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بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتــح منتخب شــباب العراق 
منافســات بطولة كأس آســيا 
مبواجهة من العيار الثقيل عندما 
اليابان  شــباب  منتخــب  يالقي 
منتصــف شــهر تشــرين األول 
الصعبة  القرعة  املقبل.وبرغــم 
لكــن منتخــب الشــباب مازال 
الفيديو،  تطبيــق  عبــر  يجتمع 
الفريق  بعيد عــن جتهيز  واملدرب 
أســود  مهمة  تعــد  وبالتالــي 
الرافدين في تلك البطولة صعبة 
املنتخب  القرعة  للغاية.وأوقعت 
مع  الثانية  اجملموعة  في  العراقي 

البحرين، كوريا اجلنوبية واليابان.
وأســهم تفاقم عــدد اإلصابات 
بفيــروس كورونا املســتجد في 
العراق دفع وزارة الصحة العراقية 
وخلية األزمة للتشديد على منع 
التباعد  واحلــث على  التجمعات 
فرصة  باتت  وبالتالي  االجتماعي 
جتمــع الفريق معقــدة جدا رغم 
البطولة.اجلهاز  موعــد  اقتــراب 
الفني بات عاجزا عن تغيير الوضع 
احلالي ألن القــرارات الصادرة من 
إدارة أزمة اجلائحة واجبة التنفيذ.

وبرغم أن مدرب املنتخب قحطان 
جثيــر قــدم برنامــج حتضيرات 
التطبيعيــة  للهيئــة  الفريــق 
املكلفة بــإدارة االحتاد، لكنه بقي 
بحاجة  الظروف.املنتخب  أســير 
أولية ومعســكرات  إلى تدريبات 
داخلية وخارجية وخوض عدد من 
املباريــات التجريبية لكن يبدو أن 

الظروف احلالية متنع ذلك.
اما أكبر املشكالت التي ستواجه 
الطاقــم الفنــي هــي التفاوت 

الكبيــر فــي املســتوى البدني 
لالعبــن ألن منهــاج التحضير 
أعــده مدرب  الذي  املنــزل  داخل 
اللياقة البدنية أحمد جمعة غير 
ســيصطدم  الفني  كاف.اجلهاز 
جتمع  أول  فــي  املشــكلة  بهذه 
البطولة  فــي  الفريق  وســيتأثر 
بأزمة اللياقة البدنية.على اجلانب 

أكثر  الياباني  املنتخب  يبدو  اآلخر 
الكوري  نظيره  وكذلــك  جاهزية 

اجلنوبي.
واجتمــع اجلهاز الفنــي ملنتخب 
عن  الالعبن  مع  العراق،  شــباب 
بُعد عبر تطبيق )zoom(، حتضيرا 
لبطولــة كأس آســيا حتــت 19 
عاما، والتي جترى في تشرين األول 

املقبل بأوزباكستان.
وقال أحمد جمعة، مدرب اللياقة 
البدنية للمنتخــب، إن االجتماع 
التمهيــد النطالق  بدايــة  هــو 
التحضيــرات الفعليــة، حيــث 
إن يواصــل الالعبــون التدريبات 
برنامج خاص  وفــق  املنــزل،  في 
البدنية. لياقتهم  على  للحفاظ 

وأضــاف: »احملاضــرة اإللكترونية 
كانت بحضور اخلبير داود سلمان 
العــزاوي، عضو اللجنــة الفنية 
فضال  العراقي،  باالحتاد  والتطوير 
بقيادة  التدريبــي  الطاقــم  عن 
املــدرب قحطــان جثيــر، وخالد 
محمد صبار ومؤيد جودي، ومدرب 

احلراس حسن جبار«.

الورشــة، شــملت  أن  وأوضــح 
وأهميتها  التغذية  عن  محاضرة 
خــالل الفترة املقبلة بالنســبة 
لالعبن، مشــيرا إلى أن التجمع 
املنتخــب،  لتدريبــات  الفعلــي 
املقبل،  الشــهر  خالل  ستنطلق 
حتضيرا لكأس آســيا للشــباب، 
من  الرسمية  املوافقات  وبانتظار 

قبل خلية األزمة احلكومية.
من جانــب اخر، أعلنــت الهيئة 
لكرة  العراقي  لالحتاد  التطبيعية 
القــدم، أنها تلقت رســالة من 
الفيفا، تفيــد بإمكانية انضمام 
الالعــب لــؤي العانــي، صاحب 
واملغربية،  العراقية  اجلنســيتن 
بعدما  ذلك  الرافدين.وجاء  ألسود 
تسلم الفيفا رســالة من االحتاد 
 23 بتاريخ  القــدم،  لكرة  املغربي 
من الشــهر اجلاري، ذكر فيها أن 

العاني لم ميثل املنتخبات لديه.
وقال أمن سر اللجنة التطبيعية، 
محمد فرحان، في بيان رســمي: 
من  رســمية  رسالة  »تســلمنا 
رئيس  فيريرا،  مونتيمــورا  إيريكا 
قســم أوضــاع الالعبــن فــي 
الالعب لؤي  أن  أكد فيها  الفيفا، 
العاني أصبــح مؤهال لالنضمام 

للمنتخبات العراقية«.
اســتوفى  »الالعــب  وأضــاف: 
الشــروط املطلوبــة، والتي تأتي 
العراقية  اجلنسية  مقدمتها  في 
الدائمة، لكون والده عراقي املولد، 
فضال عن عدم لعبه أية مباراة مع 

املنتخبات املغربية«.
وأكد فرحان: »الهيئة التطبيعية 
بذلت جهودا كبيرة، في ســبيل 
العانــي، من خالل  ملــف  إنهاء 
املراســالت املســتمرة مع االحتاد 

املغربي، وأيضا الدولي«.

الشبابي يفتتح كأس آسيا بلقاء اليابان 
البيشمركة بطال لدوري الفيفا يسمح للعاني بتمثيل اسود الرافدين

الكرة الطائرة الممتاز

الزوراء يجدد 
تعاقد علي وفاضل

أركان عمار ينضم 
لنفط الوسط

األنصار يعلن تمسكه 
بالمدرب أبو الهيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتــاد املركزي للكرة الطائــرة  اعتماد نتائج 
التجمع األخير لدوري اندية العراق للدرجة املمتازة 
)) دوري الشهداء (( جتمعا ختاميا للموسم 2019-

2020 ،، اســتنادا  الى موافقــات وإجابات األندية 
املتنافســة واملشــاركة في االجتمــاع التداولي 
والــذي عقــد في محافظــة اربيل قبــل انطالق 
مباريات التجمع األخير وتعليمات الالئحة الفنية 
واملســابقات ،، عليه تكون نتائج األندية وفق اآلتي 
:   املركز األول ) نادي البيشــمركة ( ، املركز الثاني 
) نــادي البحري ( ،املركز الثالث ) نادي غاز اجلنوب ( ، 
املركز الرابع ) نادي اربيــل ( ، جاء ذلك عبر اجتماع 
الهيئة االداريــة لالحتاد والذي عقــد عن بعد عبر 
الدائــرة اإللكترونيــة لتحديــد مصير املوســم 

الرياضي 2020-2019
وفي االيام املقبلة ســيكون هنالــك اجتماعاً أخر 
لالحتــاد العراقي املركــزي للكرة الطائرة لرســم 

خارطة املوسم الرياضي املقبل 2021-2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دت إدارة نادي الــزوراء، تعاقدهــا مع الالعبن  جــدَّ
حســن علــي، وأحمد فاضــل؛ لتمثيــل الفريق 

باملوسم املقبل.
وقال عضــو الهيئة اإلداريــة لنادي الــزوراء عبد 
الرحمن رشــيد في تصريحات لكــووورة: »اإلدارة 
جددت تعاقدها مع حســن علــي، وأحمد فاضل، 
لكونهما من األعمدة املهمة في تشكيلة الفريق 
ملــا يتمتعان به مــن خبرة«.وبــنَّ أنَّ »إدارة النادي 
ماضية في إكمال التعاقدات، والتحضير للموسم 
املقبــل بوقت مبكــر بالتوافق مع اجلهــاز الفني 
للفريق؛ حيــث يطمح الزوراء في تشــكيل فريق 

منافس على اللقب في املوسم املقبل«.
يذكر أنَّ الزوراء تعاقد بوقت ســابق مع العب نفط 
الوســط محمد صالح، وضرغام إســماعيل من 

الشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوســط، مع 
العب الطلبة الســابق أركان عمار، ليمثل الفريق 
بشــكل رسمي خالل املوســم املقبل.وقال عضو 
الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوســط أحمد هاشم 
إن أركان عمــار أبــدى رغبتــه في متثيــل الفريق 
باملوسم املقبل، مشيرًا إلى أنه عازم على الظهور 
بالشــكل املطلوب وخطف األضواء مع عندليب 
الفرات األوســط.وأضاف: »أركان يعد صفقة نفط 
الوسط األولى للموســم املقبل، وهناك عدد آخر 
من الالعبن الذين سيتم التعاقد معهم للموسم 

املقبل لتدعيم صفوف الفريق«.
يشار إلى أن نفط الوســط فقد العبن فقط من 
تشكيلة الفريق للموســم املاضي، وحافظ على 

بقية العبيه.

متابعة الصباح الجديد:
أعلن نادي األنصــار اللبناني، جتديــد عقد مدربه 
العراقي عبــد الوهاب أبو الهيل، ليقود الفريق في 

املوسم اجلديد.
وكان كووورة قد كشــف نيــة الطرفن في جتديد 
العقد منذ أســبوع، بعدما انتهى عقد أبو الهيل 
األحــد املاضي.وقال أبو الهيل في حديث حلســاب 
األنصــار على فيس بوك »ســعيد بتجديد عقدي 
مع األخضــر، أطمح لتحقيق األلقاب مع الفريق«.

وأشــار إلى أن الوضع املالي واالقتصادي في لبنان، 
لعب دورًا كبيرًا في تغيير مسار كرة القدم.
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سالمة المالكي:
منذ والدة التاريــخ والعراق يزخر 
برجاله األفــذاذ، واليوم هوى جنم 
كبير في سماء العراق انه النجم 
والالعب الدولي الســاحر احمد 
راضي هــذا الالعب االســطورة 
فعال ابن العراق البار والذي بدأ مع 
وصاحب  العراق  وناشئن  اشبال 
الهدف الوحيد في كأس العالم 

عام1986 ضد منتخب بلجيكا.
وابــا مثاليا   لقــد كان العبــا  
وانســانا عطوفا علــى االخرين،  
كان يتكلــم قليــال وكان عمله 
كبيرا في املالعــب، أحبه زمالءه 
فــي االنديــة التــي لعــب بها 
العراق فكان خير  ،واحترف خارج 

ممثل لبالده بالد الرافدين.

هــو مثل نســمة ربيــع عندما 
كان يالمس الكــرة وعندما دنت 
منيتــه ابا اال ان ميــوت في بالده 
الغربة  اخــذت  ان  بعــد  العراق 

وداعا  الكثير من حياته..  الشيء 
احمد راضــي، الرحمه والغفران 
لروحك الطاهرة وانا هلل وانا اليه 

راجعون.

بغداد ـ محمد الحسني *
تفقد ســعادة االمن العــام لالحتاد 
العربي لكرة الطاولة محمد عبداهلل 
، احلالــة الصحيــة ملــدرب املنتخب 
العراقي الكابنت عقيل جبار والالعبة 
مينا حســن جراء اصابتهم بجائحة 
كورونا واستفســر منهم عن الوضع 

الصحي.
بن ســعادة  هاتفي  اتصــال  وجمع 
محمد صالح والكابــنت عقيل جبار 
واكــد ان الوضع الصحي مســتقر  
بشكل نســبي وهو في طور التماثل 
للشفاء إن شــاء اهلل اما بخصوص 
لالعبــه مينــا التي انتصــرت على 
الفايــروس  بعد اجــراء الفحوصات 
الطبي  الــكادر  الطبيــة من قبــل 
واجــرا لها املســحة الثانيــة والتي 
كانت نتيجتها ســالبة. وقام سعادة 
محمد عبدهلل بنقل حتيات ســعادة 

رئيس االحتــاد العربي خليل بن احمد 
املهندي و أســرة الطاولــة العربية 
للشــفاء  ثماثلهم  ينتظــرون  الذي 
الفايروس  علــى  وانتصارهم  التــام 
 ، الــى عوائلهــم الكرمية  وعودتهم 

كما أكد ان مجلس ادارة احتاد العربي 
جاهزا لتقدمي كافة انواع الدعم البناء 
اللعبة سواء في العراق او في جميع 

دول الوطن العربي الشقيق.
* الناطق اإلعالمي الحتاد الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دت إدارة نــادي احلدود الرياضي،  جدَّ
تعاقدها مع الالعبن أشرف مالك، 

ووسام عادل، ملدة موسم.
تيمور،  النادي حازم  وقال أمن سر 
اإلدارة  إنَّ  في تصريحات صحفية، 
أكملت اليوم جتديد عقد الالعبن 
أشرف مالك، وحارس املرمى وسام 
املوسم  في  الفريق  لتمثيل  عادل؛ 

املقبل.
وأضــاف »هنــاك العبــون آخرون 
معهم  التعاقــد  جتديد  ســيتم 
خالل اليومــن املقبلن، باإلضافة 

اســتقطابات جديدة سيتم  إلى 
اإلعــالن عنهــا حــال مت التعاقد 
معهم بشكل رســمي«.يذكر أن 
نادي احلدود، جدد في وقت ســابق، 

تعاقده مع املدرب مظفر جبار.
من جانب اخــر، أنهت إدارة احلدود 
الطلبة  مــع مدافــع  تعاقدهــا 
الســابق رضا نصــر اهلل لتمثيل 
املقبل. املوسم  مبنافسات  الفريق 
وقال زيد الزيدي، املنسق اإلعالمي 
لفريق احلدود، إن اإلدارة جنحت في 
التعاقد مع املدافع رضا نصر اهلل 
القادم من الطلبة.وأشــار الزيدي، 

إلــى أن رضا يعد إضافــة نوعية 
ملا  املقبل،  املوســم  فــي  للفريق 
يتمتع به الالعــب من مواصفات 
أن مثل  بدنية وخبرة جيــدة بعد 

أندية الطلبة وأمانة بغداد.
احلدود تســعى  إدارة  أن  وأوضــح 
بخطــوات مبكرة إلكمــال عقد 
الفريــق، مــع انتظــار توجيهات 
خلية األزمة فيما يخص استئناف 
التدريبــات اجلماعية من أجل بدء 
التحضير للموسم املقبل، مؤكدا 
أن املدرب مظفر جبار رسم خطة 

اإلعداد للموسم املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توجه الالعبان عالء عباس وأمجد 
عطوان، صباح أمس إلى الكويت، 
لاللتحــاق بتدريبات نادي الكويت.
الالعبن  وقال مصدر مقــرب من 
في تصريحات صحفية، إن الثنائي 
عباس وعطوان توجه صباح اليوم 
إلــى الكويت بريا بســبب توقف 

البلدين بســبب  بــن  الطيــران 
جائحة كورونا.

وأشــار املصدر، إلــى أن الالعبن 
سيلتحقا بتدريبات فريقهما، بعد 
قــرار االحتاد الكويتي باســتئناف 
منافسات الدوري بشهر آب املقبل.
بإكمال  رغبتهما  الالعبــان  وأكد 
املوســم مع فريق الكويت بعدما 

وجدا تعامل مثالي من إدارة النادي 
الــذي ينافس بقوة علــى اللقب 
قبل  الدوري  ترتيب  ويتصدر الئحة 

5 جوالت من اخلتام.
يشــار إلى أن الكويــت الكويتي 
وأمجد  عبــاس  عالء  مــع  تعاقد 
الشــتوية  االنتقاالت  في  عطوان 

من املوسم احلالي.

عباس وعطوان يلتحقان بتدريبات الكويت

الحدود يمدد لمالك وعادل ويظفر بخدمات نصر اهلل

عبد اهلل يطمئن على صحة الالعبين احمد راضي.. اسطورة وشموخ أبطال
المصابين من ابناء الطاولة العراقية

احمد راضي

تدريبات لياقة بدنية 

محمد عبد اهلل

علياء علي العتبي*    
لطاملــا تســاءلنا عندما نفقد 
الدهون بعــد احلمية )الريجيم( 
أو التمارين؛ أين تذهب الدهون ؟ 
وكيف  اجلسم  خارج  تذهب  هل 

تخرج ؟ وكيف تختفي ؟.
في دراسة جديدة تشرح املصير 
احلقيقــي للدهون في جســم 
اإلنســان بعــد حرقهــا، وعبر 
حســاباٍت دقيقــٍة تنفي بعض 
املفاهيم الشــايئعة اخلاطيئة؛ 
الدهون  أن  الباحثــون  قد وضح 
ال )تتحول( ببســاطة إلى طاقة 
أو حرارة، و أيضاً ال تتكســر إلى 
أجزاء أصغر ثم يتــم إفرازها أو 
التخلــص منها.  فــي الواقع، 
يقوم اجلســم بتخزين الفائض 
الكربوهيدرات  أو  البروتينات  من 
فــي جســم اإلنســان علــى 
شــكل دهــون، وحتديــداً على 
ثالثية  دهــون  جزيئات  شــكل 
 ،)triglyceride molecules)
والتــي تتكون من ثالثــة أنواع 
من الذرات فقــط هي الكربون، 

والهيدروجن واألكسجن.
أمــا بالنســبة خلســارة الوزن 
دهونهم  فــإن  النــاس،  عنــد 
الثالثيــة يجب أن تتكســر إلى 
والتــي حتدث  بنائيــة،  لبنــات 
األكسدة.  تسمى  عملية  خالل 
وعندمــا تتم أكســدة الدهون 
الثالثيــة أو حرقها؛ تســتهلك 
العمليــة العديد مــن جزيئات 

إنتاج  يتــم  بينما  األكســجن 
 )CO2( ثاني أكســيد الكربــون
واملــاء )H2O( كفضــالت ناجتة 
و  الدهون.  أكســدة  تفاعل  عن 
ببعض  الباحثــون  قــام  لذلك، 
احلســابات، فعلى سبيل املثال: 
حلــرق 10 كغــم مــن الدهون، 
يحتاج اإلنســان إلى تنفس 29 
كغم من األكسجن، والعملية 
الكيميائية التي يتم فيها حرق 
الدهون ســوف تخرج 28 كغم 
من ثاني أكســيد الكربون و11 

كغم من املاء.
إذاً فــإن معظم الدهــون التي 
إخراجها  يتم  حُترق في جسمك 
عبر عمليــة الزفيــر، و قد عّبر 
 Ruben( الباحثان روبــن ميرمان
بــراون  وأنــدرو   )Meerman
(Andrew Brown( مــن جامعة 
فــي   )New South Wales)
أستراليا عن استغرابهما، حيث 
ليست  العمليات  "أن هذه  قاال: 
حديثة االكتشاف، ولكن لسبب 
غير معــروف ال يبدو أن أحداً قد 

قام بهذه احلســابات من قبل !" 
وأضافا أيضــًا: "الكميات كانت 
منطقيــة للغايــة ولكننا كنا 
التي   باألرقام  للغاية  متفاجئن 

برزت.
أثناء خسارة  أنه  الباحثون  ٔظهر 
الــوزن، فــإن %84 مــن الدهون 
ثاني  إلــى  تتحــول  املفقــودة 
أكسيد الكربون، و تغادر اجلسم 
عبــر الرئتن، في حــن يتحول 
لدراســة  وفقاً  إلى ماء،  الباقي 
 .BMJ نشــرتها اجمللــة الطبية

النتائج  "هــذه  الباحثون:  وقال 
اجلهاز  هــي  الرئتن  أن  تُظهــر 
اإلخراجــي األساســي للدهون 
املفقــودة، أما بالنســبة للماء 
فرمبــا يتم إخراجه عبــر البول، 
الدموع  الَنَفس،  العــرق،  البراز، 
و  أو عبر سوائل اجلسم األخرى، 

يتم جتديدها بسهولة".
القوة  أيضــاً  تُظهر  احلســابات 
ســبيل  فعلى  ذلك،  من  اخمليفة 
املثــال في وقت الراحــة؛ الرجل 
الذي يــزن 70 كغم يُخــرِج 8.9 
ملغــم مــن الكربــون مع كل 
عملية زفير. حتى بعد يوم كامل، 
إذا لــم يقم هذا الشــخص بأي 
والنوم،  اجللوس  ســوى  مجهود 
وبعض النشاطات اخلفيفة، فإنه 

سيخرج 200 جرام من الكربون.
مــن جهة أخرى، فإن اســتبدال 
الراحــة  ســاعة واحــدة مــن 
بالتدريب مثــل الركض، يزيل 40 
غراماً إضافياً من دهون اجلســم، 
حتى إذا اســتطاع أحٌد أن يتتبع 
مصير جميع الذرات في اجلسم، 

فإن فقد الوزن يبقى بذاته ِسراً.
نصيحــة أخيرة لفقــدان الوزن؛ 
الكربون  أن تقلل كميــة  عليك 
التي تتناولها عن طريق تخفيف 
ممارســة  أو  الكربوهيــدرات، 
التماريــن أكثر إلزالــة الكربون 

الزائد من اجلسم!.

* مدربة لياقة بدنية

كيف يفقد الجسم الدهون وأين تذهب بعد حرقها ؟ 

الشبابي يفتتح كأس 
آسيا بلقاء اليابان
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الصباح الجديد - وكاالت :
وجهت بكني انتقادات شــديدة اللهجة ملسؤولني كنديني، 
اتهمتهم فيها بإطالق تصريحات »غير مســؤولة« بشأن 
كنديني أوقفــا في الصني بتهمة التجســس، وطالبتهم 
بالتخلي عن دبلوماسية »مكبرات الصوت«. وقال املتحّدث 
باســم الســفارة الصينية في أوتاوا في بيان نشــره على 
موقعهــا اإللكتروني، إن الكنديــني موقوفان في بالده منذ 
نهايــة 2018 اســتنادا إلى أدلة »صلبــة وكافية«. وكانت 
النيابــة العامة الصينيــة أعلنت األســبوع املاضي أنها 
وجهت رسميا تهمتي »التجسس« و«كشف أسرار الدولة« 
إلى كل من مايكل كوفريغ، الدبلوماســي الكندي السابق 
الذي كان معتمدا في بكني، ومايكل سبافور، رجل األعمال 
املتخصص في شــؤون كوريا الشــمالية. وأُوقف الرجالن 
في ديســمبر 2018 بعد أيام من اعتقال كنــدا، بناء على 
مذكرة توقيف أميركية، مينغ وانتزو، املديرة املالية جملموعة 
االتصاالت الصينيــة العمالقة »هــواوي«، والتي تتهمها 
واشــنطن بانتهاك العقوبات املفروضة علــى إيران. وفي 
بيانه قال املتحّدث باســم الســفارة الصينية إّن »الزعماء 
الكنديني أدلوا في اآلونة األخيرة بتصريحات غير مســؤولة 
بشأن كوفريغ وسبافور«، وشــدد على أن »اجلانب الصيني 
يعرب عن اســتيائه الشــديد ومعارضتــه احلازمة« لهذه 
التصريحات. ولفت املتحدث إلى أن قضية مينغ وانتزو هي 
»حادثة سياســية خطيرة لفقتها الواليات املتحدة لقمع 
شــركات التكنولوجيا املتطّورة الصينية وهواوي«، مشددا 
على أن مينغ هي ضحية »احتجاز تعسفي«. وناشد البيان 
الصيني احلكومة الكندية أن »تكّف عن اإلدالء بتصريحات 
غير مسؤولة )...( وعن ممارسة الضغط على الصني من خالل 
دبلوماسية مكّبرات الصوت«، مطالبا أوتاوا بأن »تفكر في 
أخطائها في حادثة اعتقال مينغ وانتزو، وأن توقف التالعب 
السياســي، وأن تطلق ســراحها فورا، وأن تضمن عودتها 

اآلمنة إلى الصني«.

الصباح الجديد - وكاالت :
 ذكرت تقارير إعالمية أن مجلس النواب بوالية مسيسيبي 
األميركية صوت باملوافقة على املضي في عملية قد تسفر 
عــن إزالة شــعار للكونفدرالية من علــم الوالية، وتعهد 

حاكمها بإقرار مشروع القانون.
وقــال تيت ريفز، حاكم والية مسيســيبي املنتمي للحزب 
اجلمهوري في تغريدة على حســابه في »تويتر« أمس االول 
الســبت، إن الوقت حــان إلنهاء اخلالف، وذلــك بعد وصول 
املشــرعني إلى طريق مســدود منذ عدة أيــام خالل بحث 
مســألة العلم اجلديــد للوالية، مؤكدا أنه ســيوقع على 

مشروع القانون إذا أرسل إليه.
وأضافت التقارير أن اجمللس صــوت لصالح اإلجراء مبوافقة 
85 عضوا واعتراض اربعة منهم، مشيرة إلى أنه سيحتاج 

موافقة مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى حاكم الوالية.
ودفعــت احتجاجــات بجميــع أنحــاء الواليــات املتحدة 
األميركية ضد التمييز العرقي ووحشية الشرطة بعد وفاة 
األميركي األسود جورج فلويد، خالل احتجازه، إلى مطالبات 
بإزالــة النصب الكونفدرالية وغيرها مــن الرموز املرتبطة 

بالعبودية في الواليات املتحدة.

الصباح الجديد - وكاالت :
 حملــت وزارة اخلارجيــة األميركية 
الســبت بعنــف على حــزب اهلل 
اللبناني بعدما أصدر قاض قرارا مبنع 
وســائل اإلعالم من نشر تصريحات 
للســفيرة األميركيــة فــي بيروت 
وإجراء أي مقابلة معها على خلفية 

تصريحات أدلت بها بشأن احلزب.
األميركية حزب  اخلارجيــة  واتهمت 
اإلعالم  إســكات  بـ«مبحاولــة  اهلل 
اللبنانــي«، معتبرة أنــه »أمر مثير 
التفكير  »حتى  وقالت  للشــفقة«. 
إلســكات  القضاء  اســتخدام  في 

حرية التعبيــر وحرية الصحافة أمر 
ســخيف«، مضيفة »نحن نقف مع 
الشــعب اللبناني وضد رقابة حزب 

اهلل«.
وكان قاضي األمور املســتعجلة في 
صور محمد مازح أصدر قرارا يقضي 
بـ«منع أي وســيلة إعالمية لبنانية 
أو أجنبيــة تعمــل علــى األراضي 
اللبنانيــة، ســواء كانــت مرئية أم 
إلكترونية،  أم  أم مكتوبة  مسموعة 
الســفيرة  أي مقابلة مع  إجراء  من 
األميركيــة أو إجراء أي حديث معها 

ملدة سنة«.

ويقضــي النص »بوقف الوســيلة 
اإلعالميــة املعنية عــن العمل ملدة 
مماثلة فــي حال عــدم التقيد بهذا 
األمــر، وحتت طائلة إلزام الوســيلة 
اإلعالميــة املعنية بدفع مبلغ مئتي 
إكراهية  أميركي كغرامة  دوالر  ألف 
االلتزام مبندرجات هذا  في حال عدم 

األمر«.
وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة 
دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها 
قناة »احلدث« التلفزيونية السعودية 
اجلمعة أن »الواليات املتحدة تشــعر 
بقلــق كبير حيــال دور حــزب اهلل 

املصنف منظمة إرهابية«.
املدعوم من  واتهمت شيا حزب اهلل 
إيران بأنــه »حال دون إجراء إصالحات 
اقتصاديــة يحتاج اليهــا االقتصاد 

اللبناني الى حد بعيد«.
الســفارة  قالت  ذلــك،  علــى  وردا 
لبنان عبر حســابها  األميركية في 
على »تويتر«، »نؤمن بشــدة بحرية 
التعبيــر والدور املهم الــذي تلعبه 
الصحافة احلرة في الواليات املتحدة 
وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب 

اللبناني«.
وأشــار القاضــي في بيان نشــرته 

الوكالة الوطنية لالعالم الرســمية 
أن تصريحات شيا »تخرج عن األعراف 
الدبلوماســية املعهــودة واملتعارف 
وتسيء ملشــاعر كثير من  عليها... 
تأليب  فــي  وتســاهم  اللبنانيني... 
الشعب اللبناني على بعضه، وعلى 
احلزب املذكــور وما ميثل، وتثير نعرات 

طائفية ومذهبية وسياسية«.
الطوائــف  متعــدد  بلــد  ولبنــان 
ما  وغالبا  السياســية،  واالنتماءات 
يكــون أداء املســؤولني واملوظفــني 
فيه متأثرا بانتمائهم السياســي أو 

الطائفي.

وقللت وزيرة اإلعــالم اللبنانية منال 
عبــد الصمد مــن أهميــة القرار. 
وقالــت »أتفّهــم غيــرة القضــاء 
علــى أمن الوطن مــن تدخل بعض 
الدبلوماسيني في شؤونه الداخلية. 
لكن ال يحق ألحد منــع االعالم من 
نقل اخلبر واحلد من احلرية االعالمية«.

وأضافت »في حال لدى أحد مشكلة 
مع اإلعــالم فليكن احلــل عبر وزارة 
اإلعالم والنقابة والدور االستشــاري 
وانتهاًء  الوطني لإلعــالم  للمجلس 

مبحكمة املطبوعات«.
والقى قــرار القاضــي حملة رفض 

واســعة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعي حيث انتشــر هاشــتاغ 

#احلرية_شغلتنا.
اللبنانية  املؤسســة  قنــاة  وأكدت 
لإلرسال احمللية »إل بي سي« أنها لن 
تلتزم بالقرار، معــّدة أنه »غير ملزم 
أنها ســتتقدم  وأكدت  نافذ«.  وغير 

بطعن ضد القرار.
وكســرت قناة »ام تي فــي« القرار 
السفيرة  أمس  مســاء  واستقبلت 
األميركيــة التــي عــّدت أن »حرية 
اللبناني يجب  التعبير لدى الشعب 

أن تبقى مصانة«.

الصين تطالب كندا 
بالتخلي عن »دبلوماسية 

مكبرات الصوت«!

