،  املســتجد.وضمت 
نشاط وبرنامج شــارك فيها العبون ومدربون 

محترفون، سواء بدوري الرجال أو السيدات.
وأعلنت الرابطة في بيان، أنه من خالل املبادرة 
التــي كان يقدم فيهــا الالعبــون والالعبات 
واملدربــني، تدريبات بدنية وفنيات لتحســني 
املهارات في كرة السلة عبر اإلنترنت، مت متويل 
7.9 مليون وجبة لألسر األكثر احتياًجا، وتوفير 
10.2 مليــون كمامة للعاملني باجملال الصحي 

واخلدمات احليوية في العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمــع اجلهــاز الفنــي ملنتخب 
شــباب العراق، مــع الالعبني عن 
بُعد عبــر تطبيق )zoom(، حتضيرا 
19 عاما،  لبطولة كأس آسيا حتت 
والتي جترى في تشرين األول املقبل 

بأوزباكستان.
وقال أحمــد جمعة، مدرب اللياقة 
االجتماع  إن  للمنتخــب،  البدنية 
هــو بدايــة التمهيــد النطــالق 
التحضيــرات الفعليــة، حيث إن 
التدريبات في  الالعبــون  يواصــل 

املنزل، وفق برنامج خاص للحفاظ 
على لياقتهم البدنية.

اإللكترونية  "احملاضــرة  وأضــاف: 
كانت بحضور اخلبير داود ســلمان 
الفنية  اللجنــة  عضو  العــزاوي، 
العراقي، فضال  باالحتــاد  والتطوير 
عن الطاقم التدريبي بقيادة املدرب 
قحطــان جثيــر، وخالــد محمد 
احلراس  صبار ومؤيد جودي، ومدرب 

حسني جبار".
شــملت  الورشــة،  أن  وأوضــح 
وأهميتها  التغذيــة  محاضرة عن 

بالنســبة  املقبلة  الفتــرة  خالل 
لالعبني، مشــيرا إلــى أن التجمع 
املنتخــب،  لتدريبــات  الفعلــي 
ســتنطلق خالل الشــهر املقبل، 
للشــباب،  آســيا  لكأس  حتضيرا 
وبانتظار املوافقات الرســمية من 

قبل خلية األزمة احلكومية.
الشــباب  منتخب  أن  إلى  يشــار 
الثانية في  باجملموعــة  ســيلعب 
19 عاما،  نهائيات كأس آسيا حتت 
إلى جانب منتخبات كوريا اجلنوبية 

واليابان والبحرين.

زغرب ـ وكاالت:
تصاعــدت موجــة الغضب حيال 
جنــم التنــس الصربــي، نوفــاك 
ديوكوفيتش، بعــد ظهور إصابات 
بفيــروس كورونــا املســتجد بني 
واجلماهير، فــي مدينة  الالعبــني 
الالعب  تنظيم  إثر  الكرواتية،  زادار 

الشهير لبطولة خيرية مؤخرا.
»مونــدو  صحفيــة  وبحســب 
فقــد  الكتالونيــة،  ديبورتيفــو« 
انتشــرت عبارات على عدة مباني 
»نتمنــى  منهــا:  املدينــة،  فــي 
موتــك بفيروس كورونــا«، »املوت 
لديوكوفيتش.. مع حتيات سبليت«.
مدرب  رأس  مسقط  هي  وسبليت 
جوران  الكرواتــي  ديوكوفيتــش، 
أيضا  أعلن  الذي  إيفانيسيفيتش، 

إصابته بالفيروس، مساء اجلمعة.
وكان النجم الصربي قد كشــف 
عــن إصابتــه بكورونــا، في وقت 

سابق.وبدأت الشــرطة احمللية في 
املدينة التحقيق حول األمر، لكنها 
لم تكتشف حتى اآلن اجلهة التي 

قامت بهذه األعمال.
قد  الكرواتية  احلكومــة  وكانــت 

فرضت قيودا صارمة، على القادمني 
من دول البلقان اجملاورة، جراء ارتفاع 
معدل اإلصابــات بفيروس كورونا، 
بعد تنطيم ديوكوفيتش لبطولته 

اخليرية.

بغداد ـ علي مهدي: 
أقميت مساء يوم األربعاء املاضي 
املوافــق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ فــي مقر 
والدراجات  للسيارات  العراق  نادي 
الناريــة ،اإلنتخابــات التكميلية 
للهيأة األدارية للنادي ومبشــاركة 
٦٥ عضــواً مــن الهيــأة العامة 
الشــباب  وزارة  مــن  وبأشــراف 
اإلنتخابــات  والرياضة.وأجريــت 
بشفافية تامة من دون اية عقبات 
فوز  عن  وأســفرت  ومشــكالت، 
دريد  اللواء  األعضاء اجلدد كل من 
الســلطاني والعميد مازن ممدوح 
جبر وســيف علي عبــد وهيثم 
واياد  خليل  مهــدي  وعلي  صالح 

جنم عبيد وباسمة ناصر .
بالتعاون  اجلميــع  الفائزون  ووعد 

برياضة  اإلرتقــاء  علــى  والعمل 
أن  ،الســيما  العراقية  احملــركات 
هذا النــادي هو األول مــن نوعة 

في العراق وســيكون ممثالً للعراق 
في البطــوالت اخلارجية لرياضتي 

السيارت والدراجات النارية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت إدارة نادي الزوراء، أنها عطلت 
مفاوضاتها مع بعض الالعبني بعد 
إعالن احلداد على رحيل األســطورة 
بإصابته  متأثــرًا  راضــي،  أحمــد 

بفيروس كورونا.
بالزوراء في تصريحات  وقال مصدر 
خاصة ، إن اإلدارة جمدت مفاوضاتها 

مع عــدد من الالعبــني، بعد إعالن 
احلداد على أســطورة الفريق وجنم 
الكرة العراقية أحمد راضي.وأضاف 
أن املفاوضات ستســتكمل مطلع 
األسبوع املقبل، حيث تطمح اإلدارة 
إلى استقطاب العبني جدد وترميم 
خطوط الفريق حتضيرا للموســم 
الزوراء  أن  املقبل.وأشار املصدر، إلى 

تعاقــد في وقت ســابق مع العب 
نفط الوسط محمد صالح، وجدد 
تعاقده مع عــدد كبير من العبيه 

احلاليني.
يذكر أن ضرغام إســماعيل العب 
منتخــب العراق ونادي الشــرطة 
الســابق، يتصدر اهتمامات الزوراء 

في االنتقاالت الصيفية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق العب الكهرباء السابق، حسن 
عاشــور، على متثيل الشــرطة في 
رغــم مفاوضاته  املقبل،  املوســم 
الســابقة مــع إدارة الــزوراء. وقال 

مصدر مقرب من الالعب ، إن حسن 
عاشــور فضل غلق املفاوضات مع 
الزوراء، بعد انتقال ضرغام إسماعيل 
لصفوفه.وأضــاف »غلق املفاوضات 
اجلاد من  الشــرطة للتحــرك  دفع 

أجل ضم عاشور، وبدأت املفاوضات 
اجلادة والتي وصلت ملراحل نهائية«.
ونوه »حسن عاشور قرر قبول عرض 
الشــرطة، ألن فرصته أفضل معه 

في اللعب بشكل أساسي«.

شباب العراق يستعد 
لكأس آسيا باجتماع فيديو

شوارع كرواتيا تعلن الحرب 
على ديوكوفيتش

نادي العراق للسيارات والدراجات
 النارية يجري إنتخاباته التكميلية 

الزوراء يعود لسوق االنتقاالت بعد انتهاء الحداد

الشرطة يتفق مع حسن عاشور

إنتخابات تكميلية

ديوكوفيتش

حملة خيرية لرابطة 
كرة السلة األمريكية

درجال و عزيز يبحثان 
آلية تدريب وتشغيل 

الشباب
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الصباح الجديد-وكاالت:
أعلــن وزير الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتس 
استعداده للتوجه إلى رام ملناقشة مسألة الضم 
التــي ينوي رئيس احلكومة اإلســرائيلية بنيامني 

نتنياهو البدء بها مطلع يوليو املقبل.
وقال غانتس على وفق إذاعة »كان« اإلســرائيلية، 
إن »الذيــن يالمون هم في الغالب فلســطينيون 
يرفضون ويحصنون أنفســهم في مواقعهم. إذا 
طلبوا مفاوضات جادة ســأكون هناك صباح غد 

في رام اهلل وأناقش ذلك معهم«.
من جهته، رد املســؤول عن االتصال بإسرائيل في 
الســلطة الفلسطينية، حســني الشيخ، على 
اســتعداد غانتس للتفاوض مــع رام اهلل، قائال: 
»قبل أن يقول مثل هذه األشــياء، عليه أن يفكر 
فــي كيفية إنهاء االحتالل وعدم تعبئة جيشــه 

للضم«.
ووصل مبعوث الرئيس األميركي دونالد ترامب، آفي 
بريكوفيتش، أمس إلى تل أبيب، برفقة عضو جلنة 
رسم اخلرائط اإلســرائيلية ـ األميركية، سكوت 
فيث، قبل أيام من موعد الضم اإلسرائيلي املتوقع 

ألجزاء من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة »إســرائيل هايــوم« عن مصادر 
بالبيــت األبيض قولهــا إن »وصــول الوفد إلى 
إسرائيل يشير أن احلكومة األميركية تريد تنفيذ 

وعدها لتل أبيب وتطبيق السيادة«.
وأفادت بــأن الوفد األميركي ســيواصل احملادثات 
مع رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهــو، ووزير دفاعه 
بيني غانتس، بشــأن اخلطوط العريضة اخملتلفة، 
واســتئناف عمل جلنة رســم اخلرائــط ملناطق 
الضفة التي ســيجري ضمها إلســرائيل مبوجب 

خطة ترامب »صفقة القرن«.
وينــوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة 
نظر األعراف الدولية، الشروع مطلع يوليو القادم 
فــي اتخاذ خطوات رامية إلى بســط الســيادة 
اإلسرائيلية على أجزاء من األراضي الفلسطينية 

احملتلة، مبا يتفق مع »صفقة القرن«.

الصباح الجديد-وكاالت:
اعتبرت املستشــارة األملانية، أجنيــال ميركل، أن 
على أوروبا التفكير جيدا في مكانتها في الواقع 
اجلديد الذي لن تســعى فيه الواليات املتحدة إلى 

لعب دور الزعيم العاملي.
وقالت ميركل، في حديث لبعض وســائل اإلعالم 
األوروبية نشــر ليل السبت: »نشــأنا مع معرفة 
معينــة أن الواليــات املتحدة تريــد أن تكون قوة 

عاملية«.
وأضافت ميركل: »لو تريــد الواليات املتحدة اآلن 
وقف أداء هــذا الدور بإرادتهــا اخلاصة بها، يجب 

علينا التفكير في هذا املوضوع بشكل عميق«.
وتعليقا على موضوع تقليص الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، عدد قــوات بالده في أملانيا، اعتبرت 
ميركل أن الوجود العسكري للواليات املتحدة في 

أوروبا الوسطى يستجيب ملصالح واشنطن.
األميركية  »القوات  األملانية:  املستشــارة  وقالت 
في األراضي األملانية ال تســهم في حماية أملانيا 
واجلزء األوروبي للناتو فحسب، وإمنا كذلك مصالح 

الواليات املتحدة ذاتها«.
وتابعت: »نحن فــي أملانيا نعرف أن علينا أن ننفق 
أكثر على الدفاع، لقد حققنا زيادات كبيرة )لهذه 
املبالغ( خالل السنوات األخيرة، وسنواصل سلك 

هذا الطريق لتعزيز قدراتنا العسكرية«.  
وتواجه احلكومة األملانية انتقادات متزايدة من قبل 
الواليات املتحدة بســبب إنفاق برلني »املنخفض« 
في قطــاع الدفاع في إطار التزامتها ضمن حلف 
الناتو، وتعالت هذه االتهامات بشــكل خاص في 
فترة رئاسة ترامب، الذي أعلن مؤخرا عزمه سحب 

9500 عسكري أميركي من أملانيا.

غانتس يعلن استعداده 
للذهاب إلى رام اهلل 

لمناقشة الضم

ميركل: على أوروبا التفكير 
في مكانتها في عالم ال 
تقوده الواليات المتحدة

الصباح الجديد-متابعة:

املصري  الرئيس  بعد مشــاركة 
وآبي  السيســي  الفتــاح  عبد 
أحمــد رئيــس وزراء إثيوبيا في 
الدول  لرؤســاء  مصغــرة  قمة 
األعضاء بهيئة مكتب رئاســة 
االحتــاد األفريقي عبــر الفيديو 
قضية  ملناقشــة  كونفرانــس 
ســد النهضة. برئاسة الرئيس 
سيريل رامافوزا رئيس جمهورية 
جنوب أفريقيــا والرئيس احلالي 
لالحتاد، وبحضور كل من أعضاء 
املكتب الرئيــس الكيني أوهورو 
إبراهيم  املالي  والرئيس  كينياتا، 
أبو بكــر كيتا، والرئيس فيلكس 
جمهورية  رئيس  تشيسيكيدي 
إضافة  الدميقراطية،  الكونغــو 
إلــى عبد اهلل احلمــدوك رئيس 

وزراء السودان.
موافقة  والسودان  مصر  أعلنت 
إثيوبيــا على تأجيــل البدء في 
املثير  النهضة  ملء خزان ســد 
للجدل، حتى التوصل إلى اتفاق 
بني الدول الثالثة في هذا الشأن.
باســم  املتحــدث  وبحســب 
الرئاسة املصرية، فقد اتُفق في 
ختام القمة على »تشكيل جلنة 
حكومية مــن اخلبراء القانونيني 
والفنيــني من مصر والســودان 
الدول  جانــب  إلــى  وإثيوبيــا، 
األفريقية األعضاء بهيئة مكتب 
رئاســة االحتــاد األفريقي، وكذا 
املراقبة  الدوليــة  اجلهات  ممثلي 
للعمليــة التفاوضيــة، بهدف 
االنتهاء مــن بلورة اتفاق قانوني 
األطراف  جلميــع  ملــزم  نهائي 
وتشغيل  ملء  قواعد  بخصوص 

سد النهضة«.
التوافق  أن  املتحــدث  وأوضــح 
يشمل »االمتناع عن القيام بأية 
إجراءات أحادية، مبا في ذلك ملء 
الســد، قبل التوصــل إلى هذا 

االتفاق«.
النهضة  ويهدف مشــروع سد 
إلــى أن يصبــح أكبــر محطة 
فــي  الكهرومائيــة  للطاقــة 
إثيوبيا  يــزود  وســوف  أفريقيا، 

بكميات  اجملــاورة  الدول  وبعض 
كبيرة من الكهرباء.

ولكن مصر تخشــى من أن يؤثر 
هذا املشــروع على حصتها من 
مياه النهــر، إذ تعتمد على نهر 
النيل للحصــول على قرابة 90 
في املئــة مــن احتياجاتها من 

املياه.
وكالة  نقلتــه  مــا  وبحســب 
الســودانية  الرســمية  األنباء 

)سونا(، فإنه من املقرر استئناف 
مفاوضــات بني الــدول املعنية 
على مســتوى اللجــان الفنية 
»فورا بغية الوصــول إلى اتفاق 

في غضون أسبوعني«.
وأكدت الوكالــة أنه »مت االتفاق 
على تأجيل مــلء اخلزان إلى ما 

بعد التوقيع على اتفاق«.
وكانــت مصر قــد تقدمت في 
وقت ســابق بطلب جمللس األمن 

التابع لــأمم املتحــدة من أجل 
التدخل حلل األزمة، عقب إصرار 
موسم  اســتغالل  على  إثيوبي 
األمطار املوسمية مللء خزان سد 

النهضة الشهر املقبل.
أن يعقــد مجلس  املقــرر  ومن 
األمــن اجتماعا االثنــني املقبل 
الذي  املصري  الطلب  ملناقشــة 

حظي بدعم الواليات املتحدة.
أن مشــروع سد  إثيوبيا  وتؤكد 

النهضــة، الذي تبلــغ تكلفته 
مليــارات مــن الــدوالرات، يُعد 
االقتصادية في  للتنمية  ضروريا 

البالد.
وثمة مخاوف مــن أن يؤدي بناء 
السد إلى سيطرة إثيوبية على 
أطول نهر فــي أفريقيا، في حني 
أن مصر تريد ملء الســد على 
فتــرة أطول حتــى ال ينخفض 

منسوب النهر بشكل مفاجئ.

خالل اجتماع االتحاد األفريقي 

توافق مصري سوداني اثيوبي على تأجيل ملء خزان سد النهضة

شكيل لجنة 
حكومية من 

الخبراء القانونيين 
والفنيين من 

مصر والسودان 
وإثيوبيا، إلى جانب 

الدول األفريقية 
األعضاء بهيئة 

مكتب رئاسة 
االتحاد األفريقي

الصباح الجديد - وكاالت:
أقــّر مجلــس النــواب األميركــي 
فــي تصويــت تاريخي امــس االول 
اجلمعة مشــروع قانــون ينص على 
حتويــل العاصمــة واشــنطن إلى 
واليــة فــي ســابقة تاريخية رحب 
بهــا الدميوقراطيــون لكنها لن متر 
الذي  الشيوخ  مجلس  في  بالتأكيد 

يهيمن عليه اجلمهوريون.
النواب  مجلــس  رئيســة  وقالــت 
أن  بيلوسي  نانســي  الدميوقراطية 
جعل واشــنطن والية يعني "إثبات 

احترامنا للدميوقراطية".
وأضافت "منــذ أكثر من قرنني ُحرم 
ســكان العاصمــة واشــنطن من 
حّقوقهــم الكاملة في املشــاركة 
في دميوقراطيتنــا"، على الرغم من 
انهم يدفعــون الضرائب ويخدمون 

في اجليش.
وأقر القانون بـ232 صوتا مقابل 180 
بدعم مــن الدميوقراطيني. وهي املرة 
األولــى في التاريــخ األميركي التي 
يتبنــى أحد مجلســي الكونغرس 
األميركي نصــا من هذا النوع، واملرة 
األولى منــذ 1993 التي يجري فيها 

التصويت على وضع واشنطن.
لكن القانون الــذي يهدف إلى منح 

ســكان العاصمة حقــوق تصويت 
متســاوية مع بقية األميركيني لن 
ميــر بالتأكيد في مجلس الشــيوخ 
حيث يعارضه اجلمهوريون بشــكل 
كبير. وحتــى إذا وافق عليه مجلس 
الشيوخ، ســيعطله الرئيس دونالد 
ترامــب الــذي يــرى أن اجلمهوريني 
ليســوا علــى هــذه الدرجــة من 

"الغباء" لتبنيه.
إلى  بذلك  اجلمهوري  الرئيس  ويلمح 
الرهان السياســي األســاس لهذا 
النص. فهو يقضي بانتخاب عضوين 
في مجلس الشيوخ لتمثيل الوالية 
ما ميكن أن يغير آليات السلطة في 

الكونغرس.
ووضعــت بيلوســي والعديــد من 
اآلخريــن  الدميوقراطيــني  النــواب 
للمناسبة قناعا صحيا أسود اللون 
51، ألن التصويت  الرقم  كتب عليه 
يهدف إلى جعل واشــنطن الوالية 

احلادية واخلمسني.
وقالت ممثلة واشــنطن الوحيدة في 
مجلس النــواب إليانور هوملز نورتون 
إن "أمــام الكونغرس أحــد خيارين: 
سلطة  ممارسة  في  االســتمرار  إما 
استبدادية غير دميوقراطية على 750 
ألف شخص" هم سكان واشنطن 

"أو الوفاء بعهد هذه األمة وُمُثلها" 
عبــر التصويــت لصالــح القانون. 
ونورتــون تتمتع بصفــة مراقبة وال 

يحق لها التصويت في اجمللس.
ونقص التمثيل هذا الذي يشكل لب 
اجلدل، مدون على لوحات تســجيل 
الســيارات فــي واشــنطن بعبارة 
"ضرائب بال متثيل"، وهو شعار يعود 

إلى حقبة االستعمار البريطاني.
وعند إنشــاء الواليــات املتحدة في 
القــرن الثامن عشــر، رغــب اآلباء 
املؤسســون فــي أن يكــون مقــر 
الواليات  الفدرالية خــارج  احلكومة 

النزاعــات.  لتجنــب  األولــى  ال13 
لذلك نص الدســتور على إنشــاء 
"مقاطعــة" فــي 1790، ملحقــة 

بشكل مباشر بالسلطة املركزية.
ويعيش أكثــر من 705 آالف أميركي 
فــي "منطقة كولومبيــا" االدارية 
للدميوقراطيني  معقــال  تعــّد  التي 
ويفوق عدد ســكانها إجمالي عدد 
وفيرمونت  وايومنغ  واليتي  ســكان 

مجتمعتني.
وأشــارت إليانور هوملز نورتون إلى أن 
"أي فرد فــي املقاطعة يدفع ضرائب 
أكثر من أي واليــة أميركية أخرى". 

وعدد سكانها أكبر من عدد سكان 
ووايومينغ،  واليتي فيرمونت  كل من 
وأقرب إلى حوالى ست واليات أخرى.

وخالل املناقشات في مجلس النواب، 
قال اجلمهوري جودي هايس إن األمر 
يتعلق "فعليا مبحاولة احلصول على 
مقعدين للدميوقراطيني في مجلس 

الشيوخ".
بروكس  اجلمهــوري مو  النائب  ورأى 
أن جهود حتويل واشــنطن إلى والية 
هــي محاولــة مــن الدميوقراطيني 
لضمان كسب "عضوين اثنني آخرين 

يساريني في مجلس الشيوخ".
وفــي الواقع العاصمــة الفدرالية، 
أكثــر  صــوت  يســارية،  مدينــة 
من تســعني باملئــة مــن ناخبيها 
االنتخابــات  فــي  للدميوقراطيــني 
الرئاســية األخيرة. وميكــن أن يغير 
مجلس  فــي  األغلبيــة  ناخبوهــا 

الشيوخ.
وقالــت بيلوســي اجلمعــة "إنهم 
املدينة  أن  يقولــون  )اجلمهوريــون( 
تضــم عــددا مفرطا من الســود 
السود  ويشــكل  والدميوقراطيني". 

نحو 45 باملئة من سكان واشنطن.
"واشــنطن  باســم  االقتراع  وقدم 
بني  لتجمع  كومونولــث"،  دوغالس 

رئيس  أول  واشــنطن  جورج  اسمي 
للواليات املتحدة وفريديريك دوغالس 
وهو أسود وكان من أهم دعاة إلغاء 

العبودية.
املدينة  أن  الى  وأشــار جودي هايس 
الفدرالية.  الســلطة  تضم مقــار 
املقاطعة "مت متييزها حتى  بأن  وذكر 

ال تتأثر بأي والية".
لكن الدميوقراطيني ردوا بأن الدستور 
ال ينص على حد أدنى حلجم املنطقة 
الفدرالية، ويكفــي أن تقتصر على 
املناطــق غير املأهولة حــول البيت 
األبيض ومقر الكونغرس الكابيتول، 
واحملكمــة العليا واحملميــة الكبيرة 
الفدرالية  واملتاحف  ناشــونال مول 

ومكاتب احلكومة.
الدميوقراطــي  املرشــح  وكتــب 
أن  بايدن  الرئاســية جو  لالنتخابات 
كولومبيا(  )ديســتريكت  سي  "دي 

يجب أن تكون والية".
وكان تعديل دستوري أقر في مجلس 
النواب 1977 نص على متثيل سكان 
واشــنطن فــي الكونغــرس. لكن 

مجلس الشيوخ لم يصادق عليه.
وكانت أالســكا وهاواي آخر واليتني 
انضمتــا إلى االحتاد بفارق ســبعة 

أشهر في 1959.

