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رياضة

قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي

في مشروع  العمل  وتيرة  إرتفعت 
الرياضــي  الطــب  مستشــفى 
ســعة )50( ســريراً فــي املدينة 
الشــبابية قرب ملعب الشــعب 
روكويل  شــركة  قبل  من  الدولي 
الشــباب  وزارة  االملانيــة لصالح 
والرياضــة، وبواقــع وجبتي عمل 
صباحية ومســائية، عقب القيام 
اجلسرية  الرافعة  وتثبيت  بتجهيز 
الرغــم  علــى   ،)Tower cran(
املالية  التخصيصــات  قلــة  من 
والظــروف االقتصاديــة الصعبة 
التي يعيشها البلد بسبب انتشار 

جائحة كورونا.
وتواصل الشــركة اعمال القالب 
اخلشبي لالعمدة واجلدران وجدران 
املصاعــد واجلدار احمليــط، فيما مت 
القالب اخلشبي خصيصاً  تصنيع 
ملشروع املستشفى واستيراده من 
خارج العراق، ال سيما وانه سيوفر 
الوقت واجلهد ويكون العملباعلى 

املواصفات الهندسية والفنية.
ويعد مشــروع مستشفى الطب 
الرياضي من املشاريع املهمة التي 
أكد عليها وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجال من خالل توجيهاته 
وتنفيذه  اجنازه  بوجوب  املباشــرة 
باســرع وقت، إذ يتميز مبواصفات 
البالغ  األســرة،  عدة منها عــدد 
خمســن ســريرا، فضال عن اربع 
صاالت للعمليات واخرى للطوارىء، 
مجهزة  اثنــن  عدد  ومختبــرات 
املواصفات  ضمن  املعدات  بأحدث 
وسيارات  للمستشفيات  العاملية 

للطائرات.جدير  اســعافومهبط 
املشــروع  تصميــم  ان  بالذكــر 
الهندسي يعود للشركة التركية 

)ستاتيكن(.
من جانب اخر، اكد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجال ان احلارس 

ومــدرب حراس  الســابق  الدولي 
بصحة  يتمتع  زايــد  عامر  املرمى 
جيــدة بعد تعافيه مــن االصابة 
بـ جائحــة كورونــا ، واضاف في 
رســالة اطمئنــان وجههــا عبر 
احلكومي  واالتصال  االعالم  قسم 

واجلمهور  الرياضي  الوســط  الى 
انه اتصــل بـ مدير مستشــفى 
الكرخ الذي يرقد فيه واطمئن من 
خالله على الوضع الصحي ملدرب 
حراس املرمــى عامر زايد ثم حتدث 
مع زايد الــذي اكد تعافيه وجتاوزه 

مرحلة املرض بفضل اهلل ورعايته 
اذ اظهرت نتائج الفحوصات عدم 
وجــود اثــار للفيروس فــي الدم ، 
الفتا الى انه سيبقى حتت الرقابة 
الســبوعن  الصحية  واملتابعــة 
وحلن التاكــد متاما من عدم وجود 

اية اعراض او اثار للمرض .
ومتنى الوزير درجــال ان ينعم اهلل 
على جميع املرضــى الراقدين في 
املستشفيات بالصحة والسالمة 
واكتســاب الشــفاء التــام و ان 
يكفينا اهلل شر هذا الوباء والبالء.

إلــى ذلــك، اكــد وزير الشــباب 
والرياضة عدنان درجال ان استثمار 
طاقات الشــباب وابداعاتهم في 
جميــع اجملاالت هو الهــدف االول 
للوزارة، ولن نســمح لالســتثمار 
في املشــاريع الربحية التي تكون 
على حســاب الرياضة واالنشطة 

الشبابية.
جاء ذلك خــالل اللقاء الذي جرى، 
في مقر الــوزارة وجمع مدير عام 
دائرة االســتثمار والتمويل الذاتي 
علي شــمس الدين وصاحب عقد 
االســتثمار في نــادي االعظمية 
الرياضــي، وبن »شــمس الدين« 
ان اللقاء جاء بناًء على مناشــدة 
شباب االعظمية واإلعالم الرياضي 
بإنقــاذ أعــرق انديةالعاصمة من 
التجارية  االســتثمارية  املشاريع 