والية أميركية تتجه لتعديل 
علمها عقب حادثة فلويد

الخارجية األميركية تتهم حزب اهلل بمحاولة اسكات االعالم اللبناني

 
الصباح الجديد - متابعة:

 
بعد اعالن عدة دول منع مواطنيها 
مــن اداء فريضة احلــج هذا العام 
ومــن ضمنهم إندونيســيا اكثر 
دولة يعيش فيها مســلمون، وفي 
ظل قرار السعودية تعليق العمرة 
والسماح لعدد محدود من احلجاج 
العام بسبب  املناســك هذا  بأداء 
انتشــار فيروس كورونا املستجد، 
خّيــم الهدوء علــى مدينة مكة 
املكرمة متسببا بحرمان اململكة 

من إيرادات ضخمة.
وكانــت املدينــة املقّدســة لدى 
التي تضم املســجد  املســلمني 
احلرام والكعبــة، تعج باحلياة قبل 
بدء تفشي الفيروس. لكن املواقع 
الدينيــة أصبحت شــبه فارغة، 
وخيام احلجــاج مهجورة والفنادق 

شاغرة.
واحلد من املناســك التي تدر نحو 
12 مليار دوالر ســنويا، يضرب في 
الصميم اقتصاد املدينة التي يبلغ 
عدد سّكانها نحو مليوني نسمة، 
وكذلك اقتصــاد اململكة الغنية 

بالنفط وهو األكبر في املنطقة.
ووّلدت طفرة البناء في الســنوات 
األخيــرة مجموعــة مــن مراكز 
والفنــادق  والشــقق  التســوق 
الفاخــرة، بعضهــا يطــل على 
فارغة  أصبحت  لكنهــا  الكعبة، 
مــن زوارهــا اآلتني مــن مختلف 
انحاء العالم بســبب اخملاوف من 

الفيروس.
الهادفــة  اإلجــراءات  وتلحــق 
للحمايــة من الفيروس خســائر 
بالشركات التي تعتمد على احلج 
وتشمل مئات اآلالف من الوظائف، 
من وكالء الســفر إلــى احلالقني 
الهدايا  بيع  ومحاجر  الشوارع  في 

واملطاعم.
عمليات  عــن  كثيــرون  وحتــدث 
تسريح للعمال على نطاق واسع، 
أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.

عاما(،   39( عطيــة  أحمــد  وقال 
املصري الذي يعمل لصالح شركة 
فرانس  لوكالة  سفريات في مكة 
برس »صفر مبيعات، صفر إيرادات 
)...( لــم نعتــد علــى رؤية مكة 
فارغــة«. وأضاف أن »لألمر عواقب 

وخيمة« على املدينة.
وليس ســكان مكة وحدهم من 
يعانــون. فاحلجــاج الذيــن ينفق 
لزيــارة  مدخراتهــم  بعضهــم 

الكعبــة اضطروا كذلــك إللغاء 
مبصاعب  تســّبب  مــا  رحالتهم 
كبيرة لــدى منّظمي رحالت احلج 

في العالم.
وفــي قــرار حســاس سياســيا 
إنها لن  ودينيا، قالت الســعودية 
تســمح إال حلوالى ألف شــخص 
من املقيمــني فيها بأداء الفريضة 
في األيام االخيرة مــن متوز/يوليو، 
مقارنة بنحو 2,5 مليون شــخص 

في 2019.
وذكر مسؤول من جنوب آسيا على 
تواصل مع سلطات احلج »سيكون 
حدثــا رمزيــا، صــور فوتوغرافية 
تســمح للمملكة بأن تقول انها 

لم تلغ احلج كما توّقع كثيرون«.
وأّكــدت الســعودية أن احلجــاج 
سيكونون من جنسيات مختلفة، 
لكــّن عملية االختيــار لن تكون 
مســألة ســهلة فيما قد تكون 

األولوية لسكان مكة املكرمة.

واحلــّج يعّد من أكبــر التجمعات 
البشرية ســنويا في العالم. وقد 
يشــّكل أداء هــذه الفريضة بؤرة 
رئيسية محتملة النتشار العدوى 
على  احلجــاج  ماليني  تدفــق  مع 

املواقع الدينية املزدحمة.
وسّجلت الســعودية إصابة أكثر 
من 170 ألف شــخص بالفيروس، 
توّفي منهم 1428 ومتاثل للشفاء 

أكثر من 117 ألفا.
ويرى محّللــون أّن احلد من األعداد، 
وإن كان ضروريا، سيعّمق املصاعب 

االقتصادية للمملكة.
احلاد  التراجع  يتزامن مــع  فالقرار 
واخلســائر  النفط  أســعار  فــي 
الناجمة عــن إجراءات احلماية من 
املطارات  إغــالق  وبينها  الفيروس 
وفرض حظر جتّول دام ألسابيع، ما 
دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم 
على التقشــف وزيــادة الضريبة 
على القيمة املضافــة من 5 إلى 

15 باملئــة وخفــض مخّصصات 
موّظفي اخلدمة املدنية.

اخلبير  روبنســون  ريتشــارد  وقال 
في شــؤون الشــرق األوسط في 
أناليتيكا«  »أكســفورد  شــركة 
قرار  إن  برس  لفرانس  االستشارية 
احلد من أعــداد احلجاج »يضاعف 
الصعوبات االقتصادية التي تواجه 

السعودية«.
واألربعــاء توّقــع صنــدوق النقد 
الناجت  إجمالي  ينكمش  أن  الدولي 
احمللي للســعودية بنسبة 6,8 في 
املئة هذا العام، في أســوأ أداء له 

منذ ثمانينات القرن املاضي.
اشــتكوا  وموظفني  ملصدر  وفقا 
التواصل االجتماعي،  على وسائل 
أخّرت مجموعة بن الدن السعودية 
املعروفــة بتطويرهــا املشــاريع 
الضخمــة مبا في ذلــك األماكن 
من  دفــع مجموعات  املقدســة، 
األشهر  في  العمال  آلالف  الرواتب 

األخيرة.
وتداول هؤالء وسم تأخير_رواتب_

بن_الدن علــى تويتر في وقت يؤّثر 
أعمال  على  االقتصــادي  التراجع 
الشــركة التــي توّلت مشــاريع 
ضخمة بينها ناطحة الســحاب 
املســجد  على  املطّلة  الفندقية 
احلــرام. وقال املصدر إّن الشــركة 
من  سلسلة  الســتئجار  تسعى 
من  العديد  لترحيــل  الطائــرات 
عّمالهــا املتحّدرين مــن دول في 

جنوب آسيا إلى بلدانهم.
ولم تــرد الشــركة علــى طلب 

التعليق على هذا املسألة.
االقتصادي  التباطــؤ  أعــاق  كما 
خطط اململكــة الطموحة لبناء 
الصفر،  مــن  ســياحية  صناعة 
وهي واحدة من اخلطط الرئيسية 
لبرنامــج »رؤيــة 2030« لتعزيــز 
التي  النفطيــة  اإليــرادات غيــر 
أطلقها ولي العهد األمير محمد 

بن سلمان.
وقال روبنســون »حّددت احلكومة 
السياحة كمجال رئيس للنمو في 
إطار استراتيجية تنويع االقتصاد، 
وميكــن أن تؤدي خســارة عائدات 
احلج إلى تعّثــر القطاع من خالل 

فقدان االستثمار أو اإلفالس«.
وكانت اململكة بــدأت في إصدار 
تأشــيرات ســياحية فــي أيلول/

سبتمبر املاضي ألول مرة.
ورأت كريســتني ديوان من معهد 
دول اخلليج العربية في واشــنطن 
أّنه »بينما يتطّلع السعوديون إلى 
تنويــع عائدات الســياحة إلى ما 
الدينية،  الســياحة  من  أبعد  هو 
فإن خططهم ما تزال قائمة على 

احلج«.
حصولهــا  »عــدم  أن  وتابعــت 
)مناسك احلج( في هذا الوقت من 
اضطراب أســواق النفط، يشّكل 

ضربة«.

المناسك تدر نحو 12 مليار دوالر سنويا

تلحق اإلجراءات 
الهادفة للحماية 

من الفيروس 
خسائر بالشركات 

التي تعتمد على 
الحج وتشمل مئات 

اآلالف من الوظائف، 
من وكالء السفر 
إلى الحالقين في 
الشوارع ومحاجر 

بيع الهدايا 
والمطاعم.

الحد من أعداد الحجيج يزيد مصاعب السعودية االقتصادية

الصباح الجديد - وكاالت :
 

ألف مستوطن إسرائيلي   450 يعيش 
في الضفة الغربيــة في انتظار األول 
من متوز/يوليــو، املوعد الــذي حددته 
آلية  لتعلن  اإلســرائيلية  احلكومــة 
أميركيا  املدعومــة  خطتهــا  تنفيذ 
الغربية  الضفة  مســتوطنات  لضم 

ومنطقة غور األردن.
فما الــذي قد يتغّير فــي حياة هؤالء 
املســتوطنني؟ عــدد منهــم رّد على 

سؤال وكالة فرانس برس:
- يعقوب سيال )33 عاما(، مستوطنة 

عشوائية في شمال الضفة الغربية
علــى قمة تلــة أطلق عليها اســم 
جفعات أرنون، تعيــش نحو 27 عائلة 
العلمانيني  يهودية إســرائيلية مــن 
واملتدينــني، املتطرفــني واملعتدلــني، 
في بؤرة اســتيطانية عشــوائية في 
شمال الضفة الغربية حتيط ببيوتهم 

بساتني صغيرة وكروم العنب.
ويقيم سيال في هذه املستوطنة في 
منزل يطل على منطقــة غور األردن، 

ومعه زوجته وأطفالهما الثالثة.
ترك ســيال عائلته اليهودية املتشددة 
في القدس في ســن 17 عاما وانضم 
إلى مؤسسة تعليمية “فتيان التالل” 
)مجموعــة مــن اليهــود املتطرفني 
الذيــن يقيمون في بؤر اســتيطانية 

عشوائية(.

الذي يدير استشــارات  الرجــل  وقال 
إعالمية من املنزل، إن قدره “البناء على 
وأضاف  فيها”.  واالستقرار  األرض  هذه 
“نحن على يقني أن وجودنا هنا يحمي 

جميع سكان إسرائيل”.
وقال إنه شــعر بفرح كبير في كانون 
الثاني/ينايــر عندمــا أعلــن الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب خطتــه 
للسالم اإلسرائيلي الفلسطيني التي 
أعطت إسرائيل الضوء األخضر لضم 
مســتوطنات الضفــة الغربية وغور 

األردن.
لكنه قلق بعض الشــيء اليوم، ألنه 
التفاصيل  زالت  الوقت مــا  “مع مرور 
غامضة”. وقال “نحن نشــهد تراجعا 

تدريجيا في ما ُوعدنا به”.
واعتبر أن تشكيل دولة فلسطينية قد 
يحّول البؤرة االســتيطانية إلى جيب 
إســرائيلي بعيد عن وسط إسرائيل. 
وقــال “ال ميكننا قبول االعتراف” بدولة 

فلسطينية.
عامــا(،   29( ســوكوت  تســفي   -

مستوطنة يتسهار املتشددة -
فــي مســتوطنة يتســهار الدينية 
املتطرفة الواقعة على تلة في شمال 
الضفة الغربية إلى اجلنوب من مدينة 
نابلــس، اعتبــر ســوكوت أن الوجود 
اإلســرائيلي في املنطقــة منصوص 
السياســة  ويتجاوز  التوراة  عليه في 

املؤقتة.
اعتمر قلنســوة  الذي  الرجل  ويتحدر 
متدينة متشددة  عائلة  من  محبوكة 

الضفة  فــي  مســتوطنة  تســكن 
الغربية قريبة من مدينة القدس. وقد 

انتقل منها الى يتسهار.
وأضــاف “نحــن هنا بســبب الكتاب 
املقدس، ألننا نعتقــد أن اهلل أعطانا 
هذه األرض ونريــد أن يكون هذا املكان 
ملكا لليهود”. ويرتبط اســم يتسهار 

مبواجهات مع السكان الفلسطينيني 
في مدينة نابلــس اجملاورة، ولكن أيضا 
مبواجهات مع قوات األمن اإلسرائيلية 

أحيانا.
وقال ســوكوت “إنهــم ال يريدوننا أن 
نكون هنا ونحــن ال نريدهم أن يكونوا 
هنا، ولكــن في الوقت نفســه كلنا 

هنا”. وذكر أنه يؤيد خطة الضم، لكنه 
ضد إنشاء دولة فلسطينية.

وقال إن حديث ترامب عن الضم “كان 
مؤثرا للغاية”، لكن “دولة فلسطينية 
في أرض إسرائيل شيء ال ميكننا قبوله 

حتت أي ظرف من الظروف”.
وأضــاف الوالد ألربع بنــات “لن نقبل 

بأن تكون الدولة الفلســطينية عند 
سياجنا حيث طريق ابنتي ملدرستها”.

ثم اســتدرك بثقة “ال أعتقد أن هناك 
شــخًصا واحًدا في العالم يعتقد أنه 
ســتكون هناك دولة فلسطينية هنا 

في غضون يومني أو عامني”.
- شــميل أطلــس )51 عامــا( فــي 
مستوطنة إفرات التي تضم علمانيني 
ومتدينــني بالقــرب مــن مدينة بيت 
حلم فــي جنوب الضفة الغربية والتي 
أنشــئت مبوافقة احلكومة، يســكن 
حوالــى 11000 من اليهود العلمانيني 
في مجلس  أطلس  ويعمل  واملتدينني. 
املســتوطنة احمللي. أب لثالثة أطفال. 
وقال إنه اشــترى منزالً من أربع غرف 
نوم في إفرات بســعر شقة استوديو 
في املدينة. وقال “زوجتي وأنا نعمل في 
القدس، وكنــا نبحث عن مكان قريب 
من املدينة، ما دفعنــا لالنتقال هنا”. 
وحتدث أطلس عن القانون العســكري 
الذي يقع حتته ســكان املستوطنات. 
“كمواطن إســرائيلي، لدّي حقوق أقّل 
في مجال البناء. منزلي غير مســجل 
فــي الســجل العقاري، وأنــا مرتبط 
باجليش وقوانني تعود الى العام 1967. 
املدنية  اإلدارة  بنــاء شــرفة،  أردت  إذا 

للجيش هي اخملولة املوافقة أم ال”.
وتابع “نعيش هنا في حســن جوار مع 
يحصل  أن  في  وأرغب  الفلسطينيني، 

هذا التعايش في أماكن أخرى”.
واضــاف “أعتقد اعتقادا راســخا أنه 
إذا متكننــا مــن اجللــوس والتفاوض 

بشــأن مستقبل مشــترك، ستكون 
حياة أفضــل لهم ولنــا”، متابعا “ال 
أعرف مــا إذا كنت أؤيد إنشــاء دولة 
فلســطينية، لكنني أؤيد املفاوضات 

مع الفلسطينيني”.
- كارين سويسا )53 عاما(، مستوطنة 

كفار أدوميم بني القدس واخلليل
فرنســية املولد، هاجرت إلى إسرائيل 
في عام 1992، وبعدهــا بعام انتقلت 
للعيش في املســتوطنة في الضفة 
الغربية. “جئت الى هنا من أجل تربية 
أطفالي” في الطبيعة واالستفادة من 
“نوعية حياة”. وقالت “لن تتغير احلياة 
هنا” في حال ضّم املســتوطنات، “ألن 
السكان من لون واحد. ال يوجد سكان 
عرب، فقط بعض العشــائر البدوية”. 
ارتياحها “لتطبيع وضعنا،  وعّبرت عن 
ألننا نعيش هنا في يهودا والســامرة 
)االسم اليهودي للضفة الغربية(، إنه 
مكان تاريخنا وهذا شــيء جيد بحد 
ذاته، لكنه لن يســاهم فــي تهدئة 
التوتــر، وال أرى كيــف ميكن للضم أن 

يساعد على تقدم السالم”.
وقالت “أخشــى أن نكــون على عتبة 
ســنوات جديدة من النــزاع والدماء”، 
مضيفــة “ترامب يريد رمبــا ان يفرض 
بالنســبة  مقبولــة  غيــر  أشــياء 
للفلسطينيني، ســيقولون ال، وميكن 
إلســرائيل أن تأخذ كل شيء... وبعد 
ذلك، الى أين سيذهب الفلسطينيون؟ 
لــن نلقي بهم فــي البحــر. الوضع 

مأساوي بالنسبة الى الطرفني”.
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الصباح الجديد - متابعة:
نفــى التحالف الدولــي، بقيادة 
األميركية،  املتحــدة  الواليــات 
في  مزاعم مشــاركته  صحــة 
عملية مداهمة مقر ميليشيات 

حزب اهلل العراقي جنوب بغداد.
املتحدث  قال  نفيه،  معرض  وفي 
الدولي،  التحالف  قوات  باســم 
العقيد مايلــز كاغينز، إن قوات 
التحالــف في العــراق هي حتت 
احلماية العراقية، مشــددا على 
أن احلكومــة العراقية هي فقط 
التــي تصدر القــرارات، وال دخل 
للقــوات األميركيــة أو قــوات 

التحالف بذلك.
مــن جانبهــا، قالت الســفارة 
األميركية لــدى العراق في بيان، 
إن التصريحــات املنســوبة إلى 
السفيرة األميركية لدى الكويت، 
اإلعالم  وســائل  تناقلتها  والتي 

العراقية، هي تلفيق خبيث.
ألينا  الســفيرة  قيــام  ونفــت 

رومانوفســكي بإجــراء مقابلة 
كتلــك، وأن األخبــار املزعومــة 
صادرة عــن موقــع إلكتروني مت 

إنشاؤه لنشر األخبار املزيفة.
وفي هذا الصــدد تناولت مواقع 
ملا  تصريحا  امــس  عدة  إخبارية 

وصفتــه باخلبيــر األمني صباح 
وجــود  فيــه  أورد  العكيلــي، 
معلومــات تفيــد بــان جهــاز 

مكافحــة اإلرهاب هــو من دعا 
االمريــكان باملشــاركة بعملية 
الــدورة بعــد ان مت امالءهــا من 
الكاظمي  االمريــكان على  قبل 
, مشــيرا الــى ان العملية التي 
امر بتنفيذهــا الكاظمي كانت 
األجواء  لترطيب  تهيئة مسبقة 
بينه وبني االمريــكان قبل زيارته 
لواشنطن للحصول على الدعم 

األمريكي.
التصريح  فــي  العكيلي  وقــال 
ان ” مشــاركة القــوات اخلاصة 
الدورة  في عمليــة  االمريكيــة 
لم تعد خافيــة على احد حيث 
اعترفت بها السفيرة االمريكية 
فــي الكويت )الينا اليســكي ( 

خالل مؤمتر صحفي. 
وكان املتحدث باسم رئيس الوزراء 
الكاظمي،  مصطفــى  العراقي 
قال امس األول إن عملية "الدورة" 
حفظ  هدفها  استباقية  عملية 

هيبة الدولة العراقية.

وأضاف، الســبت، أنهــا عملية 
والتنفيذ  التخطيــط  عراقيــة 
واإلشــراف بالكامــل، معتبــرا 
أن كل كالم يثــار غيــر ذلك هو 
مجرد أكاذيب ال أســاس لها من 

الصحـة.
من جهــة أخرى، قال الســفير 
ســتيفن  بغداد  لدى  البريطاني 
هايكي، إنه لن تتوفر االستثمارات 
بالعراق في ظــل وجود جماعات 

مسلحة خارج إطار الدولة.
وأضاف هايكــي في تغريدة على 
التغلب  ميكــن  ال  أنه  "تويتــر"، 
علــى التحديــات االقتصاديــة 
التي تواجــه أي دولة دون معاجلة 

املشاكل األمنية.
وأكد أنه طاملا هناك انعدام لألمن 
ووجود للجماعات املسلحة التي 
الدولة،  تعمل خــارج ســيطرة 
وفرص  االســتثمار  يتوفــر  فلن 
العمل والنمــو االقتصادي الذي 

يستحقه العراقيون.

سفير بريطانيا: ال يمكن التغلب على التحديات االقتصادية دون معالجة المشكالت االمنية

التحالف الدولي ينفي مشاركته بمداهمة مقر
"حزب اهلل" في الدورة: قواتنا تحت الحماية العراقية

بغداد - الصباح الجديد:
 اعلــن رئيس ســكرتارية الهيئة 
العليا للتنســيق بــني احملافظات 
البرملان طورهان  ممثل احلكومة في 
يــوم االحد، حصــر تغيير  املفتي 
احملافظات  فــي  احمللية  املناصــب 
برئيس مجلس الــوزراء مصطفى 

الكاظمي.
وقال املفتي فــي بيان امس: "تقرر 
تغييــرات في مناصب  اجراء  عدم 
نائب احملافظ والقائممقني واملديرين 
العامني )مديــر عام الصحة، مدير 

عام التربية، مدير عام االســتثمار( 
فضال عن معــاون احملافظ بأعتبار 
االخيــر من الوظائــف املهمة في 
اســتحصال  بعد  وذلك  احملافظة، 
موافقة رئيس مجلس الوزراء على 

ذلك التغيير".
في غضون ذلك عقد رئيس مجلس 
امس  الكاظمي  الوزراء، مصطفى 
األحد، اجتماعــا مع وزير الكهرباء 
واملــالكات املتقّدمة فــي كّل من 

وزارتي الكهرباء واملالية.
وذكر بيــان حكومي انــه مت خالل 

املنظومة  واقع  مناقشة  االجتماع 
الراهن،  الوقــت  في  الكهربائيــة 
وزارة  تواجــه  التــي  واملعوقــات 
الكهرباء، والعمل على رفع القدرة 
اإلنتاجيــة للطاقــة الكهربائية، 

خالل موسم الصيف احلالي.
مجلس  رئيــس  ان  البيــان  واردف 
الــوزراء طالب بوضــع خطة آنية 
الكهرباء  وضع  ملعاجلة  وســريعة 
مســتقبلية  وخطــط  احلالــي، 
الكهربائية  املنظومــة  لتطويــر 
ومبا  املاضــي،  أخطــاء  ومعاجلــة 

وشــدد  الذاتي،  االكتفاء  يحقــق 
علــى أن الظرف احلالــي يقتضي 
عدم االكتفاء بتشخيص األخطاء، 
وإمنا وضع احللول الســريعة وإنهاء 

معاناة املواطنني.
البيان عــن الكاظمي قوله  ونقل 
التي  الرغم مــن األموال  انه على 
رصــدت لــوزارة الكهربــاء عبــر 
السنوات السابقة، إال أن مشكلة 
الطاقــة الكهربائية ظلت قائمة، 
وفاقمت من معاناة املواطن، فضال 

عن تأثيرها في قطاعات كثيرة.

السليمانيةـ  عباس اركوازي:
بعث برفيســور واستاذ جامعي في  
الى  اقليم كردستان رسالة عاجلة 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمي 
النقاذ  بتدخــل عاجل  فيها  طالبه 
االوضاع املعاشية واملعيشية املزرية 

للمواطنني واملوظفني في االقليم.
وقال االســتاذ فــي جامعة صالح 
الديــن مبحافظــة اربيــل الدكتور 
رفعــت محمد، في رســالته التي 

بنــداء عاجل من شــعب  عنونها 
في  الــوزراء  رئيس  الى  كردســتان 
احلكومــة االحتادية،"اننــا نقتــرب 
من نهاية النصــف االول من العام 
احلالي، اال ان املوظفني لم يستلموا 
سوى راتبا واحدا من مستحقاتهم 
الشهرية حلد االن، وان اوضاع الفقر 
والتقشــف لدى شــريحة  والعوز 
املوظفني هي ليست وليدة لعوامل 
وظروف طبيعيــة خارجة عن نطاق 

او هي ناجمة عن قلة  الســيطرة، 
وغاز  نفط  مــن  الطبيعية  الثروات 
او لنقص في الثــروة الوطنية التي 
من بها اخلالق على اقليم كردستان، 
وامنا الســبب الرئيس وراء ذلك هو 
هذه الزمرة الفاســدة احلاكمة في 
التي هيمنــت على ثروات  االقليم، 
وموارد وحرمت منها شرائح اجملتمع. 
واشــار محمد "انني اوجه لك هذه 
الرســالة في الوقت الذي يفتك به 

فايروس كورونا بشــعب كردستان 
احلاجة  ونالت  اجلــوع  انهكه  بينما 

الفقر من تقديره واحترامه". 
بانكم  لدينــا  شــك  واضــاف،"ال 
مطلعون على االوضاع املعيشــية 
واملوظفني  والعمال  وااليتام  لالرامل 
فــي االقليم، اال ان مــا يبعث على 
االســتغراب هــو الســكوت عما 
يحصل مــن قهر وانتهــاك حلقوق 

املواطنني".

بعث نداء استغاثة من مواطني االقليم الى الكاظمي

بروفيسور يطالب بتحرك عاجل لنقل مالك الموظفين
على الحكومة االتحادية 

الكاظمي يحصر تغيير مسؤولي المحافظات
المحليين به ويوجه بتوفير الكهرباء

التجارة االميركية: الواليات المتحدة في 
4طريقها النتعاش اقتصادي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال عبــد الناصر همتي محافــظ البنك املركزي 
اإليراني إنه ســيدافع عن الريــال اإليراني املتعثر 
في وجه املضاربات وبــدون ضخ عملة صعبة في 
السوق وذلك ردا على تراجع العملة إلى مستويات 

منخفضة تاريخية هذا األسبوع.
وهوى الريال إلى أدنى مســتوى على اإلطالق يوم 
الثالثــاء قبل أن يتعافى قليــال وذلك بعد أيام من 
ازياد الضغــوط الدبلوماســية للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على طهران مبطالبتها بالســماح 
للوكالة بدخول موقع نوويني ســابقني مشــتبه 

بهما.
وقال همتي في منشــور على انستجرام في وقت 
متأخر اجلمعــة ”ال يقوم أي بنــك مركزي ملتزم 
ومطلــع ’ببعثرة‘ موارده في الســوق في الفترات 
التي نرى فيها االقتصاد يتعرض لصدمات قصيرة 

األجل“.
ويقــول مســؤولون إيرانيــون إن احلكومة تخلت 
إلى حد كبير عن سياســة ضــخ كميات كبيرة 
من العملة الصعبة بهــدف دعم الريال منذ عام 
2018 عندما خسر الريال زهاء 75 باملئة من قيمته 
عقب انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
الدولي وقرارها التالــي بإعادة فرض عقوبات على 

طهران.
وأضاف همتي ”البنك املركزي سيتعامل بالتأكيد 
مع التقلبات القائمة على املضاربات وأظهر االجتاه 
خالل األيام الثالثة املاضية أن اإلدارة القوية للسوق 

ستحول دون حدوث اضطرابات“.
وذكرت مواقــع متخصصة في أســعار الصرف 
ومنها بونباست دوت كوم أن الريال ارتفع بشكل 
طفيف أمــام الدوالر وســجل في الســوق غير 
الرسمية نحو 192 ألفا يوم اجلمعة بعدما تراجع 
إلى مستوى منخفض تاريخي عند 205 آالف يوم 

الثالثاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت األســهم ألوروبية على انخفاض، إذ فاقمت 
اخلســائر في البورصة األميركية بفعــل زيادة في 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات املتحدة 

اخملاوف بشأن وتيرة التعافي االقتصادي العاملي.
ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.4 باملئة بعد أن 
حوم داخل نطاق الزيادة في وقت سابق من اجللسة.

وكانت أسهم البنوك هي أكبر اخلاسرين، إذ هبطت 
2.2 باملئة، في حــني تلقت نظيراتهــا في الواليات 
املتحدة ضربة من خطوة مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركــزي األميركي( وضع ســقف لعائدات 

املساهمني.
 600 وعلى أســاس أســبوعي، سجل ســتوكس 
انخفضا بنحو اثنني باملئة، إذ كانت أسهم شركات 

السفر والترفيه األكثر نزوال.
وجاء األداء األفضل في أوروبا لألســهم البريطانية، 
إذ ارتفعــت 0.2 باملئــة بعــد أن اتخــذت احلكومة 
البريطانية مزيدا من اخلطوات لتخفيف العزل العام 

بسبب فيروس كورونا.

إيران تتعهد 
بمحاربة المضاربة 
في العملة المحلية

أسهم أوروبا تغلق 
على تراجع

بغداد ـ الصباح الجديد:

إكمال  الكهربــاء  وزارة  أكــدت 
جميع خطوط وشــبكات النقل 
اخلاصــة بالربــط مــع الــدول 

اخلليجية.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
موسى العبادي، إن »العراق أكمل 
وكذلك  الناقلة،  اخلطوط  جميع 
اخلاصة  النقل  إكمال شبكات  مت 

بالربط اخلليجي«.
ولفــت املتحــدث إلــى أن األمر 
الرصــد  بهيئــة  اآلن  يتعلــق 
من  جملة  هنــاك  وأن  اخلليجي، 
اخلطــوط واحملطات مت إجنازها ولم 
يبق إاّل الربط مع الدول اخلليجية.
وأوضح العبادي، أن »توقيع العراق 
مع هيئة الربــط اخلليجي ينص 
على ربط شــبكات نقل الطاقة 
مــن خــالل األراضــي الكويتية 
احملافظــات  عبــر  والســعودية 
محافظة  وخصوصــا  اجلنوبية، 
الوضع  تداعيــات  لكن  البصرة، 
الصحي واالقتصادي أخر العمل«، 
مبينــا أن »االتفاقية تنص على 
مع  الكهربائي  الربــط  يكون  أن 

جميع دول اخلليج«.
أعلنت  الكهرباء قد  وزارة  وكانت 
في وقت سابق، أنها وقعت عقدا 
مع هيئة الربط اخلليجي، لتزويد 
املناطق اجلنوبية بـ 500 ميغاواط 

كمرحلة أولى.
على الصعيد ذاتــه، جدد العراق 
املشــترك  ســعيهما  واألردن 
التعــاون  مجــاالت  لتطويــر 
خط  ومد  والتجــاري  االقتصادي 
أنابيب لتصديــر النفط العراقي 
عبــر األراضــي األردنيــة وإعداد 
بالطاقة  العراق  لتجهيز  شبكة 

الكهربائيــة وتبــادل املعلومات 
حملاربة تنظيم داعش.