مجلس النواب األميركي يقّر في جلسة تاريخية تحويل العاصمة إلى والية
بيلوسي: جعل واشنطن والية يعني »إثبات احترامنا للديموقراطية«

الصباح الجديد - وكاالت:
يراقب باكســتانيون من اجلســر 
"اوشــن  لســفينة  اخللفــي 
التــي  اإلنســانية  فايكينــغ" 
أنقذتهم في املتوســط، سواحل 
أعمال  ومعهــا  تبتعــد  ليبيــا 
وعمليات  والتجــاوزات  التعذيب 
اخلطف، ويقولون "بالنسبة لهم 

في ليبيا لسنا من البشر".
كانوا 31 باكستانيا من املهاجرين 
الـــ51 في زورق خشــبي رصدته 
التابعة لـ"أس  سفينة االسعاف 
أو أس املتوســط" ظهر اخلميس 
المبيدوسا  جزيرة  سواحل  قبالة 

اإليطالية.
ويقول عمــران )30 عامــا( الذي 
ليبيا "بالنسبة  أمضى سنة في 
للســود وضعهــم مثلنــا لكن 
هم  والباكســتانيني  البنغاليني 
الذين يتعرضون ألســوأ معاناة". 
الباكســتانيني  "كل  ويضيــف 
املوجودين في الزورق كانوا سجناء 
خــالل فتــرة بقائهم فــي ليبيا 

وتعرضنا جميعا للخطف".
وتابع "جئنا بحثا عن فرص عمل 
وواجهنا احلرب والتعذيب واالبتزاز. 

بالنسبة لهم لسنا من البشر".
كما عمران الذي مر عبر دبي قبل 
اجمليء للعمل في مجال البناء قرب 
طرابلس، يــروي جميع املهاجرين 

عمليات اخلطف والتعذيب.
ويذكــر أن معاناته بــدأت "منذ 
وصولــه إلى املطــار". ويقول "مت 
باحتجازي.  قام  لشــخص  بيعي 
كنــا 35 إلــى أربعني شــخصا 
مكدســني في غرفــة واحدة وال 
يحق لنا اخلــروج منها. ثم باعني 

لشخص آخر قام أيضا باحتجازي. 
وهكذا األمر طيلــة فترة إقامتي 

كنت عبدا".
من جهته يروي نعيم "يطعمونك 
ما يكفي لتبقى على قيد احلياة". 
و"أخطأ"  الفرار"  "في  لكنه جنح 
الشــرطة.  إلى  ذهــب  عندمــا 
ويضيف "أعادتني الشــرطة إلى 
اخلاطفــني وكان األمر أســوأ من 
ذي قبل. لم أجد شــخصا واحدا 
أتعرف  لــم  ليبيا.  ســاعدنا في 
على شخص واحد صالح في كل 

البالد".
باللباس  أرشــاد  محمد  وأمضى 
التقليــدي عامــني فــي مدينة 
اخلمس ويشرح آلية طلب الفدية. 
ويقــول "يأتون ضمــن مجموعة 
وميكنهــم العثور عليــك في أي 
مــكان، في مركز العمــل أو في 

الشارع".
عينيــك  "يعصبــون  ويتابــع 
ويضربونــك ويتصلــون بذويــك 
ويقولــون لهم +إذا لــم تدفعوا 
أن  فديــة ســنقتله+"، موضحا 
والده اضطر الســتدانة عشــرة 
آالف دوالر من أقارب وهو ثروة في 

باكستان.
- "املوت غرقا أفضل" -

يقول الشاب أرســالن أحمد )24 
عامــا( مــن حتت كمامتــه "في 
حال لم نتمكن مــن جمع املبلغ 
املطلوب نتعرض للضرب بأعقاب 
البنادق. وأيضا للصعق الكهربائي 
أو للتجويع لعدة أيام وإذا أردنا أن 

نشرب فمن مياه املراحيض".
واملعاناة  التعذيب  "أعمال  ويتابع 
التي تعرضت لها أمور أعجز عن 

وصفها".

ليبيا  الباكســتانيني  ومغــادرة 
بهذه األعداد أمر غير معهود. بعد 
البنغاليون  يشــكل  السودانيني 
ثاني جنســية للمهاجرين الذين 
الهــروب بحــرا لكن  يحاولــون 
باكســتان غير واردة بــني الدول 
تعداد  بحســب  األولى  العشــر 
لالجئــني  العليــا  للمفوضيــة 

التابعة لأمم املتحدة.
ولم ميــض على وصول أرســالن 
أحمد سبعة أو ثمانية أشهر إلى 
ليبيا عندما قرر اخملاطرة واملغادرة 
بصوت  ويقول  الــزوارة.  من  بحرا 
خافــت بعد صمــت طويل "في 
املتوســط منوت مــرة واحدة في 

ليبيا منوت كل يوم".
ويقولــون إنهم فضلوا دفع مبلغ 
ألفي دوالر "كحد أقصى" للخروج 

من ليبيا.
ويقول نعيــم "قررنا الهرب بحرا 
لكننا  للمخاطر.  رغم معرفتنــا 
رأينا املوت عن كثب. جنازف بعبور 
البحر لكننا نفضــل املوت غرقا 
على البقاء في ليبيا". وهو مقتنع 
بأن "أوشن فايكينغ" ستؤمن له 

"حياة جديدة" في أوروبا.
ويقول مدثر غالب )40 عاما( "إنه 

أجمل يوم في حياتي".
ويطلبــون جميعــا ضمانات بأال 
تعود الســفينة إلى ليبيا. فبعد 
أن شــعروا بارتياح بدأوا يحلمون 
بحياة جديدة أفضل في مالطا أو 

إيطاليا أو فرنسا.
الواقع ليس  ويضيف عمران "في 
واثق  أين نذهــب ألني  إلى  مهما 
من أننا في بلدانكم األوروبية لن 

نتعرض للتعذيب".

مهاجرون باكستانيون: في ليبيا عوملنا وكأننا لسنا من البشر
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الصباح الجديد - متابعة:
يبدو أن تأثيــرات فيروس كورونا 
على االقتصاد أعمق مما يعتقد، 
إذ خالفــا لتأثيــرات الوباء على 
املــدى املتوســط والبعيد، فإن 
أســعار  على  آنيا  كان  تأثيــره 
النفط، خصوصا في األســواق 

األميركية.
األســواق  في  ارتفاعه  فبعــد 
األســعار  عــادت  اآلســيوية، 
لتنخفــض مدفوعــة بالقفزة 
الكبيــرة فــي عــدد اإلصابات 
املتحدة  الواليات  في  بالفيروس 
والصــن، مــع تنامــي اخملاوف 
األميركي،  اإلنتاج  زيادة  بشــأن 
فيما ال تزال مخزونات اخلام عند 

مرتفعات قياسية.
اآلجلــة  العقــود  وتراجعــت 
خلــام برنــت إلــى 41.02 دوالر 
واحدا  منخفضــة  للبرميــل، 
باملئة على أســاس أســبوعي، 
العقــود  انخفضــت  بينمــا 
تكساس  غرب  لـــخام  اآلجلة 
الوســيط األميركي إلى 38.49 
خسارة  متكبدة  للبرميل،  دوالر 

أسبوعية 1.6 باملئة.

بالواليــات  التعامــالت  وفــي 
املكاســب  تالشــت  املتحدة، 
من  بدعم  التي حتققت  املبكرة 
التفاؤل بشــأن تنامي  بعــض 
احلركــة املرورية، وهــو ما يعزز 
الطلــب علــى الوقــود، وذلك 
زيادة  أن  بســبب مخاوف مــن 

اإلصابات مبــرض كوفيد19- في 
واليــات أميركية اســتهالكها 
للبنزين كبير قد يقوض تعافي 

الطلب.
وزادت احلاالت بشــكل حاد في 
وفلوريدا،  وتكساس  كاليفورنيا 
الثالث  األميركية  الواليات  وهي 

األكثر اكتظاظا بالسكان، وفقا 
لرويترز.

ارتفعت،  النفط  أسعار  وكانت 
في وقت سابق اجلمعة، مواصلة 
مكاســب حققتهــا بفضــل 
الطلب  تعافي  بشــأن  التفاؤل 

على الوقود في أنحاء العالم.

وبحلول الساعة 04:31 بتوقيت 
غرينتش، صعدت العقود اآلجلة 
الوسيط  تكســاس  غرب  خلام 
أو ما يعادل  57 سنتا  األميركي 
1.5 فــي املئة إلــى 39.29 دوالر 
صوب  تتجه  لكنهــا  للبرميل، 
هذا  طفيف  انخفاض  تسجيل 

األسبوع.
خلام  اآلجلة  العقــود  وارتفعت 
برنــت 64 ســنتا أو مــا يعادل 
1.6 فــي املئة إلــى 41.69 دوالر 
للبرميــل، وتتجــه أيضا صوب 
تســجيل انخفاض محدود في 

األسبوع.
أول  مدير  أفتــار ســاندو  وقال 
لدى  األولية  بالســلع  معنــي 
فيليب فيوتشرز، في سنغافورة، 
إن أسواق السلع األولية بصفة 
عامــة تتبنــي رؤيــة إيجابية 
على  اجلمعة،  العاملي،  للتعافي 
الرغم مــن القلــق إزاء ارتفاع 

اإلصابات بفيروس كورونا.
"التفاؤل حيــال تعافي الطلب 
على الوقود فــي أنحاء العالم 
يقــدم الدعم لألســعار، على 
الرغم من الزيــادة في إجمالي 

اإلصابات بفيروس كورونا عامليا، 
وفي ظل مؤشرات على أن إنتاج 
الواليات  فــي  الصخري  النفط 

املتحدة سينمو".
بيانــات  إن  ويقــول محللــون 
مــن األقمــار الصناعية تظهر 
انتعاشــا قويا في حركة املرور 
بالصــن وأوروبــا وفــي أنحاء 
الواليات املتحدة، مما يشــير إلى 

حتسن في طلب الوقود.
وأظهرت بيانات قدمتها شركة 
توم تــوم لتكنولوجيــا املواقع 
لرويترز أن الزحام في شنغهاي، 
في األسابيع القليلة السابقة، 
كان أعلــى مقارنــة مع نفس 
بينما  املاضي،  العام  من  الفترة 
موسكو  في  املرور  حركة  عادت 

إلى مستويات العام املاضي.
لكــن هنــاك مخاوف بشــأن 
ارتفــاع اإلصابــات بكوفيد19- 
في واليــات تقع جنوب الواليات 
تعافي  يعرقل  مما قــد  املتحدة، 
الطلــب، خصوصــا وأن بعض 
تلــك الواليــات، مثــل فلوريدا 
وتكســاس، مــن بــن أكبــر 

مستهلكي البنزين.

تراجع اسعار النفط جراء تزايد اعداد اإلصابات بكورونا في اميركا والصين

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشف اخلبير  القانوني طارق حرب، 
امس الســبت، ان اجــراءات رئيس 
بشأن  الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
تغييــر أصحاب الدرجــات اخلاصة 
واملدراء العامن دســتورية وواجبة 

التنفيذ.
وقال حــرب في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، إن "املادة ) 
لرئيس  منحت  الدســتور  من   )78

الــوزراء صالحية عظيمة وخطيرة 
وكبيــرة اذ قــررت هذه املــادة انه 
املســلحة  للقوات  العام  القائــد 
ومنحتــه  الــوزراء  رئيــس  وانــه 
ثالثــة عظيمة وخطيرة  صالحية 
ومهمة هي اعتباره املســؤول عن 
السياســة العامة للدولة وهكذا 
فهو مسؤول الدولة وليس مسؤول 
دســتورياً  والدولة  فقط  احلكومة 
الوزرات  ولغوياً تشــمل  وقانونيــاً 

واالقاليــم واحملافظــات والبرملــان 
واالســتخبارات  القضاء  ومجلس 
والهيئات  الوطني  واالمن  واخملابرات 
املســتقله وغير املستقله وغيرها 
الن مصطلــح ) دولــة( الذي منح 
رئيس الــوزراء ســلطة وصالحية 
جــاء مطلقاً عاماً شــامالً محدداً 
يشــمل جميع  فهو  الوزراء  رئيس 
من ذكرنا وغيرهم ما لم يوجد نص 

دستوري".

مضيفــاً: "اذ في هده احلالة يطبق 
النص الدســتوري وهذا يظهر في 
السلطتن التشريعية والقضائية 
وبناًء علــى ما تقدم تعتبر اجراءات 
رئيس الوزراء بصرف بعض اصحاب 
الدرجات اخلاصة واملدراء واحالتهم 
علــى التقاعد او نقلهم او عزلهم 
يشــغلوها  التي  املناصــب  عــن 
اجراءات دســتورية قانونية واجبة 

التنفيذ.

بغداد - وعد الشمري:
أكدت وزارة الصحة، أمس السبت، 
ملواجهة  اإلجراءات  كامل  اتخاذها 
االرتفــاع الكبيــر فــي معدالت 
عن  وحتدثت  "كورونا"،  بـ  املصابن 
تهيئة أماكن بديلة ومستشفيات 
مؤقتة، فيما أشارت إلى تواصلها 
مع جميــع دول العالم للحصول 
علــى الدعــم املــادي وأجهــزة 

التشخيص والتنفس.
وقال املتحدث باسم الوزارة سيف 
البــدر، في حديث إلــى "الصباح 

اجلديــد"، إن "وصــول اإلصابــات 
اليوميــة إلــى أكثــر مــن ألفي 
شــخص كان متوقعاً بالنســبة 
إلينا نظراً لعدم االلتزام باإلجراءات 

الوقائية".
وتابع البدر، أن "احلظر الشــامل أو 
اجلزئي أو املناطقي لم يتم االمتثال 
له السيما في املناطق الشعبية، 
وذلك فاقم املوقف الوبائي ووصلنا 
إلى معدالت عالية من اإلصابات".

"وزارة الصحة ما  أن  إلى  وأشــار، 
زالت قــادرة على التعامل مع هذه 

املعــدالت، ورغم اإلصابــات التي 
طالت املالكات الطبية".

وحتدث البدر، عــن "تهيئة أماكن 
ميدانية  ومستشــفيات  بديلــة 
مؤقتــة من أجــل زيــادة القدرة 
من  األعــداد  لهذه  االســتعابية 

املصابن".
وشدد البدر، على "صعوبة التوقع 
اإلصابات  وعدد  الوبائي،  بالسلوك 
للمستقبل القريب"، ولكنه يأمل 
بـ "بانحسار احلاالت مبجرد االلتزام 
باإلجراءات الوقائية وما يصدر عن 

اللجنة العليا للصحة والسالمة، 
وخالل مدة زمنية قياسية".

وأورد، أن "طائرة إماراتية نقلت إلى 
البالد 10 أطنان من املعدات تضم 
وغيرها  وتنفس  تشخيص  أجهزة 
من املواد املتعلقة التي مت توزيعها 
علــى جميع احملافظات وحســب 

األولويات".
ويسترسل البدر، أن "وزارة الصحة 
متواصلة مع مختلف دول العالم 
للحصــول علــى الدعــم املادي 

واملعدات الطبية ملواجهة الوباء".

نتواصل مع العالم للحصول على اجهزة التشخيص والتنفسالمادة 78 منحته صالحية عظيمة وخطيرة..

 طارق حرب: اجراءات الكاظمي تجاه اصحاب الدرجات الخاصة 
والمدراء دستورية وواجبة التنفيذ

الصحة: اتخذنا كامل االحتياطات لمواجهة تزايد اإلصابات بكورونا

سومو: الشركات الصينية األكثر شراء 
4للنفط العراقي في أيار رئيس الصحة النيابية يدعو لحماية الكوادر الطبية من 

2االعتداءات ووضع حد للتدخالت السياسية بعمل الصحة

بغداد - الصباح الجديد: 
أفاد مصــدر مطلع، الســبت ، بأن 
وزارة املاليــة وجهت بصــرف رواتب 
املوظفن للشــهر احلالي اعتباراً من 

اليوم األحد.
وقــال املصــدر إن " اليــوم االحــد 
سيشــهد البــدء بتوزيــع رواتــب 
املوظفن لشــهر حزيران"، مشــيراً 
إلى أن "وزارة املالية ستوجه املصارف 
بالشــروع في توزيع رواتب موظفي 

الدولة كافة لشهر حزيران".
يأتي  الرواتب  ولفت إلى أن "إطــالق 
قانون  املوافقة علــى  ان متــت  بعد 
االقتــراض الداخلــي، وتخويل وزارة 
املالية صالحية الصرف مباشرة من 

تاريخ التصويت على القانون".
وكان رئيس اجلمهورية، برهم صالح، 
قد صادق اخلميس املاضي على قانون 
االقتــراض احمللــي واخلارجي لتمويل 

العجز املالي.

وزارة المالية: اليوم إطالق
رواتب الموظفين لشهر حزيران

بغداد - الصباح الجديد : 
رأى القيادي في احلزب الدميقراطي 
زيباري،  هوشــيار  الكردســتاني 
التركــي  العســكري  التوغــل 
األخير في قضاء زاخو، هو "تطور 

جيوسياسي خطير".
وقال زيباري فــي تغريدة له على 
حســابه في تويتــر إن "التوغل 

العســكري التركي في منطقة 
زاخــو هــو تطور جيوسياســي 

خطير للغاية".
الهجــوم  "شــدة  أن  وأضــاف 
مقلقــة"، موضحــاً أن "دعوات 
املزاعم  إلحيــاء  األتــراك  القادة 
التاريخية للموصل هي أكثر إثارة 

للقلق". 

بغداد - الصباح الجديد : 
أختنــق العديــد مــن األطفال 
وكبار الســن، شــرق العاصمة 
بغداد، ، جراء احراق النفايات في 
مكب قريب من محيط منطقة 

احلبيبية. 
وأشتكى األهالي من حرق املكب 
املوجود داخل منطقة ســكنية 
الذي تســبب دخانه بإختناق ما 
ال يقل عــن 7 أطفــال و11 من 
من  مســتغربن  الســن،  كبار 
املعني  املسؤول  كيفية موافقة 
بإعطاء أمــر بحرق االف األطنان 
من النفايات التي جتمعت داخل 
دخانية  سحابة  لتشكل  املكب 
علت منطقتن سكنيتن يتراوح 
عدد سكانها بن ٧٥٠ الى مليون 
البلديات-  مناطــق  في  مواطن 
واجزاء مــن منطقة   - وزيونــة 
احلبيبية وتسبب الدخان بحاالت 
اختنــاق الطفال وكبار بالســن 

يعانــون اصال من امراض باجلهاز 
التنفسي، وهذا كله يتزامن مع 

وباء جائحة كورونا".
وتســاءلوا "أين مــن هذا أمينة 
العامين  املدراء  أين هم  بغداد؟، 
فــي وزارة الصحــة والبيئــة؟! 
هل يعقل لســاعات حتترق هذه 
النفايات، وهل هو أســرع وأجنع 
حــل للتخلــص مــن النفايات 
بحرقهــا رغــم مخاطرها على 

صحة املواطنن".
ووزارة  بغــداد  "أمانة  وحملــوا 
الصحة مســؤولية ما ســوف 
يحصل لهؤالء املواطنن الذين ال 

حول لهم وال قوة".
ويقع مكب النفايــات احملروق او 
قرب  النفايات  جتميع  يسمى  ما 
ســاحة احلمزة - أمــام معارض 
احلبيبية  منطقة  في  السيارات 
في شارع القناة شرق العاصمة 

بغداد.

زيباري: دعوات القادة االتراك 
الحياء المزاعم التاريخية للموصل 

مثيرة للقلق

إختناق أطفال وكبار في السن جراء 
حرق اطنان من النفايات شرقي بغداد

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
محمــد شــاب فــي العقد 
الثالــث من عمــره وهو نزيل 
االصــالح مبحافظة  ســجن 
ان  الى  اشــار  الســليمانية 
الســوء  واصدقاء  البطالــة 
كانوا وراء ادمانــه على املواد 

اخملدرة قبل اربعة اعوام.
اتصاال  اجلديد  الصباح  اجرت 
هاتفيــا معــه في ســجنه 
يقضــي فيه املــدة املتبقية 
مــن محكوميتــه بعــد ان 
احملكمــة  عليــه  حكمــت 
بخمس ســنوات، بعــد ان مت 
القاء القبض عليه متلبســا 

باملتاجرة مبادة احلشيش.
واضــاف، "لقــد كان العــوز 
االجتماعيــة  واملشــاكل 
وانعدام فرص العمل والفوارق 
وراء ســلوكي  االجتماعيــة 
لهذا الطريق، لقد دخلت الى 
هذا العالم نتيجة ملعاشــرة 
اصدقاء السوء الذين علموني 
علــى تناول احلبــوب وعندما 
ادمنــت عليهــا، حتولت الى 
اســتخدام مادة الكريستال، 

ولــم اكن اقدر علــى اإلقالع 
وكنــت  اخملــدرات،  عنهــا 
اي شــيء  لفعل  مســتعدا 

للحصول على املواد اخملدرة. 
واضــاف لقد كنــت بحاجة 
الى من مئــة الى مئتن دوالر 
املواد،  تلك  لشــراء  اسبوعيا 
الى  يدفعنــي  مــا كان  وهو 
للحصول  شــيئ  باي  القيام 
ســلوك  ومنها  املــال،  على 
شــرعية  غيــر  اســاليب 
للحصول علــى تلك االموال 
فقمت بالسرقة وبيع اخملدرات 
احصــل عليها  التــي كنت 
من شــخص كان يرتاد احلدود 
االيرانيــة، وكان يزودنــي بها 
وكنت بــدوري اقوم بتوزيعها 

على بعض االشخاص.  
واوضح لقــد مت اعتقالي من 
بعد  االســايش  قــوات  قبل 
واملتجارة  التعاطــي  ثبــوت 
باملواد اخملــدرة، وانا االن انتظر 
االنتهاء من مدة محكوميتي 
العود الى اجملتمع مجددا بعد 
هذا  خطــورة  ملــدى  ادراكي 

الطريق. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
وضعت جلنة االقتصاد واالستثمار 
تعتزم  اجــراءات  ثمانية  النيابية 
املســاهمة بها في حــل االزمة 
البالد  تعيشــها  التــي  املاليــة 
النفطية،  غير  االيرادات  وتعظيم 
واوردت اللجنــة ان مــن بن هذه 
جــوالت  مراجعــة  االجــراءات 
التراخيــص النفطية، واالتفاقية 
العراقيــة الصينيــة، والتحقيق 
في مصير اإليــرادات املترتبة عن 
بيع املشــتقات النفطية احمللية ، 
والســيطرة على املنافذ احلدودية 
التي قالت ان ما يستحصل منها 
مليار دوالر سنويا من اصل عشرة 

مليارات.
واكد عضو اللجنــة النائب مازن 
امس  اصــدره  بيان  فــي  الفيلي 
وتلقت الصباح اجلديد  نســخة 
اإلســراع  "ضــرورة  على  منــه، 
باإلصالحات االقتصادية وتعظيم 
اإليرادات غيــر النفطية العديدة 
االقتصاديــة  األزمــة  ملواجهــة 

احلادة".
ومن بن االجراءات التي ستعتمد 
حســب البيان: " مراجعة جوالت 
اشارت  فقد  النفطية  التراخيص 
تقاريــر اللجنــة املاليــة الى ان 
الشــركات  تلــك  مســتحقات 
خمسة  القادمة  الستة  لألشهر 
مليــارات دوالر بينمــا اإليــرادات 
انتاج  مــن  حتصيلهــا  املتوقــع 
وتصدير النفــط العراقي لنفس 
الفترة ثمانية عشــر مليار دوالر، 
وهذا يعني ان نسبة الثلث تقريبا 
من ايــرادات النفــط تدفع كلف 
التراخيص،  جــوالت  لشــركات 
بينما تشــير املعطيــات الى ان 
اكثر من نصف انتاج النفط يتم 

بجهود وطنية ".
واورد البيــان ايضــا ان " اللجنة 

املالية اشارت الى ان التخصيصات 
املتوقع صرفهــا ضمن االتفاقية 
دوالر  مليــاري  تقــارب  الصينية 
لألشهر الستة القادمة والسؤال 
املهــم املطروح ماهي املشــاريع 
واملنشآت واخلدمات التي ستقدم 
مقابــل هذه املبالــغ وهل ظروف 
العالم الصحية تسمح بتفعيل 

هذه االتفاقية في جائحة كورونا 
وتقييــدات احلركــة والنشــاط 
متثل  وهل  عموًمــا،  االقتصــادي 
ضاغطة  اولوية  االتفاقيــة  هذه 
وللضرورات  التحديــات  تبدل  مع 
الصحيــة واملاليــة وانخفــاض 
أسعار النفط، ثم اال توجد موارد 
اكثــر أهمية وأولويــة ملثل تلك 

املبالغ".
وفيما يتعلق بالهاتف النقال اكد 
البيان ضــرورة " حتصيل ضرائب 
الهاتف  تراخيص  ومســتحقات 
النقال التي يقدر الضائع واملهدور 
أضعاف  بأكثر من عشــرة  منها 
مبالغ  وهي  واقًعا،  املســتحصل 

مبليارات الدوالرات "

البيــان افــاد ايضــا ان مــن بن 
الرواتب  مراجعــة  االجــراءات:" 
الضخمــة لتقاعــد الرئاســات 
والوزراء والنواب والدرجات اخلاصة 
املســتمرين  نظرائهم  ورواتــب 
املصانــع  وتشــغيل  باخلدمــة، 
وهي  الصناعة  لــوزارة  العامــة 
كثيرة وميكن ان يوفر تشــغيلها 

نفقات  ويدخــر  جديدة  ايــرادات 
تصــرف فــي االســتيراد ويهيئ 
فرص عمل للشــباب، والتحقيق 
في مصير اإليــرادات املترتبة عن 
احمللية  النفطية  املشــتقات  بيع 
خصوًصا وان ماتستلمه املصافي 
احملليــة يزيد على ســتمائة الف 

برميل يومًيا".  