التي تنفذ على أرضه.
امر فورًا  الوزير درجــال  ان  واوضح 
بقرار  وأبلغه  املستثمر  باستدعاء 
ايقــاف أي اضافــات الــى العقد 
عام  الى  يعود  الذي  االســتثماري 
2013، مشــيرا الى ان املســتثمر 
اســتجاب للطلب فوراً ومت ايقاف 
االضافــات التجارية ضمن ارضية 
النــادي، مشــددا علــى ان وزيــر 
الشباب اكد على جانب االستثمار 
بالشباب وابداعاتهم باالساس في 
جميع االنديــة واملنتديات التابعة 

لوزارة الشباب والرياضة.

ارتفاع وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي 
حكيمي يوقع مع درجال يطمئن عن صحة الحارس الدولي السابق عامر زايد 

إنتر حتى 2025

هيرتوج مدربا 
للسعودية تحت 19 عاما

الرمثا يمدد إعارة 
شرارة للسيلية

روما ـ وكاالت:
أفــاد مراســل beIN SPORTS فــي إيطاليا أن 
الدولي النجم املغربي أشرف حكيمي وقع على 
عقد يقضي بإنتقاله إلــى إنتر ميالن اإليطالي 

حتى عام 2025.
وكان حكيمي وصل صباح أمس إلى ميالنو من 
أجل إنهاء تفاصيــل التعاقد مع النيراتزوري في 
صفقة قدرتها وســائل اإلعالم بنحو 40 مليون 
يورو.ولعب حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً في 
بوروسيا دورمتوند األملاني للموسم الثاني توالياً 
-2018 2019 و -2019 2020، معاراً من ريال مدريد 
اإلسباني.ولعب حكيمي بقميص دورمتوند على 
مدار موســمن في جميع املسابقات 73 مباراة 
ســجل فيها 12 هدفاً وصنع 17. أما دولياً ففي 

جعبة حكيمي 28 مباراة سجل فيها هدفن.

جدة ـ وكاالت
قرر االحتاد الســعودي لكرة القدم االســتعانة 
بالهولنــدي دامن هيرتوج، للعمــل مديرًا فنًيا 
للمنتخب السعودي حتت 19 عاًما، وقدم شكره 

وتقديره للمدرب الوطني بندر باصريح.
وسيشرف الهولندي دامن هيرتوج، املدير الفني 
لبرنامــج االبتعاث لتطويــر مواهب كرة القدم 
فنيا على املنتخب الوطنــي حتت 19 عاًما الذي 
يســتعد خلوض نهائيات كأس آسيا 2020 املقرر 

إقامتها في أوزبكستان تشرين األول املقبل.
جاء ذلك، نظير خبرته العملية الواسعة، حيث 
ســبق له تدريب أندية إكسيلسيور ماسلويس 
وفينــورد   ،2011-2010 موســم  الهولنــدي 
الهولندي حتت 19 عاًما موســمي 2013-2011، 

ثم مديرًا ألكادميية فينورد ملواسم 2016-2013.
 وعاد مجددًا لتولــي اإلدارة الفنية لفريق درجة 
الشــباب بذات النادي، باإلضافــة لعمله مديرًا 
فنًيا لنادي اجلزيرة اإلماراتــي، أعقب ذلك عمله 
احلالي في برنامج االبتعاث لتطوير املواهب منذ 

حزيران 2019.
وتولى »هيرتوج« اإلدارة الفنية لبرنامج االبتعاث 
الســعودي لتطويــر مواهب كــرة القدم الذي 
تشــرف عليه وزارة الرياضة، والــذي يهدف إلى 
تنميــة املواهب الشــابة، لبناء جيــل قوي من 
الالعبن قادر على تغذية املنتخبات الوطنية في 

احملافل القارية والعاملية القادمة.
من جانبــه، قدم رئيــس مجلــس إدارة االحتاد 
القدم ياســر املسحل الشكر  السعودي لكرة 
والتقدير إلى وزيــر الرياضة األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية 

وتسهيل مهمة االستعانة باملدرب الهولندي.
كما قدم املشرف العام على املنتخبات الوطنية 
السنية خالد بن مقرن شكره وتقديره للمدرب 
الوطني بندر باصريح والذي انتهت فترة إشرافه 
الفنية علــى املنتخب، قاد خاللهــا »األخضر« 

للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب.
ووضعت قرعة بطولة كأس آسيا حتت 19 عاًما 
2020 واملؤهلــة لــكأس العالم حتــت 20 عاًما 
2021، املنتخب الســعودي في اجملموعة الثالثة 

بجانب منتخبات أستراليا، وفيتنام، والوس.