وقال وزير اخلارحية، فؤاد حســني، 
ختام  فــي  صحافي  إيجــاز  في 
مباحثات مــع نظيره األردني أمين 
الصفدي الــذي وصل إلى بغداد: 
»زيــارة الوزير األردنــي للعراق مت 
خاللها بحــث العالقات الثنائية 
ومذكــرات التفاهــم املوقعــة 
بني البلدين والتنســيق والعمل 

بني  املعلومات  وتبادل  املشــترك 
اجلانبني حملاربة تنظيم داعش«.

وأضاف: »مت بحث تنفيذ مشاريع 
والنفط  الكهربائيــة  الطاقــة 
وسبل  التجارية  والعالقات  اخلام 
تطويرها كما مت مناقشــة جتربة 

األردن في إدارة أزمة كورونا«.
أنــه مت »االتصــال بوزير  وأوضح 
خارجيــة مصر خــالل املباحثات 
بهــدف تعميــق العالقــات بني 

العراق واألردن ومصر والتخطيط 
لعقــد اجتماعــات بــني الدول 

الثالثة«.
مــن ناحيته، أكد وزيــر خارجية 
»تأتي  للعــراق  زيارتــه  أن  األردن 
في إطار الســعي املتبــادل بني 
كورونا  فيروس  ملكافحة  البلدين 
والتضامن مع العراق في محاربة 

االرهاب وإعادة أعمار العراق«.
األردن  أن  الصفــدي  وأضــاف 

»تتطلع إلى مزيد من التعاون في 
مجال الربــط الكهربائي وجتهيز 
العراق بالطاقة الكهربائية، ومد 
النفط اخلام  أنابيب لنقــل  خط 
من العراق عبر األردن إلى األسواق 
صناعية  مدينة  وإنشاء  العاملية 

مشتركة بني البلدين«.
وأكــد رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي أهميــة العالقــات 
والتعــاون  األردنيــة،  العراقيــة 

بينهما في اجملــاالت االقتصادية، 
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

استقباله  خالل  الكاظمي  وقال 
وزير خارجيــة األردن إن العالقات 
تفعيال  البلدين »ستشــهد  بني 
التحديات  حجم  يوازي  ســريعا 
التــي تواجه البلدين، ال ســيما 
مكافحة  مجــال  فــي  التعاون 
جائحــة كورونا وباقــي امللفات 

الستراتيجية الثنائية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير التجــارة األميركي ويلبور 
روس إن اقتصاد الواليات املتحدة ال 
يزال في طريقه إلــى انتعاش قوي 
في النصف الثاني من العام، وذلك 
برغم قرار والية تكساس تخفيض 
وتيــرة اســتئناف األنشــطة في 
الوقت الذي يرتفع فيه عدد حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا.

وقال لشــبكة فوكس بيزنس ”من 
الطبيعــي أن يكــون هناك بعض 
االضطرابات البسيطة مع خروجنا 
من اجلائحة، لكن األمر األساســي 
في نظري هو أن إنفاق املستهلكني 
التعافي“، مشيرا  قاطرة  ســيظل 
ادخــار  معــدالت  ارتفــاع  إلــى 

املستهلكني.
وأضــاف ”رمبــا يكون هنــاك على 

أقصــى تقدير تذبذب بســيط من 
الربع الثالــث إلى الربع الرابع، لكن 
املهم فــي النهاية هــو أن االجتاه 

جيد...االجتاه صعودي بقوة“.
في السياق، هوت مؤشرات األسهم 
الرئيسة بالبورصة األميركية بأكثر 
إذ فرضت عدة  باملئــة،  اثنــني  من 
واليات أميركية قيودا على أنشطة 
األعمال على خلفية زيادة في أعداد 

حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
وهبط املؤشــر داو جونز الصناعي 
730.05 نقطــة، أي ما يعادل 2.84 
نقطــة،   25015.55 إلــى  باملئــة، 
وأغلق املؤشر ستاندرد اند بورز 500 
متراجعــا 74.71 نقطــة، أو 2.42 
ونزل  نقطة،   3009.05 إلــى  باملئة، 
املؤشر ناســداك 259.78 نقطة، أو 

2.59 باملئة، إلى 9757.22 نقطة.

التجارة األميركية: الواليات المتحدة في طريقها النتعاش اقتصادي

لتزويد المناطق الجنوبية بـ 500 ميغاواط كمرحلة أولى

قال المتحدث باسم 

الوزارة أحمد موسى 

العبادي، إن »العراق 

أكمل جميع الخطوط 

الناقلة، وكذلك 

تم إكمال شبكات 

النقل الخاصة بالربط 

الخليجي«.

العراق يستكمل خطوط وشبكات ربط الطاقة
 مع دول الخليج

النقد الدولي يوافق على برنامج لها بقيمة 5.2 مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف مصدر مصرفي مسؤول 
لوكالــة أنباء الشــرق األوســط 
الرســمية، تســديد مصر، خالل 
األشــهر األربعة املاضية، أكثر من 
التمويل  ملؤسسات  دوالر  مليار   20
واالستثمار الدولية، فيما ينتظر أن 
تسدد خمسة  مليارات دوالر أخرى 

خالل عام.
وقــال املصدر إن الديــون اخلارجية 
 33% أقل من  على مصر تشــكل 
من حجم النــاجت احمللي اإلجمالي، 
جدا طبقا  منخفضة  نسبة  وهي 
للمعاييــر الدولية التي تقســم 
شرائح الديون اخلارجية على الدول 

إلى ثالث شرائح.
وبحســب هذه املعايير، فإن “مصر 
الدنيا منها، نظرا  في الشــريحة 
اخلارجي  الدين  نســبة  النخفاض 

إلى الناجت احمللي اإلجمالي”.
وأكد املصدر أن الدين اخلارجي ملصر 
“يعد مطمئنا وفــي احلدود اآلمنة 
دوليــا، وذلك مقارنة بــدول أخرى 
الناشئة يصل حجم  األسواق  في 
ديونهــا اخلارجيــة أضعاف حجم 

الدين اخلارجي ملصر”.
وأوضــح أن مصر ســددت ديونها 

واســتبدلتها  األجــل،  قصيــرة 
مبحفظة قروض طويلة األجل ميتد 
بعضها لـ40 عاما، لتصل نســبة 
الديــون طويلة األجل إلــى قرابة 
املستحقة  الديون  %90 من حجم 

على مصر.
وأضاف أن مصر اتفقت على قروض 
بقيمــة 13 مليار دوالر من صندوق 
النقــد الدولي والســوق الدولية، 
وهي قروض طويلة األجل حصلت 
منهــا حتى اآلن علــى 7.77 مليار 
دوالر، موزعــة بني 2.77 مليار مليار 
من صنــدوق النقد، في إطار إتفاق 
أداة التمويل الســريع، و5 مليارات 
دوالر قيمــة ســندات طرحتهــا 

الشهر املاضي.
وفي املقابل سددت مصر التزامات 
بلغت قيمتهــا 20 مليار دوالر في 
املاضية، وخمسة  الشهور األربعة 
مليارات دوالر ســيجري ســدادها 

بحلول حزيران املقبل.
وبحســب بيانات البنــك املركزي 
املصري، تبلــغ ديون مصر اخلارجية 
112.6 مليار دوالر بنهاية كانو االول 
املاضــي، منهــا 101.3 مليار دوالر 

ديونا طويلة األجل.
ووفقــا للمصــدر، فــإن حجــم 

االقتصــاد املصــري تضاعف منذ 
عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى 
أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا 
أن برنامج اإلصالح االقتصادي جنح 
في زيادة موارد الدولة في مختلف 
القطاعــات االقتصاديــة ســواء 
السياحة أو الصناعة والتصدير أو 

غيرها.
وفي ظل التداعيات التي يشهدها 
فيروس  أزمة  بسبب  حاليا  العالم 
كورونا يتطلــب األمر احلفاظ على 
التدفقات النقدية األجنبية بهدف 
احلفاظ على مكتســبات اإلصالح 

االقتصادي.
وتابــع املصدر أن إجــراءات الدولة 
خــالل األزمة احلالية اســتهدفت 
توجهني رئيســيني هما مستويات 
ومســتويات  االقتصاد  تشــغيل 
بجانب  واخلدمات  الســلع  أسعار 
توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع 
إلطــالق حزمة اإلنقــاذ والتي متت 

بنجاح محققة الهدفني معا.
ويرى املصدر، أن اســتخدام األدوات 
وثقة  املصــري،  لالقتصاد  املتاحة 
األســواق الدوليــة كمصدر كبير 
للتمويــل، يحقق هدف اســتقرار 
“وهو  واخلدمات،  الســلع  أســعار 

ما حتقق مع انخفاض مســتويات 
التضخــم إلى معــدالت 2 و4.7% 
فــي أيار املاضــي”. وأشــار إلى أن 
والنقديــة  املاليــة  السياســات 
ضمان  تهــدف  كانــت  األخيــرة 
تشــغيل االقتصاد، وتوافر السلع 
واخلدمــات مــن دون اضطراب، مع 
احلفــاظ على توازن السياســتني 

املالية والنقدية.
في الســياق، ألقى صندوق النقد 
الدولي طوق جناة إلى مصر، إذ قال 
إن مجلســه التنفيذي وافق على 
جديد  ائتمانــي  اســتعداد  اتفاق 
بقيمــة 5.2 مليــار دوالر مدته 12 
شــهرا يهدف إلى مساعدة البلد 
علــى التأقلم مــع تبعات جائحة 
فيروس كورونا وتعويض نقص في 

امليزانية وميزان املدفوعات.
وقال صنــدوق النقــد الدولي في 
أيضا  ”سيساعد  البرنامج  إن  بيان 
الســلطات علــى احلفــاظ على 
اإلجنــازات التي حققتها على مدار 
ودعم  املاضيــة  األربع  الســنوات 
اإلنفــاق الصحــي واالجتماعــي 
الضعيفــة  الفئــات  حلمايــة 
ودفــع مجموعة مــن اإلصالحات 

الهيكلية الهامة قدما“.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جرت تسوية أســعار النفط على 
انخفــاض على خلفيــة قفزة في 
عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
املتحدة  الواليــات  في  املســتجد 
زيادة  اخملاوف بشأن  وتنامي  والصني 
تزال  اإلنتــاج األميركي، بينمــا ال 
مخزونــات اخلــام عنــد مرتفعات 

قياسية.
وتراجعــت العقــود اآلجلــة خلام 
 41.02 إلــى  برنت عند التســوية 
دوالر للبرميــل، منخفضــة واحدا 
باملئة على أساس أسبوعي. ونزلت 
تكساس  غرب  خلام  اآلجلة  العقود 
 38.49 إلــى  األميركي  الوســيط 
دوالر للبرميــل، متكبدة خســارة 

أسبوعية 1.6 باملئة.
وفي التعامــالت بالواليات املتحدة، 
التي  املبكرة  املكاســب  تالشــت 
حتققت بدعم مــن بعض التفاؤل 
املرورية،  احلركــة  تنامــي  بشــأن 
وهو ما يعزز الطلــب على الوقود، 
وذلك بســبب مخاوف من أن زيادة 
واليات  في  بكوفيــد19-  اإلصابات 
أميركية استهالكها للبنزين كبير 
وزادت  الطلب.  تعافــي  يقوض  قد 
احلاالت بشكل حاد في كاليفورنيا 
وتكســاس وفلوريدا، وهي الواليات 
اكتظاظا  األكثر  الثالث  األميركية 

بالسكان.
وعدل حاكم والية تكساس جريج 
أبوت عن خطة استئناف األنشطة 

بالوالية، آمــرا بإغالق أغلب احلانات 
بســبب الزيادة في حاالت اإلصابة. 
وقد يعرقل ذلك الزيادة املطردة في 
إنتــاج التكرير، إذ تعمل شــركات 
 75 بنحو  حاليا  األميركية  التكرير 
باملئة من طاقتها بحســب بيانات 
رسمية. وقال آندرو ليبو رئيس ليبو 
األعمال  ”أرباب  أسوســيتس  أويل 
يؤجلــون عــودة موظفيهــم إلى 
املكاتــب من جديد وســيؤثر ذلك 
على عودة الطلب علــى البنزين“.

كمــا قــال أغلــب االقتصاديــني 
الذين اســتطلعت رويتــرز آراءهم 
إن التوقعــات االقتصادية العاملية 
ســاءت أو في أفضــل األحوال لم 
وإن  املاضي،  الشــهر  عن  تتحسن 

من املتوقــع أن يكون الركود احلالي 
أكثر عمق  من التوقعات السابقة.

وخلُص مســح شــمل املسؤولني 
التنفيذيني في أكبر منطقة إلنتاج 
املتحدة  الواليات  والغاز في  النفط 
االحتياطي  بنــك  أجــراه  والــذي 
االحتادي في داالس إلــى أن ما يزيد 
عن نصف املسؤولني الذين خفضوا 
يتوقعون اســتئناف بعض  اإلنتاج 

اإلنتاج بحلول نهاية متوز.
وبحســب بيانات مــن بيكر هيوز، 
قلصت شركات الطاقة األميركية 
النفط  حفــارات  عدد  والكنديــة 
والغاز الطبيعي العاملة ملســتوى 
منخفــض قياســي جديــد هذا 

األسبوع.

مصر تسدد أكثر من 20 مليار دوالر من ديونها الخارجية

41 دوالرًا لعقود برنت اآلجلة

فريقنا العلمي المصنع والمنتج للوسط الناقل
2والعازل لفيروس كورونا مستمر باالنتاج

محليات 2

 البصرة _ سعدي السند :

احملضر  العلمــي  الفريــق  اعلن 
واملنتج للوســط الناقل – العازل 
- لفيــروس كورونا فــي جامعة 
البصرة عن اســتمراره بتحضير 

وانتاج الوسط .
 جاء ذلك على لسان نائب رئيس 
البصرة  االزمة جلامعــة  خليــة 
البحثي  الفريق  باسم  واملتحدث 
املصنع واحملضر للوســط الناقل 
كلية  عميد  البصرة  جامعة  في 
حســن  فالح  الدكتور  الصيدلة 
الفريق  ان  قــال  والــذي  شــري 
للوسط  واملصنع  احملضر  العلمي 
بانتاجه  مســتمرا  مازال  الناقل 
وعدته الكاملــة لعزل الفايروس 
ومســتعدون لتجهيــز جميــع 

احملافظات.
قامت  املاضية  االيــام  في  ولكن 
بعض  بتجهيــز  الصحــة  وزارة 
املستشــفيات بكميــات وافية 
هذه  في  وفــرة  لديهم  وحاليــا 
، ولكن  بها  ويعملــون  الكميات 
في الوقت نفسه نحن مستمرون 
بالعمــل واالنتاج وهــذا اليوم مت 
كربالء  محافظــة  صحة  جتهيز 
املقدســة بـ 2000 وســط ناقل 
و2000 سواب طبي وكذلك وردتنا 
اتصاالت مــن صحة النجف وذي 
الوســط  من  قار طلبوا كميات 

الناقل.

اإلنتاج مستمر

املثنى  جتهيــز  مت  شــري  وتابــع 
كذلك بـ 500 وســط ناقل و500 
ومازلنا مستمرون   ، سواب طبي 
العوائق  مــن  بالرغم  بالعطــاء 
والظــروف ومنتجاتنــا موجودة 
سواء الوسط او املعقمات ولكن 
يعاني الفريق من صعوبة التنقل 
والوصول للجامعة في اخر االيام 
بســبب حظر التجوال الشامل 
لــذا نتمنى من اجلهــات املعنية 
الفريق  اعضاء  وصول  تســهيل 
العلمــي للمختبــرات النهــم 

يسهمون باحلد من ازمة الوباء . 
واوضــح ان مــا اثيــر عبر بعض 
بالتوقف  وســائل االعالم موخراً 
الناقل هو  الوســط  انتــاج  عن 

امر غير دقيــق وجامعتنا مازالت 
تولدت  وكلما  بالعطاء  مستمرة 
احلاجة نقــدم االنتاج وبالكميات 
التي تطلب من مديريات الصحة 

في محافظات العراق كافة.

انتاج اجلل املعقم ومحلول 
تعقيم األيدي

وبــن عميــد كليــة الصيدلة 
كمــا يعلم اجلميع ومــع بدايات 
تفشــي فيروس كورونــا ، بدأت 
جامعة البصــرة من خالل كلية 
بعض  بأنتــاج  فيها  الصيدلــة 
املواد التي حتتاجها دوائر الصحة 
واملستشــفيات واجملتمع بشكل 
 ، الكلية  تخصــص  وضمن  عام 
وكانــت البداية مــع انتاج اجلل 
املعقم ومحلــول تعقيم األيدي 
بعد أن أصبحت احلاجة ماســة 
لها ، ومع مــرور األيام األولى في 

انتشــار الفايــروس ، تواصلــت  
اجنــازات الكلية فــي انتاج مواد 
أخرى و مازالت ألغراض مواجهة 

هذا الوباء اخلطير .

هكذا تسابق أبطال جامعة 
البصرة خلدمة مجتمعهم

األولية  املــواد  شــحت  وعندما 
والكحوالت  املعقمات  وخصوصا 
بصورة عامة في األسواق احمللية 
كما هــو في األســواق العربية 
الطلب  تزايد  بســبب  والعاملية 
عليهــا مــع انتشــار جائحــة 
كورونــا مت تشــكيل فريق عمل 
والهندسة  الصيدلة  من كليتي 
بجامعــة البصــرة حيث قامت 
كلية الهندســة بتوفير 50 لترا 
وبالتعاون  األثيلــي  الكحول  من 
مع كليتنــا وبتوفير املواد األولية 
مــن مختبرات كليــة الصيدلة 

، وقــام الفريــق بتحضيــر مادة 
 60 جل تعقيم األيــدي وبكمية 
الدكتور ســعد  وبأشــراف  لترا 
البصرة  جامعة  رئيس  شــاهن 
رئيس خليــة األزمة في اجلامعة 
توزيعها على مستشــفيات  ومت 
احملافظــة وتشــكلت بعد ذلك 
خلية االزمة في اجلامعة وضمت 
املالكات  االختصاصات من  شتى 
للبحث في حتضير  التدريســية 
االوساط الناقلة لفيروس كورونا 
التحضيــر في  ومتــت عمليــة 
مختبرات كليتنا بعد ان مت توفير 
املواد االولية من كليتي الصيدلة 
والزراعة وقمنا بتحضير الوسط 
الناقل بعد ان مت تسجيله كبراءة 
والوسط  البصرة  اختراع جلامعة 
الناقل عبارة عن محلول متعادل 
الفايروس حيا  بقاء  يحافظ على 
حلن الكشف عنه باجلهاز اخملتص 
.واشــار الى ان كل هذا يتم بعد 

اخذ العينة مــن املريض وزرعها 
او حقنهــا داخل الوســط وقد 
اشــتغلت معنا للوسط الناقل 
وهي  كليــات جامعتنا  من  عدد 
والطب  والعلــوم  الزهــراء  طب 
التربية  وكلية  والزراعة  البيطري 
للعلوم الصرفة وبعد ان اصبحت 
احلاجة ماسة اكثر لهذا الوسط 
الناقــل وخصوصا في احملافظات 
مت فتح فروع جديــدة في كليات 
الطب وطــب الزهــراء والتربية 
للعلوم الصرفة والطب البيطري 

ومركز البحار في اجلامعة 
.

تزويد وزارة الصحة واحملافظات 
بأنتاجنا من األوساط الناقلة 

والسوابات

قمنا  األمــر  بداية  فــي  وأوضح 
بتحضير )50( من الوسط الناقل 
ومت ارساله الى مختبرات الصحة 

العامة فــي دائرة صحة البصرة 
واجري لــه الفحــص والتقييم 
انــه صالح  النتيجــه  وكانــت 
لالستعمال ومت اعتماده من قبل 
دائرة صحة البصرة التي اصدرت 
له كتاب اعتمادية مت بعدها انتاج 
املئات من  االوساط الناقلة كما 
الطبي  االســواب  قمنا مبعاملة 
أستر  بالبولي  القطن  واستبدال 
وتعقيمــه وبعــد أن مت تغطية 
البصرة باألوســاط  احتياجــات 
احملافظات  بتجهيز  قمنا  الناقلة 
منهــا مجانــا وتقريبــا جهزنا 
دوائر  وقد قامت  احملافظات  اغلب 
الصحة في احملافظات اجملهزة به 
بفحص الوسط الناقل واصدرت 
له اعتمادية ومت ارسال وجبة من 
هذه االوســاط الناقلة لفيروس 
كورونــا  الى وزارة الصحة مجانا 
وكذلــك الى دوائــر الصحة في 

عموم احملافظات تقريبا .

فريقنا العلمي المصنع والمنتج للوسط الناقل 
والعازل لفيروس كورونا مستمر باإلنتاج

عميد كلية الصيدلة في جامعة البصرة يتحدث للصباح الجديد :

طالب بتطبيق ُسلَّم رواتب اإلعانة االجتماعية

التعليم تعلن التقويم الجامعي للسنة الدراسية الحالية والعمل باآلليات اإللكترونية والمدمجة

قامت وزارة الصحة 
خالل االيام الماضية 

بتجهيز بعض 
المستشفيات بكميات 

وافية وحاليا لديهم 
وفرة في هذه 

الكميات ويعملون 
بها ، ولكن في الوقت 
نفسه نحن مستمرون 

بالعمل واالنتاج
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عميد كلية الصيدلة يتحدث ملراسل )الصباح اجلديد( في البصرة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للسكك 
احلديد العراقية عزمها أعادة تشــغيل معمل 
الشــاجلية  معامل  فــي  االوكســجن  انتاج 
بالتنســيق مع وزارة الصناعــة دعما للقطاع 
الصحي في مواجهة انتشــار فيروس كورونا. 
واوضح مدير عام الشــركة طالب احلســيني 
اســتنادا الى تأكيــدات وزير النقــل الكابنت 
ناصر حســن بندر الشــبلي بضرورة االسهام 
الوطنية واالنسانية الفاعلة للحد من انتشار 
فيروس كورونا عبر التنسيق املباشر مع وزارات 
ومؤسسات الدولة العراقية ذات الصلة للحد 
من تفشــي الفيروس وتزايد حــاالت االصابة 
وضعــت الشــركة امكانياتها تلبيــًة للنداء 
االنســاني في ظل الظروف الصحية الصعبة 
التي يعيشها البلد لتأهيل معمل االوكسجن 

في معامل الشاجلية .
وبــن احلســيني ان طاقــة انتــاج املعمــل 
التصميمية كانت )240( قنينة كل 24 ساعة 
بينما كان اخر طاقة لتشــغيل املعمل )100( 
قنينة كل 48 ســاعة ومتتلك الســكك )95( 
قنينــة بالوقت احلاضر ، مؤكــداً :انه مت توجيه 
دعوة رسمية الى املالكات الهندسية في وزارة 
والفحص  للتأهيل  العامة  )الشركة  الصناعة 
الهندســي( لغرض اعادة تشغيل معمل انتاج 
االوكســجن داخل معامل الشــاجلية النتاج 
االوكســجن لالســتعماالت الصحية بنقاوة 

  )0/09909)

بغداد _ الصباح الجديد :
دعــا مصــرف النهريــن االســالمي )مصرف 
وزارة  الداخلية وموظفي  حكومي( منتســبي 
الصحة املوطنة رواتبهم لديه  ملراجعة فروعه 
واملنافذ التي حددها لتســلم رواتبهم لشهر 

حزيران.
وقــال بيان لوحدة االعــالم واالتصال احلكومي 
إنه “مت رفــع رواتب العديد من منتســبي وزارة 
الداخليــة  وموظفي وزارة الصحــة املوطنة 
رواتبهــم لــدى املصرف لهذا الشــهر لغرض 
تســلم رواتبهــم عن طريــق )بطاقة مصرف 

النهرين املاستر كارد(”.
واضــاف البيان أن “املصرف مســتمر في تزويد 
فروعــه واملنافــذ التي حددها فــي احملافظات 
باملبالغ الالزمــة إلجناز عملية صــرف الرواتب 
وتوزيعهــا علــى منتســبي وزارة الداخليــة 

وموظفي وزارة الصحة . 

بغداد _ الصباح الجديد :
تـــرأس وزيــر العمــل والشــؤون 
الركابي  عادل  الدكتور  االجتماعية 
اجتماعــاً لهيئة رعايــة الطفولة 
بحضــور عضو مفوضيــة حقوق 
زيدان خلف واعضائها من  االنسان 
ممثلي الــوزارات املعنية وجرت خالل 
االجتماع مناقشة اولويات الوزارات 
تنفيذية لسياسة  في وضع خطة 

حماية الطفل للعامن املقبلن .
واكد الوزير على اهمية تفعيل عمل 
الهيئة في املرحلة املقبلة وخاصة 
بعد رصد العديد مــن االنتهاكات  
خالل املدد السابقة بسبب الظروف 

التي حتيــط بالبلد.ووضع املعاجلات 
لها. ودعا الركابــي اعضاء الهيئة 
الى  بالطفولة  املعنية  الوزارات  من 
اإلسهام احلقيقي بشكل اوسع من 
اجل بناء نظام رصن للطفولة في 
اجملاالت  وحمايتها في شتى  العراق 

املعنية. 
كمــا اكد علــى اهمية تأســيس 
الطفولة  عن  كاملة  بيانات  قاعدة 
بالتعاون مع الوزارات ومؤسســات 
سياســة  لرســم  االخرى  الدولة 
واضحــة وبناء مشــاريع حقيقية 
فيما وجه بتشــكيل جلــان فرعية 
للهيئــة فــي بغــداد واحملافظات 

بشــؤون  اخلبراء  من  واالســتفادة 
الطفولة لوضع برامج فاعلة تخص 
الطفل.  ووجه الوزير بتشكيل جلنة 
مركزية برئاسة وزارة العدل واعضاء 
كل مــن وزارتي اخلارجية والداخلية 
مبناقشــة حتديد السلطة املركزية 
باجلوانب  املتعلقة  االتفاقية  بشأن 
املدنية لالختطاف الدولي لالطفال 
التي يُعد العراق أحد أطرافها.  هذا 
واســتمع الوزير لبعض املقترحات 
التي حتقق اهداف الهيئة، إذ طالب 
االعضــاء املمثلــون عن الــوزارات 
املعنية بتخصيص موزانة لتفعيل 
املطالبة  عــن  نشــاطاتها، فضال 

باقرار قانون الطفل.
علــى صعيد اخــر طالـــَب الوزير 
بالتطبيــق الكامل لســلم رواتب 
اعانة احلماية االجتماعية لتحسن 
للشــرائح  املعيشــي  الوضــع 

املستفيدة منها. 
واكد الوزير خالل ترؤســه اجتماعا 
االجتماعيــة  احلمايــة  لهيئــة 
نائب رئيس الهيئة حسن  بحضور 
علــي واملديريــن العامــن فيهــا 
ضــرورة العمل النصــاف الطبقة 
الفقيــرة من مســتفيدي احلماية 
االجتماعية وبقية الشرائح االخرى 
التــي تعنى بهــا الــوزارة وحتقيق 

العدالة االجتماعية.  وشــدد على 
اهمية حتســن الوضع املعيشــي 
بعــد  وخاصــة  للمســتفيدين 
سقف  برفع  املســتمرة  املطالبات 
االدنى  للحد  االجتماعيــة  اإلعانة 
وذلــك من خــالل تطبيق ســلم 
قانون  وفــق  االعانة على  ســقف 
احلماية االجتماعية رقم 11 لسنة 
2014 ، مؤكــدا ان رواتــب احلماية 
االجتماعيــة مؤمنة لهــذا العام. 
كما جرت خالل االجتماع مناقشة 
اخلطــوات العمليــة جلعــل راتب 
احلماية االجتماعية شهريا بدال من 

شهرين، 

بغداد _ الصباح اجلديد :
اختتــم وزراء التعليــم جملموعــة 
االستثنائي  اجتماعهم  العشرين 
دعم  على  بالتأكيــد  االفتراضــي 
الرقميــة  احللــول  اســتمرارية 
التعلم  وتعزيــز مجاالت  للتعليم 
عن بعد والتعلم اإللكتروني ضمن 

سياقات الدول اخملتلفة.

وتضمــن البيــان اخلتامــي إلتزام 
اجملموعة باالستمرار في بذل اجلهود 
لدعم استمرارية التعليم ومرونته 
خالل األزمات مشــيرين في الوقت 
نفسه الى أوجه التقدم والتطورات 
في  اجلائحــة  عــن  نتجت  التــي 
مجاالت التعلــم عن بعد والتعلم 
اإللكترونــي وغيرهــا مــن احللول 

الرقمية للتعليم ضمن ســياقات 
الدول اخملتلفة.

تعزيز  أهميــة  البيــان على  وأكد 
مناهج التعليــم املدمجة وغيرها 
من العناصر التي تتضمن ترسيخ 
العديد من العوامل مثل استدامة 
املهارات  وتطوير  التحتيــة  البنية 

ومعاجلة الفجوات الرقمية.

جدير بالذكر أن منظمة اليونسكو 
باولو  العــراق  فــي  ممثلها  وعبــر 
بإجــراءات  فونتانــي قد أشــادت 
التعليم اإللكتروني لدى اجلامعات 
العراقيــة وســرعة االســتجابة 
العالي  التعليم  وزارة  من  العاجلة 
للمتطلبــات الدراســية في ظل 

ظروف األزمة الصحية العاملية.

على صعيــد متصل تعلــن وزارة 
التعليــم والبحث العلمي التقومي 
الدراســية  للســنة  اجلامعــي 
2021/2020 واســتمرار التعليــم 
التخصصــات  فــي  اإللكترونــي 
اإلنسانية والعمل بالتعليم املدمج 
املتطلبات  ذات  التخصصــات  في 

التطبيقية.