تحرك برلماني لمراجعة جوالت التراخيص والتحقيق في 
إيرادات المشتقات النفطية والسيطرة على المنافذ الحدودية 

ابار النفط جنوبي البالد

لمواجهة تحديات ازمة البالد االقتصادية والمالية

تقريـر
البطالة والعوز وراء تفاقم 

االدمان  على المخدرات في االقليم

إصابات كورونا وانخفاض اسعار النفط
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بغداد ـ الصباح الجديد :

إجراءات  بغــداد  محافظة  اتخذْت 
عدة باالتفاق مع وزارة املوارد املائية 
ملعاجلة شح املياه بقضاء النهروان 
مؤكدة  العاصمة،  اطراف  ومناطق 
ضرورة االســراع باجناز مشروع احلل 

الدائم للنهروان حلل االزمة جذريا.
وافــاد محافــظ بغــداد محمــد 
جابر العطــا، أن »احملافظة عقدت 
اجتماعات عدة مع وزير املوارد املائية 
املهندس مهدي رشيد، ملعاجلة شح 
املياه الــذي يعانيه قضاء النهروان 

منذ اشهر عدة«.
علــى  »االتفــاق  عــن  وافصــح 
وضع حلــول ومعاجلــات حلل هذه 
االشكاالت لالســتمرار بتأمني املاء 
النهروان، منها مضاعفة عدد  الى 

املولدات لزيادة ســاعات التشغيل 
حملطات املاء بالتنســيق مع وزارتي 
النفط والكهرباء، وتأمني املاء اخلام 
لنهر 9 نيســان لتشغيل اجملمعات 

واحملطات«.
واردف العطا انــه »مت ايضا االتفاق 
على تطهيــر االنهر واجلداول وكري 
فيها مشــاريع  التي تصب  املبازل 
اجملــاري الســتراتيجية وهي مبازل 
منطقة احلسينية واالمين الشرقي 
الوحدة، اضافة  ناحية  والغربي في 
الى تنظيم توزيــع احلصص املائية 
بني املشــاريع، عــالوة على نصب 
محطات معاجلة ملشــاريع الصرف 

الصحي«.
اشــكاليات  »وجــود  الى  واشــار 
واجهتهــا اقضيــة بغــداد خالل 
ازمة  بشأن  املاضية  الثالثة  االعوام 
املياه، بيــد ان احملافظة متكنت من 

حل جزء كبير منها من خالل توفير 
لألنهار  الالزمة  اخلــام  املاء  كميات 
املنصوب عليها محطات ســحب 
التابعة  واجملمعات  للمشاريع  املياه 
النهروان،  تخدم  والتي  للمحافظة 
بيد ان بداية الشــهر املاضي بدأت 
االزمة تعــود تدريجيــا بعد قطع 
مديريات املوارد املائية للماء عن نهر 
الرئيس  ٩ نيسان الذي يعد املغذي 
ملشــاريع احملافظة والتي تـخـــدم 
ناحية الـنـهـــروان، بيــد ان بداية 
بـــدات  املــاضــــي  الـشـهـــر 
بعد  تدريجيا  تـعـــود  االزمـــــة 
املائية  املــــوارد  مـديـريـات  قطع 
للماء عـن نهر 9 نيسان الـذي يعد 

املغذي الرئيس ملشاريع احملافظة«.
 واكـــد محافظ بغــداد ان »احلل 
يتمثل  املشــكالت  لهــذه  اجلذري 
اإلعـمـار واالسـكـان  وزارة  بإسراع 

والـبـلـديـــات العامة بـإنـجـــاز 
مـشـروع محطة الـحـل الـدائـم 
مـديـريـة  الــى  وتـسـلـيـمـهـا 
مــاء بـغـــداد السـتـخـدامـهـا 
الـخـام  املــــاء  تـوفـيـــر  فـــي 
للمشــاريع، ال ســيما ان الشركة 
احملــال عليها العمل، جتــاوزت املدد 
القانونية عــلــى الــتــعــاقــد 
اي  اتــخــــاذ  يــتــــم  ولـــــم 

إجراءات بحقها«.
ولفــت إلى، أن »احللول تـكـمـــن 
لــجــان  بـتـشـكـيـــل  امــــا 
تـسـريـع إلجناز املشروع او سحبه 
من الشركة املـنـفـذة وتـحـويـل 
مـبـالـغـه املـالـيـة الـى الـدوائـر 
املتخصصــة إلنـجـــازه بأســرع 
اإلعمار  »وزارة  ان  وقــت«، مذكــرا 
متتلك شــركات عدة لتنفذ هكذا 

مشاريع«.

 محافظة بغداد باالتفاق مع وزارة الموارد المائية

إجراءات لمعالجة شح المياه في أطراف العاصمة

بغداد - الصباح الجديد:

طالــب رئيــس جلنــة الصحة 
ابراهيم  قتيبة  النيابية  والبيئة 
رئيس  الســبت،  امس  اجلبوري، 
بتوفير  األمنية  واألجهزة  الوزراء 
احلماية لألطباء من االعتداءات، 
بعد حصول سلسلة  خصوصاً 
قبل  مــن  بحقهــم  جتــاوزات 
أشــخاص غيــر منضبطــني، 
علــى غرار االعتــداء على مدير 
زايــد  الشــيخ  مستشــفى 
الكوادر  مــن  عــدد  ومهاجمة 
الطبية والصحية في محافظة 

ذي قار .
وأعرب اجلبوري فــي بيان تلقت 
» الصبــاح اجلديــد » نســخة 
منه، بأن “يتدخــل رئيس الوزراء 
بحمايــة  لإليعــاز  شــخصياً 
ابطــال اجليش األبيــض الذين 
إلنقاذ  والنفيس  الغالي  يبذلون 
اكبر عدد مــن املصابني بالوباء، 
وصرف اخملصصــات املالية التي 
أقرهــا مجلس الوزراء ســابقاً 
والصحية  الطبيــة  للكــوادر 
تتصدى  التي  الساندة  والكوادر 
لوباء كورونــا، ألنهم حتى هذه 
اللحظة لم يتم صرف أي مبلغ 
تطبيق  إلــى  باإلضافة  لهــم، 
مبنحهم  الوزراء  مجلس  قرارات 
قطع أراض فــوراً، وذلك تقديرا 
واحتراما جلهودهم وتضحياتهم 

التي التقدر بثمن “.
وطالب اجلبوري رئيس الوزراء بـ ” 
وضع حد للتدخالت السياسية 
وقيام  الصحة  وزارة  في عمــل 
البعض مبصادرة جهودها وعقد 
صفقات حتوم حولها شــبهات 
فســاد، وخصوصاً فيما يتعلق 
مبســتلزمات التصــدي لوبــاء 
كورونا ” ، مشدداً على ” أهمية 
اســتبعاد بعــض املســؤولني 
الصحة  وزارة  فــي  املتنفذيــن 
فســاد  بقضايــا  واملتورطــني 
جلهات  انتماءهم  ويســتغلون 
سياســية معينــة بطريقــة 
االستقواء بهذه اجلهات إلرهاب 

اجندات  لتمرير  الوزارة  موظفي 
فسادهم، وفســح اجملال للوزير 
الدكتور حسن التميمي ليزاول 
مهامــه بعيداً عــن التدخالت 
التقييد  عن  وبعيداً  السياسية 
واإلمــالءات،  اإلرادات  وفــرض 
استمرار  ألن  واســناده،  ودعمه 
فــي  السياســية  التدخــالت 
ســيجعل  الصحة  وزارة  عمل 
العراق  فــي  الصحي  النظــام 
معرضاً لالنهيار، وبالتالي انهيار 
الكاظمي  الســيد  حكومــة 
إدارة  فــي  فشــلها  بســبب 
الى  داعياً   ،  ” النظام الصحــي 
استشــارية  جلنة  تشــكيل   ”

تضم ذوي اخلبــرة واالختصاص 
بالتعاون مع  إلدارة ملف كورونا 
وزيــر الصحة وبإشــراف رئيس 
الوزراء، وأن تباشر اللجنة بعقد 
اجتماعاتها بأســرع وقت ممكن 
في مقر رئاسة الوزراء بعيداً عن 

التدخالت السياسية “.
وتابــع اجلبــوري :” ومــن جهة 
اخــرى لقــد استبشــرنا خيراً 
بأنه  الــوزراء  رئيس  بتصريحات 
ســيجرد األحزاب من مناصبها 
املهمــة في الدولــة العراقية، 
ومــن جانبنا ســنكون داعمني 
لهذه التوجهــات التي أعطتنا 
بأوضاع  النهوض  أمل في  بارقة 

العــراق في كافــة اجملاالت بعد 
اســتبعاد املتحزبني الفاسدين 
الذين حتولوا الى أورام سرطانية 
تنهــش فــي جســد الدولــة 

العراقية “.
وشــدد اجلبوري علــى ” ضرورة 
قيــام مجلــس الــوزراء بإجراء 
التقاعد  قانــون  علــى  تعديل 
الى جلنة  فوراً  وإرســاله  األخير 
الصحــة والبيئة فــي مجلس 
الصياغات  إجراء  لغرض  النواب 
وقراءتــه  عليــه  القانونيــة 
يخص  وهو  عليــه،  والتصويت 
إعــادة جميع األطبــاء الذين مت 
الفترة  في  بالتقاعد  شمولهم 

األخيــرة انطالقــاً مــن قانون 
حماية األطباء رقم 36 لســنة 
2016 والذي جعل سن التقاعد 
للطبيــب في وزارتــي الصحة 
والتعليم العالي سبعني سنة، 
احلاجة  بأمــس  اليــوم  فالبلد 
الى خبرات أصحــاب الكفاءات 
في دعـــم ومسانـدة اخوانهم 
الذيــن يقفون اليــوم في خط 
الصد األول ملواجهـــة جائحـة 

كورونـا “.
ودعــا اجلبوري احلكومــة الى ” 
الذين  الفاســدين  محاســبة 
بترويع  ويقومون  الهلع  ينشرون 
التواصل  مواقــع  عبــر  الناس 

االجتماعــي ومن خــالل بعض 
اجلهــات اإلعالميــة املأجــورة 
فــي هذه  املتعاونــة معهــم 
احلملة املغرضــة التي يهدفون 
مــن خاللهــا الى رفع أســعار 
مســتلزمات الوقاية من الوباء 
الفاحــش  الربــح  لتحقيــق 
في  الناس،  معاناة  واســتغالل 
وقــت يعيش فيه شــعبنا بني 
قلة  الوباء وســندان  مطرقــة 
التخصيصات املالية، أسأل اهلل 
تعالــى أن يحفظ شــعبنا من 
كل مكروه وأن يشــافي جميع 
املرضى ويزيل خطر هذه اجلائحة 

انه سميع الدعاء “.

رئيس الصحة النيابية يدعو لحماية الكوادر الطبية من 
االعتداءات ووضع حد للتدخالت السياسية بعمل الصحة

طالب الجبوري رئيس 
الوزراء بـ ” وضع حد 
للتدخالت السياسية 
في عمل وزارة 
الصحة وقيام البعض 
بمصادرة جهودها 
وعقد صفقات تحوم 
حولها شبهات فساد، 
وخصوصًا فيما يتعلق 
بمستلزمات التصدي 
لوباء كورونا

كربالء ـ الصباح الجديد :
بدأت مالكات تابعة للعتبة احلسينية املقدسة 
بتنفيــذ مشــروع انتاج االوكســجني ملعاجلة 
املصابني بفيروس كورونا في عدد من احملافظات.

واوضــح مديــر اعــالم العتبة علي شــبر، أن 
»العتبــة وجهت باإلســراع بتنفيذ مشــروع 
إنتاج منظومــة اوكســجني مركزية في كل 
مركز للشفاء انشأته في عدد من احملافظات«، 
منوهــا بانه »جــاء بعد ان شــهدت عدد من 
مراكز الشــفاء واحلميات ازمة حادة في قناني 

االوكسجني الداخل في عالج املصابني«.
وأضاف، أن »العمل سيبدأ بالتزامن في عشرة 
مراكز شفاء تابعة للعتبة ومنها اربعة مراكز 
اجنزت فــي كل من كربالء والنجــف واثنان في 
بغداد وســتة مراكز قيد االجناز في محافظات 
البصــرة وذي قــار وميســان وديالى وواســط 

والديوانية  لعالج املصابني بالفيروس«.

بغداد - الصباح الجديد : 
أعلنت وزارة الصحة، انها تتواصل مع شــركة 
األدوية متعددة اجلنسيات }أسترازينيكا{ لغرض 

توفير اللقاح اخلاص بفيروس كورونا.
وأكدت الــوزارة في بيان تلقت » الصباح اجلديد 
» نسخة منه، ان »أغلب دول العالم بدأت حتجز 
كميات من اللقاح مســبقا، إلــى أن تكتمل 
دراســاته، علما ان هذا اللقاح اآلن في املرحلة 

األخيرة من اإلقرار بالنسبة للشركة«.
وبني انه »وبســبب احلاجة الكبيرة بدأت تنتج 
اللقاح وهي بانتظار الدراســة األخيرة في حال 

جناحها سيتم توزيعه مباشرة«.
وأشــارت الصحة الى »انها عازمة في احلصول 
علــى أي عــالج او لقاح مطابــق للمواصفات 

العاملية ويسهم في التخلص من الفيروس«.
ولفت البيان الى ان »العراق يتواصل مع الشركة 
من خالل ممثلها اإلقليمي وممثلها في املنطقة، 
ومت االتفاق على آليــة لغرض حجز كمية حتى 

يكون توفيره للعراق أسوة ببقية دول العالم«.

كركوك - الصباح الجديد :
دائــرة صحة كركوك، امس الســبت،  اعلنت 
تســجيل 61 اصابة جديدة بفيروس كورونا في 

احملافظة خالل الـ24 ساعة املاضية.
وقال مدير دائرة صحة كركوك وكالة زياد خلف 
في بيان تلقت« الصباح اجلديد » نســخة منه، 
انه »خالل الـ24 ســاعة املاضية مت تسجيل 61 
اصابة جديدة بفيــروس كورونا و8 حاالت وفاة، 

وشفاء 35 حالة اصابة في احملافظة«.
واضــاف، ان«عــدد مجمل االصابــات بفيروس 
كورونا في محافظة كركوك بلغت 1043 حالة، 
وشــفاء 328 حالة، ولدينا مع االسف 43 حالة 
وفاة منذ ظهور الفيروس، فيما هناك 672 حالة 
اصابة مازالت في املستشفيات اخملصصة وحتت 

الرعاية الطبية«.

 ذي قار ـ الصباح الجديد : 
أعلنت دائرة صحة ذي قار عن وصول 8 شاحنات 
الى مخازنها من ضمنها املســاعدات الطبية 

املقدمة من دولة االمارات الى العراق.
وبنّي مدير عام الصحة عبد احلسني اجلابري في 
تصريح صحفي، ان »8 شــاحنات وصلت امس 
الســبت  من وزارة الصحة الى مخازن الدائرة 
محملــة باالدويــة واملســتلزمات الطبية من 

ضمنها  املساعدات الطبية االماراتية«.
واشــار الى ان »شاحنتني من ضمن املساعدات 
الطبيــة االماراتيــة الواصة الى العــراق والـ 
6 البقية مــن مخازن كيماديــا التابعة لوزارة 

الصحة«.

العتبة الحسينية تنفذ 
مشروعا النتاج االوكسجين 

لمعالجة مرضى كورونا

الصحة تتواصل مع 
شركة }أسترازينيكا{ 

لغرض توفير لقاح كورونا

كركوك تسجل 61 اصابة 
و8 وفيات بكورونا

وصول 8 شاحنات من 
المساعدات الطبية 
االماراتية الى ذي قار

التعليم تعلن توقيتات التقديم للدراسات 
العليا وتحدد موعدا لالمتحان التنافسي

التربية تكشف مصير طلبة االمتحانات 
الخارجية والمحاضرين المجانيين

بغداد - الصباح الجديد :
أعلنــت وزارة التعليم والبحث 
عن  الســبت،  امس  العلمــي، 
حتديد يوم الثامن والعشرين من 
شهر تشرين األول املقبل موعدا 
للدراسات  التنافسي  لالمتحان 

العليا.
وقالــت الوزارة فــي بيان تلقت 
» الصبــاح اجلديــد » نســخة 
منه، إنـــه “التزامـــا بتهيئـة 
الدراســي  العام  متطلبـــات 
العليا  للدراســات   2020/2021
العالي  التعليــم  وزارة  تعلــن 
حتديــث  العلمــي  والبحــث 

بالتقدمي  اخلاصــة  التوقيتــات 
االمتحــان  وموعــد  والقبــول 

التنافسي”.
وأضــاف البيــان أنــه “في هذا 
منظومة  تغذية  فإن  الســياق 
اجلامعــات  بخطــة  القبــول 
التاســع  تاريخ  مــن  ســتبدأ 
مــن آب املقبل مــرورا بتثبيت 
املطلوبــة  الدراســية  املــواد 
فيما  العلمية  والتخصصــات 
ســيكون األول من أيلول املقبل 
عبر  اإللكتروني  للتقدمي  موعدا 
النافــذة )adm.rdd.edu.iq( في 
ســيكون   18/10/2020 إن  حني 

موعــدا لالمتحان التنافســي 
وســيعقبه إعالن نتائج القبول 

في 22/10/2020”.
وتابع أنــه “وبالتزامن مع حتديث 
وزارة  فــإن  التوقيتــات  هــذه 
التعليم تطلق التقومي اجلامعي 
تاريخ  وحتدد  العليا  للدراســات 
لبدايــة  موعــدا   1/11/2020
الفصــل الدراســي األول الذي 
فيما   11/2/2021 لغاية  يستمر 
القادم  آذار  من  السابع  سيكون 
موعدا لبداية الفصل الدراسي 
غاية  الى  الذي يســتمر  الثاني 

.”17/6/2021

بغداد ـ الصباح الجديد :
باشــرت دائــرة صحــة الرصافة 
لــوزارة  تابعــة  ابنيــة  تأهيــل 
الى  وحتويلها  والرياضة  الشــباب 
مستشفيات عامة، واخرى للحجر 
فيروس  مرضــى  ملعاجلة  الصحي 

كورونا.
واوضح مديــر عام صحة الرصافة 

أن  الساعدي،  الغني  عبد  الدكتور 
في  والفنية  الهندسية  »املالكات 
دائرته باشرت جتهيز منتدى شباب 
حي النصر التابع لوزارة الشــباب 
والرياضــة فــي جانــب الرصافة 
عام  مستشــفى  الى  لتحويلــه 
إلســناد بقية املستشفيات فيها 
وامتصاص الزخــم احلاصل عليها 

وبسعة 100 سرير،  ويضم ردهات 
باطنية، واطفــال، وصاالت طوارئ 
وهو مجهز بأحدث االجهزة الطبية، 
منبها على استعداد دائرته جتهيزه 
الطبية  واملســتلزمات  باألِســرة، 
الطبية،  اخلدمات  وتقدمي  واملالكات 
مدينة  منطقة  الهالي  والعالجية 

الصدر واملناطق احملاذية لها«.

واضــاف الســاعدي ان »عددا من 
املتبرعــني  اســهموا ايضــا مع 
التحتية  البنــى  بتاهيل  الدائــرة 
للقاعات املغلقة مللعب الشــعب 
الدولي التابعة الى وزارة الشــباب 
لتحويلها  والرياضة بشكل سريع 
الى مستشفيات للحجر الصحي 
، مبينــا ان عدد القاعــات بلغت 

واحدة منها بســعة  5 خصصت 
50 ســريرا للرياضــني املصابــني 
بالفيروس، فضال عــن ان القاعات 
االربع خصصــت للحجر الصحي  
بســعة اكثر من  150 سريرا لكل 
باألجهزة  وســيتم جتهيزها  قاعة 
واالدويــة،  واملعــدات،  الطبيــة، 
واملــالكات املتخصصــة مبختلف 

وحتويلها  الفتتاحها  التخصصات 
الى مستشفيات للحجر الصحي 
خالل االيام املقبلة«. وبني، أن »دائرة 
االحتياجات  بعــض  اكمال  بصدد 
االخرى، متهيدا الفتتاح مستشفى 
الصــدر  مدينــة  فــي  العطــاء 
واســتقبال املرضى خالل االسبوع 

املقبل«.