عمان ـ وكاالت
وافقت إدارة نادي الرمثا األردني، خالل اجتماعها 
على متديد إعارة الالعب محمد أبو زريق »شرارة« 

إلى السيلية القطري.
وقــال املهندس محمد أبــو عاقولة، إن مجلس 
اإلدارة استجاب رسميا لرغبة السيلية، بتمديد 
عقد شرارة شــهرين.وكان الســيلية قد وجه 
خطابا للرمثا، يطلب فيــه املوافقة على متديد 
عقد الالعب، حتى يتسنى له مواصلة مشواره 
مع الفريق، إلى نهاية املوسم اجلاري.وأوضح أبو 
عاقولة أن إدارة الرمثا، باشرت صرف رواتب فريق 
كرة القدم، الذي يستعد الستئناف مشواره في 

بطولة الدوري، اعتبارا من 3 آب املقبل.
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بغداد ـ ميثم الحسني:

بــدأ نادي الشــرطة خطــوات جادة 
لتشــكيل فريق مســتقبلي يضم 
الواعدين  الالعبــن  مــن  مجموعة 

املدعومن بالعبي اخلبرة.
هــذه الفكــرة جــاءت بتخطيــط 
من مــدرب الشــرطة، احملنــك عبد 
الغني شــهد، حيث كان وراء اختيار 
برز  الذين  الالعبــن  مــن  مجموعة 
جنمهم بقوة خالل املوسمن املاضين 
ليغير جلد الفريق الذي اشتهر بزيادة 

معدل أعمار العبيه.
الغنــي  عبــد  الشــرطة  مــدرب 
شــهد حتدث عن حتضيــرات الفريق 
والتعاقــدات املقبلــة وطموحه في 

املوسم املقبل:

* ملــاذا أقدمــت على إحــداث هذه 
الثورة الكبيرة في التعاقدات؟

ـ املوســم املاضي أوضــح لنا حاجة 
الفريق لتجديد الدماء، بوجوه شابة، 
ثم أننا ال ننظر إلى األسماء بل رفعنا 
شعار »امللعب لألفضل« مبكرا، ومن 
يقدم املطلوب ســيجد مكانا له في 
والعكس  األساســية،  التشــكيلة 

صحيح.

* كيف جاء رد فعل اإلدارة على هذا 
املشروع؟

ـ اجلميع يعرفونني، وال أقبل التدخل 
فــي خياراتــي. نعم هنــاك العبن 
أراهن  لكنــي  كبيرة  خبــرة  لديهم 
على املتواجدين لتشكيل فريق لديه 
خاصة  طويال،  املنافسة  على  القدرة 
أن الشرطة ســيخوض عدد مباريات 
أكبر، وبالتالــي نحتاج لفريق تطغي 
عليه صبغة شبابية قادر على حتمل 

ضغط املباريات.

* وماذا عن الالعبني املغادرين؟
لم نقــف أمام رغبــة أي العب يريد 
املغــادرة وشــكرنا اجلميــع على ما 
قدمــوه من جهــود ســابقة، لكن 
شــعارنا اليوم البقــاء لألصلح ومن 
موقعه. على  املنافســة  رغبة  لديه 
باإلضافة إلــى ذلك نركــز على من 
يرغــب في تقدمي كل مــا لديه لهذا 
النادي، وبناء على ذلك وضعنا خطة 
مميزة للتعاقــدات، فضال عن اجلوانب 

الفنية.

* مــا هــي اخلطــة التــي وضعتها 
للميركاتو؟

خطتنا تشمل 3 محاور، األول يخص 
الالعبن احملليــن املوهوبن، ومت حتديد 
التعاقد مــع 10، 4 العبن منهم في 

اخلط اخللفي، و5 في خط الوســط، 
ومهاجم واحد.