بغداد _ الصباح الجديد :
اصــدرت وزارة الزراعة عدة تعليمات 
حددت من خاللها املنتجات النباتية 
االســتيراد  املمنوعة من  واحليوانية 
بضمنها مستلزمات االنتاج النباتي 
واحليوانــي ، فضال عــن منع حركة 
اقليم  احملاصيل االســتراتيجية من 
كردســتان الى بقية احملافظات وألي 

سبب كان.
وقد شــملت القائمــة االولى منع 
) اخليــار ، الذرة الصفــراء ،الباذجنان 
 ، اجلــزر   ، القرنابيــط   ، اللهانــة   ،
النبــق ، البطاطــا ، اخلــس ،الثوم ، 

الشجر،الفلفل ،التمور، بيض املائدة 
، الدجاج احلي ، الدجاج اجملزور الكامل 
، الطماطة ، الشــاغم ، الشوندر ، 
اجملمدة  البحرية  االسماك   ، العسل 
، دبــس التمــر ، الرقــي ، البطيخ ، 

الباقالء اخلضراء(.
فيما شملت قائمة منع مستلزمات 
االنتاج احليواني كل من )االســماك 
املبــردة واجملمــدة – النهرية فقط ، 
اللحــوم الكندية ، اســماك الزينة 
، احليوانــات املفترســة ، الصقور – 
الطيور اجلارحــة ، احلنطة العلفية 
، الشــعير العلفي ، الذرة العلفية 

، البروتــن احليواني ، بيــض املائدة ، 
الدجاج اجملمد الكامل ، حلوم اخلنزير 
، احليوانــات احلية مثل عجول الذبح 
او ابقــار اباكيــر ، الدواجن والطيور 
الطيور  بانفالونزا  الدول املصابة  من 
، احليوانــات املشــمولة باتفاقيــة 
سايتس ، االعالف اخلضراء مثل اجلت 

والبرسيم وغيرها ، التنب(
كما حددت الوزارة مواد ومستلزمات 
االنتــاج النباتــي املمنوعــة مــن 
االســتيراد ) نبات القطــن بجميع 
اجــزاءه ، فســائل النخيــل وكافة 
اجــزاء النخلــة ومنتجاتها ، نخيل 

الواشــنطونيا واجــزاءه ومنتجاته 
، نبات احلنــة واجــزاءه ، نبات اجلت 
بكافة اجزاءه ، العنب بكافة اجزاءه 
وثمــاره ، ثمــار وشــتالت املانكو – 
،نبات  والقشــدة  واجلوافة  العنبة- 
واليافه وثماره  الهند واجــزاءه  جوز 
القشــرة  أي  القلف  علــى  احلاوية 
اخلارجية ، شــتالت الزيتون واي جزء 
منها ، عســل النحل مــع االقراص 
النحل  وملكات  وطرود  الشــمعية 
، مــواد نباتيــة كالقــش واحللفاء 
املغلفة لالرساليات املستوردة سواء 
كانت زراعيــة او غير زراعية ، قصب 

–العدار  الســترايكا  نبات   ، السكر 
وبــذوره ، الكائنات احلشــرية احلية 
الطفيليات  عدا  اطوارها  جميع  في 
والبكتريا  –الفطريات  واملفترســات 
الضارة بالنباتــات ، التربة الصاحلة 
للزراعة وكذلــك احملتوية على مواد 
عضوية ، نباتات الهايبكس بانواعها 
، نباتــات وردة اخلتمــة –اخلطمــة، 
شــتالت وبذور وبراعــم واوراق نبات 
 ، والداتــورة  والقــات  اخلشــخاش 
واوراق  وبراعم  وبذور  وثمار  شــتالت 
عشب النيل ،التبغ املعسل ، التبوغ 
الشرقية غير املعبئة –الفل ، التفاح 

احلمضيات  اصنــاف  جميع  االيراني 
واغصانها عدا الثمار ،السكائر التي 
الحتمل حتذير باللغة العربية ، االثاث 

املستخدم ، نترات املونيوم .
دخول  منــع  على  الوزارة  وشــددت 
مــث  االســتراتيجية  احملاصيــل 
الصفراء  والذرة  والشــعير  احلنطة 
الى  اقليم كردســتان  العلفية من 
باقــي احملافظــات والي غــرض كان 
ومنع حركــة نقل احملاصيل الزراعية 
املذكورة بــن احملافظات االخرى والي 
ســبب كان ومنع دخــول احملاصيل 
القطاع  حلساب  املستوردة  املذكورة 

اخلــاص خــالل فتــرات التســويق 
اســتثناء حموالت  مع  املوســمية 
محصولي احلنطة والشعير حلساب 
تشكيالت الوزارة واستثناء حموالت 
احملاصيل الزراعية املستوردة حلساب 

القطاع اخلاص
واوضحــت الوزارة بانه مت الســماح 
بنقل اعالف الدواجن املنتجة محليا 
حصــرا بــن كافة احملافظــات عدا 
كردستان على ان تكون احلمولة على 
شــكل عليقة،وان تكــون حموالت 
االعــالف معــززة بكتب وحســب 

التعليمات النافذة.

النقل تعتزم إعادة تشغيل 
معمل إنتاج األوكسجين في 

معامل الشالجية

النهرين االسالمي يدعو 
منتسبي الداخلية والصحة 
تسلم رواتبهم لشهر حزيران

وزير العمل يؤكد على بناء نظام رصين لحماية األسرة والطفولة

وزراء مجموعة العشرين يؤكدون دعم الحلول الرقمية للتعليم
 لتخفيف آثار الجائحة العالمية

الزراعة تحدد خارطة طريق لرفع نسب منتجاتها المحلية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــدت وزارة الصحــة والبيئــة، أن 
العــراق مازال فــي املوجــة األولى 
لفيــروس كورونا، فيمــا حذرت من 
الثانية للوباء في حال  دخول املوجة 

استمرار املواطنني بعدم االلتزام.
وقال وكيل الوزارة حازم اجلميلي في 
تصريح ل وكالة األنبــاء العراقية إن 
"العراق مازال ضمــن املوجة األولى 
ل فيروس كورونــا، بالرغم من أغلب 
دول العالم دخل هذه املوجة، إال أنه 
اتخاذها  مت  التي  االحتياطات  بسبب 

من قبل اجلهات الصحية واحلكومية 
تأخرت املوجة في العراق". 

"فيــروس كورونا متغير  أن  وأضاف، 
وليس فيــه ثوابت، حيــث ما زالت 
هناك بعض القضايا عنه مخفية"، 
الــى ان "حتذيــر منظمة  مشــيرا 
الصحــة العاملية مــن الدخول إلى 
املوجة الثانية مســتند على أسس 

علمية ودراسات". 
التراخي في  وحذر اجلميلــي "مــن 
اإلجــراءات األمنية ألنهــا قد تدخل 
البالد إلى موجة ثانية من الفيروس".

الصحة تحذر من الموجة الثانية لكورونا 
واصوات النشاز العشائرية والدينية

بغداد ـ الصباح الجديد:
جميع  الكهرباء  وزارة  اكملــت 
خطوط وشبكات النقل اخلاصة 
بالربط مع دول اخلليج، مؤكدة أن 
ما تبقى بات متعلقا مبسؤولية 

هيئة الرصد اخلليجي.  
الوزارة  باســم  املتحــدث  وقال 
أحمــد موســى العبــادي في 
تصريح رسمي، إن "العراق أكمل 
الناقلة، وكذلك  جميع اخلطوط 
مت إكمال شبكات النقل اخلاصة 
بالربط اخلليجــي"، الفتا إلى أن 
الرصد  بهيئة  اآلن  يتعلق  "األمر 
اخلليجي، وأن هنــاك جملة من 

إجنازها  مت  واحملطــات  اخلطــوط 
ولم يبــق إاّل الربط مــع الدول 

اخلليجية.  
وأوضــح العبــادي، أن "توقيــع 
العراق مع هيئة الربط اخلليجي 
ينــص على ربط شــبكات نقل 
األراضي  الطاقــة مــن خــالل 
عبــر  والســعودية  الكويتيــة 
خصوصا  اجلنوبيــة،  احملافظات 
محافظة البصرة، لكن تداعيات 
الوضع الصحي واالقتصادي أخر 
العمــل"، مبينــا أن "االتفاقية 
تنــص علــى أن يكــون الربط 
الكهربائي مع جميع دول اخلليج.

بغداد - الصباح الجديد :
حملــت النائبــة املســتقلة عن 
محافظة بابــل مها اجلنابي امس 
ارتفاع  مسؤولية  احلكومة  األحد، 
االصابات بفيروس كورونا في البالد 
خصوصا،  بابل  ومحافظة  عموما 
“املتخبطة”  قراراتهــا  ان  معتبرة 

فاقمت األزمة.
وقالــت اجلنابــي فــي تصريــح 
اجلديد،  الصبــاح  اطلعــت عليه 
إن “مستشــفى اإلسكندرية في 
بابــل يعانــي من نقص ابســط 
أن  مبينة  الطبية”،  املســتلزمات 

قبل  واضحا من  تقصيــرا  “هناك 
وزارة الصحــة في زيــارة ومراقبة 

عمل املستشفيات الوبائية”.
تتحمل  “احلكومــة  أن  وأضافــت 
القــرارات  بتخبــط  املســؤولية 
الصحية التي فاقمت ازمة ارتفاع 
االصابات بفيروس كورونا”، مؤكدة 
ان “وزير الصحة حســن التميمي 
ليس مبستوى الطموح لغاية االن”.
أن “مجلس  إلى  اجلنابي  وأشــارت 
النواب ســيعمل على تشخيص 
الذين  الــوزراء  من  اجليدين  الوزراء 

هم ليس مبستوى الطموح”.

الكهرباء تكمل جميع خطوط وشبكات 
النقل الخاصة بالربط مع دول الخليج

النائب مها الجنابي تحمل الحكومة 
تفاقم ازمة كورونا: وزير الصحة ليس 

بمستوى الطموح

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف مديــر عام الشــركة 
واملعلوماتية  لالتصاالت  العامة 
باســم  االتصــاالت  وزارة  فــي 
االســدي، امس االحد، عن تكبد 
العراق خسائر كبيرة تقدر بثالثة 
مليارات دينار شهريا جراء تهريب 
محافظة  في  االنترنت  ســعات 
نينوى عن طريق اقليم كردستان.
وقال االســدي في تصريح له ان 
“الوزارة ستوقف اخلسائر املترتبة 
االنترنيت في  عن تهريب سعات 
محافظة نينوى عن طريق اقليم 
كردســتان”، منوها بأن “اخلسائر 
املترتبة علــى التهريب قدرت بـ 
3 مليــارات دينار شــهريا ضمن 
محافظــة نينوى فقــط، بينما 
الوزارة بتقدير اخلسائر  تســتمر 
طريق  عــن  الســعات  لتهريب 

مواقع في محافظات أخرى”.
احلملــة  “نتائــج  أن  وأضــاف، 
ســتتضح قريبا من خالل جودة 
اخلدمــات املقدمــة للمواطنني، 
الوزارة تســتبدل  ان  خصوصــا 
ابــراج التهريب غيــر النظامية 
بابراج نظاميــة مرخصة تعمل 

الوزارة  وشروط  ضوابط  بحسب 
ادخال  عن  فضــال  الصدد،  بهذا 
ســعات تعويضيــة للمواطنني 
بعد توقف اخلدمــة عن املناطق 
التي انتشرت فيها الفرق الكمال 
مراحل الصدمة االولى والثانية”، 
احملافظــات  “بعــض  أن  مبينــا 
بــدأت باحلملــة وال ميكن ذكرها 
السباب امنية تتعلق بالعمليات 
التفتيشية التي تقوم بها الفرق 
ذات  االمنية  واجلهــات  الفنيــة 
العالقة وستشهد قريبا انطالق 

مراحل الصدمة التكميلية.
وافــاد بــأن احلملــة ســتعمل 
مســتقبال على ايقــاف تهريب 
االنترنيــت الــى خــارج البــالد 
بشــكل غير قانونــي، وبالتالي 
ســيؤدي ذلك الى توفيره داخليا 
بشكل قانوني وتنظيم السعات 
الداخلــة الى العراق وباســعار 
تنافســية منخفضــة وبجودة 
مراقبة  الــوزارة  وبامكان  عالية 
اجلودة لكل شــركة تعمل على 
توفرها  التي  الســعات  تسويق 
الوزارة لتلك الشركات من خالل 

البنى التحتية التابعة لها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن النائب املســتقل في البرملان 
السوداني،  شياع  محمد  العراقي، 
أن رواتب املوظفني مؤّمنة لألشهر 
الســتة املقبلة، بعــد تطمينات 

حكومية مشابهة بشأن الرواتب.
"مشــاكلنا  إن  الســوداني  وقال 
املاليــة تتمثل بتعدد احلســابات، 
فمثالً قبل فترة من اآلن وجد مليار 
دوالر في حساب شركة سومو ومت 

إنفاق هذا املبلغ لدفع الرواتب".
واول أمس الســبت، وجــه رئيس 
مصطفــى  العراقــي،  الــوزراء 
الكاظمــي، وزارة املالية بســرعة 
املوظفــني وعدم  رواتــب  إطــالق 

تأخيرها.
وأشار السوداني إلى وجود "حساب 
مــدور للــوزارات التي لــم تنفق 
االستثمارية  وخططها  موازناتها 
ومشــاريعها وهذه كلها مسيطر 
أنه عنــد جمع  عليهــا". وتابــع 
لدينا  "يتوفر  كل هذه احلســابات 
أكثر من هذا املبلــغ، لهذا أقول ال 
توجد مشــكلة في مسألة رواتب 
املوظفني خالل هذه الستة أشهر 
وستكون مؤمنة مع احلصول على 

القرض".  
وأقــر مجلــس النــواب العراقي، 
يتيح  قانونــاً  املاضــي،  األربعــاء 
للحكومة اقتــراض نحو 18 مليار 
دوالر مــن الداخل واخلارج، لســد 

العجز املالي في البالد.
وحــدد القانــون ســقفا أعلــى 
لالقتــراض بـ5 مليــارات دوالر من 
اخلــارج، و15 تريليون دينار )نحو 13 

مليار دوالر( من الداخل.
وشــدد الكاظمي في اجتماع مع 
املالية، علي عبداألمير عالوي،  وزير 
أمــس على إطــالق الرواتــب دون 
تأخيــر، وأن تعمل الــوزارة بكامل 

قدراتها على وضع احللول التي جرى 
بحثها موضــع التنفيذ، مؤكداً أن 
اجلهاز احلكومي ماض في تعظيم 
وإيجاد  النفطيــة  غيــر  اإليرادات 

الغطاء املالي لرواتب املوظفني.
ولفت إلى أن "األزمة املالية احلالية 
التحدي  ملواجهة  فرصة  تشــّكل 
بتنفيذ اإلصالح املالي واإلداري، وأن 

احلكومــة قد عقــدت العزم على 
أن متضي فــي هذا اإلصــالح الى 
التنمية  على  إيجابــاً  ينعكس  أن 
االقتصاديــة، وتوفير الرفاه واإلدارة 

الرشيدة لعموم العراقيني".
وتكافــح احلكومــة لتأمني رواتب 
التشــغيلية  والنفقات  املوظفني 
النفط  أسعار  تراجع  جراء  األخرى، 

بفعل جائحة كورونا، التي شــلت 
قطاعــات واســعة مــن اقتصاد 

العالم.
بيع  إيرادات  علــى  العراق  ويعتمد 
النفــط لتمويل 95 فــي املئة من 
نفقات الدولة، لكن البالد خسرت 
نحو 11 مليار دوالر منذ بداية العام 
اجلاري، جراء تراجع أســعار النفط، 

وفقا لبيانات وزارة النفط العراقية. 
حــذر عضو  متصل  وفي ســياق 
مجلــس النواب عن بغــداد آراس 
حبيب كرمي امس األحد، من الذهاب 
إلى اخطــر اخليارات صعوبة اذا لم 
تكن هناك وقفة جادة ومســؤولة 

من اجلميع.
وقــال حبيب فــي بيــان تلقت " 

الصبــاح اجلديد " نســخة منه: 
"اذا كان الهــدف من إقــرار قانون 
االقتــراض الداخلي واخلارجي عبور 
أزمــة الرواتب لعدة شــهور، فإنه 
بــدون وقفة جادة ومســؤولة من 
أصحاب احلل والعقد وصناع القرار 
الدولة واجملتمــع فإننا ذاهبون  في 

إلى اخطر اخليارات صعوبة".

السوداني: رواتب الموظفين مؤمنة لألشهر الستة 
المقبلة والحكومة تعتزم المضي في االصالح

جلسة سابقة جمللس الوزراء

رئيس الوزراء وجه المالية بإطالقها دون تأخير.. ونائب يحذر من خيارات خطرة

3 مليارات دينار تخسرها البالد تقريـر
شهريا بسبب تهريب االنترنت 
واالتصاالت تعد بانهائه قريبا



محليات 2

 البصرة _ سعدي السند :

احملضر  العلمــي  الفريــق  اعلن 
واملنتج للوســط الناقل – العازل 
- لفيــروس كورونا فــي جامعة 
البصرة عن اســتمراره بتحضير 

وانتاج الوسط .
 جاء ذلك على لسان نائب رئيس 
البصرة  االزمة جلامعــة  خليــة 
البحثي  الفريق  باسم  واملتحدث 
املصنع واحملضر للوســط الناقل 
كلية  عميد  البصرة  جامعة  في 
حســن  فالح  الدكتور  الصيدلة 
الفريق  ان  قــال  والــذي  شــري 
للوسط  واملصنع  احملضر  العلمي 
بانتاجه  مســتمرا  مازال  الناقل 
وعدته الكاملــة لعزل الفايروس 
ومســتعدون لتجهيــز جميــع 

احملافظات.
قامت  املاضية  االيــام  في  ولكن 
بعض  بتجهيــز  الصحــة  وزارة 
املستشــفيات بكميــات وافية 
هذه  في  وفــرة  لديهم  وحاليــا 
، ولكن  بها  ويعملــون  الكميات 
في الوقت نفسه نحن مستمرون 
بالعمــل واالنتاج وهــذا اليوم مت 
كربالء  محافظــة  صحة  جتهيز 
املقدســة بـ 2000 وســط ناقل 
و2000 سواب طبي وكذلك وردتنا 
اتصاالت مــن صحة النجف وذي 
الوســط  من  قار طلبوا كميات 

الناقل.

اإلنتاج مستمر

املثنى  جتهيــز  مت  شــري  وتابــع 
كذلك بـ 500 وســط ناقل و500 
ومازلنا مستمرون   ، سواب طبي 
العوائق  مــن  بالرغم  بالعطــاء 
والظــروف ومنتجاتنــا موجودة 
سواء الوسط او املعقمات ولكن 
يعاني الفريق من صعوبة التنقل 
والوصول للجامعة في اخر االيام 
بســبب حظر التجوال الشامل 
لــذا نتمنى من اجلهــات املعنية 
الفريق  اعضاء  وصول  تســهيل 
العلمــي للمختبــرات النهــم 

يسهمون باحلد من ازمة الوباء . 
واوضــح ان مــا اثيــر عبر بعض 
بالتوقف  وســائل االعالم موخراً 
الناقل هو  الوســط  انتــاج  عن 

امر غير دقيــق وجامعتنا مازالت 
تولدت  وكلما  بالعطاء  مستمرة 
احلاجة نقــدم االنتاج وبالكميات 
التي تطلب من مديريات الصحة 

في محافظات العراق كافة.

انتاج اجلل املعقم ومحلول 
تعقيم األيدي

وبــن عميــد كليــة الصيدلة 
كمــا يعلم اجلميع ومــع بدايات 
تفشــي فيروس كورونــا ، بدأت 
جامعة البصــرة من خالل كلية 
بعض  بأنتــاج  فيها  الصيدلــة 
املواد التي حتتاجها دوائر الصحة 
واملستشــفيات واجملتمع بشكل 
 ، الكلية  تخصــص  وضمن  عام 
وكانــت البداية مــع انتاج اجلل 
املعقم ومحلــول تعقيم األيدي 
بعد أن أصبحت احلاجة ماســة 
لها ، ومع مــرور األيام األولى في 

انتشــار الفايــروس ، تواصلــت  
اجنــازات الكلية فــي انتاج مواد 
أخرى و مازالت ألغراض مواجهة 

هذا الوباء اخلطير .

هكذا تسابق أبطال جامعة 
البصرة خلدمة مجتمعهم

األولية  املــواد  شــحت  وعندما 
والكحوالت  املعقمات  وخصوصا 
بصورة عامة في األسواق احمللية 
كما هــو في األســواق العربية 
الطلب  تزايد  بســبب  والعاملية 
عليهــا مــع انتشــار جائحــة 
كورونــا مت تشــكيل فريق عمل 
والهندسة  الصيدلة  من كليتي 
بجامعــة البصــرة حيث قامت 
كلية الهندســة بتوفير 50 لترا 
وبالتعاون  األثيلــي  الكحول  من 
مع كليتنــا وبتوفير املواد األولية 
مــن مختبرات كليــة الصيدلة 

، وقــام الفريــق بتحضيــر مادة 
 60 جل تعقيم األيــدي وبكمية 
الدكتور ســعد  وبأشــراف  لترا 
البصرة  جامعة  رئيس  شــاهن 
رئيس خليــة األزمة في اجلامعة 
توزيعها على مستشــفيات  ومت 
احملافظــة وتشــكلت بعد ذلك 
خلية االزمة في اجلامعة وضمت 
املالكات  االختصاصات من  شتى 
للبحث في حتضير  التدريســية 
االوساط الناقلة لفيروس كورونا 
التحضيــر في  ومتــت عمليــة 
مختبرات كليتنا بعد ان مت توفير 
املواد االولية من كليتي الصيدلة 
والزراعة وقمنا بتحضير الوسط 
الناقل بعد ان مت تسجيله كبراءة 
والوسط  البصرة  اختراع جلامعة 
الناقل عبارة عن محلول متعادل 
الفايروس حيا  بقاء  يحافظ على 
حلن الكشف عنه باجلهاز اخملتص 
.واشــار الى ان كل هذا يتم بعد 

اخذ العينة مــن املريض وزرعها 
او حقنهــا داخل الوســط وقد 
اشــتغلت معنا للوسط الناقل 
وهي  كليــات جامعتنا  من  عدد 
والطب  والعلــوم  الزهــراء  طب 
التربية  وكلية  والزراعة  البيطري 
للعلوم الصرفة وبعد ان اصبحت 
احلاجة ماسة اكثر لهذا الوسط 
الناقــل وخصوصا في احملافظات 
مت فتح فروع جديــدة في كليات 
الطب وطــب الزهــراء والتربية 
للعلوم الصرفة والطب البيطري 

ومركز البحار في اجلامعة 
.

تزويد وزارة الصحة واحملافظات 
بأنتاجنا من األوساط الناقلة 

والسوابات

قمنا  األمــر  بداية  فــي  وأوضح 
بتحضير )50( من الوسط الناقل 
ومت ارساله الى مختبرات الصحة 

العامة فــي دائرة صحة البصرة 
واجري لــه الفحــص والتقييم 
انــه صالح  النتيجــه  وكانــت 
لالستعمال ومت اعتماده من قبل 
دائرة صحة البصرة التي اصدرت 
له كتاب اعتمادية مت بعدها انتاج 
املئات من  االوساط الناقلة كما 
الطبي  االســواب  قمنا مبعاملة 
أستر  بالبولي  القطن  واستبدال 
وتعقيمــه وبعــد أن مت تغطية 
البصرة باألوســاط  احتياجــات 
احملافظات  بتجهيز  قمنا  الناقلة 
منهــا مجانــا وتقريبــا جهزنا 
دوائر  وقد قامت  احملافظات  اغلب 
الصحة في احملافظات اجملهزة به 
بفحص الوسط الناقل واصدرت 
له اعتمادية ومت ارسال وجبة من 
هذه االوســاط الناقلة لفيروس 
كورونــا  الى وزارة الصحة مجانا 
وكذلــك الى دوائــر الصحة في 

عموم احملافظات تقريبا .

فريقنا العلمي المصنع والمنتج للوسط الناقل 
والعازل لفيروس كورونا مستمر باإلنتاج

عميد كلية الصيدلة في جامعة البصرة يتحدث للصباح الجديد :

طالب بتطبيق ُسلَّم رواتب اإلعانة االجتماعية

التعليم تعلن التقويم الجامعي للسنة الدراسية الحالية والعمل باآلليات اإللكترونية والمدمجة

قامت وزارة الصحة 
خالل االيام الماضية 

بتجهيز بعض 
المستشفيات بكميات 

وافية وحاليا لديهم 
وفرة في هذه 

الكميات ويعملون 
بها ، ولكن في الوقت 
نفسه نحن مستمرون 

بالعمل واالنتاج

االثنن 29 حزيران 2020 العدد )4442(
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عميد كلية الصيدلة يتحدث ملراسل )الصباح اجلديد( في البصرة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للسكك 
احلديد العراقية عزمها أعادة تشــغيل معمل 
الشــاجلية  معامل  فــي  االوكســجن  انتاج 
بالتنســيق مع وزارة الصناعــة دعما للقطاع 
الصحي في مواجهة انتشــار فيروس كورونا. 
واوضح مدير عام الشــركة طالب احلســيني 
اســتنادا الى تأكيــدات وزير النقــل الكابنت 
ناصر حســن بندر الشــبلي بضرورة االسهام 
الوطنية واالنسانية الفاعلة للحد من انتشار 
فيروس كورونا عبر التنسيق املباشر مع وزارات 
ومؤسسات الدولة العراقية ذات الصلة للحد 
من تفشــي الفيروس وتزايد حــاالت االصابة 
وضعــت الشــركة امكانياتها تلبيــًة للنداء 
االنســاني في ظل الظروف الصحية الصعبة 
التي يعيشها البلد لتأهيل معمل االوكسجن 

في معامل الشاجلية .
وبــن احلســيني ان طاقــة انتــاج املعمــل 
التصميمية كانت )240( قنينة كل 24 ساعة 
بينما كان اخر طاقة لتشــغيل املعمل )100( 
قنينة كل 48 ســاعة ومتتلك الســكك )95( 
قنينــة بالوقت احلاضر ، مؤكــداً :انه مت توجيه 
دعوة رسمية الى املالكات الهندسية في وزارة 
والفحص  للتأهيل  العامة  )الشركة  الصناعة 
الهندســي( لغرض اعادة تشغيل معمل انتاج 
االوكســجن داخل معامل الشــاجلية النتاج 
االوكســجن لالســتعماالت الصحية بنقاوة 

  )0/09909)

بغداد _ الصباح الجديد :
دعــا مصــرف النهريــن االســالمي )مصرف 
وزارة  الداخلية وموظفي  حكومي( منتســبي 
الصحة املوطنة رواتبهم لديه  ملراجعة فروعه 
واملنافذ التي حددها لتســلم رواتبهم لشهر 

حزيران.
وقــال بيان لوحدة االعــالم واالتصال احلكومي 
إنه “مت رفــع رواتب العديد من منتســبي وزارة 
الداخليــة  وموظفي وزارة الصحــة املوطنة 
رواتبهــم لــدى املصرف لهذا الشــهر لغرض 
تســلم رواتبهــم عن طريــق )بطاقة مصرف 

النهرين املاستر كارد(”.
واضــاف البيان أن “املصرف مســتمر في تزويد 
فروعــه واملنافــذ التي حددها فــي احملافظات 
باملبالغ الالزمــة إلجناز عملية صــرف الرواتب 
وتوزيعهــا علــى منتســبي وزارة الداخليــة 

وموظفي وزارة الصحة . 

بغداد _ الصباح الجديد :
تـــرأس وزيــر العمــل والشــؤون 
الركابي  عادل  الدكتور  االجتماعية 
اجتماعــاً لهيئة رعايــة الطفولة 
بحضــور عضو مفوضيــة حقوق 
زيدان خلف واعضائها من  االنسان 
ممثلي الــوزارات املعنية وجرت خالل 
االجتماع مناقشة اولويات الوزارات 
تنفيذية لسياسة  في وضع خطة 

حماية الطفل للعامن املقبلن .
واكد الوزير على اهمية تفعيل عمل 
الهيئة في املرحلة املقبلة وخاصة 
بعد رصد العديد مــن االنتهاكات  
خالل املدد السابقة بسبب الظروف 

التي حتيــط بالبلد.ووضع املعاجلات 
لها. ودعا الركابــي اعضاء الهيئة 
الى  بالطفولة  املعنية  الوزارات  من 
اإلسهام احلقيقي بشكل اوسع من 
اجل بناء نظام رصن للطفولة في 
اجملاالت  وحمايتها في شتى  العراق 

املعنية. 
كمــا اكد علــى اهمية تأســيس 
الطفولة  عن  كاملة  بيانات  قاعدة 
بالتعاون مع الوزارات ومؤسســات 
سياســة  لرســم  االخرى  الدولة 
واضحــة وبناء مشــاريع حقيقية 
فيما وجه بتشــكيل جلــان فرعية 
للهيئــة فــي بغــداد واحملافظات 

بشــؤون  اخلبراء  من  واالســتفادة 
الطفولة لوضع برامج فاعلة تخص 
الطفل.  ووجه الوزير بتشكيل جلنة 
مركزية برئاسة وزارة العدل واعضاء 
كل مــن وزارتي اخلارجية والداخلية 
مبناقشــة حتديد السلطة املركزية 
باجلوانب  املتعلقة  االتفاقية  بشأن 
املدنية لالختطاف الدولي لالطفال 
التي يُعد العراق أحد أطرافها.  هذا 
واســتمع الوزير لبعض املقترحات 
التي حتقق اهداف الهيئة، إذ طالب 
االعضــاء املمثلــون عن الــوزارات 
املعنية بتخصيص موزانة لتفعيل 
املطالبة  عــن  نشــاطاتها، فضال 

باقرار قانون الطفل.
علــى صعيد اخــر طالـــَب الوزير 
بالتطبيــق الكامل لســلم رواتب 
اعانة احلماية االجتماعية لتحسن 
للشــرائح  املعيشــي  الوضــع 

املستفيدة منها. 
واكد الوزير خالل ترؤســه اجتماعا 
االجتماعيــة  احلمايــة  لهيئــة 
نائب رئيس الهيئة حسن  بحضور 
علــي واملديريــن العامــن فيهــا 
ضــرورة العمل النصــاف الطبقة 
الفقيــرة من مســتفيدي احلماية 
االجتماعية وبقية الشرائح االخرى 
التــي تعنى بهــا الــوزارة وحتقيق 

العدالة االجتماعية.  وشــدد على 
اهمية حتســن الوضع املعيشــي 
بعــد  وخاصــة  للمســتفيدين 
سقف  برفع  املســتمرة  املطالبات 
االدنى  للحد  االجتماعيــة  اإلعانة 
وذلــك من خــالل تطبيق ســلم 
قانون  وفــق  االعانة على  ســقف 
احلماية االجتماعية رقم 11 لسنة 
2014 ، مؤكــدا ان رواتــب احلماية 
االجتماعيــة مؤمنة لهــذا العام. 
كما جرت خالل االجتماع مناقشة 
اخلطــوات العمليــة جلعــل راتب 
احلماية االجتماعية شهريا بدال من 

شهرين، 

بغداد _ الصباح اجلديد :
اختتــم وزراء التعليــم جملموعــة 
االستثنائي  اجتماعهم  العشرين 
دعم  على  بالتأكيــد  االفتراضــي 
الرقميــة  احللــول  اســتمرارية 
التعلم  وتعزيــز مجاالت  للتعليم 
عن بعد والتعلم اإللكتروني ضمن 

سياقات الدول اخملتلفة.