صحة الرصافة تباشر بتأهيل ابنية تابعة للشباب لحجر مرضى كورونا

بغداد- الصباح الجديد :
كشــفت وزارة التربية، مصير 
طلبــة االمتحانــات اخلارجية 
مدارس  في  اجملانيني  واحملاضرين 

الوزارة.
وقــال املتحدث باســم الوزارة 
»طلبــة  إن  فــاروق  حيــدر 
زال  اخلارجيــة ال  االمتحانــات 
متهيدية  امتحانــات  لديهــم 
قبــل االمتحانــات النهائيــة 
وحينما بحثنا باســماء هؤالء 
الطلبة واعمالهم رأينا أن اكثر 
االمتحانات  لهــذه  املتقدمني 
هــم مــن الدفــاع والداخلية 

والقــوات االمنيــة او الصحة 
ولذلك لو اقيــم لهم امتحان 
ســنربك الوضع ونحــن اليوم 
بحاجتهــم والــوزارة تنتظــر 
قرارات  الصدار  املناسب  الوقت 

بهذا املوضوع«.
ورداً على سؤال بخصوص حال 
احملاضريــن اجملانيني ومصيرهم 
لهــم  مــا كان  واذا  اجملهــول 
التي  التعيينــات  فــي  حصة 
خالل  البرملــان  عليهــا  صوت 
أن  فاروق  بــني  االقتراض  قانون 
العامة  املديريات  او  »احملاضرين 
هي  عــام  بشــكل  للتربيــة 

صالحيات احملافظات«.
واضاف: »عقد ملمثلي احملاضرين 
مع وزير التربية وحتدثوا بشكل 
مطــول وكان هنــاك تعميم 
مــن الوزارة الــى كل املديريات 
العامة بتزويد الوزارة باســماء 
احملاضرين واختصاصاتهم ومدة 
العمــل حتى اطلقــت الوزارة 
اولوياتنا  من  احملاضرين  وســم 
ونتمنى ان تكــون هناك حلول 
لكن مثلما ذكرت ان صالحيات 
للتربية هي  العامــة  مديريات 
لوزارة  وليســت  للمحافظات 

التربية«.
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الصباح الجديد-وكاالت:
أعلــن وزير الدفــاع اإلســرائيلي بينــي غانتس 
استعداده للتوجه إلى رام ملناقشة مسألة الضم 
التــي ينوي رئيس احلكومة اإلســرائيلية بنيامني 

نتنياهو البدء بها مطلع يوليو املقبل.
وقال غانتس على وفق إذاعة »كان« اإلســرائيلية، 
إن »الذيــن يالمون هم في الغالب فلســطينيون 
يرفضون ويحصنون أنفســهم في مواقعهم. إذا 
طلبوا مفاوضات جادة ســأكون هناك صباح غد 

في رام اهلل وأناقش ذلك معهم«.
من جهته، رد املســؤول عن االتصال بإسرائيل في 
الســلطة الفلسطينية، حســني الشيخ، على 
اســتعداد غانتس للتفاوض مــع رام اهلل، قائال: 
»قبل أن يقول مثل هذه األشــياء، عليه أن يفكر 
فــي كيفية إنهاء االحتالل وعدم تعبئة جيشــه 

للضم«.
ووصل مبعوث الرئيس األميركي دونالد ترامب، آفي 
بريكوفيتش، أمس إلى تل أبيب، برفقة عضو جلنة 
رسم اخلرائط اإلســرائيلية ـ األميركية، سكوت 
فيث، قبل أيام من موعد الضم اإلسرائيلي املتوقع 

ألجزاء من الضفة الغربية.
ونقلت صحيفة »إســرائيل هايــوم« عن مصادر 
بالبيــت األبيض قولهــا إن »وصــول الوفد إلى 
إسرائيل يشير أن احلكومة األميركية تريد تنفيذ 

وعدها لتل أبيب وتطبيق السيادة«.
وأفادت بــأن الوفد األميركي ســيواصل احملادثات 
مع رئيس الــوزراء بنيامني نتنياهــو، ووزير دفاعه 
بيني غانتس، بشــأن اخلطوط العريضة اخملتلفة، 
واســتئناف عمل جلنة رســم اخلرائــط ملناطق 
الضفة التي ســيجري ضمها إلســرائيل مبوجب 

خطة ترامب »صفقة القرن«.
وينــوي نتنياهو في خطوة غير قانونية من وجهة 
نظر األعراف الدولية، الشروع مطلع يوليو القادم 
فــي اتخاذ خطوات رامية إلى بســط الســيادة 
اإلسرائيلية على أجزاء من األراضي الفلسطينية 

احملتلة، مبا يتفق مع »صفقة القرن«.

الصباح الجديد-وكاالت:
اعتبرت املستشــارة األملانية، أجنيــال ميركل، أن 
على أوروبا التفكير جيدا في مكانتها في الواقع 
اجلديد الذي لن تســعى فيه الواليات املتحدة إلى 

لعب دور الزعيم العاملي.
وقالت ميركل، في حديث لبعض وســائل اإلعالم 
األوروبية نشــر ليل السبت: »نشــأنا مع معرفة 
معينــة أن الواليــات املتحدة تريــد أن تكون قوة 

عاملية«.
وأضافت ميركل: »لو تريــد الواليات املتحدة اآلن 
وقف أداء هــذا الدور بإرادتهــا اخلاصة بها، يجب 

علينا التفكير في هذا املوضوع بشكل عميق«.
وتعليقا على موضوع تقليص الرئيس األميركي، 
دونالد ترامب، عدد قــوات بالده في أملانيا، اعتبرت 
ميركل أن الوجود العسكري للواليات املتحدة في 

أوروبا الوسطى يستجيب ملصالح واشنطن.
األميركية  »القوات  األملانية:  املستشــارة  وقالت 
في األراضي األملانية ال تســهم في حماية أملانيا 
واجلزء األوروبي للناتو فحسب، وإمنا كذلك مصالح 

الواليات املتحدة ذاتها«.
وتابعت: »نحن فــي أملانيا نعرف أن علينا أن ننفق 
أكثر على الدفاع، لقد حققنا زيادات كبيرة )لهذه 
املبالغ( خالل السنوات األخيرة، وسنواصل سلك 

هذا الطريق لتعزيز قدراتنا العسكرية«.  
وتواجه احلكومة األملانية انتقادات متزايدة من قبل 
الواليات املتحدة بســبب إنفاق برلني »املنخفض« 
في قطــاع الدفاع في إطار التزامتها ضمن حلف 
الناتو، وتعالت هذه االتهامات بشــكل خاص في 
فترة رئاسة ترامب، الذي أعلن مؤخرا عزمه سحب 

9500 عسكري أميركي من أملانيا.

غانتس يعلن استعداده 
للذهاب إلى رام اهلل 

لمناقشة الضم

ميركل: على أوروبا التفكير 
في مكانتها في عالم ال 

تقوده الواليات المتحدة

الصباح الجديد-متابعة:

املصري  الرئيس  بعد مشــاركة 
وآبي  السيســي  الفتــاح  عبد 
أحمــد رئيــس وزراء إثيوبيا في 
الدول  لرؤســاء  مصغــرة  قمة 
األعضاء بهيئة مكتب رئاســة 
االحتــاد األفريقي عبــر الفيديو 
قضية  ملناقشــة  كونفرانــس 
ســد النهضة. برئاسة الرئيس 
سيريل رامافوزا رئيس جمهورية 
جنوب أفريقيــا والرئيس احلالي 
لالحتاد، وبحضور كل من أعضاء 
املكتب الرئيــس الكيني أوهورو 
إبراهيم  املالي  والرئيس  كينياتا، 
أبو بكــر كيتا، والرئيس فيلكس 
جمهورية  رئيس  تشيسيكيدي 
إضافة  الدميقراطية،  الكونغــو 
إلــى عبد اهلل احلمــدوك رئيس 

وزراء السودان.
موافقة  والسودان  مصر  أعلنت 
إثيوبيــا على تأجيــل البدء في 
املثير  النهضة  ملء خزان ســد 
للجدل، حتى التوصل إلى اتفاق 
بني الدول الثالثة في هذا الشأن.
باســم  املتحــدث  وبحســب 
الرئاسة املصرية، فقد اتُفق في 
ختام القمة على »تشكيل جلنة 
حكومية مــن اخلبراء القانونيني 
والفنيــني من مصر والســودان 
الدول  جانــب  إلــى  وإثيوبيــا، 
األفريقية األعضاء بهيئة مكتب 
رئاســة االحتــاد األفريقي، وكذا 
املراقبة  الدوليــة  اجلهات  ممثلي 
للعمليــة التفاوضيــة، بهدف 
االنتهاء مــن بلورة اتفاق قانوني 
األطراف  جلميــع  ملــزم  نهائي 
وتشغيل  ملء  قواعد  بخصوص 

سد النهضة«.
التوافق  أن  املتحــدث  وأوضــح 
يشمل »االمتناع عن القيام بأية 
إجراءات أحادية، مبا في ذلك ملء 
الســد، قبل التوصــل إلى هذا 

االتفاق«.
النهضة  ويهدف مشــروع سد 
إلــى أن يصبــح أكبــر محطة 
فــي  الكهرومائيــة  للطاقــة 
إثيوبيا  يــزود  وســوف  أفريقيا، 

بكميات  اجملــاورة  الدول  وبعض 
كبيرة من الكهرباء.

ولكن مصر تخشــى من أن يؤثر 
هذا املشــروع على حصتها من 
مياه النهــر، إذ تعتمد على نهر 
النيل للحصــول على قرابة 90 
في املئــة مــن احتياجاتها من 

املياه.
وكالة  نقلتــه  مــا  وبحســب 
الســودانية  الرســمية  األنباء 

)سونا(، فإنه من املقرر استئناف 
مفاوضــات بني الــدول املعنية 
على مســتوى اللجــان الفنية 
»فورا بغية الوصــول إلى اتفاق 

في غضون أسبوعني«.
وأكدت الوكالــة أنه »مت االتفاق 
على تأجيل مــلء اخلزان إلى ما 

بعد التوقيع على اتفاق«.
وكانــت مصر قــد تقدمت في 
وقت ســابق بطلب جمللس األمن 

التابع لــأمم املتحــدة من أجل 
التدخل حلل األزمة، عقب إصرار 
موسم  اســتغالل  على  إثيوبي 
األمطار املوسمية مللء خزان سد 

النهضة الشهر املقبل.
أن يعقــد مجلس  املقــرر  ومن 
األمــن اجتماعا االثنــني املقبل 
الذي  املصري  الطلب  ملناقشــة 

حظي بدعم الواليات املتحدة.
أن مشــروع سد  إثيوبيا  وتؤكد 

النهضــة، الذي تبلــغ تكلفته 
مليــارات مــن الــدوالرات، يُعد 
االقتصادية في  للتنمية  ضروريا 

البالد.
وثمة مخاوف مــن أن يؤدي بناء 
السد إلى سيطرة إثيوبية على 
أطول نهر فــي أفريقيا، في حني 
أن مصر تريد ملء الســد على 
فتــرة أطول حتــى ال ينخفض 

منسوب النهر بشكل مفاجئ.

خالل اجتماع االتحاد األفريقي 

توافق مصري سوداني اثيوبي على تأجيل ملء خزان سد النهضة

شكيل لجنة 
حكومية من 

الخبراء القانونيين 
والفنيين من 

مصر والسودان 
وإثيوبيا، إلى جانب 

الدول األفريقية 
األعضاء بهيئة 

مكتب رئاسة 
االتحاد األفريقي

الصباح الجديد - وكاالت:
أقــّر مجلــس النــواب األميركــي 
فــي تصويــت تاريخي امــس االول 
اجلمعة مشــروع قانــون ينص على 
حتويــل العاصمــة واشــنطن إلى 
واليــة فــي ســابقة تاريخية رحب 
بهــا الدميوقراطيــون لكنها لن متر 
الذي  الشيوخ  مجلس  في  بالتأكيد 

يهيمن عليه اجلمهوريون.
النواب  مجلــس  رئيســة  وقالــت 
أن  بيلوسي  نانســي  الدميوقراطية 
جعل واشــنطن والية يعني "إثبات 

احترامنا للدميوقراطية".
وأضافت "منــذ أكثر من قرنني ُحرم 
ســكان العاصمــة واشــنطن من 
حّقوقهــم الكاملة في املشــاركة 
في دميوقراطيتنــا"، على الرغم من 
انهم يدفعــون الضرائب ويخدمون 

في اجليش.
وأقر القانون بـ232 صوتا مقابل 180 
بدعم مــن الدميوقراطيني. وهي املرة 
األولــى في التاريــخ األميركي التي 
يتبنــى أحد مجلســي الكونغرس 
األميركي نصــا من هذا النوع، واملرة 
األولى منــذ 1993 التي يجري فيها 

التصويت على وضع واشنطن.
لكن القانون الــذي يهدف إلى منح 

ســكان العاصمة حقــوق تصويت 
متســاوية مع بقية األميركيني لن 
ميــر بالتأكيد في مجلس الشــيوخ 
حيث يعارضه اجلمهوريون بشــكل 
كبير. وحتــى إذا وافق عليه مجلس 
الشيوخ، ســيعطله الرئيس دونالد 
ترامــب الــذي يــرى أن اجلمهوريني 
ليســوا علــى هــذه الدرجــة من 

"الغباء" لتبنيه.
إلى  بذلك  اجلمهوري  الرئيس  ويلمح 
الرهان السياســي األســاس لهذا 
النص. فهو يقضي بانتخاب عضوين 
في مجلس الشيوخ لتمثيل الوالية 
ما ميكن أن يغير آليات السلطة في 

الكونغرس.
ووضعــت بيلوســي والعديــد من 
اآلخريــن  الدميوقراطيــني  النــواب 
للمناسبة قناعا صحيا أسود اللون 
51، ألن التصويت  الرقم  كتب عليه 
يهدف إلى جعل واشــنطن الوالية 

احلادية واخلمسني.
وقالت ممثلة واشــنطن الوحيدة في 
مجلس النــواب إليانور هوملز نورتون 
إن "أمــام الكونغرس أحــد خيارين: 
سلطة  ممارسة  في  االســتمرار  إما 
استبدادية غير دميوقراطية على 750 
ألف شخص" هم سكان واشنطن 

"أو الوفاء بعهد هذه األمة وُمُثلها" 
عبــر التصويــت لصالــح القانون. 
ونورتــون تتمتع بصفــة مراقبة وال 

يحق لها التصويت في اجمللس.
ونقص التمثيل هذا الذي يشكل لب 
اجلدل، مدون على لوحات تســجيل 
الســيارات فــي واشــنطن بعبارة 
"ضرائب بال متثيل"، وهو شعار يعود 

إلى حقبة االستعمار البريطاني.
وعند إنشــاء الواليــات املتحدة في 
القــرن الثامن عشــر، رغــب اآلباء 
املؤسســون فــي أن يكــون مقــر 
الواليات  الفدرالية خــارج  احلكومة 

النزاعــات.  لتجنــب  األولــى  ال13 
لذلك نص الدســتور على إنشــاء 
"مقاطعــة" فــي 1790، ملحقــة 

بشكل مباشر بالسلطة املركزية.
ويعيش أكثــر من 705 آالف أميركي 
فــي "منطقة كولومبيــا" االدارية 
للدميوقراطيني  معقــال  تعــّد  التي 
ويفوق عدد ســكانها إجمالي عدد 
وفيرمونت  وايومنغ  واليتي  ســكان 

مجتمعتني.
وأشــارت إليانور هوملز نورتون إلى أن 
"أي فرد فــي املقاطعة يدفع ضرائب 
أكثر من أي واليــة أميركية أخرى". 

وعدد سكانها أكبر من عدد سكان 
ووايومينغ،  واليتي فيرمونت  كل من 
وأقرب إلى حوالى ست واليات أخرى.

وخالل املناقشات في مجلس النواب، 
قال اجلمهوري جودي هايس إن األمر 
يتعلق "فعليا مبحاولة احلصول على 
مقعدين للدميوقراطيني في مجلس 

الشيوخ".
بروكس  اجلمهــوري مو  النائب  ورأى 
أن جهود حتويل واشــنطن إلى والية 
هــي محاولــة مــن الدميوقراطيني 
لضمان كسب "عضوين اثنني آخرين 

يساريني في مجلس الشيوخ".
وفــي الواقع العاصمــة الفدرالية، 
أكثــر  صــوت  يســارية،  مدينــة 
من تســعني باملئــة مــن ناخبيها 
االنتخابــات  فــي  للدميوقراطيــني 
الرئاســية األخيرة. وميكــن أن يغير 
مجلس  فــي  األغلبيــة  ناخبوهــا 

الشيوخ.
وقالــت بيلوســي اجلمعــة "إنهم 
املدينة  أن  يقولــون  )اجلمهوريــون( 
تضــم عــددا مفرطا من الســود 
السود  ويشــكل  والدميوقراطيني". 

نحو 45 باملئة من سكان واشنطن.
"واشــنطن  باســم  االقتراع  وقدم 
بني  لتجمع  كومونولــث"،  دوغالس 

رئيس  أول  واشــنطن  جورج  اسمي 
للواليات املتحدة وفريديريك دوغالس 
وهو أسود وكان من أهم دعاة إلغاء 

العبودية.
املدينة  أن  الى  وأشــار جودي هايس 
الفدرالية.  الســلطة  تضم مقــار 
املقاطعة "مت متييزها حتى  بأن  وذكر 

ال تتأثر بأي والية".
لكن الدميوقراطيني ردوا بأن الدستور 
ال ينص على حد أدنى حلجم املنطقة 
الفدرالية، ويكفــي أن تقتصر على 
املناطــق غير املأهولة حــول البيت 
األبيض ومقر الكونغرس الكابيتول، 
واحملكمــة العليا واحملميــة الكبيرة 
الفدرالية  واملتاحف  ناشــونال مول 

ومكاتب احلكومة.
الدميوقراطــي  املرشــح  وكتــب 
أن  بايدن  الرئاســية جو  لالنتخابات 
كولومبيا(  )ديســتريكت  سي  "دي 

يجب أن تكون والية".
وكان تعديل دستوري أقر في مجلس 
النواب 1977 نص على متثيل سكان 
واشــنطن فــي الكونغــرس. لكن 

مجلس الشيوخ لم يصادق عليه.
وكانت أالســكا وهاواي آخر واليتني 
انضمتــا إلى االحتاد بفارق ســبعة 

أشهر في 1959.

مجلس النواب األميركي يقّر في جلسة تاريخية تحويل العاصمة إلى والية
بيلوسي: جعل واشنطن والية يعني »إثبات احترامنا للديموقراطية«

الصباح الجديد - وكاالت:
يراقب باكســتانيون من اجلســر 
"اوشــن  لســفينة  اخللفــي 
التــي  اإلنســانية  فايكينــغ" 
أنقذتهم في املتوســط، سواحل 
أعمال  ومعهــا  تبتعــد  ليبيــا 
وعمليات  والتجــاوزات  التعذيب 
اخلطف، ويقولون "بالنسبة لهم 

في ليبيا لسنا من البشر".
كانوا 31 باكستانيا من املهاجرين 
الـــ51 في زورق خشــبي رصدته 
التابعة لـ"أس  سفينة االسعاف 
أو أس املتوســط" ظهر اخلميس 
المبيدوسا  جزيرة  سواحل  قبالة 

اإليطالية.
ويقول عمــران )30 عامــا( الذي 
ليبيا "بالنسبة  أمضى سنة في 
للســود وضعهــم مثلنــا لكن 
هم  والباكســتانيني  البنغاليني 
الذين يتعرضون ألســوأ معاناة". 
الباكســتانيني  "كل  ويضيــف 
املوجودين في الزورق كانوا سجناء 
خــالل فتــرة بقائهم فــي ليبيا 

وتعرضنا جميعا للخطف".
وتابع "جئنا بحثا عن فرص عمل 
وواجهنا احلرب والتعذيب واالبتزاز. 

بالنسبة لهم لسنا من البشر".
كما عمران الذي مر عبر دبي قبل 
اجمليء للعمل في مجال البناء قرب 
طرابلس، يــروي جميع املهاجرين 

عمليات اخلطف والتعذيب.
ويذكــر أن معاناته بــدأت "منذ 
وصولــه إلى املطــار". ويقول "مت 
باحتجازي.  قام  لشــخص  بيعي 
كنــا 35 إلــى أربعني شــخصا 
مكدســني في غرفــة واحدة وال 
يحق لنا اخلــروج منها. ثم باعني 

لشخص آخر قام أيضا باحتجازي. 
وهكذا األمر طيلــة فترة إقامتي 

كنت عبدا".
من جهته يروي نعيم "يطعمونك 
ما يكفي لتبقى على قيد احلياة". 
و"أخطأ"  الفرار"  "في  لكنه جنح 
الشــرطة.  إلى  ذهــب  عندمــا 
ويضيف "أعادتني الشــرطة إلى 
اخلاطفــني وكان األمر أســوأ من 
ذي قبل. لم أجد شــخصا واحدا 
أتعرف  لــم  ليبيا.  ســاعدنا في 
على شخص واحد صالح في كل 

البالد".
باللباس  أرشــاد  محمد  وأمضى 
التقليــدي عامــني فــي مدينة 
اخلمس ويشرح آلية طلب الفدية. 
ويقــول "يأتون ضمــن مجموعة 
وميكنهــم العثور عليــك في أي 
مــكان، في مركز العمــل أو في 

الشارع".
عينيــك  "يعصبــون  ويتابــع 
ويضربونــك ويتصلــون بذويــك 
ويقولــون لهم +إذا لــم تدفعوا 
أن  فديــة ســنقتله+"، موضحا 
والده اضطر الســتدانة عشــرة 
آالف دوالر من أقارب وهو ثروة في 

باكستان.
- "املوت غرقا أفضل" -

يقول الشاب أرســالن أحمد )24 
عامــا( مــن حتت كمامتــه "في 
حال لم نتمكن مــن جمع املبلغ 
املطلوب نتعرض للضرب بأعقاب 
البنادق. وأيضا للصعق الكهربائي 
أو للتجويع لعدة أيام وإذا أردنا أن 

نشرب فمن مياه املراحيض".
واملعاناة  التعذيب  "أعمال  ويتابع 
التي تعرضت لها أمور أعجز عن 

وصفها".

ليبيا  الباكســتانيني  ومغــادرة 
بهذه األعداد أمر غير معهود. بعد 
البنغاليون  يشــكل  السودانيني 
ثاني جنســية للمهاجرين الذين 
الهــروب بحــرا لكن  يحاولــون 
باكســتان غير واردة بــني الدول 
تعداد  بحســب  األولى  العشــر 
لالجئــني  العليــا  للمفوضيــة 

التابعة لأمم املتحدة.
ولم ميــض على وصول أرســالن 
أحمد سبعة أو ثمانية أشهر إلى 
ليبيا عندما قرر اخملاطرة واملغادرة 
بصوت  ويقول  الــزوارة.  من  بحرا 
خافــت بعد صمــت طويل "في 
املتوســط منوت مــرة واحدة في 

ليبيا منوت كل يوم".
ويقولــون إنهم فضلوا دفع مبلغ 
ألفي دوالر "كحد أقصى" للخروج 

من ليبيا.
ويقول نعيــم "قررنا الهرب بحرا 
لكننا  للمخاطر.  رغم معرفتنــا 
رأينا املوت عن كثب. جنازف بعبور 
البحر لكننا نفضــل املوت غرقا 
على البقاء في ليبيا". وهو مقتنع 
بأن "أوشن فايكينغ" ستؤمن له 

"حياة جديدة" في أوروبا.
ويقول مدثر غالب )40 عاما( "إنه 

أجمل يوم في حياتي".
ويطلبــون جميعــا ضمانات بأال 
تعود الســفينة إلى ليبيا. فبعد 
أن شــعروا بارتياح بدأوا يحلمون 
بحياة جديدة أفضل في مالطا أو 

إيطاليا أو فرنسا.
الواقع ليس  ويضيف عمران "في 
واثق  أين نذهــب ألني  إلى  مهما 
من أننا في بلدانكم األوروبية لن 

نتعرض للتعذيب".