أما احملــور الثاني يتمثل فــي اختيار 
7 من الالعبــن القدامــي بالفريق، 
فيما يتمثل احملــور الثالث في اختيار 
دقيق  معيار  وفــق  احملترفن  الالعبن 
على أن يكونوا على مستوى مميز جدا.

* هل بدأت املفاوضات مع احملترفني؟
نعم لدينا تركيز على العبن من تونس 
نبحــث عن العبن  واملغرب.  واجلزائــر 
مبواصفــات بدنيــة ومهاريــة وقادرين 
العبن.وأرى  مع  التأقلم ســريعا  على 
أن الالعبــن فــي دول املغــرب العربي 
سيشــكلون إضافة نوعية للفريق لذا 

حتركنا مبفاوضات مع بعضهم.

* هل هناك العب محلي أخفقتم في 
ضمه بعد التفاوض معه؟

مــن الالعبن الذين متــت مفاوضتهم 
ولم نتعاقد معهم احلارس جالل حسن، 
وذلك قبــل جتديد تعاقده مــع الزوراء، 
وعالء عباس احملتــرف في نادي الكويت 
الكويتي، أيضا قبــل جتديد عقده مع 
فريقه. هذان فقط هما من أخفقنا في 

استقطابهما.

* ما هي رؤيتك لفترة اإلعداد والفريق 
تنتظره مشاركات خارجية؟

اجلميع يترقب فــي ظل جائحة كورونا 
وال يوجد شيء رســمي يحدد انطالق 
التدريبــات اليوميــة، لكننــا وضعنا 
موعدا افتراضيا لبدء تدريباتنا األولية، 
وجتمع الفريق سيكون منتصف الشهر 

املقبل.
الفريق تنتظره بطولة الدوري والكأس 
باإلضافة إلــى تكملــة دوري األبطال 
احملددة في شهر سبتمبر/ أيلول املقبل، 
وبالتالــي تعاقداتنا جــاءت وفق تلك 
مع العبن  املزدحــم،  واجلــدول  الرؤية 
شــباب ممن توهجــوا في املوســمن 
املاضين ألن فترة االستشــفاء قليلة 
جدا وبالتالي وضعنا في حساباتنا تلك 

التفاصيل في التعاقدات.

* مــا هــو طموحاتكم في املوســم 
املقبل؟

على املســتوى احمللي دائما الشــرطة 
يســعى للمنافســة علــى اللقــب 
الشــك فــي ذلك رغــم أن هنــاك 8 
املســتوى.في  وبنفس  فرق منافســة 
البطوالت اخلارجية نســعى ألن يكون 
فريق الشــرطة منافسا يشرف الكرة 
البطولة  بقوة  اعترافنــا  العراقية مع 
اآلســيوية لكننا نسعى لتقدمي صورة 

مشرفة.

عبد الغني شهد: ثورة تعاقدات الشرطة تشمل 3 محاور
اكد أن »الملعب لألفضل« شعار المرحلة المقبلة

عبد الغني شهد

هبه العبيدي:
جائحة كورونا التي اكتســحت 
ميينا  تضــرب  زالت  مــا  العالم، 
ويســارا توقــع اعــدادا هائلــة 
يجد  ولم  والوفيــات،  باإلصابات 
لها عالجــاً حتــى اآلن، فاقمت 
العاملية  االقتصاديــة  االزمــات 
وشــلت  احلياة،  أوقفت  عندمــا 
العراق، اطلت  احلركة، في وطننا 
برأســها، واوقعت اعدادا ليست 
في  اســهمت  كما  بالقليلــة، 
الوسط  عاشــها  كبيرة  صدمة 
الرياضي عندما ودع ساحر الكرة 
العراقي، وســاحر القلوب، احمد 
راضي اثــر مضاعفــات تعرضه 
امضى  اذ  املســتجد،  للفايروس 
النجــم الالمــع ايام عــدة في 
مستشفى النعمان ببغداد، على 