وتضمــن البيــان اخلتامــي إلتزام 
اجملموعة باالستمرار في بذل اجلهود 
لدعم استمرارية التعليم ومرونته 
خالل األزمات مشــيرين في الوقت 
نفسه الى أوجه التقدم والتطورات 
في  اجلائحــة  عــن  نتجت  التــي 
مجاالت التعلــم عن بعد والتعلم 
اإللكترونــي وغيرهــا مــن احللول 

الرقمية للتعليم ضمن ســياقات 
الدول اخملتلفة.

تعزيز  أهميــة  البيــان على  وأكد 
مناهج التعليــم املدمجة وغيرها 
من العناصر التي تتضمن ترسيخ 
العديد من العوامل مثل استدامة 
املهارات  وتطوير  التحتيــة  البنية 

ومعاجلة الفجوات الرقمية.

جدير بالذكر أن منظمة اليونسكو 
باولو  العــراق  فــي  ممثلها  وعبــر 
بإجــراءات  فونتانــي قد أشــادت 
التعليم اإللكتروني لدى اجلامعات 
العراقيــة وســرعة االســتجابة 
العالي  التعليم  وزارة  من  العاجلة 
للمتطلبــات الدراســية في ظل 

ظروف األزمة الصحية العاملية.

على صعيــد متصل تعلــن وزارة 
التعليــم والبحث العلمي التقومي 
الدراســية  للســنة  اجلامعــي 
2021/2020 واســتمرار التعليــم 
التخصصــات  فــي  اإللكترونــي 
اإلنسانية والعمل بالتعليم املدمج 
املتطلبات  ذات  التخصصــات  في 

التطبيقية.

بغداد _ الصباح الجديد :
اصــدرت وزارة الزراعة عدة تعليمات 
حددت من خاللها املنتجات النباتية 
االســتيراد  املمنوعة من  واحليوانية 
بضمنها مستلزمات االنتاج النباتي 
واحليوانــي ، فضال عــن منع حركة 
اقليم  احملاصيل االســتراتيجية من 
كردســتان الى بقية احملافظات وألي 

سبب كان.
وقد شــملت القائمــة االولى منع 
) اخليــار ، الذرة الصفــراء ،الباذجنان 
 ، اجلــزر   ، القرنابيــط   ، اللهانــة   ،
النبــق ، البطاطــا ، اخلــس ،الثوم ، 

الشجر،الفلفل ،التمور، بيض املائدة 
، الدجاج احلي ، الدجاج اجملزور الكامل 
، الطماطة ، الشــاغم ، الشوندر ، 
اجملمدة  البحرية  االسماك   ، العسل 
، دبــس التمــر ، الرقــي ، البطيخ ، 

الباقالء اخلضراء(.
فيما شملت قائمة منع مستلزمات 
االنتاج احليواني كل من )االســماك 
املبــردة واجملمــدة – النهرية فقط ، 
اللحــوم الكندية ، اســماك الزينة 
، احليوانــات املفترســة ، الصقور – 
الطيور اجلارحــة ، احلنطة العلفية 
، الشــعير العلفي ، الذرة العلفية 

، البروتــن احليواني ، بيــض املائدة ، 
الدجاج اجملمد الكامل ، حلوم اخلنزير 
، احليوانــات احلية مثل عجول الذبح 
او ابقــار اباكيــر ، الدواجن والطيور 
الطيور  بانفالونزا  الدول املصابة  من 
، احليوانــات املشــمولة باتفاقيــة 
سايتس ، االعالف اخلضراء مثل اجلت 

والبرسيم وغيرها ، التنب(
كما حددت الوزارة مواد ومستلزمات 
االنتــاج النباتــي املمنوعــة مــن 
االســتيراد ) نبات القطــن بجميع 
اجــزاءه ، فســائل النخيــل وكافة 
اجــزاء النخلــة ومنتجاتها ، نخيل 

الواشــنطونيا واجــزاءه ومنتجاته 
، نبات احلنــة واجــزاءه ، نبات اجلت 
بكافة اجزاءه ، العنب بكافة اجزاءه 
وثمــاره ، ثمــار وشــتالت املانكو – 
،نبات  والقشــدة  واجلوافة  العنبة- 
واليافه وثماره  الهند واجــزاءه  جوز 
القشــرة  أي  القلف  علــى  احلاوية 
اخلارجية ، شــتالت الزيتون واي جزء 
منها ، عســل النحل مــع االقراص 
النحل  وملكات  وطرود  الشــمعية 
، مــواد نباتيــة كالقــش واحللفاء 
املغلفة لالرساليات املستوردة سواء 
كانت زراعيــة او غير زراعية ، قصب 

–العدار  الســترايكا  نبات   ، السكر 
وبــذوره ، الكائنات احلشــرية احلية 
الطفيليات  عدا  اطوارها  جميع  في 
والبكتريا  –الفطريات  واملفترســات 
الضارة بالنباتــات ، التربة الصاحلة 
للزراعة وكذلــك احملتوية على مواد 
عضوية ، نباتات الهايبكس بانواعها 
، نباتــات وردة اخلتمــة –اخلطمــة، 
شــتالت وبذور وبراعــم واوراق نبات 
 ، والداتــورة  والقــات  اخلشــخاش 
واوراق  وبراعم  وبذور  وثمار  شــتالت 
عشب النيل ،التبغ املعسل ، التبوغ 
الشرقية غير املعبئة –الفل ، التفاح 

احلمضيات  اصنــاف  جميع  االيراني 
واغصانها عدا الثمار ،السكائر التي 
الحتمل حتذير باللغة العربية ، االثاث 

املستخدم ، نترات املونيوم .
دخول  منــع  على  الوزارة  وشــددت 
مــث  االســتراتيجية  احملاصيــل 
الصفراء  والذرة  والشــعير  احلنطة 
الى  اقليم كردســتان  العلفية من 
باقــي احملافظــات والي غــرض كان 
ومنع حركــة نقل احملاصيل الزراعية 
املذكورة بــن احملافظات االخرى والي 
ســبب كان ومنع دخــول احملاصيل 
القطاع  حلساب  املستوردة  املذكورة 

اخلــاص خــالل فتــرات التســويق 
اســتثناء حموالت  مع  املوســمية 
محصولي احلنطة والشعير حلساب 
تشكيالت الوزارة واستثناء حموالت 
احملاصيل الزراعية املستوردة حلساب 

القطاع اخلاص
واوضحــت الوزارة بانه مت الســماح 
بنقل اعالف الدواجن املنتجة محليا 
حصــرا بــن كافة احملافظــات عدا 
كردستان على ان تكون احلمولة على 
شــكل عليقة،وان تكــون حموالت 
االعــالف معــززة بكتب وحســب 

التعليمات النافذة.

النقل تعتزم إعادة تشغيل 
معمل إنتاج األوكسجين في 

معامل الشالجية

النهرين االسالمي يدعو 
منتسبي الداخلية والصحة 
تسلم رواتبهم لشهر حزيران

وزير العمل يؤكد على بناء نظام رصين لحماية األسرة والطفولة

وزراء مجموعة العشرين يؤكدون دعم الحلول الرقمية للتعليم
 لتخفيف آثار الجائحة العالمية

الزراعة تحدد خارطة طريق لرفع نسب منتجاتها المحلية
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الصباح الجديد - وكاالت :
وجهت بكني انتقادات شــديدة اللهجة ملسؤولني كنديني، 
اتهمتهم فيها بإطالق تصريحات »غير مســؤولة« بشأن 
كنديني أوقفــا في الصني بتهمة التجســس، وطالبتهم 
بالتخلي عن دبلوماسية »مكبرات الصوت«. وقال املتحّدث 
باســم الســفارة الصينية في أوتاوا في بيان نشــره على 
موقعهــا اإللكتروني، إن الكنديــني موقوفان في بالده منذ 
نهايــة 2018 اســتنادا إلى أدلة »صلبــة وكافية«. وكانت 
النيابــة العامة الصينيــة أعلنت األســبوع املاضي أنها 
وجهت رسميا تهمتي »التجسس« و«كشف أسرار الدولة« 
إلى كل من مايكل كوفريغ، الدبلوماســي الكندي السابق 
الذي كان معتمدا في بكني، ومايكل سبافور، رجل األعمال 
املتخصص في شــؤون كوريا الشــمالية. وأُوقف الرجالن 
في ديســمبر 2018 بعد أيام من اعتقال كنــدا، بناء على 
مذكرة توقيف أميركية، مينغ وانتزو، املديرة املالية جملموعة 
االتصاالت الصينيــة العمالقة »هــواوي«، والتي تتهمها 
واشــنطن بانتهاك العقوبات املفروضة علــى إيران. وفي 
بيانه قال املتحّدث باســم الســفارة الصينية إّن »الزعماء 
الكنديني أدلوا في اآلونة األخيرة بتصريحات غير مســؤولة 
بشأن كوفريغ وسبافور«، وشــدد على أن »اجلانب الصيني 
يعرب عن اســتيائه الشــديد ومعارضتــه احلازمة« لهذه 
التصريحات. ولفت املتحدث إلى أن قضية مينغ وانتزو هي 
»حادثة سياســية خطيرة لفقتها الواليات املتحدة لقمع 
شــركات التكنولوجيا املتطّورة الصينية وهواوي«، مشددا 
على أن مينغ هي ضحية »احتجاز تعسفي«. وناشد البيان 
الصيني احلكومة الكندية أن »تكّف عن اإلدالء بتصريحات 
غير مسؤولة )...( وعن ممارسة الضغط على الصني من خالل 
دبلوماسية مكّبرات الصوت«، مطالبا أوتاوا بأن »تفكر في 
أخطائها في حادثة اعتقال مينغ وانتزو، وأن توقف التالعب 
السياســي، وأن تطلق ســراحها فورا، وأن تضمن عودتها 

اآلمنة إلى الصني«.

الصباح الجديد - وكاالت :
 ذكرت تقارير إعالمية أن مجلس النواب بوالية مسيسيبي 
األميركية صوت باملوافقة على املضي في عملية قد تسفر 
عــن إزالة شــعار للكونفدرالية من علــم الوالية، وتعهد 

حاكمها بإقرار مشروع القانون.
وقــال تيت ريفز، حاكم والية مسيســيبي املنتمي للحزب 
اجلمهوري في تغريدة على حســابه في »تويتر« أمس االول 
الســبت، إن الوقت حــان إلنهاء اخلالف، وذلــك بعد وصول 
املشــرعني إلى طريق مســدود منذ عدة أيــام خالل بحث 
مســألة العلم اجلديــد للوالية، مؤكدا أنه ســيوقع على 

مشروع القانون إذا أرسل إليه.
وأضافت التقارير أن اجمللس صــوت لصالح اإلجراء مبوافقة 
85 عضوا واعتراض اربعة منهم، مشيرة إلى أنه سيحتاج 

موافقة مجلس الشيوخ قبل رفعه إلى حاكم الوالية.
ودفعــت احتجاجــات بجميــع أنحــاء الواليــات املتحدة 
األميركية ضد التمييز العرقي ووحشية الشرطة بعد وفاة 
األميركي األسود جورج فلويد، خالل احتجازه، إلى مطالبات 
بإزالــة النصب الكونفدرالية وغيرها مــن الرموز املرتبطة 

بالعبودية في الواليات املتحدة.

الصباح الجديد - وكاالت :
 حملــت وزارة اخلارجيــة األميركية 
الســبت بعنــف على حــزب اهلل 
اللبناني بعدما أصدر قاض قرارا مبنع 
وســائل اإلعالم من نشر تصريحات 
للســفيرة األميركيــة فــي بيروت 
وإجراء أي مقابلة معها على خلفية 

تصريحات أدلت بها بشأن احلزب.
األميركية حزب  اخلارجيــة  واتهمت 
اإلعالم  إســكات  بـ«مبحاولــة  اهلل 
اللبنانــي«، معتبرة أنــه »أمر مثير 
التفكير  »حتى  وقالت  للشــفقة«. 
إلســكات  القضاء  اســتخدام  في 

حرية التعبيــر وحرية الصحافة أمر 
ســخيف«، مضيفة »نحن نقف مع 
الشــعب اللبناني وضد رقابة حزب 

اهلل«.
وكان قاضي األمور املســتعجلة في 
صور محمد مازح أصدر قرارا يقضي 
بـ«منع أي وســيلة إعالمية لبنانية 
أو أجنبيــة تعمــل علــى األراضي 
اللبنانيــة، ســواء كانــت مرئية أم 
إلكترونية،  أم  أم مكتوبة  مسموعة 
الســفيرة  أي مقابلة مع  إجراء  من 
األميركيــة أو إجراء أي حديث معها 

ملدة سنة«.

ويقضــي النص »بوقف الوســيلة 
اإلعالميــة املعنية عــن العمل ملدة 
مماثلة فــي حال عــدم التقيد بهذا 
األمــر، وحتت طائلة إلزام الوســيلة 
اإلعالميــة املعنية بدفع مبلغ مئتي 
إكراهية  أميركي كغرامة  دوالر  ألف 
االلتزام مبندرجات هذا  في حال عدم 

األمر«.
وجاء القرار بعدما صرحت السفيرة 
دوروثي شيا في مقابلة أجرتها معها 
قناة »احلدث« التلفزيونية السعودية 
اجلمعة أن »الواليات املتحدة تشــعر 
بقلــق كبير حيــال دور حــزب اهلل 

املصنف منظمة إرهابية«.
املدعوم من  واتهمت شيا حزب اهلل 
إيران بأنــه »حال دون إجراء إصالحات 
اقتصاديــة يحتاج اليهــا االقتصاد 

اللبناني الى حد بعيد«.
الســفارة  قالت  ذلــك،  علــى  وردا 
لبنان عبر حســابها  األميركية في 
على »تويتر«، »نؤمن بشــدة بحرية 
التعبيــر والدور املهم الــذي تلعبه 
الصحافة احلرة في الواليات املتحدة 
وفي لبنان. نقف الى جانب الشعب 

اللبناني«.
وأشــار القاضــي في بيان نشــرته 

الوكالة الوطنية لالعالم الرســمية 
أن تصريحات شيا »تخرج عن األعراف 
الدبلوماســية املعهــودة واملتعارف 
وتسيء ملشــاعر كثير من  عليها... 
تأليب  فــي  وتســاهم  اللبنانيني... 
الشعب اللبناني على بعضه، وعلى 
احلزب املذكــور وما ميثل، وتثير نعرات 

طائفية ومذهبية وسياسية«.
الطوائــف  متعــدد  بلــد  ولبنــان 
ما  وغالبا  السياســية،  واالنتماءات 
يكــون أداء املســؤولني واملوظفــني 
فيه متأثرا بانتمائهم السياســي أو 

الطائفي.

وقللت وزيرة اإلعــالم اللبنانية منال 
عبــد الصمد مــن أهميــة القرار. 
وقالــت »أتفّهــم غيــرة القضــاء 
علــى أمن الوطن مــن تدخل بعض 
الدبلوماسيني في شؤونه الداخلية. 
لكن ال يحق ألحد منــع االعالم من 
نقل اخلبر واحلد من احلرية االعالمية«.

وأضافت »في حال لدى أحد مشكلة 
مع اإلعــالم فليكن احلــل عبر وزارة 
اإلعالم والنقابة والدور االستشــاري 
وانتهاًء  الوطني لإلعــالم  للمجلس 

مبحكمة املطبوعات«.
والقى قــرار القاضــي حملة رفض 

واســعة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعي حيث انتشــر هاشــتاغ 

#احلرية_شغلتنا.
اللبنانية  املؤسســة  قنــاة  وأكدت 
لإلرسال احمللية »إل بي سي« أنها لن 
تلتزم بالقرار، معــّدة أنه »غير ملزم 
أنها ســتتقدم  وأكدت  نافذ«.  وغير 

بطعن ضد القرار.
وكســرت قناة »ام تي فــي« القرار 
السفيرة  أمس  مســاء  واستقبلت 
األميركيــة التــي عــّدت أن »حرية 
اللبناني يجب  التعبير لدى الشعب 

أن تبقى مصانة«.

الصين تطالب كندا 
بالتخلي عن »دبلوماسية 

مكبرات الصوت«!

والية أميركية تتجه لتعديل 
علمها عقب حادثة فلويد

الخارجية األميركية تتهم حزب اهلل بمحاولة اسكات االعالم اللبناني

 
الصباح الجديد - متابعة:

 
بعد اعالن عدة دول منع مواطنيها 
مــن اداء فريضة احلــج هذا العام 
ومــن ضمنهم إندونيســيا اكثر 
دولة يعيش فيها مســلمون، وفي 
ظل قرار السعودية تعليق العمرة 
والسماح لعدد محدود من احلجاج 
العام بسبب  املناســك هذا  بأداء 
انتشــار فيروس كورونا املستجد، 
خّيــم الهدوء علــى مدينة مكة 
املكرمة متسببا بحرمان اململكة 

من إيرادات ضخمة.
وكانــت املدينــة املقّدســة لدى 
التي تضم املســجد  املســلمني 
احلرام والكعبــة، تعج باحلياة قبل 
بدء تفشي الفيروس. لكن املواقع 
الدينيــة أصبحت شــبه فارغة، 
وخيام احلجــاج مهجورة والفنادق 

شاغرة.
واحلد من املناســك التي تدر نحو 
12 مليار دوالر ســنويا، يضرب في 
الصميم اقتصاد املدينة التي يبلغ 
عدد سّكانها نحو مليوني نسمة، 
وكذلك اقتصــاد اململكة الغنية 

بالنفط وهو األكبر في املنطقة.
ووّلدت طفرة البناء في الســنوات 
األخيــرة مجموعــة مــن مراكز 
والفنــادق  والشــقق  التســوق 
الفاخــرة، بعضهــا يطــل على 
فارغة  أصبحت  لكنهــا  الكعبة، 
مــن زوارهــا اآلتني مــن مختلف 
انحاء العالم بســبب اخملاوف من 

الفيروس.
الهادفــة  اإلجــراءات  وتلحــق 
للحمايــة من الفيروس خســائر 
بالشركات التي تعتمد على احلج 
وتشمل مئات اآلالف من الوظائف، 
من وكالء الســفر إلــى احلالقني 
الهدايا  بيع  ومحاجر  الشوارع  في 

واملطاعم.
عمليات  عــن  كثيــرون  وحتــدث 
تسريح للعمال على نطاق واسع، 
أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.

عاما(،   39( عطيــة  أحمــد  وقال 
املصري الذي يعمل لصالح شركة 
فرانس  لوكالة  سفريات في مكة 
برس »صفر مبيعات، صفر إيرادات 
)...( لــم نعتــد علــى رؤية مكة 
فارغــة«. وأضاف أن »لألمر عواقب 

وخيمة« على املدينة.
وليس ســكان مكة وحدهم من 
يعانــون. فاحلجــاج الذيــن ينفق 
لزيــارة  مدخراتهــم  بعضهــم 

الكعبــة اضطروا كذلــك إللغاء 
مبصاعب  تســّبب  مــا  رحالتهم 
كبيرة لــدى منّظمي رحالت احلج 

في العالم.
وفــي قــرار حســاس سياســيا 
إنها لن  ودينيا، قالت الســعودية 
تســمح إال حلوالى ألف شــخص 
من املقيمــني فيها بأداء الفريضة 
في األيام االخيرة مــن متوز/يوليو، 
مقارنة بنحو 2,5 مليون شــخص 

في 2019.
وذكر مسؤول من جنوب آسيا على 
تواصل مع سلطات احلج »سيكون 
حدثــا رمزيــا، صــور فوتوغرافية 
تســمح للمملكة بأن تقول انها 

لم تلغ احلج كما توّقع كثيرون«.
وأّكــدت الســعودية أن احلجــاج 
سيكونون من جنسيات مختلفة، 
لكــّن عملية االختيــار لن تكون 
مســألة ســهلة فيما قد تكون 

األولوية لسكان مكة املكرمة.

واحلــّج يعّد من أكبــر التجمعات 
البشرية ســنويا في العالم. وقد 
يشــّكل أداء هــذه الفريضة بؤرة 
رئيسية محتملة النتشار العدوى 
على  احلجــاج  ماليني  تدفــق  مع 

املواقع الدينية املزدحمة.
وسّجلت الســعودية إصابة أكثر 
من 170 ألف شــخص بالفيروس، 
توّفي منهم 1428 ومتاثل للشفاء 

أكثر من 117 ألفا.
ويرى محّللــون أّن احلد من األعداد، 
وإن كان ضروريا، سيعّمق املصاعب 

االقتصادية للمملكة.
احلاد  التراجع  يتزامن مــع  فالقرار 
واخلســائر  النفط  أســعار  فــي 
الناجمة عــن إجراءات احلماية من 
املطارات  إغــالق  وبينها  الفيروس 
وفرض حظر جتّول دام ألسابيع، ما 
دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم 
على التقشــف وزيــادة الضريبة 
على القيمة املضافــة من 5 إلى 

15 باملئــة وخفــض مخّصصات 
موّظفي اخلدمة املدنية.

اخلبير  روبنســون  ريتشــارد  وقال 
في شــؤون الشــرق األوسط في 
أناليتيكا«  »أكســفورد  شــركة 
قرار  إن  برس  لفرانس  االستشارية 
احلد من أعــداد احلجاج »يضاعف 
الصعوبات االقتصادية التي تواجه 

السعودية«.
واألربعــاء توّقــع صنــدوق النقد 
الناجت  إجمالي  ينكمش  أن  الدولي 
احمللي للســعودية بنسبة 6,8 في 
املئة هذا العام، في أســوأ أداء له 

منذ ثمانينات القرن املاضي.
اشــتكوا  وموظفني  ملصدر  وفقا 
التواصل االجتماعي،  على وسائل 
أخّرت مجموعة بن الدن السعودية 
املعروفــة بتطويرهــا املشــاريع 
الضخمــة مبا في ذلــك األماكن 
من  دفــع مجموعات  املقدســة، 
األشهر  في  العمال  آلالف  الرواتب 

األخيرة.
وتداول هؤالء وسم تأخير_رواتب_

بن_الدن علــى تويتر في وقت يؤّثر 
أعمال  على  االقتصــادي  التراجع 
الشــركة التــي توّلت مشــاريع 
ضخمة بينها ناطحة الســحاب 
املســجد  على  املطّلة  الفندقية 
احلــرام. وقال املصدر إّن الشــركة 
من  سلسلة  الســتئجار  تسعى 
من  العديد  لترحيــل  الطائــرات 
عّمالهــا املتحّدرين مــن دول في 

جنوب آسيا إلى بلدانهم.
ولم تــرد الشــركة علــى طلب 

التعليق على هذا املسألة.
االقتصادي  التباطــؤ  أعــاق  كما 
خطط اململكــة الطموحة لبناء 
الصفر،  مــن  ســياحية  صناعة 
وهي واحدة من اخلطط الرئيسية 
لبرنامــج »رؤيــة 2030« لتعزيــز 
التي  النفطيــة  اإليــرادات غيــر 
أطلقها ولي العهد األمير محمد 

بن سلمان.
وقال روبنســون »حّددت احلكومة 
السياحة كمجال رئيس للنمو في 
إطار استراتيجية تنويع االقتصاد، 
وميكــن أن تؤدي خســارة عائدات 
احلج إلى تعّثــر القطاع من خالل 

فقدان االستثمار أو اإلفالس«.
وكانت اململكة بــدأت في إصدار 
تأشــيرات ســياحية فــي أيلول/

سبتمبر املاضي ألول مرة.
ورأت كريســتني ديوان من معهد 
دول اخلليج العربية في واشــنطن 
أّنه »بينما يتطّلع السعوديون إلى 
تنويــع عائدات الســياحة إلى ما 
الدينية،  الســياحة  من  أبعد  هو 
فإن خططهم ما تزال قائمة على 

احلج«.
حصولهــا  »عــدم  أن  وتابعــت 
)مناسك احلج( في هذا الوقت من 
اضطراب أســواق النفط، يشّكل 

ضربة«.

المناسك تدر نحو 12 مليار دوالر سنويا

تلحق اإلجراءات 
الهادفة للحماية 

من الفيروس 
خسائر بالشركات 

التي تعتمد على 
الحج وتشمل مئات 

اآلالف من الوظائف، 
من وكالء السفر 
إلى الحالقين في 
الشوارع ومحاجر 

بيع الهدايا 
والمطاعم.

الحد من أعداد الحجيج يزيد مصاعب السعودية االقتصادية

الصباح الجديد - وكاالت :
 

ألف مستوطن إسرائيلي   450 يعيش 
في الضفة الغربيــة في انتظار األول 
من متوز/يوليــو، املوعد الــذي حددته 
آلية  لتعلن  اإلســرائيلية  احلكومــة 
أميركيا  املدعومــة  خطتهــا  تنفيذ 
الغربية  الضفة  مســتوطنات  لضم 

ومنطقة غور األردن.
فما الــذي قد يتغّير فــي حياة هؤالء 
املســتوطنني؟ عــدد منهــم رّد على 

سؤال وكالة فرانس برس:
- يعقوب سيال )33 عاما(، مستوطنة 

عشوائية في شمال الضفة الغربية
علــى قمة تلــة أطلق عليها اســم 
جفعات أرنون، تعيــش نحو 27 عائلة 
العلمانيني  يهودية إســرائيلية مــن 
واملتدينــني، املتطرفــني واملعتدلــني، 
في بؤرة اســتيطانية عشــوائية في 
شمال الضفة الغربية حتيط ببيوتهم 

بساتني صغيرة وكروم العنب.
ويقيم سيال في هذه املستوطنة في 
منزل يطل على منطقــة غور األردن، 

ومعه زوجته وأطفالهما الثالثة.
ترك ســيال عائلته اليهودية املتشددة 
في القدس في ســن 17 عاما وانضم 
إلى مؤسسة تعليمية “فتيان التالل” 
)مجموعــة مــن اليهــود املتطرفني 
الذيــن يقيمون في بؤر اســتيطانية 

عشوائية(.

الذي يدير استشــارات  الرجــل  وقال 
إعالمية من املنزل، إن قدره “البناء على 
وأضاف  فيها”.  واالستقرار  األرض  هذه 
“نحن على يقني أن وجودنا هنا يحمي 

جميع سكان إسرائيل”.
وقال إنه شــعر بفرح كبير في كانون 
الثاني/ينايــر عندمــا أعلــن الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب خطتــه 
للسالم اإلسرائيلي الفلسطيني التي 
أعطت إسرائيل الضوء األخضر لضم 
مســتوطنات الضفــة الغربية وغور 

األردن.
لكنه قلق بعض الشــيء اليوم، ألنه 
التفاصيل  زالت  الوقت مــا  “مع مرور 
غامضة”. وقال “نحن نشــهد تراجعا 

تدريجيا في ما ُوعدنا به”.
واعتبر أن تشكيل دولة فلسطينية قد 
يحّول البؤرة االســتيطانية إلى جيب 
إســرائيلي بعيد عن وسط إسرائيل. 
وقــال “ال ميكننا قبول االعتراف” بدولة 

فلسطينية.
عامــا(،   29( ســوكوت  تســفي   -

مستوطنة يتسهار املتشددة -
فــي مســتوطنة يتســهار الدينية 
املتطرفة الواقعة على تلة في شمال 
الضفة الغربية إلى اجلنوب من مدينة 
نابلــس، اعتبــر ســوكوت أن الوجود 
اإلســرائيلي في املنطقــة منصوص 
السياســة  ويتجاوز  التوراة  عليه في 

املؤقتة.
اعتمر قلنســوة  الذي  الرجل  ويتحدر 
متدينة متشددة  عائلة  من  محبوكة 

الضفة  فــي  مســتوطنة  تســكن 
الغربية قريبة من مدينة القدس. وقد 

انتقل منها الى يتسهار.
وأضــاف “نحــن هنا بســبب الكتاب 
املقدس، ألننا نعتقــد أن اهلل أعطانا 
هذه األرض ونريــد أن يكون هذا املكان 
ملكا لليهود”. ويرتبط اســم يتسهار 

مبواجهات مع السكان الفلسطينيني 
في مدينة نابلــس اجملاورة، ولكن أيضا 
مبواجهات مع قوات األمن اإلسرائيلية 

أحيانا.
وقال ســوكوت “إنهــم ال يريدوننا أن 
نكون هنا ونحــن ال نريدهم أن يكونوا 
هنا، ولكــن في الوقت نفســه كلنا 

هنا”. وذكر أنه يؤيد خطة الضم، لكنه 
ضد إنشاء دولة فلسطينية.

وقال إن حديث ترامب عن الضم “كان 
مؤثرا للغاية”، لكن “دولة فلسطينية 
في أرض إسرائيل شيء ال ميكننا قبوله 

حتت أي ظرف من الظروف”.
وأضــاف الوالد ألربع بنــات “لن نقبل 

بأن تكون الدولة الفلســطينية عند 
سياجنا حيث طريق ابنتي ملدرستها”.