مهاجرون باكستانيون: في ليبيا عوملنا وكأننا لسنا من البشر



نيويورك ـ رويترز:
األميركية  األســهم  مؤشــرات  أغلقــت 
الرئيسية على ارتفاع بعد جلسة متقلبة، 
إذ صعدت البنوك بقوة قبيل نتائج اختبارات 
أثــر مخاوف  أبطل  الســنوية مما  التحمل 
املســتثمرين من زيادات تبعث على القلق 
في حاالت اإلصابة اجلديدة بفيروس كورونا 
املستجد. وتصدر مؤشر قطاع البنوك على 
ســتاندرد اند بورز 500 املكاســب بعد أن 
خففت جهات الرقابة املصرفية األميركية 
القواعــد بينما ينتظر املســتثمرون نتائج 
والتي  للقطاع  السنوية  التحمل  اختبارات 
تسهم في حتديد سياسات توزيعات األرباح 

النقدية.
وكان مؤشــر البنــوك منخفضا بشــدة 
في اآلونــة األخيرة، إذ هبــط 19 باملئة عن 
ذروة اخلامس من حزيــران حتى أدنى نقطة 
له. لكنــه ارتفع مبا يصل إلــى 3.75 باملئة 

اخلميس.
غيــر أن القلق ســيطر على املســتثمرين 
علــى مدار يــوم اخلميس وســط زيادة في 
عدد اإلصابات اجلديدة بالفيروس في واليات 
أميركية، ال سيما في غرب البالد وجنوبها.

وقــال جريج أبوت حاكم تكســاس إنه قرر 
وقــف إعادة الفتــح التدريجيــة القتصاد 
الوالية بسبب قفزة في إصابات كوفيد19- 

وعدد نزالء املستشفيات.

لندن ـ رويترز:
إذ  األوروبيــة مرتفعــة  األســهم  أغلقــت 
تعززت املعنويات بفضل حتســن في البيانات 
االقتصاديــة ودعم جديد مــن البنك املركزي 
األوروبي، فــي حني قفزت أســهم لوفتهانزا 
األملانية بعد أن وافق مساهم كبير على إنقاذ 

حكومي للشركة.
وصعد املؤشر ستوكس 600 األوروبي بنسبة 
0.7 باملئة عند اإلغالق بعد جلســة متقلبة 
إذ صعــدت مؤشــرات قطاعات الســيارات 
واخلدمات املالية والبنوك وشركات التأمني بني 

1.6 و2.4 باملئة، متصدرة املكاسب.
واكتسبت األســهم زخما بعد أن قال البنك 
املركــزي األوروبي إنه ســيتيح قروضا باليورو 
فــي مقابل ضمانات للبنــوك املركزية خارج 
منطقة العملة املوحدة من أجل دعم أسواق 

التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا.
وقال مارك شــاندلر من بانوكبيــرن جلوبال 
فوركــس ”عمد املركزي األوروبــي إلى مبادرة 
جديدة فاجأت الســوق وســاعدت األسهم 

املالية على االرتفاع.“
وقفز سهم لوفتهانزا 7.1 باملئة بعد أن تراجع 
املســتثمر امللياردير هاينتس هرمان ثيله عن 
معارضته حلزمة حكومية بتســعة مليارات 
يورو )عشــرة مليــارات دوالر( إلنقاذ شــركة 

الطيران.

نيويورك ـ رويترز:
أغلقت مؤشرات األسهم األميركية الرئيسية 
على ارتفاع بعد جلســة متقلبة، إذ صعدت 
البنوك بقوة قبيل نتائــج اختبارات التحمل 
السنوية مما أبطل أثر مخاوف املستثمرين من 
زيادات تبعث على القلــق في حاالت اإلصابة 
اجلديــدة بفيروس كورونا املســتجد. وتصدر 
مؤشر قطاع البنوك على ســتاندرد اند بورز 
500 املكاســب بعد أن خففت جهات الرقابة 
املصرفيــة األميركية القواعــد بينما ينتظر 
املستثمرون نتائج اختبارات التحمل السنوية 
للقطاع والتي تســهم في حتديد سياسات 

توزيعات األرباح النقدية.
وكان مؤشــر البنوك منخفضا بشــدة في 
اآلونــة األخيــرة، إذ هبط 19 باملئــة عن ذروة 
اخلامس من حزيران حتى أدنى نقطة له. لكنه 

ارتفع مبا يصل إلى 3.75 باملئة اخلميس.

األسهم األميركية ترتفع 
بدعم من البنوك

بينات تجارية ترفع 
مؤشرات السوق األوروبية 

األسهم األميركية ترتفع 
بدعم من البنوك

اقتصاد4

بغداد ـ الصباح الجديد:

النفط  تســويق  شــركة  أعلنــت 
»ســومو«، أن الشــركات النفطية 
للنفط  شراًء  األكثر  كانت  الصينية 

العراقي خالل شهر ايار املاضي.
احصائية  فــي  وذكــرت »ســومو« 
الصينية  »الشــركات  أن  رســمية، 
الشركات  من بني  األكثر عدداً  كانت 
العاملية األخرى شراء للنفط العراقي 
وبواقع 8 شركات من أصل32 شركة 
قامت بشــراء النفط العراقي خالل 

شهر ايار«.
الهندية  »الشــركات  أن  وأضافــت، 
جــاءت باملرتبــة الثانيــة وبواقع 6 
شركات، تليها الشــركات الروسية 
بواقع 3 شــركات ومن ثم الشركات 
واألميركية  وااليطاليــة  اليونانيــة 
لكل  شــركتني  بواقــع  والتركيــة 
منهما«، مبينــة أن »البقية توزعت 
على الشــركات االسبانية واملصرية 
والكويتيــة واالماراتية والفرنســية 
والبريطانيــة  والكوريــة اجلنوبيــة 

وبواقع شركة واحدة لكل منهم«.
بيعها  فــي  »تعتمد  أنهــا  وتابعت، 
للنفــط العراقــي علــى املعاييــر 
الرئيســية للتعاقد مع الشــركات 
الكبــرى  العامليــة  النفطيــة 
واحلكومية  املســتقلة  واملتوسطة 
أن  إلى  املتكاملة عمودياً«، مشــيرة 
»أبرز الشركات العاملية التي اشترت 
النفط العراقي هي شركة اوكسون 
موبيل األميركية وبي بي البريطانية 
واينــي االيطالية وكــوكاز الكورية 

اجلنوبية«.
نحو  النفط  أســعار  صعدت  عاملياً، 
اثنني باملئة في جلسة متقلبة نهاية 
مبؤشرات  مدعومة  الفائت،  األسبوع 
على حتســن طفيف فــي االقتصاد 
األميركي وزيادة محدودة في الطلب 
علــى الوقــود، لكن ارتفــاع حاالت 

اإلصابة مبــرض كوفيد19- في بعض 
الواليات األميركية حد من املكاسب.

وزاد خام برنت 74 سنتا مبا يعادل 1.8 
التسوية عند  ليتحدد ســعر  باملئة 
41.05 دوالر للبرميــل. وأغلــق اخلام 
الوسيط  تكســاس  غرب  األميركي 
على ارتفاع 71 سنتا أو 1.9 باملئة إلى 

38.72 دوالر.
وأظهــرت بيانــات أتاحتهــا لرويترز 
توم  املواقع  شركة تكنولوجيا حتديد 

توم عــودة احلركة علــى الطرق في 
بعض املــدن الرئيســة بالعالم في 

حزيران إلى مستويات 2019.
انخفضت في  النفط  وكانت أسعار 
املعامــالت املبكرة، ثــم عثرت على 
بعض الدعم بعد أن أظهرت البيانات 
تراجــع أعداد األميركــني املتقدمني 
بطلبــات للحصــول علــى إعانــة 
وانتعاش  املاضي  األســبوع  البطالة 
رأســمالية  توريد ســلع  طلبيــات 

رئيسة في أيار.
لكــن تراجع طلبات إعانــة البطالة 
جــاء دون توقعات احملللــني في حني 
دعمــت بيانات أخــرى التوقعات بأن 
ينكمش  قد  اإلجمالــي  احمللي  الناجت 
مبا يصل إلى 40 باملئة على أســاس 

سنوي في الربع الثاني من العام.
وبغية إعطاء دفعة لالقتصاد العاملي 
الذي تعصف به أزمة كورونا، ضخت 
الدوالرات  تريليونات  املركزية  البنوك 

في إطار إجراءات حتفيز.
وقال جني مكجيليــان، نائب الرئيس 
ألبحاث الســوق لدى ترادشن إنرجي 
كونيتيكت،  بوالية  ســتامفورد  في 
”جانب من االنتعاش يرجع إلى فكرة 
التي  التحفيز  إجــراءات  أن جميــع 
وحكومات  املركزية  البنوك  تضخها 
دول العالم في االقتصاد سيكون لها 
وقع إيجابي على النشاط االقتصادي 

وستدعم الطلب.

و”العقبة الوحيدة هي إذا زادت حاالت 
كوفيد19- وتعــني علينا إعادة فرض 
أننا  املنــازل وال أعتقد  إجراءات لزوم 
نســتطيع أن جنزم بأن هذا االحتمال 

ما زال قائما.“
اجلديــدة  اإلصابــة  حــاالت  وزادت 
من  أميركية  واليــات  في  بالفيروس 
بينها أوكالهوما وتكساس وفلوريدا. 
وسجلت أســتراليا أكبر زيادة يومية 

لها في نحو شهرين.

سومو: الشركات الصينية األكثر شراء للنفط العراقي في أيار
أسعار الخام العالمية ترتفع بدعم بيانات لالقتصاد األميركي

الشركات الهندية 
جاءت بالمرتبة الثانية 
وبواقع 6 شركات، 
تليها الشركات الروسية 
بواقع 3 شركات ومن 
ثم الشركات اليونانية 
وااليطالية واألميركية 
والتركية بواقع شركتين 
لكل منهما

الصباح الجديد ـ وكاالت:
 قال البنك املركزي األوروبي يوم 
اخلميــس إنه ســيقدم قروضا 
ضمانات  مقابــل  فــي  باليورو 
منطقة  خارج  املركزية  للبنوك 
التمويل  أســواق  اليورو حلماية 

في ظل جائحة فيروس كورونا.
وأضاف البنك فــي بيان أنه في 
يوروسيســتم  تســهيل  إطار 
إلعادة الشــراء )ريبــو( للبنوك 
األوروبي  املركــزي  فإن  املركزية، 
سيقدم سيولة باليورو جملموعة 
واســعة من البنــوك املركزية 
خــارج منطقة اليــورو مقابل 
ضمانات مقومــة باليورو قابلة 

للتسويق.
اجلديد،  التســهيل  وســيكون 
الــذي يكمل خطــوط مبادلة 
ثنائيــة وإلعادة الشــراء )ريبو(، 
متاحا حتى نهاية حزيران 2021.

في السياق، حذر صندوق النقد 

الدولي من أن أســواق األسهم 
وسائر األصول عالية اخملاطر قد 
تشــهد انهيارا ثانيا إذا اتســع 
نطاق تفشــي فيــروس كورونا 
وأعيد فرض اإلغالقات الشاملة 

أو جتددت توترات التجارة.
وكانت أسواق األسهم تراجعت 
بشــدة فــي وقت ســابق هذا 
العام مع تأثر املعنويات ســلبا 
ذات  واإلغالقــات  بالفيــروس 
الصلــة، لكنها صعــدت على 
نطاق واســع منذ املســتويات 
بالغة التدني التي سجلتها في 
23 آذار. فبعد تراجعه 34 باملئة 
فيمــا ال يزيد على 23 جلســة 
ستاندرد  املؤشر  استفاد  تداول، 
اند بورز من الدعــم املقدم من 
البنوك املركزية، وأصبح ال يبعد 
حاليا ســوى عشــرة باملئة عن 

أعلى مستوياته على اإلطالق.
وقال تقريــر أعده توبياس أدريان 

واملال  النقد  أسواق  مدير قسم 
في الصندوق وفابيو ناتالوتشي 
نائب مدير القسم إن ”انفصاال“ 
نشأ بني أسواق املال والتوقعات 
االقتصاديــة، مضيفــا أن ذلك 
”يثير خطر حدوث تصحيح آخر 
في أسعار األصول عالية اخملاطر“ 
إذ أن التقييمــات فــي العديد 
وسندات  األســهم  أسواق  من 

الشركات ”مغالى فيها“.
من  يوم  بعــد  التحذير  ويأتــي 
تقليص صنــدوق النقد مجددا 
توقعاته لالقتصــاد العاملي في 

.2020
وقد ينتــج التصحيح عن ركود 
التوقعات  مــن  وأطــول  أعمق 
احلالية أو موجة ثانية للفيروس 
احتوائه.  إجراءات  إعادة فرض  أو 
وقال الصندوق إن اتســاع نطاق 
القالقــل االجتماعية بســبب 
تنامي عدم املساواة االقتصادية 

قد يضر أيضا بثقة املستثمر.
وقــال أدريــان ”نخشــى من أن 
يصاب االقتصاد بالندوب، مبعنى 
أن تطول األزمــة وتتعمق أكثر 
من املتوقع.. تنتــج الندوب عن 
املستويات املرتفعة من البطالة 
هــذه  اإلفــالس.  واحتمــاالت 

يصعب إصالحها.“
وكتب يقــول إن تصحيحا حادا 
في أســعار األصول قد يفضي 
إلى نزوح كبير لــرؤوس األموال 
عــن صناديق االســتثمار، كما 
حدث أوائل العــام، مما قد يوقد 
شرارة بيع محموم لألصول بأقل 

من أسعارها احلقيقية.
وقال صنــدوق النقد إن البنوك 
دخلــت األزمة وهي مســلحة 
مبســتويات عالية من السيولة 
الرأســمالية،  واالحتياطيــات 
لكن اإلفالسات ستختبر متانة 

القطاع.

بغداد ـ الصباح الجديد:  
والسفر  السياحة  هيئة  تعتزم 
رفع  الثقافة  لــوزارة  التابعــة 
القطاع  عــن  الســفر  قيــود 
اعداد  عبــر  وذلك  الســياحي 
بالتنسيق  خطة ســتراتيجية 
مع منظمة السياحة العاملية، 
في  القطاع  بهــذا  للنهــوض 

البالد.

وأفادت مصادر معنية عن رئيس 
هيئة الســياحة التابعة لوزارة 
الثقافة، محمد العبيدي قوله، 
ان الوزارة شــاركت في اجللسة 
الطارئة جمللس وزراء الســياحة 
العرب، وطرحت التحديات التي 
الســياحي في  القطاع  تواجه 
العــراق، في ظل ازمــة كورونا 

التي جتتاح العالم.

الطارئة  اجللســة  ان  واوضــح 
عقدت للتقليل من الضرر الذي 
حلق بقطــاع الســياحة، الذي 
تكبد خسائر كبيرة جراء االزمة 
االقتصاد  بإدخال  تسببت  التي 
العاملــي والعربــي فــي حالة 
كســاد، مشــددا على اهمية 
املشترك  العربي  التعاون  تعزيز 
العــداد  اجلهــود،  وتنســيق 

ملواجهة  محددة  ســتراتيجية 
هــذه األزمة وإدارتهــا، وانعاش 

القطاع السياحي.
واردف العبيدي ان العراق بصدد 
أعدتها  التي  التوصيات  تطبيق 
العاملية  الســياحة  منظمــة 
بالتعاون مع املنظمات العاملية، 
التي تعد خارطة طريق ملواجهة 

األزمات، وخاصة االزمة احلالية.

المركزي األوروبي يعتزم تقديم قروض لبنوك خارج »منطقته« 

العراق بصدد رفع قيود السفر أمام القطاع السياحي

الصباح الجديد ـ وكاالت:

بعد أن اشــتهرت باقتناصها العقارات 
الفاخرة وحصصا فــي البنوك العاملية 
العاملية،  املاليــة  األزمة  إبــان  املكروبة 
أصبحــت صناديــق الثروة الســيادية 
تســتثمر املزيد في أسواقها احمللية، في 
توجه يبدو مرشــحا للتسارع في ضوء 
جلائحة  اجلســيمة  االقتصادية  األضرار 

كوفيد19-.
اململوكة لدول،  الكيانــات  وبعض هذه 
مثل تيماسيك القابضة السنغافورية، 
بدأ يعمــل بالفعــل على نحــو أقرب 
إلى صناديــق التنميــة الهادفة لدعم 
اقتصادات بلدانها، لكــن العديد منها 
يُعــد صناديق ”أزمات“ - ممــا يعني أنها 
ســتضطلع بدور كبير في مســاعدة 

حكوماتها على إدارة تداعيات اجلائحة.
األخيرة حمى صفقات  الفترة  وشهدت 
محلية، من قبيل ضخ الصندوق التركي 
21 مليــار ليرة )3.1 مليار دوالر( في ثالثة 
بنوك حكومية ودعم تياماسيك إصدار 
حقوق قيمته 1.5 مليار دوالر لشــركة 

سيمبكورب مارين.
يضاف ذلك إلــى تخارجات للصندوقني 
النيجيري والنرويجي من أجل مساعدة 
اآلثار  مــع  التعامل  فــي  حكومتيهما 

االقتصادية للفيروس.

وفــي حــني أن نصيــب األســد مــن 
اســتثمارات الصناديق السيادية مازال 
متركزا في اخلارج، فإن الصفقات احمللية 
في تزايــد. وقد شــكلت 21 باملئة من 
 2019 في  املباشر  االســتثمار  صفقات 
- وهــو بالفعل مثال مســتويات 2015، 
وفقا للمنتدى الدولــي لصناديق الثروة 

السيادية.
وقال ويل جاكسون-مور، مدير االستثمار 
املباشــر والصناديــق الســيادية فــي 
بي.دبليو.سي، ”أتوقع مستويات أكبـــر 
مـــن االستثمـــار فـــي االقتصـادات 

احملليـة مستقبـال.
”وبالرغم من ذلك، فــإن أفضل الفرص 
العاملية ســيكون خالل  األســواق  في 
إذا كان  املقبلة.  الثمانية عشر شــهرا 
هناك طلب لتمويل عاجل قصير األجل 
)من احلكومات( فقد يتســبب في مزيد 
إلى طريقة  األمر  التعارض وسيؤول  من 
الثروة  وصناديــق  احلكومــات  موازنــة 

السيادية لألمور“.
ويقول احملللون إن العوائد في االقتصادات 
احملليــة قد ال تكــون أســوأ بالضرورة، 
وبخاصــة إذا اســتطاعت الصناديــق 
انتقاء الصفقــات بعناية. فضال عن أن 
العديد منها يقع في اقتصادات ناشئة، 
حيث مــن املتوقع أن تكون املكاســب 
أضخم. لكن تكمن املشــكلة فيما إذا 
تضمن تكليفها املســاعدة في تطوير 

االقتصــادات احمللية، وهو مــا يعني أن 
بعض العائد قــد يتدفق على االقتصاد 

إلى جانب الصندوق.
وصنعــت قطر اســما لنفســها قبل 
أكثر من عشــر ســنوات فــي أعقاب 
األزمة املاليــة العاملية عندما اقتنصت 
صناديقها السيادية حصصا في كريدي 
ســويس وباركليز وفولكســفاجن في 
وقت كان شح الســيولة فيه يخفض 

أسعار العديد من األصول.
صندوق  يحــدث  احلالــي،  العــام  وفي 
الذي  السعودي،  العامة  االســتثمارات 
يديــر أصوال بأكثر مــن 300 مليار دوالر، 
ضجة مماثلة، إذ كشــف الشهر املاضي 
عن تكوين حصص في شــركات بوينج 
وسيتي جروب وفيســبوك ووالت ديزني 

وماريوت.
لكن مصدرا مطلعا قــال إن الصندوق 

الســعودي يعــزز أيضا تركيــزه احمللي. 
ويســتهدف الصندوق الوصول بنسبة 
محفظة أصولــه احمللية حتت اإلدارة إلى 
75 باملئة بنهاية 2020. ولم يرد الصندوق 

على استفسار بشأن النسبة احلالية.
واألمر كذلك بالنسبة للصناديق األخرى.
وقال خافيير كابابي، مدير أبحاث الثروة 
الســيادية فــي مركــز آي.إي حلوكمة 
التغيير، ”صناديق ثروة ســيادية عديدة 

ســتدعم امليزانيات الوطنيــة لتمويل 
التعافــي أو دعــم أنظمــة الرعايــة 
بالصناديق  املثــل  ضاربــا  الصحيــة“ 

السيادية إليران والكويت والسعودية.
وأعــد صنــدوق أيرلنــدا حزمــة إنقاذ 
للشــركات الصغيرة واملتوســطة في 
حني ســاعدت تيماســيك في تسريع 
لقاح. وستضطلع شركة مبادلة  إنتاج 
رئيسي  بدور  أبوظبي  اململوكة حلكومة 
في دعم اقتصــاد جارتها دبي عن طريق 
ربط أصول في اإلمارتني، حسبما قالته 

مصادر الشهر املاضي.
وفي حــني أن األلــم املالــي الناجت عن 
الفيروس هو بال ريــب حالة األزمة التي 
أقيمت الصناديق الســيادية من أجلها، 
فإنه يتعني علــى احلكومات املوازنة بني 
اســتخدام املوارد اآلن وادخارها لألجيال 
القادمة. تبرز تلــك املعضلة على نحو 
خاص في حالة صناديق الثروة النفطية 
في ضوء التوقعــات بأن تضعف إيرادات 

النفط والغاز في السنوات القادمة.
وحتى من قبل فيــروس كورونا وانحدار 
أســعار النفط، كان هناك ســحب من 
صندوق االحتياطي العام الكويتي، الذي 
يديره الصندوق الســيادي للدولة، حيث 
تقدر فيتش للتصنيفــات االئتمانية أن 
الســادس  للعام  انخفضت  قد  أصوله 

على التوالي.
ولم تــرد الهيئــة العامة لالســتثمار 

الكويتية على طلب للتعليق.
وقال متحدث باســم سلطة النقد في 
هوجن كوجن، وهي ليست صندوقا نفطيا، 
الســيولة في محفظتها  إنها ستزيد 
مبا يكفل لهــا توفير األمــوال لصيانة 
االســتقرار النقدي واملالــي، إلى جانب 
من  للسحب  احلكومة  متطلبات  تلبية 
ودائع االحتياطي املالي من أجل التعامل 

مع اجلائحة.
وخلص مســح أجــراه حديثــا املنتدى 
الســيادية  الثروة  لصناديــق  الدولــي 
إلى أن اثنني فقط من عشــرة صناديق 
ســيادية نفطية وغيــر نفطية قاال إن 
حكومتيهمــا طلبتا أمــواال، وقال عدد 
مماثل إنهم تلقوا طلبات لدعم مشاريع 

حكومية جديدة.
وبدال من الســحب من صناديق األزمات، 
اجتهت عــدة حكومات مــن بينها دول 
الدين  إلى أسواق  خليجية وقازاخستان 
لســد عجــز امليزانيات. وفي الشــهر 
املاضي، جمعت مبادلــة أربعة مليارات 

دوالر من بيع سندات.
وقــال كابابي ”إنه ألمــر مثير لالهتمام 
متويل  أجــل  لالســتدانة من  اللجــوء 
حمى الشــراء، إذ من املنطقي أن حتبذ 
صناديــق الثروة الســيادية التوجه إلى 
أســواق الدين بدال من تســييل مراكز 
عالية القيمة في اســتثمارات مباشرة 

بخسارة هذه األيام“.