أمل ان ينقــل بطائرة خاصة إلى 
حيث  عمان  األردنيــة  العاصمة 
مقر اقامته واســرته، لكن القدر 
اخلاصة  اإلجراءات  من  اسرع  كان 

بحالته.
ترك الراحــل ذكريات لن متحى من 
كبيرة،  بطوالته  كانــت  الذاكرة، 
اســهمت فــي اعتــالء منصات 
التتويــج وحصول الكرة العراقية 
على إجنــازات المعة، فهو الالعب 
العراقــي الوحيــد الذي ســجل 
تسجيل  لوحة  في  بشرف  اسمه 
اســماء ممن احرزوا اهدافا للعرب 
فــي مونديــال كأس العالــم، اذ 
متكن من هز شــباك ابــرز حراس 
املرمــى وقتذاك جــان ماري بفاف 
البلجيكي في مونديال املكسيك 
1986، ولعــل بفــاف الــذي ابرق 

مؤخرا تعزية إلى الوسط الرياضي 
العراقي وذوي الراحل احمد راضي، 
يعتــرف بامكانات الهداف النجم 
الــذي ودع احلياة قبــل ايام وحزن 
اجلميع عليه وتوشــحت الشوارع 

بالسواد.
بايام  راضــي،  احمد  رحيــل  قبل 
قالئل، ودع وسطنا املدرب الشجاع 
والعب نادي الزوراء الســابق علي 
هادي للســبب نفســه، الوسط 
اياما حزينة جدا،  يعيش  الرياضي 
بعــد توالي الصدمــات املوجعة، 
ورحيــل النجــوم يــذرف الدموع 

ويكسر القلوب حزنا. 
املــرض اخذ آناس لهــم بصمات 
لن تنســى فــي شــتى امليادين، 
والسالمة  بالرحمة،  لهم  دعواتنا 

للمصابن.

مدريد ـ وكاالت
انضمــت اإلســبانية جاربينــي 
 Stories« مبــادرة  إلى  موجوروزا، 
من  )قصــص   »from Tomorrow
جلمع  تفاعلية  حملة  وهي  الغد(، 
األمــوال عبر شــبكات التواصل 
االجتماعــي لدعــم األطفال في 
لها  ويروج  العالــم،  أنحاء  جميع 

املمثل كيسي أفليك، ووالدته.
وقرأت العبــة التنس ذات األصول 
عبــر  قصيدتــن  الفنزويليــة، 
بقلم  إحداهمــا  »إنســتجرام«، 
فتاة تبلغ مــن العمر 12 عاًما من 

جواتيماال.
أن  »مبجــرد  جاربينــي  وقالــت 
اكتشفت فكرة قصص من الغد، 
أدركت أنــه يجب علي دعمها وأن 
الفتيات  هؤالء  جلميع  صوتًا  أكون 
اللواتــي يتجرأن على مشــاركة 
مشاعرهن بكتابة هذه النصوص 

اجلميلة«.
وأضافــت موجــوروزا أن »القراءة 
أساســيتان  أداتــان  والكتابــة 

للشــباب للتعبيرعن أنفســهم 
أفليك  مبادرة كيســي  والنمــو. 

تساعد في هذا االجتاه«.
وســيقرأ فنانــون مثــل روبــرت 
ريدفــورد، ومات دامون، وكيســي 
أفليــك، وماثيــو بروديريــك، بن 
من  أطفال  آخرين نصوصا كتبها 
جميــع أنحاء العالم.وســتدعم 
التبرعات التي ستجمعها احلملة 

برامــج تكافح جوع األطفال مثل 
حملو  وبرامج   »Feeding America«

األمية وأخرى لتعليم الفتيات.
أفليك  كيســي  املبــادرة  وابتكر 
ووالدتــه، التــي تعمــل معلمة 
فــي مدرســة عامــة »كفرصة 
لتشــجيع األطفال احملاصرين في 
املنزل بســبب الوباء على الكتابة 

بطريقة إبداعية«.