ثم اســتدرك بثقة “ال أعتقد أن هناك 
شــخًصا واحًدا في العالم يعتقد أنه 
ســتكون هناك دولة فلسطينية هنا 

في غضون يومني أو عامني”.
- شــميل أطلــس )51 عامــا( فــي 
مستوطنة إفرات التي تضم علمانيني 
ومتدينــني بالقــرب مــن مدينة بيت 
حلم فــي جنوب الضفة الغربية والتي 
أنشــئت مبوافقة احلكومة، يســكن 
حوالــى 11000 من اليهود العلمانيني 
في مجلس  أطلس  ويعمل  واملتدينني. 
املســتوطنة احمللي. أب لثالثة أطفال. 
وقال إنه اشــترى منزالً من أربع غرف 
نوم في إفرات بســعر شقة استوديو 
في املدينة. وقال “زوجتي وأنا نعمل في 
القدس، وكنــا نبحث عن مكان قريب 
من املدينة، ما دفعنــا لالنتقال هنا”. 
وحتدث أطلس عن القانون العســكري 
الذي يقع حتته ســكان املستوطنات. 
“كمواطن إســرائيلي، لدّي حقوق أقّل 
في مجال البناء. منزلي غير مســجل 
فــي الســجل العقاري، وأنــا مرتبط 
باجليش وقوانني تعود الى العام 1967. 
املدنية  اإلدارة  بنــاء شــرفة،  أردت  إذا 

للجيش هي اخملولة املوافقة أم ال”.
وتابع “نعيش هنا في حســن جوار مع 
يحصل  أن  في  وأرغب  الفلسطينيني، 

هذا التعايش في أماكن أخرى”.
واضــاف “أعتقد اعتقادا راســخا أنه 
إذا متكننــا مــن اجللــوس والتفاوض 

بشــأن مستقبل مشــترك، ستكون 
حياة أفضــل لهم ولنــا”، متابعا “ال 
أعرف مــا إذا كنت أؤيد إنشــاء دولة 
فلســطينية، لكنني أؤيد املفاوضات 

مع الفلسطينيني”.
- كارين سويسا )53 عاما(، مستوطنة 

كفار أدوميم بني القدس واخلليل
فرنســية املولد، هاجرت إلى إسرائيل 
في عام 1992، وبعدهــا بعام انتقلت 
للعيش في املســتوطنة في الضفة 
الغربية. “جئت الى هنا من أجل تربية 
أطفالي” في الطبيعة واالستفادة من 
“نوعية حياة”. وقالت “لن تتغير احلياة 
هنا” في حال ضّم املســتوطنات، “ألن 
السكان من لون واحد. ال يوجد سكان 
عرب، فقط بعض العشــائر البدوية”. 
ارتياحها “لتطبيع وضعنا،  وعّبرت عن 
ألننا نعيش هنا في يهودا والســامرة 
)االسم اليهودي للضفة الغربية(، إنه 
مكان تاريخنا وهذا شــيء جيد بحد 
ذاته، لكنه لن يســاهم فــي تهدئة 
التوتــر، وال أرى كيــف ميكن للضم أن 

يساعد على تقدم السالم”.
وقالت “أخشــى أن نكــون على عتبة 
ســنوات جديدة من النــزاع والدماء”، 
مضيفــة “ترامب يريد رمبــا ان يفرض 
بالنســبة  مقبولــة  غيــر  أشــياء 
للفلسطينيني، ســيقولون ال، وميكن 
إلســرائيل أن تأخذ كل شيء... وبعد 
ذلك، الى أين سيذهب الفلسطينيون؟ 
لــن نلقي بهم فــي البحــر. الوضع 

مأساوي بالنسبة الى الطرفني”.

تقرير

المستوطنون يؤيدون خطة الضم االسرائيلية ويرفضون الدولة الفلسطينية
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال عبــد الناصر همتي محافــظ البنك املركزي 
اإليراني إنه ســيدافع عن الريــال اإليراني املتعثر 
في وجه املضاربات وبــدون ضخ عملة صعبة في 
السوق وذلك ردا على تراجع العملة إلى مستويات 

منخفضة تاريخية هذا األسبوع.
وهوى الريال إلى أدنى مســتوى على اإلطالق يوم 
الثالثــاء قبل أن يتعافى قليــال وذلك بعد أيام من 
ازياد الضغــوط الدبلوماســية للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على طهران مبطالبتها بالســماح 
للوكالة بدخول موقع نوويني ســابقني مشــتبه 

بهما.
وقال همتي في منشــور على انستجرام في وقت 
متأخر اجلمعــة ”ال يقوم أي بنــك مركزي ملتزم 
ومطلــع ’ببعثرة‘ موارده في الســوق في الفترات 
التي نرى فيها االقتصاد يتعرض لصدمات قصيرة 

األجل“.
ويقــول مســؤولون إيرانيــون إن احلكومة تخلت 
إلى حد كبير عن سياســة ضــخ كميات كبيرة 
من العملة الصعبة بهــدف دعم الريال منذ عام 
2018 عندما خسر الريال زهاء 75 باملئة من قيمته 
عقب انسحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي 
الدولي وقرارها التالــي بإعادة فرض عقوبات على 

طهران.
وأضاف همتي ”البنك املركزي سيتعامل بالتأكيد 
مع التقلبات القائمة على املضاربات وأظهر االجتاه 
خالل األيام الثالثة املاضية أن اإلدارة القوية للسوق 

ستحول دون حدوث اضطرابات“.
وذكرت مواقــع متخصصة في أســعار الصرف 
ومنها بونباست دوت كوم أن الريال ارتفع بشكل 
طفيف أمــام الدوالر وســجل في الســوق غير 
الرسمية نحو 192 ألفا يوم اجلمعة بعدما تراجع 
إلى مستوى منخفض تاريخي عند 205 آالف يوم 

الثالثاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت األســهم ألوروبية على انخفاض، إذ فاقمت 
اخلســائر في البورصة األميركية بفعــل زيادة في 
حاالت اإلصابة بفيروس كورونا في الواليات املتحدة 

اخملاوف بشأن وتيرة التعافي االقتصادي العاملي.
ونزل املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.4 باملئة بعد أن 
حوم داخل نطاق الزيادة في وقت سابق من اجللسة.

وكانت أسهم البنوك هي أكبر اخلاسرين، إذ هبطت 
2.2 باملئة، في حــني تلقت نظيراتهــا في الواليات 
املتحدة ضربة من خطوة مجلس االحتياطي االحتادي 
)البنك املركــزي األميركي( وضع ســقف لعائدات 

املساهمني.
 600 وعلى أســاس أســبوعي، سجل ســتوكس 
انخفضا بنحو اثنني باملئة، إذ كانت أسهم شركات 

السفر والترفيه األكثر نزوال.
وجاء األداء األفضل في أوروبا لألســهم البريطانية، 
إذ ارتفعــت 0.2 باملئــة بعــد أن اتخــذت احلكومة 
البريطانية مزيدا من اخلطوات لتخفيف العزل العام 

بسبب فيروس كورونا.

إيران تتعهد 
بمحاربة المضاربة 
في العملة المحلية

أسهم أوروبا تغلق 
على تراجع

بغداد ـ الصباح الجديد:

إكمال  الكهربــاء  وزارة  أكــدت 
جميع خطوط وشــبكات النقل 
اخلاصــة بالربــط مــع الــدول 

اخلليجية.
وقال املتحدث باسم الوزارة أحمد 
موسى العبادي، إن »العراق أكمل 
وكذلك  الناقلة،  اخلطوط  جميع 
اخلاصة  النقل  إكمال شبكات  مت 

بالربط اخلليجي«.
ولفــت املتحــدث إلــى أن األمر 
الرصــد  بهيئــة  اآلن  يتعلــق 
من  جملة  هنــاك  وأن  اخلليجي، 
اخلطــوط واحملطات مت إجنازها ولم 
يبق إاّل الربط مع الدول اخلليجية.

وأوضح العبادي، أن »توقيع العراق 
مع هيئة الربــط اخلليجي ينص 
على ربط شــبكات نقل الطاقة 
مــن خــالل األراضــي الكويتية 
احملافظــات  عبــر  والســعودية 
محافظة  وخصوصــا  اجلنوبية، 
الوضع  تداعيــات  لكن  البصرة، 
الصحي واالقتصادي أخر العمل«، 
مبينــا أن »االتفاقية تنص على 
مع  الكهربائي  الربــط  يكون  أن 

جميع دول اخلليج«.
أعلنت  الكهرباء قد  وزارة  وكانت 
في وقت سابق، أنها وقعت عقدا 
مع هيئة الربط اخلليجي، لتزويد 
املناطق اجلنوبية بـ 500 ميغاواط 

كمرحلة أولى.
على الصعيد ذاتــه، جدد العراق 
املشــترك  ســعيهما  واألردن 
التعــاون  مجــاالت  لتطويــر 
خط  ومد  والتجــاري  االقتصادي 
أنابيب لتصديــر النفط العراقي 
عبــر األراضــي األردنيــة وإعداد 
بالطاقة  العراق  لتجهيز  شبكة 

الكهربائيــة وتبــادل املعلومات 
حملاربة تنظيم داعش.

وقال وزير اخلارحية، فؤاد حســني، 
ختام  فــي  صحافي  إيجــاز  في 
مباحثات مــع نظيره األردني أمين 
الصفدي الــذي وصل إلى بغداد: 
»زيــارة الوزير األردنــي للعراق مت 
خاللها بحــث العالقات الثنائية 
ومذكــرات التفاهــم املوقعــة 
بني البلدين والتنســيق والعمل 

بني  املعلومات  وتبادل  املشــترك 
اجلانبني حملاربة تنظيم داعش«.

وأضاف: »مت بحث تنفيذ مشاريع 
والنفط  الكهربائيــة  الطاقــة 
وسبل  التجارية  والعالقات  اخلام 
تطويرها كما مت مناقشــة جتربة 

األردن في إدارة أزمة كورونا«.
أنــه مت »االتصــال بوزير  وأوضح 
خارجيــة مصر خــالل املباحثات 
بهــدف تعميــق العالقــات بني 

العراق واألردن ومصر والتخطيط 
لعقــد اجتماعــات بــني الدول 

الثالثة«.
مــن ناحيته، أكد وزيــر خارجية 
»تأتي  للعــراق  زيارتــه  أن  األردن 
في إطار الســعي املتبــادل بني 
كورونا  فيروس  ملكافحة  البلدين 
والتضامن مع العراق في محاربة 

االرهاب وإعادة أعمار العراق«.
األردن  أن  الصفــدي  وأضــاف 

»تتطلع إلى مزيد من التعاون في 
مجال الربــط الكهربائي وجتهيز 
العراق بالطاقة الكهربائية، ومد 
النفط اخلام  أنابيب لنقــل  خط 
من العراق عبر األردن إلى األسواق 
صناعية  مدينة  وإنشاء  العاملية 

مشتركة بني البلدين«.
وأكــد رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي أهميــة العالقــات 
والتعــاون  األردنيــة،  العراقيــة 

بينهما في اجملــاالت االقتصادية، 
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

استقباله  خالل  الكاظمي  وقال 
وزير خارجيــة األردن إن العالقات 
تفعيال  البلدين »ستشــهد  بني 
التحديات  حجم  يوازي  ســريعا 
التــي تواجه البلدين، ال ســيما 
مكافحة  مجــال  فــي  التعاون 
جائحــة كورونا وباقــي امللفات 

الستراتيجية الثنائية«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال وزير التجــارة األميركي ويلبور 
روس إن اقتصاد الواليات املتحدة ال 
يزال في طريقه إلــى انتعاش قوي 
في النصف الثاني من العام، وذلك 
برغم قرار والية تكساس تخفيض 
وتيــرة اســتئناف األنشــطة في 
الوقت الذي يرتفع فيه عدد حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا.

وقال لشــبكة فوكس بيزنس ”من 
الطبيعــي أن يكــون هناك بعض 
االضطرابات البسيطة مع خروجنا 
من اجلائحة، لكن األمر األساســي 
في نظري هو أن إنفاق املستهلكني 
التعافي“، مشيرا  قاطرة  ســيظل 
ادخــار  معــدالت  ارتفــاع  إلــى 

املستهلكني.
وأضــاف ”رمبــا يكون هنــاك على 

أقصــى تقدير تذبذب بســيط من 
الربع الثالــث إلى الربع الرابع، لكن 
املهم فــي النهاية هــو أن االجتاه 

جيد...االجتاه صعودي بقوة“.
في السياق، هوت مؤشرات األسهم 
الرئيسة بالبورصة األميركية بأكثر 
إذ فرضت عدة  باملئــة،  اثنــني  من 
واليات أميركية قيودا على أنشطة 
األعمال على خلفية زيادة في أعداد 

حاالت اإلصابة بفيروس كورونا.
وهبط املؤشــر داو جونز الصناعي 
730.05 نقطــة، أي ما يعادل 2.84 
نقطــة،   25015.55 إلــى  باملئــة، 
وأغلق املؤشر ستاندرد اند بورز 500 
متراجعــا 74.71 نقطــة، أو 2.42 
ونزل  نقطة،   3009.05 إلــى  باملئة، 
املؤشر ناســداك 259.78 نقطة، أو 

2.59 باملئة، إلى 9757.22 نقطة.

التجارة األميركية: الواليات المتحدة في طريقها النتعاش اقتصادي

لتزويد المناطق الجنوبية بـ 500 ميغاواط كمرحلة أولى

قال المتحدث باسم 

الوزارة أحمد موسى 

العبادي، إن »العراق 

أكمل جميع الخطوط 

الناقلة، وكذلك 

تم إكمال شبكات 

النقل الخاصة بالربط 

الخليجي«.

العراق يستكمل خطوط وشبكات ربط الطاقة
 مع دول الخليج

النقد الدولي يوافق على برنامج لها بقيمة 5.2 مليار دوالر

الصباح الجديد ـ وكاالت:
كشــف مصدر مصرفي مسؤول 
لوكالــة أنباء الشــرق األوســط 
الرســمية، تســديد مصر، خالل 
األشــهر األربعة املاضية، أكثر من 
التمويل  ملؤسسات  دوالر  مليار   20
واالستثمار الدولية، فيما ينتظر أن 
تسدد خمسة  مليارات دوالر أخرى 

خالل عام.
وقــال املصدر إن الديــون اخلارجية 
 33% أقل من  على مصر تشــكل 
من حجم النــاجت احمللي اإلجمالي، 
جدا طبقا  منخفضة  نسبة  وهي 
للمعاييــر الدولية التي تقســم 
شرائح الديون اخلارجية على الدول 

إلى ثالث شرائح.
وبحســب هذه املعايير، فإن “مصر 
الدنيا منها، نظرا  في الشــريحة 
اخلارجي  الدين  نســبة  النخفاض 

إلى الناجت احمللي اإلجمالي”.
وأكد املصدر أن الدين اخلارجي ملصر 
“يعد مطمئنا وفــي احلدود اآلمنة 
دوليــا، وذلك مقارنة بــدول أخرى 
الناشئة يصل حجم  األسواق  في 
ديونهــا اخلارجيــة أضعاف حجم 

الدين اخلارجي ملصر”.
وأوضــح أن مصر ســددت ديونها 

واســتبدلتها  األجــل،  قصيــرة 
مبحفظة قروض طويلة األجل ميتد 
بعضها لـ40 عاما، لتصل نســبة 
الديــون طويلة األجل إلــى قرابة 
املستحقة  الديون  %90 من حجم 

على مصر.
وأضاف أن مصر اتفقت على قروض 
بقيمــة 13 مليار دوالر من صندوق 
النقــد الدولي والســوق الدولية، 
وهي قروض طويلة األجل حصلت 
منهــا حتى اآلن علــى 7.77 مليار 
دوالر، موزعــة بني 2.77 مليار مليار 
من صنــدوق النقد، في إطار إتفاق 
أداة التمويل الســريع، و5 مليارات 
دوالر قيمــة ســندات طرحتهــا 

الشهر املاضي.
وفي املقابل سددت مصر التزامات 
بلغت قيمتهــا 20 مليار دوالر في 
املاضية، وخمسة  الشهور األربعة 
مليارات دوالر ســيجري ســدادها 

بحلول حزيران املقبل.
وبحســب بيانات البنــك املركزي 
املصري، تبلــغ ديون مصر اخلارجية 
112.6 مليار دوالر بنهاية كانو االول 
املاضــي، منهــا 101.3 مليار دوالر 

ديونا طويلة األجل.
ووفقــا للمصــدر، فــإن حجــم 

االقتصــاد املصــري تضاعف منذ 
عام 2011 من 800 مليار جنيه إلى 
أكثر من 6 تريليونات جنيه، مشيرا 
أن برنامج اإلصالح االقتصادي جنح 
في زيادة موارد الدولة في مختلف 
القطاعــات االقتصاديــة ســواء 
السياحة أو الصناعة والتصدير أو 

غيرها.
وفي ظل التداعيات التي يشهدها 
فيروس  أزمة  بسبب  حاليا  العالم 
كورونا يتطلــب األمر احلفاظ على 
التدفقات النقدية األجنبية بهدف 
احلفاظ على مكتســبات اإلصالح 

االقتصادي.
وتابــع املصدر أن إجــراءات الدولة 
خــالل األزمة احلالية اســتهدفت 
توجهني رئيســيني هما مستويات 
ومســتويات  االقتصاد  تشــغيل 
بجانب  واخلدمات  الســلع  أسعار 
توافرها بدون اضطراب، وهو ما دفع 
إلطــالق حزمة اإلنقــاذ والتي متت 

بنجاح محققة الهدفني معا.
ويرى املصدر، أن اســتخدام األدوات 
وثقة  املصــري،  لالقتصاد  املتاحة 
األســواق الدوليــة كمصدر كبير 
للتمويــل، يحقق هدف اســتقرار 
“وهو  واخلدمات،  الســلع  أســعار 

ما حتقق مع انخفاض مســتويات 
التضخــم إلى معــدالت 2 و4.7% 
فــي أيار املاضــي”. وأشــار إلى أن 
والنقديــة  املاليــة  السياســات 
ضمان  تهــدف  كانــت  األخيــرة 
تشــغيل االقتصاد، وتوافر السلع 
واخلدمــات مــن دون اضطراب، مع 
احلفــاظ على توازن السياســتني 

املالية والنقدية.
في الســياق، ألقى صندوق النقد 
الدولي طوق جناة إلى مصر، إذ قال 
إن مجلســه التنفيذي وافق على 
جديد  ائتمانــي  اســتعداد  اتفاق 
بقيمــة 5.2 مليــار دوالر مدته 12 
شــهرا يهدف إلى مساعدة البلد 
علــى التأقلم مــع تبعات جائحة 
فيروس كورونا وتعويض نقص في 

امليزانية وميزان املدفوعات.
وقال صنــدوق النقــد الدولي في 
أيضا  ”سيساعد  البرنامج  إن  بيان 
الســلطات علــى احلفــاظ على 
اإلجنــازات التي حققتها على مدار 
ودعم  املاضيــة  األربع  الســنوات 
اإلنفــاق الصحــي واالجتماعــي 
الضعيفــة  الفئــات  حلمايــة 
ودفــع مجموعة مــن اإلصالحات 

الهيكلية الهامة قدما“.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جرت تسوية أســعار النفط على 
انخفــاض على خلفيــة قفزة في 
عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 
املتحدة  الواليــات  في  املســتجد 
زيادة  اخملاوف بشأن  وتنامي  والصني 
تزال  اإلنتــاج األميركي، بينمــا ال 
مخزونــات اخلــام عنــد مرتفعات 

قياسية.
وتراجعــت العقــود اآلجلــة خلام 
 41.02 إلــى  برنت عند التســوية 
دوالر للبرميــل، منخفضــة واحدا 
باملئة على أساس أسبوعي. ونزلت 
تكساس  غرب  خلام  اآلجلة  العقود 
 38.49 إلــى  األميركي  الوســيط 
دوالر للبرميــل، متكبدة خســارة 

أسبوعية 1.6 باملئة.
وفي التعامــالت بالواليات املتحدة، 
التي  املبكرة  املكاســب  تالشــت 
حتققت بدعم مــن بعض التفاؤل 
املرورية،  احلركــة  تنامــي  بشــأن 
وهو ما يعزز الطلــب على الوقود، 
وذلك بســبب مخاوف من أن زيادة 
واليات  في  بكوفيــد19-  اإلصابات 
أميركية استهالكها للبنزين كبير 
وزادت  الطلب.  تعافــي  يقوض  قد 
احلاالت بشكل حاد في كاليفورنيا 
وتكســاس وفلوريدا، وهي الواليات 
اكتظاظا  األكثر  الثالث  األميركية 

بالسكان.
وعدل حاكم والية تكساس جريج 
أبوت عن خطة استئناف األنشطة 

بالوالية، آمــرا بإغالق أغلب احلانات 
بســبب الزيادة في حاالت اإلصابة. 
وقد يعرقل ذلك الزيادة املطردة في 
إنتــاج التكرير، إذ تعمل شــركات 
 75 بنحو  حاليا  األميركية  التكرير 
باملئة من طاقتها بحســب بيانات 
رسمية. وقال آندرو ليبو رئيس ليبو 
األعمال  ”أرباب  أسوســيتس  أويل 
يؤجلــون عــودة موظفيهــم إلى 
املكاتــب من جديد وســيؤثر ذلك 
على عودة الطلب علــى البنزين“.
كمــا قــال أغلــب االقتصاديــني 
الذين اســتطلعت رويتــرز آراءهم 
إن التوقعــات االقتصادية العاملية 
ســاءت أو في أفضــل األحوال لم 
وإن  املاضي،  الشــهر  عن  تتحسن 

من املتوقــع أن يكون الركود احلالي 
أكثر عمق  من التوقعات السابقة.
وخلُص مســح شــمل املسؤولني 
التنفيذيني في أكبر منطقة إلنتاج 
املتحدة  الواليات  والغاز في  النفط 
االحتياطي  بنــك  أجــراه  والــذي 
االحتادي في داالس إلــى أن ما يزيد 
عن نصف املسؤولني الذين خفضوا 
يتوقعون اســتئناف بعض  اإلنتاج 

اإلنتاج بحلول نهاية متوز.
وبحســب بيانات مــن بيكر هيوز، 
قلصت شركات الطاقة األميركية 
النفط  حفــارات  عدد  والكنديــة 
والغاز الطبيعي العاملة ملســتوى 
منخفــض قياســي جديــد هذا 

األسبوع.

مصر تسدد أكثر من 20 مليار دوالر من ديونها الخارجية

41 دوالرًا لعقود برنت اآلجلة
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د. سمير الخليل

في مجموعته الشعرية )خارج اجلوق( 
الصادرة عن دار أجل اجلديدة- دمشق 
2019 يرجعنا الشــاعر »أمير احلالج« 
إلى فهمه اخلاص، وهو فهم يكتنفه 
الغمــوض واإلبهام، للشــعر وكتابة 

الشعر املعاصر أو املابعد حداثي.
يستحيل أن ينطوي هذا الفهم على 
تفضيل تقليــدي ينبغي على القارئ 
أعمى. وال تعني  استيعابه استيعاباً 
عبارة »كتابة الشــعر احلديث« سوى 
أن الشــعر ما عاد شــيئاً يعرف املرء 
أو يعيه بوصفه شــكالً  أنه موجود، 
أدبيــاً تواصلياً، يثري اللُّغة التي كتب 
بهــا، وبالوقت نفســه، يعتني بها، 
ولهــذا ميكن احملافظة على الشــعر 
أدبياً في وعي تأريخي  بوصفه جنساً 
واٍف يحافــظ عليه من  ونصوصــي 
اإلسفاف والتلف، وهو ما يسعى أمير 
احلالج إلى حتقيقه لكي يكون للشعر 

هيبته.
ويُعــد تغييــر املهمــة الراســخة 
للشــعرية نوعاً مــن الصلة معه ال 
تقــل أهمية عن الدفــاع عن تطوره 
لغــة وشــكالً ومحتــوى وموقعية. 
فالشــعر ال يكون إال في حالة تغير 
الفوز بقراءة  وإن  وتطور مســتمرين، 
الشعر وفهمه وتذوقه والتأثر مبزاجه 
هي صياغات يقصد بها جذب االنتباه 
إلى منتجات العقل البشــري وكيف 
تبرع في رصد خططنا ورسم رغباتنا 

وتسجيل أحالمنا وصبواتنا.
إن اللجوء إلى الشــعر يُعد مشروعاً 
تداولياً وليس دوغمائياً، وبذا، ال يقصد 
منــه اإلبقاء علــى معاييــر التأويل 
وال  التقليدية،  ومناهجــه  القدميــة 
اإلبقــاء على النتائــج النقدية التي 
نســتطيع  ورمبا  وانقرضت.  تقادمت 
أن نســتدل من ذلك على أن الشعر 
أو  شــكله  كان  مهما  »احلقيقــي« 
معمــاره يتركنا مع اســتنتاج ثوري 
مؤداه أن باإلمكان قول أي شيء على 
االطالق، وإن بإمكان أي رأي أو تأويل أن 
ويتعاطف مع صوره  الشــعر  يفهم 
املنظومــة وجمله ومتثيالتــه. وينبع 
هذا الــرأي من حقيقــة أن باإلمكان 
تنفيذ عملية إعــادة التقييم الكلي 
للشــعر التي حتــذو حذو املشــاريع 
الفلسفية الكبرى التي قلبت التأريخ 
ثم  بتفكيكه  وقامــت  امليتافيزيقي 
تدميره باســم التــراث امليتافيزيقي 

نفسه بوصفه »احلقيقة الساطعة« 
التــي تغافــل عــن مالحظتها كل 
شــخص مجايل لها وأصابه العمى. 
وال ميكــن أن تكــون هــذه نتيجــة 
ضعيفة أو هشــة وال تســتطيع أن 
تثبت على أرض الواقع، مثلما سيقال 
عنها )مع تقدمي مســوغات عدة( بل 
أنهــا ال تتمخض عن نظريــة أدبية 
بســبب تركيزها التداولــي، وينبغي 
على املقاربــة الثقافية االرتباط، ولو 
على ســبيل املقارنة، بالتراث األدبي، 
أي بعمــل التأريخ األدبــي الفّعال أو 
األدبية  األشــكال  تطور  بفكرته عن 
وتقدم تقاناتها. وبسبب هذه الصلة 
األســاس ينبغي أن يصبــح التأويل، 
إذا ما أريــد له فهم قوته وصالحيته، 
مــدركاً الطريقــة التــي يرتبط بها 
والطريقة  الرفيعــة.  األدب  مناذج  مع 
التي تعمــل بها األفهام )جمع فهم( 
املوروثة املسبقة في هذا اجملال حتديداً.
وعلى الرغم من أن العالقة بالشــعر 
املعاصــر –خاصة- متثل بحــد ذاتها، 
شــرط التواصل القرائي بني الشاعر 
والقارئ، جندها ال تعمل -من الناحية 
املعماريــة- بالطريقــة التي فهمها 
بعض الشــعراء ومن ضمنهم »أمير 
احلالج«. بــل أن اللجوء الى الشــعر 
يتطلب إمكان النقــد: فهو يتطلب 
املنهجي  الذاتي  الوعــي  نحو  حركة 
للشاعر أي نحو إدراك العالقة بني ما 

يقال وما ينبغي له أن يقال. 
وبدالً من أن تأخذ القراءة منحًى آخر، 
أصبحت متثل دعوة الى نبذ التعقيد، 
وترك اســتعمال اجلمل الطلسمية، 
وإستهجان الالمعنى، ورفض التعالي 
والهالميــة والتذاكي علــى القارئ، 
فــكل تعــال وتعالم وتــذاٍك يعني 
خسارة أكيدة تأخذ من جرف الشعر 
والشــعرية. ولنقرأ هــذه النصوص، 
عّلناً نصل الى تواصل من نوع ما مع 

الشاعر وشعريته:
))هــل هــو اإلرث املــالزم/ كحلقات 
املصاغة  املهيمنة  تبتدئ  السلسلة/ 
من تقاطع األحالم؟/ غارزة في العيون 
إشــرئباب  املشــهد،  في  املزروعــة 
اجلو/  واخملترقة  والعجلــة،  الراحلــة، 
تلده احلوافر  كلما طمر الشمس/ ما 
الدائرة/  تركه كمحيط  والســرفات/ 
على نقاطه يزدهــر املتغير باحملطات/ 
والتعّرق ســاق للرمل املنبسط على 
في  ليتســلى  املتراصفــة/  اجملامــر 
))الغبار  الصبــر(()ص19(.  انتشــاره 
اخملّيم/ فضاًء حانيــًا بالواخزات/ حتت 

للمجّرات/  العاشــق  احلاني  الفضاء 
حيث تزهر ورود الهندســة/ راســمة 
للنظام خرائــط ركل الفعل املترنح/ 
كلمــا عركس ممــدَّ القــوة ألذرعه/ 
كجدران يتضاءل الفضاء املطوق من 
إنتصابها/ سجيناً في دورق التجارب، 
يجرنــي جــوى التقاعــس اجلــاذب 
الســياط/ ما دامت سطوته تسكب 
ما يــورق واقع األمــر املركز/ ســوراً 
مسنوداً بسور كبح إشرئباب الرغبة 
تستكشــف/ أن ثمة نسمة بارقة((.
)ص31(. لــم أفهــم مــا )العرْكس( 
وملاذا )ممّد( وليس ميّد، ورمبا هناك خطأ 
طباعي. وهكذا تتقدم القصائد نحو 
قارئ  عن  باحثة  اجملهولــة،  مصائرها 
شفيع يترحم عليها حينما يأتي يوم 

احلساب العسير )؟!(. وال أكتم القارئ 
سّراً أني حتيرت في فهم املقطوعتني 
وصرت أشك بذكائي النقدي، إذ لعّل 

للشاعر أسبابه اخلاصة كما قلنا.
ليس مبقــدور النقد الثقافــي أو أية 
منهجيــة نقديــة أخــرى معارضة 
املتكبرة  واألشكال  اللغوية  التقانات 
طاملــا أن النص ال يفهم إال عبر إنتاج 
تأويــل مــا. وإذا ظهر أن اإلشــتغال 
النقدي ألشــكال معينة من املعارف 
األدبيــة غير موفــق فــي مقارباته 
فســيكون هــذا النقد هــو العقل 

القاصر بعينه.
وعلى الرغم من إمكان ارتباط القراءة 
النقديــة، ارتباطــاً وثيقــاً، باملعرفة 
والدراســات  باألبحاث  أي،  املنهجية، 

اجلارية فعالً، جند أن عموميتها متميزة 
جــداً، إذ بإمكان النقدية توضيح نوع 
الشروط املتضمنة في النص املنقود، 
وفي إمكانية تواصله مع القراء، غير 
أنها ال تستطيع الذهاب أبعد من ذلك 
الى حد ترسيخ قناعات اجتماعية أو 
سياســية معّينة وعدهــا حقائق أو 

معايير ضرورية.
عموماً، ال تستطيع النظرية النقدية 
تزويــد الســياقات األدبية بشــروط 
املالءمــة املادية، وليســت هي علماً 
)جتريبياً( محدداً، كما  أمبريقياً  دقيقاً 
أنها ال تســتطيع اإلرتباط، على نحو 
تتمكن من  بحيــث  بالتطبيق  وثيق، 
الكتابية  للمعاييــر  قانون  تشــريع 
اإلجرائية، أو »مذهباً« أو »مدرسة« أو 
»منهجاً« قاراً وثابتاً. ومع ذلك، فإنها 
تتمتع بصلــة وثيقة بالتطبيق ألنها 
معينة مبسرد خاص بشروط املالءمة، 
وبضمنها تلك التي ناقشتها الدوائر 
الفكرية الكبــرى، وأقصد بها نظام 
األنظمة املعرفيــة التي تعاهد على 
وضعهــا أســاطني الفكــر العربي 
الكندي،  ابــن ســينا،  -اإلســالمي: 
الفارابي، ابن رشد...الخ، في مسائلها 
املتعلقة بالكيفيــة التي يقال فيها 
أن لدينا معرفــة مقنعة مبوثوقيتها، 
عقلية أو ال هويتــه، وبالكيفية التي 
يقال فيها عن اجلمــل اللغوية بأنها 
صحيحة ومفيــدة، وبالكيفية التي 
يقال فيها عــن امللفوظات بأنها ذات 
معنى وليست مجرد غموض محض، 
اجلوق(  )خارج  اجملموعــة  ولعل عنوان 
يحيل إلى تفرد أمير احلالج ومترده على 
ال  فهو  والشــعراء،  الشعر  سياقات 
يرضى أن يكــون مع اجلوق في أفكاره 
ولغتــه وجمله الشــعرية، وطاقاته 
اإلبداعيــة بل ال يرضــى أن ينتمي ملا 
يحيط به من جوق رغبة من الشاعر 
في خلــق حالة مــن التفــرد وعدم 
النمطية وتلــك رغبته الواضحة بل 

العنوان واضح الداللة والتأويل.
يبقــى ألميــر احلالج جتريبــه اخلاص 
وقدراته الفذة على التعامل مع اللُّغة 
واجلمل الشعرية ولعّله يخاطب جيل 
النقاد القادمني من املســتقبل وإنّي 
بحدود  وفهمي  نظري  وجهة  عرضت 
ثقافتي النقدية وتذوقي للنص األدبي 

أمتنى له مستقبال شعريا زاهراً.  