تقـرير

صناديق »أزمات« سيادية لدعم اقتصادات بلدانها
السنغافوري والتركي والنايجيري والنرويجي مثاًل
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 تنويه
التعاقد وهو )المناقصه العامه بطريقه التاهيل الفني( وذلك  أساليب( حيث تم اعتماد احد 2الحكومية رقم )استنادا الى تعليمات تنفيذ العقود  

عن المناقصه الى جميع الراغبين في االشتراك  باإلعالن األسلوبحيث يتم تنفيذ هذا  أعاله( ثالثا من التعليمات المذكورة 3بما جاء بالمادة )
  -: يأتيمع مراعاة ما  لقاء ثمن بتقديم عطاءاتهم الفنية والتجارية بظرفين منفصلين

 

. مطلبوبهال فتح العطاءات الفنية ودراستها من لجان التحليل في جهات التقاعد لبيان المناقصين والمؤهلين والمستجيبين للشروط -أ  

من لجان التحليل مع مراعاة الصالحيات المالية  األفضلفتح العطاءات التجارية للمناقصين المؤهلين وبما ال يقل عن ثالثه الختيار العطاء  -ب
. الشأنبهذا  اإلحالة ألغراضالمعتمدة   

السير باجراءات التحليل والتعاقد للمناقصين غير المؤهلين فنيا الى مقدميها دون فتحها ومن ثم  ظروف العطاءات التجارية إعادةيتم  -ج
. الشأنذا ووفق السياقات به  

 
 نود ان نبين االتي 

 العرض الفني يتكون من :-  

جدول تقدم العمل.  -  

ومنهجية العمل.  أسلوب -  

منهاج التنفيذ.  -  

المواصفات الفنية لالجهزه والمواد الداخلة في مكونات وتنفيذ المشروع وحسب جداول الكميات.  -  

عالن المشروع والوثائق القياسية لنفس المشروع. المعايير والمؤهالت المطلوبة في ا -  

السيرة الذاتية للشركة.  -  

والوثائق القياسية للمشروع  باإلعالنالقانونية المطلوبة  األمور -  

والوثائق القياسية للمشروع.  اإلعالنالمالية المطلوبة في  األمور -  

والوثائق القياسية للمشروع. اإلعالنبة في الفنية المطلو األمور -  

 

  -العرض التجاري يتكون من :

جداول كميات مسعرة  -  

استمارة تقديم العطاء مملوءة ومختومة من قبل الشركة  -  

 
مهندسين  رئيسم.                                                                                                         

هاشم صاحب عمران                                                                                                                          

وحدة اعداد الوثائق                                                                                                                          



دراسة

استذكار

اصدار

ملفات

أسلوب التعجب ) ما كان أفضل صنعها(
وتعود إلى االســتفهام الذي ينبؤ عن عمق 

احلزن واأللم:
فقال ملاذا اللِّْعُب إذ )أحمٌد( بِِه 

وكيف لنا رِبٌْح وفي اللِّْعِب ما اجلَْدوَى ؟!!
والطريف أنها ربطت بني كســوف الشمس 
الذي شــهده العراق وبني فقدان هذا النجم 

الرياضي، فالشمس كسفت حزنا عليه:
وليَس غريبا في رَِحْيلَِك ِكْسَفٌة 

                               لشــمٍس فهذا احلزُن في 
قلبها ألَْوى

للمتوفــى  بدعائهــا  القصيــدة  وتختــم 
بالرحمة، كما أنزلها على ذوي البر والتقوى:

إلهي تََقبَّلُْه وَُكْن رَاحماً بـِِه 
ِ في                             وأنزْل شــآبيَب التََّحنُّ

املَْثَوى
كما نَزَلََت بالوافديَن لرحمٍة

دتهم ُســقياً ذَوِي الِبرِّ                             تعهَّ
والتَّْقَوى

الرثائية،  ونالحــظ فــي هــذه القصيــدة 
إلى  املفضي  التسلسل  الشاعرة  استخدام 
الرثاء والتأبني  كما هو معروف ذكر محاسن 

املرثي فكان لهــا أن تذكر مآثره في بطوالته 
الرياضية. راســمة صورة جميلة تشــبهه 

بالنجم الذي أفل وهو في عز نوره ومجده.
أحّقاً يَغيُب النجُم في أوِج نُورِِه

                              وصفحتــُه البيضــاُء ِمــْن 
عالٍم تُطوى ؟!!

لقد غيَّبْت )كوفيُد( أسطورَة العال
                                   وكــم أفرََحْتَنــا وهــي 

ُمذ زََمٍن تُرْوَى
أال أيُّها املوُت الذي انقضَّ ُمرِْعباً 

                                      َلَْطــَف ِمنَّــا َمــْن 
نُِحبُّ بال جنوى

    وجند لغة الشاعرة تطوف في ثالثة محاور: 
األول يعطي إشــارة مكانيــة )لنعمان(وهو 
التي استضافت  النعمان  توثيق ملستشفى 
الفقيد، والثاني ذكرها لكوفيد وهو الفيروس 
الذي كان ســببا لوفاته ، والثالث وهو األروع 
وهو ما أسمت به املرثية كسوف أحمد ، وهو 
كسوف مجازي وحقيقي ألن غياب احمد من 
عالم الرياضة كســوف ، وألنه صادف فعال 

حدوث كسوف في الشمس. 
احملور الثانــي ؛ ألفاظ التفاؤل مثــل ،الورود 

واحللوى والشفاء واحملبني
   واحملــور اللغوي الثالث يتعلق بوصف املرثي 
؛ فهــو الفتى ، وهــذه طريقــة العرب في 
التعبير عن فتوة الرجل وال عالقة لها بعمره، 
وخطابــه بأحمدنــا ملا لهــذه اإلضافة من 
حميمية ولفظ الراضي ، والقدم التي كانت 

سمة من سمات براعة املتوفى.
أما احملور الرابع فهــو األلفاظ التي تعبر عن 
احلزن :البــكاء ، النحيب ، اآله  حرارة القلوب 

وهي ليست كثيرة.
ويبقى اختيار القافية موفق في مساهمتها 

ببث روح احلزن واآلهة.
ويكتب ا ألستاذ د. عبد احلسني ظاهر الربيعي 
مجاراة لهذه القصيدة بدأها بوصف قوافي 

الشاعرة بأنها نواح كنواح الثكلى:
    رثاٌء ل) لنساٍء( أعادَ لي الَشكوى

                             فناحــْت قوافيهــا نواَحــاً 
كما الثكلى

وميكن ان نقســم  قصيدة  األستاذ الدكتور 
عبد احلســني الى أربعة مقاطع كل مقطع 

ينهض بنفسه .األول:  
 يبــدأ مبديح الدكتــورة عهود ويســميها 
ارتضته لها  الذي  بالنســاء، وهو االســم 
الروضة األندلسية ،ويذكر إجادتها فن الرثاء 
، وفي ذكــر معانيها ومباني قصيدتها، التي 

هي نعمة من نعم اهلل  مّنها عليها.
   هذا املقطــع ال يخص الرثاء قدر ما يصف 
أســلوب الدكتورة عهود فــي قصيدتها  ، 
املبنى جميــل  الرصني  واأللفــاظ واملعاني  
املعبرة .لقد أثرت قصيدتها في نفسه حتى 

قيل إنه الذي أصيب بالبلوى واملصيبة.
 وجدُت) ُعهوداً( في الرثاِء جديرًة

   متاسكُت حتى قيَل: إّنَي اخو  البلوى
مَتعنُت في املعنى وفي اللفِظ تارًة

 وفي النفِس واألَعماِق في التارِة األخرى
فأكبرُت مبناها الرصنَي ويالها

     معاٍن حباها اهلُل نعمَتُه الكبرى !
فأبكت عيوناً لم ترَ الروَع ساعًة

    وشّقْت جيوباً للمشاهِد،إذ تُروى
املقطــع الثاني :ينتقل فيه الــى ذكر الوباء 
ل  املتفشي الذي نال شبابًا وشيوًخا ، ويفصِّ
في وصف الفيــروس ، فالفيــروس يهاجم 
وكأنــه وحش ، ويرعب النــاس باملوت  الزؤام 
الذي ينتظرهم وبالعدوى املتفشية ، معبرا 

عن شدة وقع الفيروس بالهجوم و بالصفع 
، وحيرة النا س فــي محاولة التخلص منه 
لكنــه يحصدهم حصــًدا  وهــذا تصوير 

لشمول املوت بسبب إصابات الفيروس:
 شباٌب وشيٌب ،إذ تراهم أعّزًة 

                           يهاُجمهــم ) كوفيــُد( يرمي 
بهم مرمى

يجدُّ بنا املوُت الزؤاُم برعبِه
                        ويَْصفُعنــا الفيــروُس والرعُب 

والعدوى
يجدُّ الردى فينا ونحُن ذوو هوًى

                            ويحصــُد آالفــاً وال ندري،ما 
املأوى؟

املقطع الثالث يكون الطاب فيه مباشــرة  

للفقيــد ، ويخاطبه بأحمــد األحباب الذي 

تســارع إليه املوت ومتنح هذه اإلضافة املرثي 

صفة حب الناس واألحباب له:

و يا احمَد األحباِب اسرعَت للردى

              اتتــَك لصــوُص املــوِت بالســرعة 

القصوى

ويكرر صورة وردت في متهيد الدكتورة عهود 

بأنها ليســت رياضية ، فيقــول أيضا بأنه 

يعيش مــع آمال الناس ومشــاعرهم ، وبذا 

يكون حزنه على الفقيد الذي أحزن الناس:

ولْسُت رياضّياً اجوُب مالعباً

                            ولم أُك وّقافاً واشواُطها ُترى

وإّني مع الناِس أعيُش بعيِشهم

                         مبقــدار مــا يلقون اُْســَعد أو 

أُشقى

املقطع الرابع يتطرق فيه الى اإلشاعات التي 

صاحبت فيــروس كورونا، حيــث انكر كثير 

من الناس وجوده واســتخفوا به، وتأملوا ان 

احلر سيقضي عليه , واإلشاعة األخرى التي 

تداولهــا الناس ما قيل  مــن أن الصني هي 

مصنعة هذا الفيروس:

وكم قيل: ذا الفيروُس محُض سحابِة

   سيجرُفها احلرُّ الشديُد ولن تبقى

كما قيَل: إّن الصنَي صاغوُه بغتًة

  وفي ُصلِب يأجوٍج ومأجوٍج البلوى

   و)يا ايُّها املوٌت الذي انقضَّ ُمرعباً(

  وكاألسِد الضاري أو احلّيِة األفعى 

ويعود مرة أخرى إلى الفقيد متأســيا بأن ما 

حدث هو قضــاء اهلل وقدره، ويورد جناســا 

لطيفا هو« الراضي« و«رضينا« 

ويا )احمَد الراضي( رِضينا قضاءُه

   عزائي لك الشافي ،إلى ربَِّك الرُّْجَعى

ومثل كل قصائد الرثاء البد أن يقف الشاعر 

إلى التأسي وأخذ العبرة، فيخاطب الروضة 

األندلســية مطلقا عليهــا روضة األحباب؛ 

ألنه يخصها بالنصح والتحذير من املرض

 وبا روضَة األحباِب هذي دالئٌل

    بأنَّ قطارَ املوِت  ميضي مبا يهوى

.خذوا ِحذرَُكْم إّن احلياَة خديعٌة

   وال تركنوا إّن الركوَن هو البلوى

أ.د. ابتسام الصفار

 كتبت الدكتورة عهود عبد الواحد: أعزيكم 
وأعزي نفســي ووطني بفقد العلم الرياضي 
اق الكابــن أحمد راضي ،صحيح أني لم  الفَّ
أره يوما، ولســت رياضيــة ، ولكني رأيت فيه 
زمن العراق الذهبــي ، زمن العطاء واالرتقاء ، 
يوم كان يحسب للعراق ألف حساب..  رحمه 
اهلل وأسكنه فسيح جنَّاته ، وقد كتبت فيه 
قصيدتي )كســوف أحمد( عســى أن تليق 

مبقامه:
  إن مــوت احمــد راضي أشــجنها فكتبت 
قصيدة اعتمــدت احلكاية واحلــوار فمنحت 
القصيدة احليــاة واحلركة. بدا هذا في مطلع 
القصيدة ، حيــث صورتها وهي حتمل احللوى 
والزهــور أمال فيما بلغها من شــفاء الالعب 
مســتخدمة اإلضافة في تعبير ) ورد األماني 
( وهي صورة جميلة معبرة عن اإلستيشــار 

والتفاؤل:
أتيت لـ)نعماٍن( وفي يدَي احلَلَْوى   

                                ووردُ األمانــي هامــٌس : 
)أحمٌد ( يشفى

ونقلت صــورة تخيلته مبتســًما، وقد بلغه 
دعاء الناس احملبني له بالشــفاء، ومناجاتهم 

هلل ليمنَّ عليه بالشفاء
فقبَل أواٍن للرحيِل بدا لنا 

                                 وقد مأل املَْشَفى ابتساما 
مبا رَوَّى

تفاءَل َمْن كانوا محبنَي للفتى
                             وقالوا : غدا نرجو )ألحمدنا( 

الرُّْجَعى
وتنتقل بنا الشــاعرة إلى صورة أخرى تكمل 
حكاية الفقيد فقد تســاقط ورد األماني من 

يدها، وانتحبت:
ا َسِمْعُت اآلَه للجوِّ مالئاً فلمَّ

                             تســاقَط وَرْدِي وانتحْبــُت 
مِلَا يُرْوَى

وهنا تعمد الشــاعرة إلى أكثر من أســلوب 
اجملازي  التســاؤل  إلــى  في الطــاب فتلجأ 
لتظهر احلسرة واأللم ، وتشبه حسن سيرته 

بالصفحة البيضاء:
  أحّقاً يَغيُب النجُم في أوِج نُورِِه

                                وصفحتــُه البيضــاُء ِمْن 
عالم تطوى

وتخاطب املرثي:
أال أيُّها )الراضي( الذي مأل املدى 

ُرنِي أنَّ الِعرَاَق هو األقوى                               تذكِّ
لتجعــل خطابه التفاتة أمل فــي النفوس، 

ه الطوب. فالعراق أقوى من أن تهدَّ
إن عبقريــة املرثي تتجلى فــي براعة قدمه 
الكروية، مســتخدمة  األهداف  وتصويبهــا 

»كسوف أحمد».. في رثاء  المرحوم أحمد راضي

بغداد ـ الصباح الجديد: 

نادية هناوي  الدكتورة  لألستاذة  صدر حديثاً 
كتابهــا النقــدي اجلديــد) جمــوح النص 
الناقد: شجاع مســلم العاني  وفروســية 
في مضامير النقــد( بطبعته األولى عن دار 

الشؤون الثقافية العامة ببغداد.
وتتجلى أهميــة الكتاب من موضوعه الذي 
متحور حــول املنجــز النقدي لبروفيســور 
العاني  الدكتور شجاع  السرديات االســتاذ 
األمنوذج النقــدي واألســتاذ األكادميي الذي 
مارس النقد ألكثر من خمسة عقود، خبيرا 
ومجددا،  النقديــة مطورا  العملية  بخفايا 
غيــر متــوان عن إشــاعة العلــم وترصني 
ميادينــه، منطلقا من خصيصتني علميتني 
لم يجــاره عليهما أحد: األولــى أكادمييته 
املترســخة بصرامتها، والتزامهــا والثانية 
تديــده النظري والنقدي ومــا بعد النقدي 
الذي بان علــى تنظيراتــه وتطبيقاته منذ 

بواكير كتاباته النقدية حتى أخلص للنقد 
واألدب ســواء في ما اعتمده من مناهج أو 
في مــا طوعه من مفاهيــم واصطالحات 
صارمة وما تداوله من معطيات وما قولبه 
من أساســات انتاجية وبانفتاح واتســاع 
ومعاينة لــم تعرف التضييــق الفكري أو 
التقوقع واالنغالق، كنوع من مبدئية علمية 
وفكرية وأخالقية وكتمثــل صميمي وأداء 
جوهــري لدور املثقف النهضــوي التنويري 
الــذي ال يهادن وال يســاوم، وهــو ما جعل 
الدكتور العاني يضطلع بشخصية نقدية 
فذة ليكون واحــداً من أهم أعمدة الثقافة 

العربية املعاصرة.
التبدل املتســارع ســمة احلياة  ولئن كان 
العصرية التي نعيشــها؛ فإن النقد االدبي 
هو االكثــر تطورا وتســارعا كــي يواكب 
مجريات حركة االبــداع وتقلبات النصوص 
األدبية، فيكون حــال الناقد كحال الفارس 
الذي يجول فــي حلبة الصــراع واثقا من 
نفســه مميزا بعني حصيفة مخاتالت غرميه 

ومدركا بحدس وفطنــة املراوغات التي من 
احملتمل أن يواجهها وهــو إزاء نص عريكته 
ال تلني وشــكيمته ال تطــاوع إال بالتفرس 
والفراسة اللتني تكمالن فعل الفروسية بال 
تأســلب وال تنميط وال ثبات وال تقليد. وما 
جموح النص سوى استفزاز حلفيظة الناقد 
وحتــٍد له يدفعه إلى قبــول املنازلة، مراهنا 
على فض االشــتباك فــي النص والتمكن 
منه، وتذليل صعوباته، سواء بالكشف عن 
معطياته اجلماليــة أو رصد مناحي النظر 
الفكري فيه. واجلموح أيضا استثارة احلواس 
املقتضية من الناقد شجاعة في مواجهة 
النص ومغامرة وجرأة في االمساك بتالبيبه. 
وبتواءم الشجاعة مع املغامرة يغدو الناقد 

فارسا. 
ومكمن فروسية الناقد والشاهد عليها هو 
النص الذي صار طوع أمره، ورهن إشــارته. 
وقد حتول جموحــه وما فيه من تعال لغوي 
أو تســام فكري أو تفوق صياغــي إلى تواد 
وحميمية، ما كان لها أن تأتي لوال ســلبية 

التواصــل ما بعد مرحلة اللــذة والذي هو 
مطلب إبداعي.

وكلمــا كان النص جامحا تطلب ناقدا فذا 
موصوفا بالفروســية التــي تعززها البرة 
واملعرفــة مع الشــجاعة واجلــرأة، وهكذا 
يتمكن الناقد من النــص متهيئا ملتاهاته 
التي ميكنها أن تأخذه ســابحا مع تيارها أو 
مجذفا ضده، مســتدال بثقــة ومفهومية 
على الســبل التي بها ميكن الظفر بنياط 
النص مشذبا أبعاده واقفا على اشكاالته، 

فاهما خفاياه. 
أّما إذا كان النص مستحدثا في باب اإلبداع 
األدبي لــم تثبت ريادته بعــد، فإن التحدي 
أكبر، ألنه سيتطلب ناقدا امتلك الفروسية 
النقديــة ممتطيا صهوة النصــوص، عارفا 
يلني  وافيــة كيف  مبهــارة عالية وخبــرة 
عريكة النص املقروء ويكبح تعاليه أو يفك 
اســتغالقه ويعريه، ليغدو سلســال طيعا 
أمام القراء. وهو ما امتلكه االستاذ الدكتور 
شجاع مســلم العاني الناقد العالم الذي 

بالتقدير والثناء  تشهد له احملافل العلمية 
التي حتظى  املعرفيــة  والقامة  العاليــني، 
بإجالل كبير واعتــداد غير متناه من النقاد 

واملثقفني العراقيني والعرب.
هذا واشــتمل الكتاب على ستة مضامير 
مع مقدمــة وخامتة، تنــاول املضمار األول)  
ســتراتيجية التجديــد النقــدي في فكر 
الدكتور شــجاع مســلم العاني( ومتحور 
النسوية  الثاني حول) الشخصية  املضمار 
في كتاب املرأة في القصة العراقية( واهتم 
النقدية  املقايســات  بـ)  الثالــث  املضمار 
باالجتــراح والتصنيع والتوليد( واشــتغل 
املضمار الرابع على) تغلغل احملايثة النصية 
واملعاينة االجتماعية في الرؤية االنفتاحية 
للمتــون النقدية( وعنــي املضمار الامس 
بـ)مرجعـيات الناقـد البنـيوي في العـراق( 
بينمــا درس املضمــار الســادس) مداخل 
ملضاميــر أخرى( مع خامتــة بأهم احملصالت 
النظرية واإلجرائية، تليها فهرسة مفصلة 
ملصادر الكتاب ومراجعه العربية واالجنبية. 

الصباح الجديد ـ متابعة: 

نشرت مجلة »ذي بلومسبري ريفيو« األدبية 
األميركيــة قبل فترة ملفــا ثانيا عن فاضل 
العزاوي وأعماله املنشورة باللغة األنكليزية 
بعد ملفها األول الذي كان قد حرره الشاعر 
شــاون غريفني. امللف اجلديــد الذي تضمن 
دراسة عن العزاوي وأعماله مع مقابلة معه 
ومراجعة نقديــة لروايتيه »آخــر املالئكة« 
و«القلعة الامسة«. أعد امللف اجلديد وحرره 

الكاتب جيمس ج.. داجللش

مقتطفات من امللف:
فاضل العــزاوي معروف على نطاق واســع 
كشاعر، ولكنه كتب كذلك أكثر من نصف 
دزينة من الروايات علــى األقل. هذه الروايات 
هــي التي جعلتــه يصبح معروفــا باللغة 
االنكليزية. واحدة من هذه الروايات املترجمة 

الــى االنكليزية هي رواية »آخــر املالئكة« 
الصادرة فــي العــام 1992 بالعربية والتي 

تعتبر من أفضل أعماله. 
هل ثمة ضرر في عيش الكاتب في املنفى؟

يقول العزاوي: »في املنفى يخســر الكاتب 
شيئا ويربح شيئا. إنني أحب وطني، ولكن 
أصدقائــي يوجدون اآلن فــي كل مكان من 
الكرة األرضية ويقرأون لــي. إن كنت كاتبا 
جيدا تعيش في املنفى سوف ترى األمور في 
وطنك أيضا بصفاء أكثر. ميكن للمنفى أن 

يكون أداة حرية«.
حــني يؤكد العزاوي على كرامة الكاتب في 
املنفــى يذكرني كبريــاؤه بجيمس جويس 

الذي عاش هو اآلخر.