أثينا ـ وكاالت
توج فريق أوليمبياكوس، األحد، 
بلقب الدوري اليوناني بعد فوزه 
خارج الديار على أيك أثينا 1-2.
وحمل هدفا املبــاراة توقيع كل 
العربي  يوســف  املغربــي  من 
)ق39( والغيني مادي كامارا في 

الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول.أما الهدف الشــرفي أليك 
فجاء في الشــوط الثاني لكن 
الفريق فشــل بعدها في إحراز 

التعادل.
وجــاء تتويــج الفريــق قبل 6 
املوســم  نهاية  مــن  جــوالت 

وبعد 3 مواســم مــن آخر مرة 
أوليمبياكوس  فيهــا  حصــل 
أمام  البطولة.ويتبقــى  علــى 
يتفوق  الــذي  أوليمبياكــوس، 
على أيك أثينا وباوك سالونيكا 
إنهاء  بـ19 نقطة كاملة، حتدي 

البطولة دون أي خسارة.

العواصم ـ وكاالت
في الذكرى 26 لتسجيله لقب أكبر 
العالم،  تاريخ كأس  هداف سنا في 
أكــد الكاميروني روجيــه ميال، أن 
»الرقــم القياســي الوحيــد الذي 
يتخطى اجلميع، هو رقم األسطورة 
البرازيلــي بيليه، بحصــد ألقاب 3 
دخل  الذي  ميــال،  موندياالت«.وقال 
التاريخ في مونديــال 1994، عندما 
ســجل وهو في عمر 42 عاما و39 
يومــا أمام منتخب روســيا: »ليس 

هنــاك كلمــات لوصف ملــا فعله 
للحديث  شــاب«.وعاد  وهو  )بيليه( 
عن هدفــه التاريخي، مشــيرا إلى 
أنه شــعر بارتياح وفخر شــديدين 

لتسجيل ذلك الهدف.
وأضاف: »بالنســبة لي هذا الهدف 
وهذا الرقم القياســي كانا طريقة 
ليرى األشخاص املشككن، أنه رغم 
كبر ســني، ميكنني حتقيــق نتائج 
عظيمــة. بدنيا كنت فــي لياقتي 
بنسبة %100«. ومع ذلك، أوضح أن 

سبب االرتياح الرئيسي كالعب كان 
ربع  بلوغ  الكاميرون في  مســاعدة 
نهائي مونديــال 1990، قائال: »كان 
وقارتنا«.واعتبر  لبلدنا  تاريخيا  حدثا 
ميال أنه ليس من املمكن تســجيل 
هذا الرقــم القياســي )رقمه( في 
املســتقبل.فيما أشار إلى أن جنمي 
ليفربول اإلجنليــزي، املصري محمد 
صالح والســنغالي ســاديو ماني، 
قادران على تقــدمي املزيد لبلديهما 

وللقارة األفريقية.

أوليمبياكوس بطال للدوري اليوناني

ميال: رقمي لن يتكرر.. وأنتظر المزيد من صالح وماني

الحزن يخيم على الوسط الرياضي 
في وداع ساحر الكرة 

موجوروزا تنضم لحملة خيرية
 تدعم األطفال حول العالم

موجوروزا

ارتفاع وتيرة العمل في 
مشروع مستشفى الطب 

الرياضي
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 الصباح الجديد - متابعة :
متكنت املفوضيــة األوروبية خــال مؤمتر املانحني 
ملســاعدة الاجئني الســوريني الذي نظمه االحتاد 
األوروبــي واألمم املتحدة في بروكســل امس االول 
الثاثاء من جمع مســاعدات بقيمة 6,9 مليارات 
يورو )7,7 مليــارات دوالر(، بينها 4,9 مليارات للعام 

 .2020
وذلك للتخفيف مــن أثر األزمة اإلنســانية التي 
يعاني منها مايني السوريني الذين شردتهم احلرب 
الدائرة منذ تسع سنوات وتفاقمت بارتفاع أسعار 

املواد الغذائية وظهور وباء فيروسكورونا.  
ودعم اجملتمع الدولي لاجئني السوريني امس االول 
الثاثاء رغم األزمة التي تسبب بها وباء كوفيد19-، 
مــع تعهد بتقدمي 6.9 مليارات يورو، أي 7.7 مليارات 
دوالر، بينها 4,9 مليارات يورو للعام 2020 وملياران 
إضافيان للعام 2021 وذلك خــال مؤمتر للجهات 