شهد الوســط األدبي العراقي منذ اخلمسينيات 
وحلد سقوط النظام، الكثير من اخلصومات األدبية 
والثقافية بني شعراء وكّتاب ومثقفني، وأغلب تلك 
اخلصومات بني مختلفني فكريا أو أيديوجليا. فهناك 
من كتب مؤلفــا يدافع فيه عن فكرته، ويقلل من 
شــأن خصمه الذي هو اآلخر أّلف كتابا يدافع فيه 
عن انتمائه وعقيدته، ويحــط من قيمة خصمه. 
وما إن سقط النظام، حتى انتهت تلك اخلصومات 
الى األبــد. حتى إن أحد الشــعراء وهو ســعدي 
يوســف، حني ســئل عن خصومته مع الشــاعر 
ســامي مهدي، قال: بيننا ما صنع احلداد. وملا ذهب 

احلداد، لم يعد بقاء اخلصومة بيننا من معنى. 
 بعد ســقوط النظام، وبعد اتضاح حقيقته التي 
تســتند على الطائفية السياســية واجملتمعية، 
كأداة من أدوات البقاء في الســلطة، مارس بعض 
املثقفــني نفس األســلوب فــي اســتغالل ورقة 
الطائفية، كسبيل للوصول إلى غايات شخصية 
بحتة، فكان خطابهم الطائفي، وســيلة يصلون 
بها إلى مناصب إدارية أو مكاســب مادية، بعيدا 
عن الثقافــة واملثقفني. وبالتالــي تخلوا عن أهم 
صفة في املثقف، وهي التجرد من االنتماء الفرعي 
أو الثانــوي، لصالــح االنتماء للوطــن. اليوم، جند 
مثقفني، يدافعون عن أشــخاص ورمــوز معينة، 
دفاعا مســتميتا، بصرف النظــر عن مدى أحقية 
من يدافعون عنه، والسبب، ليس كشف احلقيقة، 
بل إنهم يرون أن دفاعهــم هو جزء من وظيفتهم 
وعملهم الصحفي واالعالمي، ذلك أنهم يعملون 
في مؤسســات ودوائــر تابعة لتلك الرمــوز. أما 
احلقيقــة وضرورة كشــفها للقــارئ واملتابع، فال 
قيمة لها بالنســبة ألولئك املثقفني. ومثلما جاء 
اليوم الذي انتهت خصومات املثقفني احملســوبني 
على الســلطة قبل الســقوط مع نظرائهم في 
املعارضة، سوف يأتي اليوم الذي تسكت فيه تلك 
األصــوات الطائفية، مبجرد رحيل احلــداد أو موته. 
فما بينهم وبني احلقيقة هي ما صنع احلداد فقط. 
املتضرر الوحيد هو الرأي العام الذي يساهم أولئك 
املثقفون في صناعته، فهو بال شــك، سيكون رأيا 
مضلال ، يفتقد إلى احلقيقة والوضوح، وســيكون 
املتابعون واجلمهــور هم ضحايــا للخطاب الذي 
يتبناه املثقفــون الطائفيون الذيــن ليس لديهم 
نظراء من الطرف اآلخــر، إال القليل، فاخلصم هو 
احلقيقة وليس طرفا آخــر ميكن أن يتصاحلوا معه 
يوما مــا. احلقيقة التي حتالفت مــع التاريخ على 
فضح كل من يســخر قلمه ورأيه لصالح جهات 
تريد طمس معالــم احلقيقة وتضليل الرأي العام، 
بغية الوصــول إلى أهــداف شــخصية وحزبية 
ضيقة. إن احلداد لن يبقــى موجودا إلى األبد، البد 
أن يأتي يوم ويذهب، وبال شــك، ستذهب معه كل 
اخمللوقات التي كانت تعتاش على ما ينثره من فتات 

في املسافة التي يصل إليها صوته.

طائفية المثقف..
ما صنع الحداد

الشعر والعالقة بين ما يقال وما ينبغي أن يقال
في ديوان »خارج الجوق«

دراسة

نصير فليح

ومفهومــي  لعــل مصطلحــي 
“الثقافة” و«املثقــف« هما االكثر 
الثقافي.  الوســط  فــي  تــداوال 
وكثيرا ما يتحــول احلوار أو اجلدال 
في واقعنا الثقافي حول شــخص 
معني، مثال، هل هــو مثقف أم ال، 
وتتباين اآلراء، واذا اســتمر النقاش 
فإنه يقود إلى التساؤل بالتالي عن 
من هو “املثقف” وما هي “الثقافة” 
أية  اصال، وكيف نحددهما؟ وعلى 

معايير؟
هناك  املّطلِع  القــارئ  يعرف  كما 
عشــرات أو رمبا مئــات التعاريف 
التعاريف  أوال  لنأخــذ  للثقافــة. 
للثقافــة  التاليــة  الســريعة 
كمنطلق لنا، ولنبدأ من ) = معجم 

أوكسفورد الفلسفي، 2016).
“طريقة حياة النــاس، مبا في ذلك 
معتقداتهم،  قيمهم،  اجتاهاتهم، 
التلقي،  صيغ  علومهم،  فنونهم، 
وعــادات الفكر واملمارســات«. او 
) = معجم  حســب مصدر آخــر 
أوكســفورد للنظريــة النقدية ، 

.(2010
معتقدات،  منظومــة  “الثقافة:   
ممارسات، شعائر، وتقاليد مشتركة 
بني مجموعة من الناس لهم على 
االقل نقطة هوية مشتركة واحدة 

)كالعرق، اجلنس، أو املواطنة(.
أما ) = معجم أوكســفورد لعلم 

االجتماع ،2014( فيقول:
االجتماع  علماء  يستخدم  عندما 
“الثقافة” فإنهم مييلون  مصطلح 
إلى احلديث عن مفهوم اقل حتديدا 
من ذاك املوجود في احلديث اليومي 
االجتماعية،  العلــوم  في  للناس. 
“الثقافة” هي كل ما يتم توصيله 
اجتماعيا  البشــري  اجملتمــع  في 
ال بايولوجيــا، بينما االســتعمال 

الشــائع ينزع لإلشــارة فقط إلى 
الفنون واآلداب«.

املثقفــني:   وبخصــوص 
أيضاً  فلننطلــق   )intellectuals)

من املعجم األخير
“في اجملتمعات احلديثة ال يشــكل 
بوضوح.  املثقفون جماعة محددة 
تقليديــا، كان دور املثقــف هو دور 

املفكــر أو الباحث عــن احلقيقة. 
قد  البســيطة  اجملتمعات  ففــي 
يكونــون الكهنــة أو الشــامان. 
النهضة  اوربا، مــن عصر  أما في 
التاســع عشــر، فقد  القرن  إلى 
كان صانعــو الثقافة العالية هم 
الفالســفة، واملبتكرون العلميون 
في ازمانهــم”. مبينا اّن اجلماعات 
األملعية من املثقفــني مثل الذين 
شاركوا ديدرو في انتاج املوسوعة 
الفرنسية العظيمة غيروا التاريخ 
باملعنى احلرفي عبر انتاجهم ألفكار 
ومعرفة جديدة في مجتمعاتهم.

ويقــدم )جيــرار ليكلــرك( فــي 
املثقفني(  )سوســيولوجيا  كتابه 
تعاريف ممكنــة اضافية للمثقف: 
“حــّددَ ليبســت )1959( املثقفني 
وميارس  ويوزع  يبدع  “من  بوصفهم 
اخلاص  الرمزي  العالم  أي  الثقافة، 
الفن  يتضمن  والذي  باإلنســانية 
بدوره،  كوزر  أمــا  والدين”.  والعلم 
بوصفهم  املثقفــني  حــدد  فقد 
بالقيم  يُعَنــون  “الذيــن  االفــراد 
املركزية فــي اجملتمع”، أو انهم من 
يولي اهتمامه للعالم الرمزي الذي 

تؤسسه الثقافة«.
وهو يشــير إلى اّن البــذرة االولى 
لظاهــرة املثقف ميكــن رّدها إلى 
عصــر النهضــة، وأنها نشــأت 
في حضن الفكر الديني نفســه 
فــي أوربــا، أي من داخــل الديانة 
املسيحية نفسها بالتحديد، مرورا 
بعصر االنوار. بيد أنه يشير أيضاً اّن 
الظاهرة  الشبان” هم  “الهيغليني 
جتسيدا  االكثر  االولى  االجتماعية 
العصور  فــي  املثقــف  ملفهــوم 
“املثقف”  اّن مفهوم  رغم  احلديثة، 
أيامهم. كما  لم يكن معروفا في 
“املثقــف” مع ظهور  يربط ظهور 
كظواهر  واجلامعة  االيديولوجيــا 
أو مؤسسات اجتماعية متنامية. 
املصطلح نفسه،  أما عن نشــأة 

فيرده   )intellectual( املثقــف  أي 
إلــى مصدرين رئيســيني: املصدر 
الفرنســي للكلمة الذي نشأ مع 
القضية الشــهيرة فــي الثقافة 
بـــ “قضية  املعروفة  الفرنســية 
دريفوس”، واملصدر الروسي لكلمة 
)انتلجنســيا( في النصف الثاني 
من القرن التاســع عشــر. علما 
انه يشــير إلى اّن كلمتي املثقف 
واالنتلجنســيا   )intellectual).
(intelligentsia( تستخدمان اليوم 

بطريقة شبه مترادفة
هذه مجرد بعض شذرات عن هذين 
واملثقف،  الثقافة  أي  املفهومــني، 
على اية حــال، مما تقدم بخصوص 
مفهوم “الثقافة” و«املثقف« ميكن 
رؤية اّن التعاريف العديدة للثقافة 
وتتراوح من  تتباين بشــكل كبير 
منظور واسع يراها كلَّ نتاٍج بشري 
البشــرية  اجملتمعات  مييز  حضاري 
عــن الطبيعة وعالــم احليوان، أو 
تضيق إلى حد اعتبارها النشاطات 
ولكن  والفنون.  بــاآلداب  املتعلقة 
اّن مفهومــي  القــول  بوســعنا 
أساسا  يتعلقان  واملثقف  الثقافة 
بإنتاج واســتهالك واعــادة انتاج 
املعرفة بأنواعهــا، واّن املثقف هو 
الشخص املعني بإنتاج واستهالك 
هــذه املعرفة وتداولهــا، ومن ابرز 
هذه اجملــاالت العلم والفن والدين، 

بتنوعاتها وتشعباتها.
فهــل ينطبق هــذا التصور على 
مجتمعنــا  فــي  مجتمعاتنــا؟ 
العراقي على االقل، كثيرا ما تطلق 
متداولي  علــى  “مثقف”  كلمــة 
الكتب او القراء او الكتاب، او على 
من اكمل دراســته اجلامعية او ما 
بعدها. ولكن اذا رجعنا الى جوهر 
التعريف املتعلق بإنتاج واستهالك 
واعــادة انتــاج املعرفــة، كم من 
الفحــوى يظل من ذلك في الواقع 

الفعلي؟

الصباح الجديد ــ متابعة: 

َحَصــَد القــاص العراقــي ) علي 
الســباعي  ( جائــزة ناجي نعمان 
األدبية لهذا العام ٢٠٢٠م، وجاء هذا 
الفوز عــن مجموعته القصصية 
مريديه  ينظُر  احلّبوبيُّ   ( املوسومة: 
(، والتي مت اختيارها من بني )١٠٣٤) 
مجموعة قصصية شــاركت في 

املنافسة هذا العام.
وكان موقع اجلائــزة قد أعلن اليوم 
اجلمعــة ٢٦ حزيــران ٢٠٢٠م، عن 
اجلائزة،  الفائزين في مختلف فروع 
ليتــّوج ) علي الســباعي  ( بهذا 
للمرة  ينالــه  الذي  االســتحقاق 

الثانية، مما يدلُّ علــى ثبات جتربته 
اإلبداعية ورسوخها، لتمّثل العراق 
ومبا  األدبية،  وســمعته  بحضارته 
يعلــي اســم الوطن فــي احملافل 

العربية والعاملية.
عن اجلائزة:

أطلقــت جوائــز ناجــي نعمــان 
األدبيــة عام 2002  وهي ســنوية 
غير محددة العــدد، متنح أصحاب 
األعمال األدبية األكثر انعتاقا جلهة 
املضمون واألسلوب. والعاملة على 
وتطويرها.  االنسانية  القيم  إحياء 
وقد كرمت هــذه اجلوائز بني 2003 
و2009 أكثر مــن 350 فائزا وفائزة 
ونشرت لهم في نحو خمسني لغة 

مختلفة.

» علي السباعي«الثقافة والمثقف.. مقاربات أولية
يفوز بجائزة

ناجي نعمان األدبية 

جائزةرؤية

غالف اجملموعة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

يفتتــح منتخب شــباب العراق 
منافســات بطولة كأس آســيا 
مبواجهة من العيار الثقيل عندما 
اليابان  شــباب  منتخــب  يالقي 
منتصــف شــهر تشــرين األول 
الصعبة  القرعة  املقبل.وبرغــم 
لكــن منتخــب الشــباب مازال 
الفيديو،  تطبيــق  عبــر  يجتمع 
الفريق  بعيد عــن جتهيز  واملدرب 
أســود  مهمة  تعــد  وبالتالــي 
الرافدين في تلك البطولة صعبة 
املنتخب  القرعة  للغاية.وأوقعت 
مع  الثانية  اجملموعة  في  العراقي 

البحرين، كوريا اجلنوبية واليابان.
وأســهم تفاقم عــدد اإلصابات 
بفيــروس كورونا املســتجد في 
العراق دفع وزارة الصحة العراقية 
وخلية األزمة للتشديد على منع 
التباعد  واحلــث على  التجمعات 
فرصة  باتت  وبالتالي  االجتماعي 
جتمــع الفريق معقــدة جدا رغم 
البطولة.اجلهاز  موعــد  اقتــراب 
الفني بات عاجزا عن تغيير الوضع 
احلالي ألن القــرارات الصادرة من 
إدارة أزمة اجلائحة واجبة التنفيذ.

وبرغم أن مدرب املنتخب قحطان 
جثيــر قــدم برنامــج حتضيرات 
التطبيعيــة  للهيئــة  الفريــق 
املكلفة بــإدارة االحتاد، لكنه بقي 
بحاجة  الظروف.املنتخب  أســير 
أولية ومعســكرات  إلى تدريبات 
داخلية وخارجية وخوض عدد من 
املباريــات التجريبية لكن يبدو أن 

الظروف احلالية متنع ذلك.
اما أكبر املشكالت التي ستواجه 
الطاقــم الفنــي هــي التفاوت 

الكبيــر فــي املســتوى البدني 
لالعبــن ألن منهــاج التحضير 
أعــده مدرب  الذي  املنــزل  داخل 
اللياقة البدنية أحمد جمعة غير 
ســيصطدم  الفني  كاف.اجلهاز 
جتمع  أول  فــي  املشــكلة  بهذه 
البطولة  فــي  الفريق  وســيتأثر 
بأزمة اللياقة البدنية.على اجلانب 

أكثر  الياباني  املنتخب  يبدو  اآلخر 
الكوري  نظيره  وكذلــك  جاهزية 

اجلنوبي.
واجتمــع اجلهاز الفنــي ملنتخب 
عن  الالعبن  مع  العراق،  شــباب 
بُعد عبر تطبيق )zoom(، حتضيرا 
لبطولــة كأس آســيا حتــت 19 
عاما، والتي جترى في تشرين األول 

املقبل بأوزباكستان.
وقال أحمد جمعة، مدرب اللياقة 
البدنية للمنتخــب، إن االجتماع 
التمهيــد النطالق  بدايــة  هــو 
التحضيــرات الفعليــة، حيــث 
إن يواصــل الالعبــون التدريبات 
برنامج خاص  وفــق  املنــزل،  في 
البدنية. لياقتهم  على  للحفاظ 

وأضــاف: »احملاضــرة اإللكترونية 
كانت بحضور اخلبير داود سلمان 
العــزاوي، عضو اللجنــة الفنية 
فضال  العراقي،  باالحتاد  والتطوير 
بقيادة  التدريبــي  الطاقــم  عن 
املــدرب قحطــان جثيــر، وخالد 
محمد صبار ومؤيد جودي، ومدرب 

احلراس حسن جبار«.

الورشــة، شــملت  أن  وأوضــح 
وأهميتها  التغذية  عن  محاضرة 
خــالل الفترة املقبلة بالنســبة 
لالعبن، مشــيرا إلى أن التجمع 
املنتخــب،  لتدريبــات  الفعلــي 
املقبل،  الشــهر  خالل  ستنطلق 
حتضيرا لكأس آســيا للشــباب، 
من  الرسمية  املوافقات  وبانتظار 

قبل خلية األزمة احلكومية.
من جانــب اخر، أعلنــت الهيئة 
لكرة  العراقي  لالحتاد  التطبيعية 
القــدم، أنها تلقت رســالة من 
الفيفا، تفيــد بإمكانية انضمام 
الالعــب لــؤي العانــي، صاحب 
واملغربية،  العراقية  اجلنســيتن 
بعدما  ذلك  الرافدين.وجاء  ألسود 
تسلم الفيفا رســالة من االحتاد 
 23 بتاريخ  القــدم،  لكرة  املغربي 
من الشــهر اجلاري، ذكر فيها أن 

العاني لم ميثل املنتخبات لديه.
وقال أمن سر اللجنة التطبيعية، 
محمد فرحان، في بيان رســمي: 
من  رســمية  رسالة  »تســلمنا 
رئيس  فيريرا،  مونتيمــورا  إيريكا 
قســم أوضــاع الالعبــن فــي 
الالعب لؤي  أن  أكد فيها  الفيفا، 
العاني أصبــح مؤهال لالنضمام 

للمنتخبات العراقية«.
اســتوفى  »الالعــب  وأضــاف: 
الشــروط املطلوبــة، والتي تأتي 
العراقية  اجلنسية  مقدمتها  في 
الدائمة، لكون والده عراقي املولد، 
فضال عن عدم لعبه أية مباراة مع 

املنتخبات املغربية«.
وأكد فرحان: »الهيئة التطبيعية 
بذلت جهودا كبيرة، في ســبيل 
العانــي، من خالل  ملــف  إنهاء 
املراســالت املســتمرة مع االحتاد 

املغربي، وأيضا الدولي«.

الشبابي يفتتح كأس آسيا بلقاء اليابان 
البيشمركة بطال لدوري الفيفا يسمح للعاني بتمثيل اسود الرافدين

الكرة الطائرة الممتاز

الزوراء يجدد 
تعاقد علي وفاضل

أركان عمار ينضم 
لنفط الوسط

األنصار يعلن تمسكه 
بالمدرب أبو الهيل

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتــاد املركزي للكرة الطائــرة  اعتماد نتائج 
التجمع األخير لدوري اندية العراق للدرجة املمتازة 
)) دوري الشهداء (( جتمعا ختاميا للموسم 2019-
2020 ،، اســتنادا  الى موافقــات وإجابات األندية 
املتنافســة واملشــاركة في االجتمــاع التداولي 
والــذي عقــد في محافظــة اربيل قبــل انطالق 
مباريات التجمع األخير وتعليمات الالئحة الفنية 
واملســابقات ،، عليه تكون نتائج األندية وفق اآلتي 
:   املركز األول ) نادي البيشــمركة ( ، املركز الثاني 
) نــادي البحري ( ،املركز الثالث ) نادي غاز اجلنوب ( ، 
املركز الرابع ) نادي اربيــل ( ، جاء ذلك عبر اجتماع 
الهيئة االداريــة لالحتاد والذي عقــد عن بعد عبر 
الدائــرة اإللكترونيــة لتحديــد مصير املوســم 

الرياضي 2020-2019
وفي االيام املقبلة ســيكون هنالــك اجتماعاً أخر 
لالحتــاد العراقي املركــزي للكرة الطائرة لرســم 

خارطة املوسم الرياضي املقبل 2021-2020.

بغداد ـ الصباح الجديد:
دت إدارة نادي الــزوراء، تعاقدهــا مع الالعبن  جــدَّ
حســن علــي، وأحمد فاضــل؛ لتمثيــل الفريق 

باملوسم املقبل.
وقال عضــو الهيئة اإلداريــة لنادي الــزوراء عبد 
الرحمن رشــيد في تصريحات لكــووورة: »اإلدارة 
جددت تعاقدها مع حســن علــي، وأحمد فاضل، 
لكونهما من األعمدة املهمة في تشكيلة الفريق 
ملــا يتمتعان به مــن خبرة«.وبــنَّ أنَّ »إدارة النادي 
ماضية في إكمال التعاقدات، والتحضير للموسم 
املقبــل بوقت مبكــر بالتوافق مع اجلهــاز الفني 
للفريق؛ حيــث يطمح الزوراء في تشــكيل فريق 

منافس على اللقب في املوسم املقبل«.
يذكر أنَّ الزوراء تعاقد بوقت ســابق مع العب نفط 
الوســط محمد صالح، وضرغام إســماعيل من 

الشرطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوســط، مع 
العب الطلبة الســابق أركان عمار، ليمثل الفريق 
بشــكل رسمي خالل املوســم املقبل.وقال عضو 
الهيئة اإلدارية لنادي نفط الوســط أحمد هاشم 
إن أركان عمــار أبــدى رغبتــه في متثيــل الفريق 
باملوسم املقبل، مشيرًا إلى أنه عازم على الظهور 
بالشــكل املطلوب وخطف األضواء مع عندليب 
الفرات األوســط.وأضاف: »أركان يعد صفقة نفط 
الوسط األولى للموســم املقبل، وهناك عدد آخر 
من الالعبن الذين سيتم التعاقد معهم للموسم 

املقبل لتدعيم صفوف الفريق«.
يشار إلى أن نفط الوســط فقد العبن فقط من 
تشكيلة الفريق للموســم املاضي، وحافظ على 

بقية العبيه.

متابعة الصباح الجديد:
أعلن نادي األنصــار اللبناني، جتديــد عقد مدربه 
العراقي عبــد الوهاب أبو الهيل، ليقود الفريق في 

املوسم اجلديد.
وكان كووورة قد كشــف نيــة الطرفن في جتديد 
العقد منذ أســبوع، بعدما انتهى عقد أبو الهيل 
األحــد املاضي.وقال أبو الهيل في حديث حلســاب 
األنصــار على فيس بوك »ســعيد بتجديد عقدي 
مع األخضــر، أطمح لتحقيق األلقاب مع الفريق«.
وأشــار إلى أن الوضع املالي واالقتصادي في لبنان، 

لعب دورًا كبيرًا في تغيير مسار كرة القدم.
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سالمة المالكي:
منذ والدة التاريــخ والعراق يزخر 
برجاله األفــذاذ، واليوم هوى جنم 
كبير في سماء العراق انه النجم 
والالعب الدولي الســاحر احمد 
راضي هــذا الالعب االســطورة 
فعال ابن العراق البار والذي بدأ مع 
وصاحب  العراق  وناشئن  اشبال 
الهدف الوحيد في كأس العالم 

عام1986 ضد منتخب بلجيكا.
وابــا مثاليا   لقــد كان العبــا  
وانســانا عطوفا علــى االخرين،  
كان يتكلــم قليــال وكان عمله 
كبيرا في املالعــب، أحبه زمالءه 
فــي االنديــة التــي لعــب بها 
العراق فكان خير  ،واحترف خارج 

ممثل لبالده بالد الرافدين.

هــو مثل نســمة ربيــع عندما 
كان يالمس الكــرة وعندما دنت 
منيتــه ابا اال ان ميــوت في بالده 
الغربة  اخــذت  ان  بعــد  العراق 

وداعا  الكثير من حياته..  الشيء 
احمد راضــي، الرحمه والغفران 
لروحك الطاهرة وانا هلل وانا اليه 

راجعون.

بغداد ـ محمد الحسني *
تفقد ســعادة االمن العــام لالحتاد 
العربي لكرة الطاولة محمد عبداهلل 
، احلالــة الصحيــة ملــدرب املنتخب 
العراقي الكابنت عقيل جبار والالعبة 
مينا حســن جراء اصابتهم بجائحة 
كورونا واستفســر منهم عن الوضع 

الصحي.
بن ســعادة  هاتفي  اتصــال  وجمع 
محمد صالح والكابــنت عقيل جبار 
واكــد ان الوضع الصحي مســتقر  
بشكل نســبي وهو في طور التماثل 
للشفاء إن شــاء اهلل اما بخصوص 
لالعبــه مينــا التي انتصــرت على 
الفايــروس  بعد اجــراء الفحوصات 
الطبي  الــكادر  الطبيــة من قبــل 
واجــرا لها املســحة الثانيــة والتي 
كانت نتيجتها ســالبة. وقام سعادة 
محمد عبدهلل بنقل حتيات ســعادة 

رئيس االحتــاد العربي خليل بن احمد 
املهندي و أســرة الطاولــة العربية 
للشــفاء  ثماثلهم  ينتظــرون  الذي 
الفايروس  علــى  وانتصارهم  التــام 
 ، الــى عوائلهــم الكرمية  وعودتهم 

كما أكد ان مجلس ادارة احتاد العربي 
جاهزا لتقدمي كافة انواع الدعم البناء 
اللعبة سواء في العراق او في جميع 

دول الوطن العربي الشقيق.
* الناطق اإلعالمي الحتاد الطاولة

بغداد ـ الصباح الجديد:
دت إدارة نــادي احلدود الرياضي،  جدَّ
تعاقدها مع الالعبن أشرف مالك، 

ووسام عادل، ملدة موسم.
تيمور،  النادي حازم  وقال أمن سر 
اإلدارة  إنَّ  في تصريحات صحفية، 
أكملت اليوم جتديد عقد الالعبن 
أشرف مالك، وحارس املرمى وسام 
املوسم  في  الفريق  لتمثيل  عادل؛ 

املقبل.
وأضــاف »هنــاك العبــون آخرون 
معهم  التعاقــد  جتديد  ســيتم 
خالل اليومــن املقبلن، باإلضافة 

اســتقطابات جديدة سيتم  إلى 
اإلعــالن عنهــا حــال مت التعاقد 
معهم بشكل رســمي«.يذكر أن 
نادي احلدود، جدد في وقت ســابق، 

تعاقده مع املدرب مظفر جبار.
من جانب اخــر، أنهت إدارة احلدود 
الطلبة  مــع مدافــع  تعاقدهــا 
الســابق رضا نصــر اهلل لتمثيل 
املقبل. املوسم  مبنافسات  الفريق 
وقال زيد الزيدي، املنسق اإلعالمي 
لفريق احلدود، إن اإلدارة جنحت في 
التعاقد مع املدافع رضا نصر اهلل 
القادم من الطلبة.وأشــار الزيدي، 

إلــى أن رضا يعد إضافــة نوعية 
ملا  املقبل،  املوســم  فــي  للفريق 
يتمتع به الالعــب من مواصفات 
أن مثل  بدنية وخبرة جيــدة بعد 

أندية الطلبة وأمانة بغداد.
احلدود تســعى  إدارة  أن  وأوضــح 
بخطــوات مبكرة إلكمــال عقد 
الفريــق، مــع انتظــار توجيهات 
خلية األزمة فيما يخص استئناف 
التدريبــات اجلماعية من أجل بدء 
التحضير للموسم املقبل، مؤكدا 
أن املدرب مظفر جبار رسم خطة 

اإلعداد للموسم املقبل.