 جتربة املنفى
أقول لــه: »األكثــر إثارة للدهشــة هو أن 
قصتــك ال حتيد قط عن املبادئ الســحرية 
ومع ذلــك تظل قابلة للتصديــق كتاريخ. 

كما يصعب التنبؤ في قصتك كليا مبا يأتي 
تاليا حتى من جملة الى أخرى، فكل شيء 
مفاجئ ومع ذلك تظل القصة متماسكة 

متاما«.
ال أعرف كيف أفلح املؤلف في ربط كل هذه 
العناصر اخملتلفــة واملتناقضة مع بعضها 
اآلخــر وصهرها في كل موحد، ولكنه فعل 
ذلك. يبدو أن عامــل الربط عنده انبثق من 
واقعية شــعرية عاليــة تعصى حتى على 
التعريف. فاملؤلف هو قبل كل شيء معروف 

أساسا كشاعر.
أســأل: »هل ثمــة وصفة ســرية او منوذج 
وراء صياغة الكتاب بهــذه الطريقة؟« يرد 
العزاوي: »حســنا، اقرأ الفصل األخير لترى 
كيف يتمازج كل شــيء وينكشــف دفعة 

واحدة«.
حقا، الفصل األخير هو األكثر تركيزا وتوترا 

ويعتبر مفتاح الرواية كلها.

جموح النص وفروسية الناقد: شجاع مسلم العاني في مضامير النقد

فاضل العزاوي في مجلة »ذي بلومسبري ريفيو«األميركية

 ان موت احمد راضي أشجنها 
فكتبت قصيدة اعتمدت 
الحكاية والحوار فمنحت 

القصيدة الحياة والحركة. بدا 
هذا في مطلع القصيدة ، 

حيث صورتها وهي تحمل 
الحلوى والزهور أمال فيما 

بلغها من شفاء الالعب 
مستخدمة اإلضافة في تعبير 

) ورد األماني ( وهي صورة 
جميلة معبرة عن اإلستيشار 

والتفاؤل

املرحوم أحمد راضي
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رياضة

قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي

والرياضة  الشــباب  وزير  استقبل 
عدنــان درجــال في مكتبــه يوم 
االربعاء وزيــر الصناعة منهل عزيز 
لبحث افاق التعاون املشــترك بني 
الوزارتــني في ظل الظــرف الراهن 
جائحة  عقــب  العمــل  وآليــات 
كورونا ، فضال عن مشروع تشغيل 
حاجة  وحسب  وتدريبهم  الشباب 
كل محافظــة ووفــرة املشــاريع 

واملنشآت الصناعية .
أن مشروع  الى  درجال  الوزير  وأشار 
تشغيل الشباب هو أحد املشاريع 
مهارات  تنمي  التي  االستراتيجية 
الشباب وقدراتهم وتوفر لهم أجرا 
وزارة الشــباب  ، وان  ماديايعينهم 
اخلصوص  بهذا  اتفاقية  ســتوقع 
مع وزارة الصناعة والوزارات االخرى 

الستيعاب طاقات الشباب .
من جهته ثمــن الوزير عزيز حرص 
ودأب وزارة الشباب في العمل على 
أشغال شبابنا مبا هو مفيد مؤكدا 
حرص وزارة الصناعة املشاركة في 
اي مشــروع تنموي يخدم شريحة 
للتواصل  واالســتعداد  الشــباب 

الدائم للعمل مع وزارة الشباب.
من جانب اخر اصدر درجال بيانا، قال 
فيه، بالعودة الى شريط الذكريات 
الوطني  للمنتخــب  متثيلنا  ايــام 
واالندية ايضاًنســتذكر كثيراً من 
املباريات التنافســية التي واجهنا 
فيهــا فرقاً كبيــرة جدالها ثقلها 

وقارياً  عربياً  وإجنازاً  وتاريخاً  إســماً 
أرضهم  نالعبهمعلى  وكنا  ودولياً، 
وبني جماهيرهم ، ولم تتوافر لدينا 

من عناصر القوة ســوى امكاناتنا 
الذاتية كـ العبــني، وروح التكاتف 
كفريق واحد، واستحضارجماهيرنا 

لرفع املعنويات واستيعاب صعوبة 
املباراة، والبحــث عن الفوز ، فضالً 
يزرعهــا مدربونا في  التــي  عــن 

نفوسنا بأننا سنهزم اخلصم، ومن 
ثماالنطالق الى ملعب املباراة.

استحضر هذه الصور االن ، وأجري 

مقارنــة واقعية جــدا في الظرف 
الراهــن الذي نعيشــه اآلن، والذي 
يتطلب منا هزمية عدونا االول الوباء 
او اجلائحة ، ولــي ثقة مطلقة بأن 
والثقة  الكثيرة  اإليجابيــة  الصور 
بالنفــس والعمل مبهنيــة لفرقنا 
الصحية والتطوعية وقدرة اعالمنا 
االيجابية  الطاقة  استحضار  على 
ســيكون لها بالغ االثر الذي يفوق 
مفعول أي دواء ويقوي من مناعتنا 

لهزمية املرض .
الوقاية  اســلوب  علــى  تعرفنــا 
فــي العمل مــن خــالل التباعد 
االجتماعــي وارتــداء الكمامــات 
والقفازات، ونظافة املكان وغســل 
اليدين بشــكل متكرر، ومساعدة 
الناس على جتاوز هلع اخلوف لديهم 
بتوصيات خلية  الدقيــق  وااللتزام 
اجليدة،  التغذية  فضالًعــن  االزمة 
اذا ما فعلنــا كل ذلك، يقيناً وبإذن 
الصورة ستختلف  اهلل تعالى فان 
طبيعية  حياتنــا  وســتعود  متاما 
جــداً ، و أجــد ان مهمة شــبابنا 
الواعي الغيور مفصلية في تواصل 
اعمالهــم التطوعيــة وحتديــث 
واليقني  ايجابيا،  حياتهم  اساليب 
بأن هذه الظروف اســتثنائية متاماً 

وانها زائلة
ال محالة.حتيــة اكبار وفخر جلميع 
الصحة  قطــاع  فــي  العاملــني 
الباســلة  االبطال وقواتنا االمنية 
وشــبابنا الغيور.الرحمة والغفران 
لشــهدائنا وامواتنا جميعاً. للهم 

احفظ العراق وأهله.

درجال و عزيز يبحثان آلية تدريب وتشغيل الشباب
يؤكدان المشاركة في اي مشروع تنموي
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لقاء درجال و عزيز

نغم عبد اهلل

أصرختنا فرحا
يارفيق احلماس واول الشباب وذكريات العصر 
الذهبي ، طيب القلب دمــث اخللق العطوف 
هادئ الطبــع تذكرني بك االية )وعباد الرحمن 
الذين ميشــون على االرض هونا ( ماكنت اعلم 
حــني صادفتك عند باب اجلامعة قبل اشــهر 
اعتقد انه كان الشــهر االول من هذه السنة 
2020 واول قدومك حتادثنا على البعد بضع من 
كلمات ووعدتك بتســجيل لقاء ومضيت في 

طريقك.
ماكنت اعلم ان لم يتبق من الوقت اال القليل 
،الول مــرة ال احقق وعــدا والول مرة ال اجدني 
صاحبة كلمة اليــوم اكتب مودعة اياك وانت 
اثلجت بها  افراحــا وهبتها للماليــني  حتمل 
الصدور وادخلت البهجة والســرور في نفوس 
غلت تشــوقا النطالق صرختها مع انطالقك 
وانت تســابق الريح الجلهــا لتذيقها فرحة 
انتصار معلقة مع االنظار بني قدمك والهدف.
بــكل االلم اقــول وداعا تصحبهــا الدعوات 
والصلوات لك وهذا مايجب ان يؤدى من اجلميع 
لك عرفانا بالســعادة التي وهبتها لهم، اخي 
وباعث االفراح ، احد االقدام الذهبية ســتجد 

نضير ما وهبت من افراح للماليني امامك
كمــا كان ذاك وقت اذ اصرخــت املاليني فرحا 
وابتهاجــا، اليوم نرد الدين لك وكل الشــعب 
يصرخك صلوات ودعاء، وسيعطيك اهلل مالم 
متنحه في الدنيا برغم انه اقل استحقاق وداعا  
ابا هيــا النجم احمد راضــي العب املنتخب 
العراقــي الــى رحمة اهلل ورضوانه وجنـــات 

اخللـد.

7

تقرير

صالح المالكي*

نظرآ لكثرة النزاعات الرياضية التي 
حدثــت في العالــم وال زالت حتدث 
كان هنا فكرة جتســدت فيما بعد 
هو أنشــاء محكمة رياضية دولية 
تعنى بحــل النزاعــات الدولية من 
خالل التحكيم او التوسط وحسب 
حاجة العالم الرياضي لغرض حسم 
الدعــاوى ما بني الفيفــا واالحتادات 
الوطنية والالعبــني واالندية ووكالء 
الالعبني وبالفعل مت تشــكيل هذه 
احملكمــة في لوزان بسويســرا عام 
1984 وقــد انضمــت اليها حلد االن 
(87( دولــة ينظــرون فــي الدعاوى 
للنزاعــات  الرياضية اكثر من )300( 
قاضــي أو محكــم مــن مختلف 
دول العالــم ، تطبق هــذه احملكمة 
النظام االساســي للفيفا في هذا 
الشــأن أضافة للقانون السويسري 
على االحتادات  االعضــاء او الروابط 
وهي جهة قضائية معترف بها من 

القانون السويسري.
قراراتها  ملزمــة  وهي  العالم  ودول 
الرياضية  املؤسســات  جميع  على 
في العالم مبا فيهــا االحتاد الدولي 
لكرة القــدم وهي جهــة قضائية 
)200(قضية  وحتتكــم  مســتقلة 

ســنوياً امــا وظيفتهــا فهي حتل 
مجال  فــي  القانونيــة  النزاعــات 
الرياضة وقراراتهــا ولها قوة قرارات 
العادية  للمحاكم  القــرارات  نفس 
في الــدول العاملية أيضآ تســاعد 
على احلل الودي عبر التوسط جهد 
االمــكان وتعطي نصائــح قانونية 
في االمور املتعلقــة بالرياضة ومن 
التي تنظرها احملكمة  النزاعات  اهم 
هي االمــور االنضباطيــة كقضية 
املالية  االمــور  او  املنشــطات مثآل 
)عقود التمويــل( وغيرها ، وقد نص 
النظام االساســي لالحتــاد الدولي 
لكرة القدم عام 2009 في املادة )62( 
منه أن محكمة التحكيم الرياضية 
او محكمــة الكأس وهي اســماء 
للمحكمــة الرياضية الدولية على 

أن:-
 1- تعترف الفيفا باحملكمة املستقلة 
مقرها   )C.A.S( الرياضي  للتحكيم 
العام في لوزان حلل كل النزاعات بني 
الفيفا واالعضاء املستقلة , النوادي 
الرســميني,  ,املوظفني  ,الالعبــني 

ووكالء الالعبني اجملازين .
- 2 تطبق شــروط مجموعة قوانني 
محكمــة التحكيــم ذي الصلــة 
بالرياضة على الدعــاوى القضائية 
كما تطبــق احملكمة مبدئيآ أنظمة 
الفيفــا وباالضافــة الــى القانون 

 )63( املادة  السويســري كما نصت 
مــن النظام نفســه فــي الفقرة 
رقــم )1( منه على تقــدم  الطعون 
النهائية  القرارات  ضد  االستئنافية 
احملــررة من قبل االحتــادات الوطنية 
االعضاء في غضــون )21( يومآ من 

تاريــخ التبليغ بالقــرار وقد نصت 
الفقرة رقم )2( من نفس املادة على 
الــى احملكمة  اللجــوء فقط  ميكن 
اســتنفاذ  بعد  الدولية  الرياضيــة 
االخــرى  الداخليــة  القنــوات  كل 
وكما نصــت الفقــرة )3( من املادة 

املذكورة  احملكمة  التتعامل  املذكورة 
مع االســتئنافات املرفوعــة في) ا( 
انتهــاكات قوانــني اللعبــة  و )ب( 
اربعة  الرياضيــني  ايقاف  عقوبــات 
ادوار الى ثالثة اشــهر )بـ اســتثناء 

املنشطات الرياضية (.

ومــن امثلة االســتئنافات املقدمة 
اقام مدرب  العراق قد  على مستوى 
منتخبنــا الوطني الســابق ميالن 
)بوسني اجلنسية( دعوى ضد االحتاد 
العراقي لكرة القدم وقد خســرها 
ميالن وكان ســبب اقامــة الدعوى 
هــو ادعائه بأن له اســتحقاق على 
وكذلك  القدم  لكرة  العراقي  االحتاد 
االســتئناف املقدم مــن قبل االحتاد 
العراقــي لكرة القدم ضــد االحتاد 
الدولي لكرة القدم واالحتاد القطري 
القضية املشــهورة  على خلفيــة 
اجملنس قطريآ  البرازيلي  الالعب  ضد 
)امرســون( كونه العبــآ غير مؤهآل 
قانونيآ  وذلك الشــتراكه اللعب مع 
منتخبــني لدولتني مختلفتني وهذا 
الدولي  االحتاد  لوائــح  يخالف  االمر 
التي  الفقــرة)3( منها   /13 واملــادة 
العبآ  يشــرك  الذي  املنتخب  تعتبر 
غير مؤهــل قانونيآ يعتبر خاســرآ 
بثالثة اهداف دون مقابل وقد خسر 
بعدم  الطعن  لوقــوع  الدعوى  هذه 
شــرعية وقانونيــة اشــتراك هذا 
الالعب بعد مرور اكثر من خمســني 
يومــآ واللوائح تشــير الــى وقوع 
الطعن قبل )48( ســاعه فقط وقد 
خســر االحتاد العراقي هذه القضية 
بعد ان كانت اجلماهير العراقية لها 
امال كبيرة بتأهل منتخبنا الوطني 

الى نهائيات كأس العالم عام 2010 
في جنوب افريقيا.

واالســتئناف الثالث هو االستئناف 
الذي قدمــه املعترضون في الهيئة 
العامة في احتاد الكرة العراقي لكرة 
الهيئة االدارية  القدم ضد اعضــاء 
الكرة  احتاد  انتخابــات  على خلفية 
فــي بغداد بتاريــخ 2011/6/18 وقد 
وحدت ثالثــة دعاوى في دعوة واحدة 
والدعوى  املعترضون  كســبها  وقد 
الرابعه التــي أقامها الكابنت عدنان 
درجال ومجموعة من املعترضني ضد 
االحتاد العراقي السابق ال زالت تنظر 
حلد االن من قبــل احملكمة الرياضية 
في لــوزان كما البد ان نشــير الى 
تشكيل محكمة رياضية في العراق 
بالتنســيق مع مجلــس التحكيم 
والرياضه  وزارة الشباب  الدولي وبني 
العراقيه وان تكون فرع من احملكمه 
إقليمي  الدوليــه و مركز  الرياضيه 
والدول  العراق  يستفيد من وجودها 
بغداد  ويكون مركزهــا  لــه  اجملاورة 
جتنباً للنفقــات العاليه ، نرجو من 
وزارة الشباب السعي بهذا املوضوع 
لكوننا ناشدنا منذ فترة طويله وحلد 

اآلن لم يتم تشكيلها .

 * خبيــر قانونــي فــي الشــؤون 
الرياضية

المحكمة الرياضية بين التدويل وأقليمية التشكيل 

محكمة التحكيم الرياضي الدولية وفي اإلطار صالح املالكي

 6:00 مساًء
 11:00 مساًء

 6:15 مساًء
 10:45 مساًء

مفكرة اليوم

فياريال ـ فالنسيا
إسبانيول ـ ريال مدريد

ميالن ـ روما
بارما ـ إنتر ميالن

الدوري االسباني

الدوري االيطالي

نيويورك ـ وكاالت:
متكنــت حملــة NBA Together لرابطة كرة 
الســلة األمريكية للمحترفني، من جمع أكثر 
من 80 مليون يورو من املســاعدات اخملصصة 
لتخفيــف اآلثــار الناجتة عن فيــروس كورونا 
 400 من  أكثــر  املبــادرة،  املســتجد.وضمت 
نشاط وبرنامج شــارك فيها العبون ومدربون 

محترفون، سواء بدوري الرجال أو السيدات.
وأعلنت الرابطة في بيان، أنه من خالل املبادرة 
التــي كان يقدم فيهــا الالعبــون والالعبات 
واملدربــني، تدريبات بدنية وفنيات لتحســني 
املهارات في كرة السلة عبر اإلنترنت، مت متويل 
7.9 مليون وجبة لألسر األكثر احتياًجا، وتوفير 
10.2 مليــون كمامة للعاملني باجملال الصحي 

واخلدمات احليوية في العالم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجتمــع اجلهــاز الفنــي ملنتخب 
شــباب العراق، مــع الالعبني عن 
بُعد عبــر تطبيق )zoom(، حتضيرا 
19 عاما،  لبطولة كأس آسيا حتت 
والتي جترى في تشرين األول املقبل 

بأوزباكستان.
وقال أحمــد جمعة، مدرب اللياقة 
االجتماع  إن  للمنتخــب،  البدنية 
هــو بدايــة التمهيــد النطــالق 
التحضيــرات الفعليــة، حيث إن 
التدريبات في  الالعبــون  يواصــل 

املنزل، وفق برنامج خاص للحفاظ 
على لياقتهم البدنية.

اإللكترونية  "احملاضــرة  وأضــاف: 
كانت بحضور اخلبير داود ســلمان 
الفنية  اللجنــة  عضو  العــزاوي، 
العراقي، فضال  باالحتــاد  والتطوير 
عن الطاقم التدريبي بقيادة املدرب 
قحطــان جثيــر، وخالــد محمد 
احلراس  صبار ومؤيد جودي، ومدرب 

حسني جبار".
شــملت  الورشــة،  أن  وأوضــح 
وأهميتها  التغذيــة  محاضرة عن 

بالنســبة  املقبلة  الفتــرة  خالل 
لالعبني، مشــيرا إلــى أن التجمع 
املنتخــب،  لتدريبــات  الفعلــي 
ســتنطلق خالل الشــهر املقبل، 
للشــباب،  آســيا  لكأس  حتضيرا 
وبانتظار املوافقات الرســمية من 

قبل خلية األزمة احلكومية.
الشــباب  منتخب  أن  إلى  يشــار 
الثانية في  باجملموعــة  ســيلعب 
19 عاما،  نهائيات كأس آسيا حتت 
إلى جانب منتخبات كوريا اجلنوبية 

واليابان والبحرين.

زغرب ـ وكاالت:
تصاعــدت موجــة الغضب حيال 
جنــم التنــس الصربــي، نوفــاك 
ديوكوفيتش، بعــد ظهور إصابات 
بفيــروس كورونــا املســتجد بني 
واجلماهير، فــي مدينة  الالعبــني 
الالعب  تنظيم  إثر  الكرواتية،  زادار 

الشهير لبطولة خيرية مؤخرا.
»مونــدو  صحفيــة  وبحســب 
فقــد  الكتالونيــة،  ديبورتيفــو« 
انتشــرت عبارات على عدة مباني 
»نتمنــى  منهــا:  املدينــة،  فــي 
موتــك بفيروس كورونــا«، »املوت 
لديوكوفيتش.. مع حتيات سبليت«.

مدرب  رأس  مسقط  هي  وسبليت 
جوران  الكرواتــي  ديوكوفيتــش، 
أيضا  أعلن  الذي  إيفانيسيفيتش، 

إصابته بالفيروس، مساء اجلمعة.
وكان النجم الصربي قد كشــف 
عــن إصابتــه بكورونــا، في وقت 

سابق.وبدأت الشــرطة احمللية في 
املدينة التحقيق حول األمر، لكنها 
لم تكتشف حتى اآلن اجلهة التي 

قامت بهذه األعمال.
قد  الكرواتية  احلكومــة  وكانــت 

فرضت قيودا صارمة، على القادمني 
من دول البلقان اجملاورة، جراء ارتفاع 
معدل اإلصابــات بفيروس كورونا، 
بعد تنطيم ديوكوفيتش لبطولته 

اخليرية.

بغداد ـ علي مهدي: 
أقميت مساء يوم األربعاء املاضي 
املوافــق ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٠ فــي مقر 
والدراجات  للسيارات  العراق  نادي 
الناريــة ،اإلنتخابــات التكميلية 
للهيأة األدارية للنادي ومبشــاركة 
٦٥ عضــواً مــن الهيــأة العامة 
الشــباب  وزارة  مــن  وبأشــراف 
اإلنتخابــات  والرياضة.وأجريــت 
بشفافية تامة من دون اية عقبات 
فوز  عن  وأســفرت  ومشــكالت، 
دريد  اللواء  األعضاء اجلدد كل من 
الســلطاني والعميد مازن ممدوح 
جبر وســيف علي عبــد وهيثم 
واياد  خليل  مهــدي  وعلي  صالح 

جنم عبيد وباسمة ناصر .
بالتعاون  اجلميــع  الفائزون  ووعد 

برياضة  اإلرتقــاء  علــى  والعمل 
أن  ،الســيما  العراقية  احملــركات 
هذا النــادي هو األول مــن نوعة 

في العراق وســيكون ممثالً للعراق 
في البطــوالت اخلارجية لرياضتي 

السيارت والدراجات النارية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت إدارة نادي الزوراء، أنها عطلت 
مفاوضاتها مع بعض الالعبني بعد 
إعالن احلداد على رحيل األســطورة 
بإصابته  متأثــرًا  راضــي،  أحمــد 

بفيروس كورونا.
بالزوراء في تصريحات  وقال مصدر 
خاصة ، إن اإلدارة جمدت مفاوضاتها 

مع عــدد من الالعبــني، بعد إعالن 
احلداد على أســطورة الفريق وجنم 
الكرة العراقية أحمد راضي.وأضاف 
أن املفاوضات ستســتكمل مطلع 
األسبوع املقبل، حيث تطمح اإلدارة 
إلى استقطاب العبني جدد وترميم 
خطوط الفريق حتضيرا للموســم 
الزوراء  أن  املقبل.وأشار املصدر، إلى 

تعاقــد في وقت ســابق مع العب 
نفط الوسط محمد صالح، وجدد 
تعاقده مع عــدد كبير من العبيه 

احلاليني.
يذكر أن ضرغام إســماعيل العب 
منتخــب العراق ونادي الشــرطة 
الســابق، يتصدر اهتمامات الزوراء 

في االنتقاالت الصيفية.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتفق العب الكهرباء السابق، حسن 
عاشــور، على متثيل الشــرطة في 
رغــم مفاوضاته  املقبل،  املوســم 
الســابقة مــع إدارة الــزوراء. وقال 

مصدر مقرب من الالعب ، إن حسن 
عاشــور فضل غلق املفاوضات مع 
الزوراء، بعد انتقال ضرغام إسماعيل 
لصفوفه.وأضــاف »غلق املفاوضات 
اجلاد من  الشــرطة للتحــرك  دفع 

أجل ضم عاشور، وبدأت املفاوضات 
اجلادة والتي وصلت ملراحل نهائية«.

ونوه »حسن عاشور قرر قبول عرض 
الشــرطة، ألن فرصته أفضل معه 

في اللعب بشكل أساسي«.