املانحة نظمه االحتاد األوروبي واألمم املتحدة.
من جهته، أشاد مساعد األمني العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك بهذا النجاح الذي 
حتقق »في مرحلة يصعب فيها إيجاد متويل«. وكان 
صرح في مســتهل املؤمتر »إذا حصلنــا على 5,5 
مليــارات دوالر فلن تكون نتيجة ســيئة«. ووعدت 
مؤسســات االحتاد األوروبي بـ«2,3 مليار يورو لهذا 

العام والعام املقبل«.
وأضافت الدول األعضاء مســاهمات وطنية. وفي 
هذا السياق، وعدت أملانيا بـ1,58 مليار يورو وإيطاليا 
بـــ45 مليونا وإيرلندا بـ25 مليونا ولوكســمبورغ 

بـ7,5 مايني يورو.
من جهتهــا، أعلنت اململكة املتحدة مســاهمة 
بقيمة 300 مليون جنيــه )328 مليون يورو( فيما 
التزمت فرنســا تقدمي 845 مليــون يورو على مدى 

ثاثة أعوام، بينها 637 مليونا من القروض.
وأورد املفوض لينارتشيش أن تعهدات الدول املانحة 
اقترنت بقروض من املؤسســات املاليــة الدولية 

بقيمة ستة مليارات يورو )6,7 مليارات دوالر(.

الصباح الجديد ــ وكاالت :
عقــد امس األربعاء رؤســاء روســيا، فادميير بوتني، 
وتركيا، رجب طيب أردوغان، وإيران، حســن روحاني، 
اجتماعا بواســطة الفيديو كونفرنس، لبحث آخر 

التطورات في الساحة السورية.
وذكر املتحدث باســم الرئاسة الروســية، دميتري 
بيســكوف، أمس االول الثاثاء، ردا على ســؤال من 
الصحفيني عمــا إذا كانت هذه احملادثات بني الزعماء 
الثاثة ستجرى غدا، قائا: »بإمكان الكرملني تأكيد 

هذه املعلومات«.
مــن جانبه، لفــت روحاني في كلمــة ألقاها امس 
االول إلــى أن االجتماع كان من املقــرر أن يعقد في 
إيران أصا، لكنه نظم بواسطة مؤمتر الفيديو على 
خلفية جائحــة فيروس كورونا املســتجد، قائا إن 
اللقاء بشــأن امللف الســوري يأتي »في إطار تعامل 

إيران البناء مع املنطقة والعالم«.
وأشــاد الرئيس اإليراني بالتعــاون الوثيق بني باده 
وروسيا وتركيا بشأن سوريا، مضيفا أن هذا التعاون 
يأتي فــي إطار حرص طهــران على »إحــال األمن 
والســام ومحاربة اإلرهاب وتوفيــر املزيد من احلرية 

للشعب السوري«.
في الوقت نفســه، وجه روحاني انتقادات حادة إلى 
الواليات املتحدة، متهما إياها بـ«الســعي دوما إلى 
إيجاد خلل في العاقة بني الشــعب واحلكومة في 
ســوريا وفرض الضغوط االقتصادية واألمنية على 
ســوريا«، عاوة على دعم تنظيم »داعش« بشــكل 

مباشر وغير مباشر.
وتلعب روســيا وتركيا وإيران دورا ملموسا في جهود 
دفع التسوية الســورية إلى األمام، لكونها األطراف 
الضامنة فــي محادثات أســتانا الرامية إلى وقف 

القتال في سوريا.

المفوضية االوروبية تتعهد 
تقديم 6،9 مليارات يورو 

لالجئين السوريين المتضررين

اجتماع ثالثي »عن بعد« 
بين بوتين وأردوغان 
وروحاني بشأن سوريا 

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد تفويض القبائل الليبية للجيش 
الليبي بحماية حقول النفط مع االمم 
املتحدة واجملتمــع الدولي إلعادة فتح 
حقول النفــط املغلقة، وفي غضون 
ذلك أعلنت احلكومة املؤقتة في شرق 
أنها بصدد ســحب عقود مع  الباد 