بغداد ـ الصباح الجديد:
توجه الالعبان عالء عباس وأمجد 
عطوان، صباح أمس إلى الكويت، 
لاللتحــاق بتدريبات نادي الكويت.
الالعبن  وقال مصدر مقــرب من 
في تصريحات صحفية، إن الثنائي 
عباس وعطوان توجه صباح اليوم 
إلــى الكويت بريا بســبب توقف 

البلدين بســبب  بــن  الطيــران 
جائحة كورونا.

وأشــار املصدر، إلــى أن الالعبن 
سيلتحقا بتدريبات فريقهما، بعد 
قــرار االحتاد الكويتي باســتئناف 
منافسات الدوري بشهر آب املقبل.
بإكمال  رغبتهما  الالعبــان  وأكد 
املوســم مع فريق الكويت بعدما 

وجدا تعامل مثالي من إدارة النادي 
الــذي ينافس بقوة علــى اللقب 
قبل  الدوري  ترتيب  ويتصدر الئحة 

5 جوالت من اخلتام.
يشــار إلى أن الكويــت الكويتي 
وأمجد  عبــاس  عالء  مــع  تعاقد 
الشــتوية  االنتقاالت  في  عطوان 

من املوسم احلالي.

عباس وعطوان يلتحقان بتدريبات الكويت

الحدود يمدد لمالك وعادل ويظفر بخدمات نصر اهلل

عبد اهلل يطمئن على صحة الالعبين احمد راضي.. اسطورة وشموخ أبطال
المصابين من ابناء الطاولة العراقية

احمد راضي

تدريبات لياقة بدنية 

محمد عبد اهلل

علياء علي العتبي*    
لطاملــا تســاءلنا عندما نفقد 
الدهون بعــد احلمية )الريجيم( 
أو التمارين؛ أين تذهب الدهون ؟ 
وكيف  اجلسم  خارج  تذهب  هل 

تخرج ؟ وكيف تختفي ؟.
في دراسة جديدة تشرح املصير 
احلقيقــي للدهون في جســم 
اإلنســان بعــد حرقهــا، وعبر 
حســاباٍت دقيقــٍة تنفي بعض 
املفاهيم الشــايئعة اخلاطيئة؛ 
الدهون  أن  الباحثــون  قد وضح 
ال )تتحول( ببســاطة إلى طاقة 
أو حرارة، و أيضاً ال تتكســر إلى 
أجزاء أصغر ثم يتــم إفرازها أو 
التخلــص منها.  فــي الواقع، 
يقوم اجلســم بتخزين الفائض 
الكربوهيدرات  أو  البروتينات  من 
فــي جســم اإلنســان علــى 
شــكل دهــون، وحتديــداً على 
ثالثية  دهــون  جزيئات  شــكل 
 ،)triglyceride molecules)
والتــي تتكون من ثالثــة أنواع 
من الذرات فقــط هي الكربون، 

والهيدروجن واألكسجن.
أمــا بالنســبة خلســارة الوزن 
دهونهم  فــإن  النــاس،  عنــد 
الثالثيــة يجب أن تتكســر إلى 
والتــي حتدث  بنائيــة،  لبنــات 
األكسدة.  تسمى  عملية  خالل 
وعندمــا تتم أكســدة الدهون 
الثالثيــة أو حرقها؛ تســتهلك 
العمليــة العديد مــن جزيئات 

إنتاج  يتــم  بينما  األكســجن 
 )CO2( ثاني أكســيد الكربــون
واملــاء )H2O( كفضــالت ناجتة 
و  الدهون.  أكســدة  تفاعل  عن 
ببعض  الباحثــون  قــام  لذلك، 
احلســابات، فعلى سبيل املثال: 
حلــرق 10 كغــم مــن الدهون، 
يحتاج اإلنســان إلى تنفس 29 
كغم من األكسجن، والعملية 
الكيميائية التي يتم فيها حرق 
الدهون ســوف تخرج 28 كغم 
من ثاني أكســيد الكربون و11 

كغم من املاء.
إذاً فــإن معظم الدهــون التي 
إخراجها  يتم  حُترق في جسمك 
عبر عمليــة الزفيــر، و قد عّبر 
 Ruben( الباحثان روبــن ميرمان
بــراون  وأنــدرو   )Meerman
(Andrew Brown( مــن جامعة 
فــي   )New South Wales)
أستراليا عن استغرابهما، حيث 
ليست  العمليات  "أن هذه  قاال: 
حديثة االكتشاف، ولكن لسبب 
غير معــروف ال يبدو أن أحداً قد 

قام بهذه احلســابات من قبل !" 
وأضافا أيضــًا: "الكميات كانت 
منطقيــة للغايــة ولكننا كنا 
التي   باألرقام  للغاية  متفاجئن 

برزت.
أثناء خسارة  أنه  الباحثون  ٔظهر 
الــوزن، فــإن %84 مــن الدهون 
ثاني  إلــى  تتحــول  املفقــودة 
أكسيد الكربون، و تغادر اجلسم 
عبــر الرئتن، في حــن يتحول 
لدراســة  وفقاً  إلى ماء،  الباقي 
 .BMJ نشــرتها اجمللــة الطبية

النتائج  "هــذه  الباحثون:  وقال 
اجلهاز  هــي  الرئتن  أن  تُظهــر 
اإلخراجــي األساســي للدهون 
املفقــودة، أما بالنســبة للماء 
فرمبــا يتم إخراجه عبــر البول، 
الدموع  الَنَفس،  العــرق،  البراز، 
و  أو عبر سوائل اجلسم األخرى، 

يتم جتديدها بسهولة".
القوة  أيضــاً  تُظهر  احلســابات 
ســبيل  فعلى  ذلك،  من  اخمليفة 
املثــال في وقت الراحــة؛ الرجل 
الذي يــزن 70 كغم يُخــرِج 8.9 
ملغــم مــن الكربــون مع كل 
عملية زفير. حتى بعد يوم كامل، 
إذا لــم يقم هذا الشــخص بأي 
والنوم،  اجللوس  ســوى  مجهود 
وبعض النشاطات اخلفيفة، فإنه 

سيخرج 200 جرام من الكربون.
مــن جهة أخرى، فإن اســتبدال 
الراحــة  ســاعة واحــدة مــن 
بالتدريب مثــل الركض، يزيل 40 
غراماً إضافياً من دهون اجلســم، 
حتى إذا اســتطاع أحٌد أن يتتبع 
مصير جميع الذرات في اجلسم، 

فإن فقد الوزن يبقى بذاته ِسراً.
نصيحــة أخيرة لفقــدان الوزن؛ 
الكربون  أن تقلل كميــة  عليك 
التي تتناولها عن طريق تخفيف 
ممارســة  أو  الكربوهيــدرات، 
التماريــن أكثر إلزالــة الكربون 

الزائد من اجلسم!.

* مدربة لياقة بدنية

كيف يفقد الجسم الدهون وأين تذهب بعد حرقها ؟ 



--1
اّن الظاهر خّداع ومن اخلطأ مبكان احلكم 
على االشخاص من خالل الظاهر وحده .

الظواهر  الى جعــل  الكثيــرون  ويعمُد 
بّراقًة ِمْن أْجــِل االيقاع مِبَْن يصطادونهم 

من األغرار ..
--2

وللقاضي األرجاني ) احمد بن محمد بن 
احلسني املتوفى سنة 544 هـ (

بيتان شهيران في هذا الباب 
قال :

أُحبُّ املرَء ظاهُره جميٌل 
لصاِحِبه وباِطُنه سليُم 

َمَودَتُه تدوُم لكّل هوٍل 
وهل كلُّ مودتُه تَدوُم ؟

لقد اشــترط ملنح احملبة أْن يكون الظاهُر 
اجلميــُل مقترناً بباطن ســليم، واالّ فال 
قيمة للظاهر اجلميل الذي تختفي وراءه 
نفس خبيثة ال تتــورع عن اجتراح أفظع 

الدناءات واملوبقات ...
--3

والنفــس النقية الصافية اليوم أندر من 
الكبريت األحمر – كما يقول املثل- 

--4
ان االزدواجية داء قدمي جديد .

ألم يقل الفرزدق لالمام احلســني )عليه 
الســالم( حني ســأله عن الناس قبل أْن 

يصل الى العراق :
)الناس قلوبهم معك وسيوفهم عليك(.
وهــذه االزدواجية نفســها جعلت أََحَد 
لبنت االمام  الغالِظ يسلب قرطاً  العتاِة 

احلسني )ع( وهو يبكي 
فسألته :

ملاذا تبكي ؟
قال :

ألني أسلبك وأنِت أبنة احلسني !!
قالت :

فكفَّ عن سلبي 
قال :

أخشى ان يأتي غيري ويسلبك ..!!
هذا هو منطــق التضاد احلاد بني الظاهر 

والباطن ...
بني باٍك حزيــن يتألم ملا جرى على االمام 
احلســني واهله من مصائب في الظاهر 
وبــني فاتك قــاٍس يُرعب طفلــًة بريئة 
من اهل البيــت )ع( وال ينصرف عنها االّ 
بانتزاع أقراطها كما تدفعه لذلك نفسه 

اخلبيثة في الباطن .

--4
الناس  والنقــاء مطلوبان مــن  الصفاء 
مــن  مطلوبــان  ولكنهمــا  جميعــاً 

السياسيني بدرجة أكبر .
ان خداع اجلماهير والضحك على الذقون 
هو أســوأ البضائع في أسواق السياسة 

االحترافية ...
--5

ان العراق اجلديد متخم )بطابور( شــديد 
الكثافة ممن يعتاشون على ما ميلكون من 
فنون الدجل والتضليل،وهوالء هم الذين 
هان عليهم ان تكون املاليني من العراقيني 
حتت خط الفقر ، بينما استمرت عمليات 
نهبهــم للثروة الوطنيــة الى احلد الذي 

أوصلوا به العراق الى حافة الهاوية 
إّن اإلضرار بالوطــن واملواطنني ال ترضاه 
األديــان ، وال تقــره القوانــني وقواميس 
االخــالق ، وما هــو اال الدنــاءة والزيف 
وااللتــواء واخلروج الصريــح على الِقيم 

املقدسة كلها .!!
--6

وبــدالً مــن أْن يكــون التنافــس بــني 
الســلطويني على اجناز اكبــر اخلدمات 
للمواطنــني، جتــده ضاريــا بينهم في 
مضمار االجتار بالشعارات الرنانة والوعود 

املعسولة والبرامج الصورية ...
--7

وتتجه االنظار كلها الى انتخابات نّيابية 
مبكــرة نزيهة، تنقذ البــالد والعباد من 
براثن الفساد، وتســير بهما الى مرافئ 
السالمة والسداد، وكل ذلك حتى االن ال 

يتعدى الوعود ايضا ..!!

الباطن السليم 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

أكد املمثل اللبناني فادي 
من  انتهى  انــه  ابراهيم 
 20  " مسلســل  تصوير 
20 " مــن انتاج شــركة 
قليلة  ايام"  "منذ  صّباح 
رئيس  دور  فيه  ويجســد 
عصابة كما يســتكمل 
مسلســل  تصويــر 
للمنتج  الغربا"  "رصيف 
واخملرج إيلي معلوف الذي 
ومن  قريبــاً.  ســُيعرض 
املعيشــي  الوضع  حيث 
في  فادي  يقول  الصعب، 
حديــث خاص مــع احد 
املواقــع الفنية: "انا ضد 
اي شــخص ال يعنيه أمر 
اإلنسان وهم كثر. ومثلما 

قــال املمثــل اللبنانــي 
عقيقي  فيليب  الراحــل 
متل  كالمن  بعضن  "في 
الفنتورة بالنهر". واضاف 
متحدثــا عــن الوضــع 
الصعب فــي لبنان: "لم 
يعــد هنالك سويســرا 
الشرق بل هنالك مصالح 

السياسيني فقط".

التركــي  الوزيــر  طالــب 
بوقف  ســويلو  ســليمان 
"الســيد  مسلســل 
اخلطــأ" والذي يقــوم باداء 
دور البطولــة فيــه املمثل 
التركي جــان يامان اضافة 
الى املمثلــة لوزجي غوريل 
يــرّوج  العمــل  أن  معــداً 
ان  والعري وال يجب  للرذيلة 
وال يجري  االطفال  يشاهده 
كتابة حتذير لعمر املشاهد. 
:"هذا  ســويلو  الوزير  وقال 
املسلســل يروج لكل فعل 
مرفوض اجتماعيا ودينيا وال 
يجب أن يشاهدوه األطفال، 
مسلســالت  تنتجون  ملاذا 
تافهــة".   يشــار الــى أن 

احللقة االولى من مسلسل 
"الســيد اخلطــأ" عرضت 
احللقة  وتعّرضت  امس،  يوم 
جلان  واســعة  النتقــادات 
يامان الــذي بالغ في العري 
في أحداث املسلسل. وهذا 
العمل الثانــي ليامان بعد 
جناحه الكبير في مسلسل 

"الطائر املبكر".

كشفت الفنانة اللبنانية 
من  أملها  خيبة  إليســا 
الذي  الصعب  الوضع  كل 
املرحلة  لبنان في  يعيشه 
احلاليــة، مشــيرة الى أن 
أملها خاب أيضاً من رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال 
عون، ورئيس التيار الوطني 
النائب جبران باسيل،  احلر 
وأمــني عــام حــزب اهلل 
السيد حســن نصر اهلل، 
الناس  بعــض  من  وأيضاً 
دماغهم  غســل  بسبب 
إليسا  وكتبت  وجهلهم. 
اخلاصة  فــي صفحتهــا 
التواصل  أحد مواقع  على 
اإلجتماعــي: "خاب املي 
كتير بالرئيس عون وجبران 

حسن  الســيد  و  باسيل 
خاب  بس  وغيــرن،  وغيرن 
ناس  بشــوية  اكتر  املي 
لدرجة  دماغن  مغســول 
عليكن،  برافــو  الهبــل، 
كرامة  عندكن  ونيالكــن 
بتاكلــو وبتشــربو قد ما 
بكن بس ما تنسو انو في 
وراح  اجلوع  من  ماتت  ناس 

لبنان من ورا جهلكن".

فادي ابراهيم

إليسا

جان يامان

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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سمير خليل
فــي محافظة  بلد  مدينة  تشــهد 
صالح الدين فعاليــات مهرجان )بلد 
الذي  اليــن"  "أون  الدولي  الصمــود 
التطوعي  االعالمــي  املركــز  اقامه 
في صالح الديــن بالتعاون مع نقابة 
الفنانــني العراقيني، والــذي بدأ في 
اخلامس والعشرين من الشهر اجلاري 
ويســتمر حتى الغد، إلحياء الذكرى 
السادسة لصمود مدينة بلد، مدينة 
االلف شــهيد ضد تنظيــم داعش 

االرهابي.
  تضمــن املهرجان عروضــا لثماني 
عراقية:  منهــا  مســرحيات خمس 
مسرحية )ســيلفون( اخراج محمد 
اخــراج  اجلنــة(  و)ســفراء  مؤيــد، 
ومسرحية  الباجالن،  ميادة  الدكتورة 
احمد محمد عبد  اخراج  )السندباد( 
االميــر، ومســرحية )انتروبيا( لعلي 
اخراج  ومسرحية)اكسباير(  العبادي، 
عباس جاســم، ويشــارك املســرح 
السوري مبسرحيتني،)انا وامي( اخراج 
اخراج محمد  و)ضبيانــة(  اميان عمر 
قارصلــي، ومســرحية واحــدة من 
املغرب، )وهم ليلة واحدة( تشخيص 

ميساء اوشنوك.
املعــرض  املهرجــان  شــهد  كمــا 
التشكيلي الشــامل لـ)80( فنانا من 
العراق ومصــر وتونس واجلزائر واملغرب 
وليبيا واليمن وسوريا وفرنسا والسويد 
وتركيا، إضافة ملعارض خاصة للفنانني 
وحسني  العاود   التشكيليني محمود 
البلداوي وسعد  البلداوي وعبد اخلالق 
حداد، ومعرض للنحات املصري ايهاب 

االسيوطي.  
تشــكلت اللجنة العليــا للمهرجان 
مــن الدكتــور جبــار جــودي نقيب 
وعضوية  رئيســا،  العراقيني  الفنانني 

والدكتور  هارف،  علي  حسني  الدكتور 
جبــار خماط، والفنــان والكاتب جبار 
واالعالمي  للفنان  إضافة  املشهداني، 
ذو الفقــار البلــداوي عضــوا ومقررا 
ومديــرا للمهرجــان، امــا اللجنــة 
التحضيريــة فترأســها الفنان مازن 
محمــد مصطفى، و كانــت اللجنة 
التحكيمية برئاســة الدكتور حسني 
علي هــارف،  وجلنة النقد املســرحي 
برئاســة الفنان الدكتور ســعد عزيز 
عبد الصاحب وجلنة النقد التشكيلي 
برئاســة الفنان الدكتور جواد الزيدي، 

الفنان  برئاسة  والتنسيق  البث  وجلنة 
الدكتور علي محمود السوداني.

والفنان  درنــدش  ماجد  الفنان  وتولى 
الدكتــور صالح الصحن مــن العراق 
واالساتذة ثراء الدبسي وباسل يوسف 
البيلي من  والكاتبة صفاء  من سوريا 
مصــر احملاضرات املرافقــة لفعاليات 

املهرجان.
حفل ختــام املهرجان الذي ســيقام 
الثالثاء ســوف يتضمن، أمسية  غدا 
العراق  شــعرية لنخبة من شــعراء 
وفيلما ســينمائيا بعنــوان )كابوس( 

خملرجه حســام مازن من العراق واخيرا 
توزيع جوائز املهرجان.

 يذكر ان مهرجان بلد الصمود الدولي 
الثقافــي انطلقت دورتــه االولى في 
شــهر كانون االول عام 2014 من اجل 
احياء ذكرى فك احلصار عن مدينة بلد 
االرهابي  داعش  تنظيم  التي حاصرها 
وكانت فعاليات  ملدة ســتة اشــهر، 
املهرجــان منذ دورتــه االولى تتضمن 
ومعارض تشكيلية  عروضا مسرحية 
ملاراثون  إضافة  وامســيات شــعرية، 

رياضي.

الصباح الجديد - وكاالت:
التواصــل  انتشــرت عبــر مواقــع 
االجتماعي صور للساحات والشوارع 
ليفربول  بهــا جماهير  احتفت  التي 
بعــد فــوز ناديهــم بلقــب الدوري 
اإلجنليــزي املمتاز بعــد 30 عاما من 

احلرمان.
وتظهــر الصــور الســاحات مليئة 
بالنفايات والزجاجات البالســتيكية 
الفارغــة وأكيــاس القمامة، ما دفع 
بلدية املدينة للقيام بحملة تنظيف 

واسعة بعد تلك االحتفاالت.
وكان ليفربــول قد حقق لقب الدوري 
اإلجنليزي املمتاز قبل سبع مراحل من 

نهايته، بعد فوز تشيلســي اللندني 
مانشســتر  األقرب  منافســه  على 
ســيتي بهدفني مقابــل هدف واحد 
على ملعب ستامفورد بريدج، ليهدي 

اللقب إلى الريدز.
وتعثــر مانشســتر ســيتي مالحق 
ليفربــول على اللقب بعد اخلســارة 
من تشيلســي بنتيجة 2-1 في قمة 
األســبوع الـ31 مــن البرمييــر ليغ، 
ليحسم ليفربول رسميا لقب الدوري 
بعد 30 عاما من الغياب قبل 7 جوالت 
"الريدز"  يتصــدر  النهاية، حيث  من 
املسابقة برصيد 86 نقطة بفارق 23 
نقطة عن مالحقه مانشستر سيتي.

أزمة بيئية بسبب احتفال جماهير ليفربول 

مسرح وتشكيل وامسية شعرية 
في مهرجان بلد الصمود الدولي "أون الين"

احلرب العامليــة الثالثة التي كان العالم يخشــى 
اندالعهــا في أيــة حلظة،نتيجة التكــدس الهائل 
ألســلحة الدمار الشــامل،قد بدأت فعــالً وليس 
قوالً، من خالل انتشــار فايروس كورونــا  منذ نحو 
أربعة أشــهر،وما يزال يحصــد أرواح آالف الضحايا 
يومياً،في أغلــب دول العالم،حيث تشــتد معركة 
مستمرة ســالحها العلم وميدانها الطب وهدفها 
احلياة،ويخوض األطباء ومســاعدوهم هذه املعركة 
بشــرف وإخالص،ويقدمــون كل يــوم املزيــد من 
الضحايا،فــي حني يلوذ الناس في بيوتهم خشــية 
العدوى،وال جناة من املوت، الذي يفر منه اجلميع،سوى 
األطباء الشــجعان،في صــورة رائعة رســمها أبو 

الطيب املتنبي قبل ألف عام:
وإذا لَْم يَُكن ِمَن املَوِت بٌُد ... 
َفِمَن الَعـارِ أَْن َتُـوَت َجَبانَـا!

أرقام مفزعة عن وفيات األطباء والكادر الصحي،في 
معركة كورونا، وخسائر ال تعوض في بلد مثل العراق 
يعاني، منذ عقود مــن تداعي النظام الصحي،وقلة 
املستشــفيات واألطبــاء واملســتلزمات واألجهزة 

احلديثة!
لم يعد احلظــر كافياً ملواجهــة اخلطر،نتيجة عدم 
االلتــزام بالتوجيهــات الطبية وقلــة الوعي،لكن 
املواجهة مستمرة، وفي سياق الهجوم املقابل، كلف 
مجلس األمــن الوطني وزارة الصحة، وبالتنســيق 
مــع وزارة التعليم العالي، بتوجيــه الدعوة لطلبة 
كليات الطب في جامعات العراق كافة، للمرحلتني 
اخلامسة والسادســة الراغبني بالتطّوع للعمل في 
املستشفيات بهدف دعم املالكات الطبية، على أن 
تُعتمد تلك املشــاركة ضمــن التقييمات العلمية 

للدراسة والدرجات املطلوبة للنجاح!
 ال نشك في أن األطباء الشباب لن يقصروا في تلبية 
نداء الواجب اإلنســاني والوطني، فهذه فرصة قد ال 
تتكرر،وســوف يرتدون قمصانهــم البيض وينزلون 
إلى امليــدان إلنقاذ األرواح البريئة، ويســطرون أروع 
الصفحات في هذه املعركة الشــريفة بني فايروس 
لعني قاتل وعقول علمية وطبية مبدعة تعرف قيمة 
احليــاة ومعنى احلفاظ عليها، في حني يواصل صناع 

املوت واخلراب نعيقهم بال ضمير!
في ذروة اشتداد معركة كورونا،هل نسيتم أن هناك 
أكثر من ثالثة آالف طبيب متخصص واستشــاري 
قد أحيلوا على التقاعد في مطلع العام احلالي،وفق 
التعديــل اجلديــد لقانــون التقاعد،الــذي قضى 
بتخفيض سن التقاعد لألطباء والكفاءات العلمية، 
في حــني تعمل جميع الــدول املتقدمة على رعاية 
عقولها العلمية واحترامها وتوظيف خبراتها حتى 

نهاية العمر!
كانت حجة املشــرعني في تخفيض ســن التقاعد 
توفير درجات وظيفية للشــباب، وعلينا أن نتساءل 
بعد مرور ســتة أشــهر على تنفيذ القرار وإخراج 
كبار األطباء واألســاتذة من اخلدمة الوظيفية، كم 
عدد الشــباب الذين جرى تعيينهم،وهل هم قادرين 
على شغل مكانة أساتذتهم!؟.. أليس من احلكمة 
أن يتم تبادل اخلبرات بــني األجيال بطريقة حكيمة 
وعادلة بدالً من االرجتال واستمرار الفوضى، التي نرى 
صورها في كل مكان، ولعل من أخطر األماكن اليوم 
ردهات املستشــفيات التي تعاني مــن قلة األطباء 
وشحة الدواء وتزايد أعداد املتوفني، وهو ما يقتضي 
قراراً ســريعاً من احلكومة والبرملــان إلعادة األطباء 

املتقاعدين دون تأخير!

معركة كورونا!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

من مسرحية سليفون "بعدسة سامي الزعبي"

الصباح الجديد - وكاالت:
احتلــت النجمة مايا ديــاب املرتبة االولى 
في ترتيب االغنيــات العربية اذ عبرت عن 
سعادتها باألصداء اإليجابية التي تتلقاها 
بشــأن أغنيتهــا اجلديدة "نهارنــا وردي" 
وقامــت بادائها للمرة األولــى في برنامج 
"ضحك ولعب وجد" على الهواء مباشرة.

اغنية "نهارنا وردي" باللهجة املصرية، من 
كلمات تامر حسني وأحلان وليد سعد

وشاركت مايا دياب اجلمهور بفيديو خاص 
باألغنية يوضح تصدرها املرتبة األولى في 
قائمة "تــوب األغاني العربيــة" فكتبت: 

"نهارنا وردي في املرتبة األولى.
مايــا ديــاب كانــت قــد قدمــت عــدة 

من  ا اغنيــات  هذ
مثــل النمــط املوســيقي 

"أيــوا" املعروفــة بـ"أصــل البنات"، 
ونوعت خالل الســنوات املاضية بني 
االيقاعي وبني الرومانسي مثل "نيالي 
فيك، وغمرني وشد، وكدة بردو تغيب" 

وغيرها.

مايا دياب األولى في "نهارنا وردي"

الصباح الجديد - وكاالت:
بعدمــا أطــاح فيــروس كورونا 
الشباب، سواء  بخطط كثير من 
الراغبــني في الدراســة والتدرب 
باخلارج أو الساعني إليجاد وظائف، 
وللحــد قليال من آثــار الفيروس، 
اجملندين  رفع عدد  الدمنارك  أعلنت 

في اخلدمة العسكرية.
وأعلنــت وزيــرة الدفــاع تريــن 
االشتراكي  احلزب  برامسن، عضو 
إتاحــة  احلاكــم،  الدميقراطــي 
التجنيد في اخلدمة العســكرية 
لـ150 شخصا إضافيا، عالوة على 
خمســة آالف فرصة جتنيد على 

وفق برنامج تضمنته املوازنة.
وقالــت الوزيرة "نعلــم أن عددا 

كبيرا من الشــباب ال يجدون ما 
يفعلون في هــذا الظرف، ونرغب 
في أن يســتفيدوا مــن العروض 

التــي يقدمها اجليــش، واخلدمة 
العسكرية جزء منها".

إجبارية  العســكرية  واخلدمــة 

نظريــا للرجــال في مملكة 
يخضع  ال  لكــن  الدمنارك، 
لها ســوى عدد صغير من 
باملئة   99 عمرية،  فئة  كل 

منهم متطوعون.
وتلــك الدمنارك جيشــا 
األحالف  أغلب  في  شارك 
بدايــة  منــذ  الغربيــة 
)أفغانســتان،  األلفيــة 
والعــراق، وليبيا ومؤخرا 
مالي(، وقــد رفعت عدد 
باملئة  عشــرة  اجملندين 
عــام 2018، أي بزيــادة 
يرســل  عنصــر،   500
عدد محدود منهم إلى 

ساحات نزاع.

الصباح الجديد - وكاالت:
في  زيــزوس  زيســيموس  يقف 
جنوبــي  غليفــادا،  منطقــة 
العاصمة أثينا، ممســكا بجهاز 
حتكم عن بعد لطائرة مســّيرة 
حتلــق في الســماء، رصــد بها 
مجموعــة من الشــباب كانوا 
الشاطئ  رمال  على  يجلســون 
لتصدر رسالة صوتية عن طريق 
تقول:  بها  مكبرات صوت مزودة 
"نحافــظ على التباعــد بيننا.. 

نحترم الصحة العامة".
إلــى  الشــباب  بعــض  نظــر 
الطائرة املســّيرة ثم لوحوا لها، 

اآلخر  البعــض  اكتفى  بينمــا 
بالنظر بعيدا عنهــا، وبدأوا في 
اآلخر  تلــو  الواحد  االنســحاب 

خارج اجملموعة.
يقــول زيزوس: "فــي األيام التي 
أكون مشــغوال فيها، أخرج إلى 
هذا املكان لفحــص األمور كل 

عدة ساعات".
مصــورا  زيــزوس  يعمــل  كان 
لــدى بلدية املدينــة، لكن منذ 
تفشــي فيروس كورونا استبدل 

بكاميرته الطائرة املسّيرة.
ويتلخــص عملــه فــي منــع 
علــى  الكبيــرة  التجمعــات 

الشــواطئ، للحد من انتشــار 
)كوفيد19-(، فــإن أهمل مرتادو 
للتباعــد  دعوتــه  الشــاطئ 
الشــرطة  تتدخل  االجتماعي، 
التابعة للبلدية وميكن أن تفرض 
غرامة على الشخص تصل إلى 

ألف يورو.
اليونانية  احلكومــة  ووضعــت 
خطــة طموحــة تهــدف إلى 
وإحيــاء  الســائحني  اجتــذب 
أنشــطة قطاع الســياحة مع 
الوقت على  ذات  احلفــاظ فــي 
انخفاض أعداد اإلصابة بفيروس 

كورونا.

أثينا  قلعــة  وكانت 
 " ليــس بو و كر أ "
أعيــد فتحها  قــد 
مايو/ أوائل  للزائرين 
أيــار املاضي، تبعها 
أســابيع  خــالل 
أنشطة  اســتئناف 

املطاعــم واحلانــات، 
تســتأنف  وســوف 

الفنادق أعمالها الشهر 
اجلــاري، كما تســتأنف 
رحالتها  الطيران  شركات 

الدولية تدريجيا.

الدنمارك تفتح باب التجنيد لمواجهة آثار كورونا

خطة جديدة لليونان الجتذاب السياح   
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