شباب العراق يستعد 
لكأس آسيا باجتماع فيديو

شوارع كرواتيا تعلن الحرب 
على ديوكوفيتش

نادي العراق للسيارات والدراجات
 النارية يجري إنتخاباته التكميلية 

الزوراء يعود لسوق االنتقاالت بعد انتهاء الحداد

الشرطة يتفق مع حسن عاشور

إنتخابات تكميلية

ديوكوفيتش

حملة خيرية لرابطة 
كرة السلة األمريكية



رصدت عدسات كاميرات 
البابرازي النجمة العاملية 
نيكــول كيدمان وزوجها 
كيث أوربان وهما يتناوالن 
وجبة غداء سريعة داخل 
مطعم في بيفرلي هيلز، 
وذلــك بالتزامن مع عيد 
زواجهما، وظهرت املمثلة 
على  احلائــزة  عاًمــا   53
جائــزة أوســكار مبالبس 
بيضاء  وســترة  أنيقــة 

وقبعة قّش.
النجمــة  واســتغلت 
كيدمان  نيكول  العاملية 
التي  املنزلي،  العزل  فترة 
في  بقصرهــا  قضتهــا 
بوالية  ناشــفيل  مدينة 
األميركيــة  تينيســي 

لتعلم اللغة اإليطالية.
إنها  كيدمــان  وقالــت 
تســتغل هــذا الوقــت 
اإليطالية،  اللغة  لتعلم 
"لطاملا  قائلــة:  وتابعت 
لكن  إيطاليــا،  أحببــت 
إعــادة  علــى  القــدرة 
اآلن  اللغــة  اكتشــاف 
إنقاذ  نعمة  مبنزلــة  كان 

بالنسبة إلي".

اعلنــت الفنانــة أصالة 
عن خبر ســعيد حملبيها 
سعيد  "نهاركم  وقالت: 
أحّبتي، يســعدني اليوم 
أعلن أّول تعاون بيني وبني 
اخليال املوسيقي املُتدّفق، 
بني  مــا  الوصل  وصلــة 
األصيلة  الشرقية  اجلمل 
اّلذي  املوسيقي  والتطّور 
فّنان  أحــد،  يتوّقعــه  ال 
احتراماً  ليضيــف  ُخلق 
الّنقي،  العالــم  لهــذا 
ســعيت  حتّدتني،  أحلانه 
أُجاريها".  كــّي  كثيــراً 
املصــري  امللحــن  وكان 
أن  ذكــر  رحيم  محمــد 
إنتهت من تصوير  أصالة 

والســالم"  "احلب  أغنية 
التــي كتبهــا وحلنهــا 
بنفســه. وكتــب رحيم 
اخلاصة  صفحتــه  على 
على أحد مواقع التواصل 
االجتماعــي :"احلمد هلل 
اآلن من تصوير  انتهينــا 
والســالم  احلب  أغنيــة 

للرائعة أصالة نصري". 

إنتشــرت عبــر مواقــع 
اإلجتماعــي،  التواصــل 
واضحــة  صــورة 
الفنان  إبنة  لـ"ميشال"، 
اللبنانــي وائــل كفوري. 
تعليقات  معظم  ورّكزت 
املتابعني على ما إذا كانت 
ميشــال تشــبه والدها 
وائــل، أو والدتهــا أجنيال 
بشــارة؟ ورُزق وائل بإبنته 
عام  "ميشــال"  األولــى 
رفض  ذلك  ومنــذ   ،2012
وائل نشــر أي صورة لها 
إحترامــاً خلصوصيتهــا. 
لكن، بعــد إنفصاله عن 
األخيرة  نشــرت  أجنيــال، 
ميشــال  إلبنتيها  صوراً 

وميالنــا عبــر صفحتها 
اخلاصــة على أحد مواقع 
اإلجتماعــي.  التواصــل 
وائــل  أن  كشــف  وكان 
يعيش قصة حب جديدة، 
مع فتاة تدعى شانا عبود، 
التــي رمبا يدخــل معها 
والتي  الذهبي،  القفــص 

سبق لها الزواج سابقا.

نيكول كيدمان

وائل كفوري

أصالة

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

املشــهد العام وال ســيما االعالمي منه يعيدنا مرارا 
وتكرارا الــى عبارة فناننــا الراحل جعفر الســعدي 
التهكميــة "غريب امــور عجيب قضيــة". كتابات 
وتغطيات اعالمية وفبركات لقصص اخبارية وتصنيع 
للمآثــر الفاشوشــية أقل مــا ميكن وصفهــا؛ انها 
مثيرة للشــفقة. لكنها حتصد عددا من "الاليكات" 
تقــف أمامها أكثر الكتابات عمقــا ورصانة مبهوتة 
ومنكمشــة، لتؤكد حاجتنا امللحة )افرادا وجماعات( 
للحجــر بعيدا عــن منابر وبــؤر ومواقــع ضخ هذه 
اجلائحــة امليديوية. كما هي قــدرات )كوفيد 19( في 
تعطيل احلواس، تعطل هــذه اجلائحة حواس املتلقي 
وقدراته في كشــف ما حتمله تلك البضائع االعالمية 
من نفايات نتنــة تدعي متثيلها لقيــم اغتربنا عنها 
منذ زمــن بعيد. تناولوا خزعة عشــوائية عما طفح 
من كتابات متجد وتبجل مبفرداتنــا املنبوذة عملياً كـ 
"الوطنية" على ســبيل املثال ال احلصر، واحلماســة 
املنقطعة النظير التي ترافقها في الهجوم والتنديد 
باعداءهــا التقليديني كـ "الطائفيــة" وغير ذلك من 
املفردات االكثر رواجاً في بازار التداول، وحاولوا التعرف 
على ما حتت ذلك من رســائل وشحنات موجه لذائقة 
ما ميكــن أن نطلق عليه بـ "الكتلــة االكبر" جلمهور 
املتلقني، لنجدها تكشف عما سعت تلك املساحيق 
الغليظة للتستر عليه، اال وهو انها صنعت لدغدغة 

الغرائز املتدنية وحاجاتها العابرة.
كم هو مؤلم ان تكتشــف وبعد مشــوار طويل من 
اآلمــال واخليبات واالهوال؛ مــدى صدقية هذه العبارة 
الصادمة "الوطنية مالذ االوغاد" وجتليها السافر على 
تضاريس وطنك املستباحة. السباب وعلل تطرقنا الى 
الكثيــر منها، بتنا نحذر من اســتعمال ما يتضمنه 
قاموس الوطنية والدميقراطيــة واحلداثة من مفردات 
واصطالحات، كي ال جند انفســنا الى جانب هذا الكم 
الهائل من حطام املعطوب واملذعور واملمســوخ لغويا 
وقيمياً، بعد ان تداخلت الصفوف والتبست املفاهيم، 
حيــث ال هوية ومالمــح اصيلة متيزها عــن بعضها 
البعض اآلخر. وكما هو معروف فان ارث وتقاليد تقدمي 
السموم املطلية بالعسل، قدمية وراسخة في مضاربنا 
املنكوبة، وهي اليوم تنقل عدتها ومهارتها وما تراكم 
لديها من خبرة، الى حيث السرديات واخلطابات االكثر 
رواجا في وسائل االعالم التقليدية منها واحلديثة، أي 
كل ما يتعلــق بالوطن والدميقراطية واحلداثة واحلقوق 
واحلريات. فلم يعد املتســلل لهــذا احلقل يحتاج الى 
الكثير من الذكاء والعبقرية كي يبدو كاتبا نحريراً في 
مجال الدفاع عن هذه العناوين احملببة، يكفيه رشــة 
من منكهاتها ومفرداتها بني سطور ما يثرد مع حفنة 
من االستعارات، ليحصد تعاطف جمهور اضاع "صول 

جعابه" منذ زمن بعيد.
مــع مثل هذه الهيمنة للمخلوقات املنتســبة لنادي 
"طامس ويعوعي"، ميكن التعرف على جانب مهم من 
علــل احلال الذي انحدر اليه ما يفترض انه معســكر 
لقوى املدنيــة والدميقراطية واحلداثــة، في بلد عرف 
وانتصر مبكراً لهذه املنظومة التي انتشــلت سالالت 
بني آدم من عصور الذل والعبودية واالنحطاط. صحيح 
هو "يعوعي" بتلك االيقاعات والتراتيل واالصطالحات 
اجلميلة واحملببة، لكن مشــكلتنا معــه في الكوارث 
"اللي طامس بيها" والتي يحرص على ابقاءها بعيدة 
عن متناول جمهور أدمن على سماع ما يحبه ويرضيه. 
خطورة هذه الشــريحة ان غير القليل منها لم يعد 
يعي مــا حتمله كتاباته من تناقــض وانفصام، لذلك 
جندهم كثيرا ما يستشــهدون مبقوالت عاملنا اجلليل 
علي الوردي، من دون االلتفات ملا ميثلونه )سيرة ونتاج( 

كعينات امنوذجية لبحوثه وكتاباته..

ومضــة

طامس ويعوعي..!

احالم يوسف
يقــول الكاتــب واحملاضــر الكنــدي 
إريــك بتروورث في كتابــه "االقتصاد 
الروحي"، "قد حتدث أشياء من حولك، 
وقد حتدث أشــياء لك، لكن األشــياء 
الوحيــدة التي تعد مهمة، األشــياء 
التي حتدث داخلــك". ويعني ان لدينا 
نســبة بســيطة من القــدرة على 
التحكــم باألمور احمليطــة بنا، لكن 
تكمن  والكبيــرة  احلقيقية  قدرتنــا 
بدواخلنا،  التحكــم  على  قدرتنا  في 

افكارنا، مشاعرنا، آراؤنا ..الخ.
وأوضــح بتــروورث في كتابــه أن أي 
شخص عندما يتعلم حتمل املسؤولية 
جتاه ما يحدث حوله، فســيتمكن من 
تعلم كيفية الســيطرة على افكاره 
ومشــاعره وبالتالي تغييرها في حال 
وجد انها ال تناسب ظرفه او محيطه.
بهذه  التفكيــر  ان  بتــرووث  يؤكــد 
الطريقــة يســاعدنا علــى حتمــل 
مســؤولية افعالنــا اكثــر وبالتالي 
حرصنا على ان نكون بأكمل وجه ولو 
نســبيا، وان الركون الــى فكرة احلظ 
ميكن ان حتد من امكاناتنا على االصرار 

والصمود امام العقبات.
في هذا الشأن قالت نهار طه الباحثة 
بعلــم االجتمــاع عن قــوة التفكير 
الشخص  يساعد  التفاؤل  االيجابية: 
على التعامل مع مشــكالته ســواء 
اخلارجيــة او الداخلية بتــأن، وتركيز 
وبالتالي ايجاد حلــول حقيقية لكل 
معضلة ما يسفر عن رضا ذاتي وراحة 

نفسية.
كيف لنا ان نقنع شخصا ما بأهمية 
التخلص من التفكير الســلبي الذي 

اعتاد عليه؟
- "تغييــر القناعــات، ألنهــا احلجر 
االفكار  وبناء  االساس العادة تشكيل 
والقناعات،  املعتقدات  تغيير  وبالتالي 
بان نحثــه على البحــث عن صحة 
تلــك القناعــات واالفــكار، ومن ثم 

البحث عــن افكار وقناعات صحيحة 
ومنطقية اكثر ومريحة اكثر، ومن ثم 
نبدأ باخلطــوة االولى لتطبيق االفكار 
اجلديدة، وألنها عادة تؤثر ايجابيا على 
اولى خطوات  فهذه  النفسية،  احلالة 

تغيير القناعات".
االيجابي  ان "التفكير  تؤكد نهار طه 
احد انواع العالجات النفســية ونوع 
من االســترخاء. االميان بان لكل حدث 
سبب، وقد تصب النتيجة في صاحلنا 
ولو بعد حني، فالتفكير بهذه الطريقة 
يجنبنــا الشــعور بالقلــق واخلوف، 
القناعات  وهذه اهم خطــوة لتغيير 
يعانون  فاغلب من  التفكير،  وطبيعة 
من امراض نفســية، ومن الســلبية 

التي يعيشــونها ويفكرون بها، يكون 
القلق واخلوف عامالن اساســيان في 

حالتهم".
وهذا  نتعلــم  ان  وتابعــت: "علينــا 
بالفعل يتــم بالترويض، بان نضحك 
من انفســنا عندما نفشــل بخطة 
معينة خاصة ان لــم تكن مصيرية، 
فكل فشل هو اشارة خلطوة خاطئة 
علينــا ان نعبرها في املرة املقبلة، اذن 
فالفشل مفيد ايضا وليس مشكلة، 
املهم ان ال نلوم انفسنا وال نندم على 
أي خطوة نقدم عليها، فهي باحلقيقة 
محسوبة، والغاية منها ان اهلل يريدنا 

ان نتعلم شيئا منها".
التفكير االيجابي ميكن ان يهون علينا 

االم كثيرة حتى فقداننا ألعزاء علينا، 
هذا ما اكدته نهــار طه وقالت: "من 
املهم ايضا ان نتواصل مع اشــخاص 
شعورنا  ساعة  املنقذ  فهم  ايجابيني 
باإلحباط، لئال تتغير قناعاتنا ســلبا 
في حلظة ما. التفكير االيجابي مينحنا 
قوة وحماسة للقيام مبغامرات وتغيير 
منط حياتنا في أي وقت نشاء من دون 
خوف او تردد، ما مينحنا نشاطا وبريقا 

ملفتا".
وألننــا اليوم نحارب مــن اجل البقاء 
ضد كورونا، فمن املهــم ان نعرف ان 
املناعة  التفكير االيجابي يقوي جهاز 
حســبما ذكرت نهار طــه، وبالتالي 

يقلل من االصابة باألمراض. 

 الصباح الجديد - وكاالت:
تعرضــت ســيارة ملبرجيني لهــوراكان 
بيروفورمانتي في بريطانيا حلادث مؤسف 
وغريب بعــد مرور 20 دقيقــة فقط من 
خروجهــا من الوكالة في حــادث تناقله 
عــدد كبير من عشــاق الســيارات على 

مواقع التواصل االجتماعي. 
وحتولت فرحة سائق اللمبرجيني اجلديدة 
لصدمة بعــد دمارهــا وإصابتها بأضرار 
شــديدة عقــب قيادتها للمــرة األولى 

ولدقائق معدودة. 
وذكرت شــرطة مدينة ويست يوركشير 

تنتمي  التي  الســيارة  أن  بريطانيــا  في 
إلــى فئة "الســوبركار" تعرضت لعطل 
ميكانيكــي مفاجئ برغــم أنها ما تزال 

جديدة متاما على أحد الطرق السريعة. 
وتسبب توقف السيارة على طريق سريع 
تنطلق فيــه املركبات بســرعات عالية 
جدا في اصطدام عنيف وتدمير الهيكل 
اخللفــي بالكامل وبشــكل ســيكلف 

الكثير من األموال إلصالحه.  
وتوقع خبراء الســيارات من صور احلادث 
أن الضرر الذي أصاب اللمبرجيني يجعل 

فكرة إصالحها شبه مستحيلة. 

ورمبا قد تصل األضــرار من هذه الصدمة 
القوية من اخللف إلــى احملرك أيضا وذلك 
يعني أن أثمن وأهم ما في الســيارة قد 

تعرض للتلف. 
ولم تذكر الشرطة حجم اإلصابات التي 
تعــرض لها قائد الســيارة الســوبركار 
سيء احلظ.  واختلفت اآلراء بشأن اجلهة 
التي ســتتحمل كلفة اصالحها، هل هو 
وأن  الوكالة خاصة  أم  الســيارة  صاحب 
الســيارة أصيبت بعطل ميكانيكي بعد 
قيادتها للمــرة األولى بـ20 دقيقة فقط. 

يذكر أن ثمنها كان 309 ألف دوالر. 

تحطم لمبرجيني بعد 20 دقيقة فقط من شرائها

تغيير القناعات اولى الخطوات
 االيجابية لبناء النفس

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد املوضوع الذي أثار اجلدل بشــأن 
تصريح املمثل معتصــم النهار عن 
رأيه باملمثل السوري، ورد املمثل باسم 
مغنيــة عليــه بطريقــة محترمة، 
والهجوم غير املبــرر على االخير من 
املمثل وســام حنا، حتدثــت املمثلة 
السورية سالف فواخرجي عن موقف 

ال تنساه لباسم مغنية.
وقالت "ســالف":"  ال ميكن ان انسى، 
عندما اشــتدت احلرب على ســوريا 
تلقيت اول اتصال من باســم مغنية 
بتجي  "فــورا  الواحد  باحلــرف  وقال 
انــت والعيلــة لعنا بيتنــا مفتوح 
يكــن مجرد  ولم  الكــم كلكــم" 
اســقاط فرض او تســجيل موقف، 
بــل كان صادقا متاما مثلما هو دائما، 
وبصعوبة استطعت اقناعه باننا لن 
نترك سوريا وال بيتنا، وهذا املوقف ال 

ميكن ان انساه.
هذا املوقف الذي استذكرته من دون 
التي  الروح اجلميلة  شــك يدل على 
يتمتع بها باســم، وبأنه ال يفرق بني 
لبناني وســوري، ويوضــح االلتباس 
الذي حصل بسبب املقارنة بني املمثل 

السوري بصفته أكادميي وهذا ما ال 
يتمتع به املمثل اللبناني حسب 

النهار.  معتصــم  ذكــر  ما 
وســالف  باســم  واثبت 

هــم  وأشــباههما، 
للفن  اجلميل  الوجه 

الــذي ال يعــرف 
وال  التفرقــة 

العنصرية.

سالف فواخرجي وباسم مغنية 
يثبتان ان الفن ال يعرف العنصرية

الصباح الجديد - وكاالت:
قــررت بلــدة ســان جيوفانــي 
اإليطاليــة وضــع خطة جذب 
للســياح، حيث ميكــن للزوار 
البقاء ملدة ســبع ليال مجاناً 
في بعض املنازل الفارغة في 

املنطقة.
تكاليــف  تغطيــة  ومــع 
اإلقامة، يترك ذلك املزيد من 
املال للســياح لالستمتاع 
في  واحلانــات  باملطاعــم 
القرية اجلذابة، بحسب ما 
 "telegraph" موقع  ذكر 

البريطاني.
وتقــع ســان جيوفاني 
في إقليــم موليز على 
بعــد ســاعتني فقط 
 40 من رومــا، وتبعد 
ميالً فقط عن 
 ، حل لسا ا
سجل  و
قليم  إ
ليز  مو

444 حالة إصابة بفيروس كورونا، و23 
حالة وفاة حتــى اآلن. ولم يجر اإلبالغ 

عن حاالت جديدة خالل أسبوع.
ومت ابتكار اخملطط من الناشــط احمللي 
إنزو لونغو، وقال: "بســبب عقود من 
الهجرة من موليز، هنــاك منازل في 

مركز القرية فارغة منذ سنوات".
وتابع: "هــذه قرية جميلة، لكن ليس 
لديهــا أي مباٍن ســكنية للســياح، 

لذلك فكرنا: كيف ميكننا املســاعدة 
مع  التاريخيــة،  قريتنــا  إحيــاء  في 
األوقات  هــذه  خالل  الزوار  تشــجيع 
الصعبة، عندما تكون الســياحة في 

أدنى مستوياتها على اإلطالق؟".
إقامــة مجانية   40 اخملطــط  ويقدم 
هذا الصيف في قرية ســان جيوفاني 
في جالدو، بني الرابــع من يوليو/ متوز 

والثالث من أكتوبر/ تشرين األول.

منازل مجانية للسياحة خالل 
الصيف في قرية إيطالية الصباح الجديد - وكاالت

هنأت الســفارة األميركية في اجلزائر، 
الباحــث بلقاســم حبــة، وذلك بعد 

حصوله على براءة االختراع الـ1500.
ومن بــني بــراءات االختــراع الـ1500 
 500 بلقاســم حبــة، هناك  للباحث 
منها مســجلة في الواليــات املتحدة 
األميركية، حســبما ذكــرت صحيفة 

"النهار" اجلزائرية.
وقالت السفارة األميركية في منشور 
لها على صفحتها في "فيســبوك": 
"مبــروك البــن واليــة الــوادي اخملترع 
الشهير بلقاســم حبة على تسجيل 

براءة اختراع رقم 1500".
وأضافــت: "حتّصل الدكتور بلقاســم 
باب  الليسانس من جامعة  على درجة 
ودكتوراه  ماجســتير  درجتي  ثم  الزوار 
في تخصص علم املواد والهندسة من 

جامعة ستانفورد.".
وتابعت "ومن بني اجلوائز العديدة التي 
نالهــا الدكتور بلقاســم أنه مصّنف 
ضمن قائمــة 100 أكثر مخترع إنتاجا 
مجلة  حسب  العاملي  املســتوى  على 
’أر أنــد دي في‘ عــام 2012. تفتخر كل 
من اجلزائــر والواليات املتحدة بالدكتور 

بلقاسم".

جديــر بالذكــر أن الباحــث 
بلقاســم حبة مــن مواليد 

ســنة 1957 باملغّيــر والية 
وادي سوف اجلزائرية، وحصل 
علــى منحة مــن جامعة 
ســتانفورد بكاليفورنيــا، 
على  فيها  حصــل  التي 
في  املاجستير  شــهادة 
التطبيقية،  الفيزيــاء 
أيضــا  حصــل  كمــا 
علوم  فــي  شــهادتني 
في  والدكتــوراه  املواد 

الطاقة الشمسية.

1500 براءة اختراع لباحث جزائري

الصباح الجديد - وكاالت:
حذرت دراســات جديدة من تشغيل 
املروحة في اثنــاء النوم، حيث تقوم 
املروحة بتحريك جزيئات الغبار حول 
احليوانات  شعر  إلى  إضافة  الغرفة، 
في حال وجــود حيوانات أليفة في 
املنــزل، حيث ميكــن أن تنتقل إلى 
اجليــوب األنفية، ما قــد يؤدي إلى 
تفاقم مشكالت اجلهاز التنفسي، 
بالنسبة ملرضى  ويزداد األمر سوء 

الربو واحلساسية.
لــذا، فمــن الضــروري تفحص 
تشــغيلها،  قبل  جيداً  املروحة 
ملالحظة ما إذا كان هناك غباراً 
متجمعاً على شفراتها، حيث 
أن تلك اجلســيمات متناهية 
الصغــر تطير في الهواء في 
كل مرة يتم فيها تشــغيل 

املروحة.
كما يتســبب هواء املروحــة الكهربائية 
بجفــاف البشــرة والعينــني، مــا يؤدي 
إلــى اإلصابــة بالتهيج واالحمــرار عند 

االستيقاظ من النوم.
هــواء املروحة قــد يســبب انقباضاً في 
عضالت اجلســم، ففــي أثناء تســليط 
بانتظــام على مناطق اجلســم،  هواءها 
من املمكن أن يتســبب هــذا في حدوث 
تشــنجات عن طريق تقلــص العضالت، 
كما قد يحدث ألم في العنق. أما إذا كانت 
املروحة مســلطة في اجتــاه الرأس طوال 
الليل، فسيشــعر املرء بآالم شــديدة في 

رقبته في الصباح.
لذا من األفضــل اختيار املراوح التي تكون 
مزودة بخاصية التشــغيل املؤقت، والتي 
تتوقف بعد فترة يكون فيها الشخص قد 

راح في النوم بالفعل.

ال تشغل المروحة في اثناء نومك
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