تركيا، تقدر مبليارات الدوالرات.
وبعد زيــارة مثيرة للجدل أجراها وفد 
العاصمة  إلى  رفيع املســتوى  تركي 
الليبية طرابلس مؤخرا، وصل عدنان 
أوزيال، رئيــس أركان القوات البحرية 
التركيــة إلــى قاعــدة »بوســتة« 
البحرية بطرابلس أمس االول الثاثاء 
، في زيارة مفاجئة لم يسبق اإلعان 
عنهــا. وأظهــرت لقطــات بثتهــا 
قنــوات تلفزيونية محليــة، موالية 
لـ«الوفاق«، استقبال قادة عسكريني 
فيها للمســؤول العسكري التركي 
وتســليمه درعــا، وســط تكهنات 
بأنه ســيبحث تدشني قاعدة بحرية 

عسكرية لباده في طرابلس.
اخلارجية  قالــت  ذلــك،  في ســياق 
األميركية في بيــان مقتضب، أمس 
قلق  تشــارك  إنهــا  الثاثــاء،  االول 
املؤسســة الوطنية الليبية للنفط 
بشأن تدخل شركة »فاغنر«، التابعة 
لــوزارة الدفــاع الروســية، واملرتزقة 
الليبية في  األجانب فــي املنشــآت 
حقل الشــرارة النفطي، واعتبرت أن 
مباشــرا  »اعتداء  يعد  التصرف  هذا 

على سيادة ليبيا وازدهارها«.
وأعلــن مشــايخ وأعيــان املنطقة 
الشــرقية تفويض حفتــر للتواصل 
الدولي،  واجملتمــع  املتحــدة  األمم  مع 
قصد إيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات 
النفط في أيــدي جهات يخارجة عن 
القانون ، وإعــادة فتح موانئ وحقول 
النفط التي مت إغاقهــا منذ مطلع 

العام احلالي.
واعتبر بيان للقبائل، عقب اجتماعها 
مبيناء الزويتينــة النفطي غب  وقت 
ســابق ، أن »من حق الشعب الليبي 
االســتفادة مــن إيــرادات النفــط 
واملضي  املعيشية،  ظروفه  لتحسني 

قدما في إعمار الباد«.
ورغــم أن اللــواء أحمد املســماري، 
الناطق العام باسم »اجليش الوطني«، 
أعلن ترحيبه مبضمــون البيان، لكنه 
قال في تصريحات تلفزيونية إن قيادة 
اجليش »تــدرس حاليا إعان اخلطوات 
املقبلة فيما يتعلق بهذا التفويض«، 
الفتــا إلى ترحيبها علــى الدوام بأي 
حــراك ليبي إلنهــاء األزمة، وجتفيف 

متويل اإلرهاب من خال قفل النفط.
املنشــآت  إن ملف  املســماري  وقال 

بشــكل  يدار  كان  الــذي  النفطية، 
إدارة  إلــى  انتقل  وقبلــي،  شــعبي 
قيادة اجليش، التــي أوضح أنها تقوم 
مبهامهــا فــي صيانة وحفــظ أمن 

املنشآت النفطية.
فــي املقابل، اعتبر صــاح النمروش، 
وكيل وزارة الدفاع بحكومة »الوفاق«، 
أن قواته »لن تســمح بأن متتد أيادي 
العابثني إلى مصــادر الطاقة، مبا في 
ذلــك احلقــول واملوانــئ النفطية«، 
وتعهد بأال »تكون مصدر اســتغال 
أو ابتــزاز، وال محتلــة مــن مرتزقة 

وعصابات إجرامية«.
إلى ذلك، بدأت احلكومة املؤقتة التي 
تدير شــرق ليبيا، برئاســة عبد اهلل 
الثني، في دراســة ســحب مشاريع 
وأعمــال، كان من املقــرر أن تنفذها 
شركات تركية بعد إبرام عقودها عام 

.2011
وقال الثني في وقت سابق إنه ناقش 
خــال اجتمــاع، عقده فــي مدينة 
بنغازي مع وزير خارجيته عبد الهادي 
الازمة  القانونية  »اإلجراءات  احلويج، 
إلنهــاء هــذه العقود فــي مختلف 
املشروعات، وتسليم العمل لشركات 
أخــرى«، وأرجع ذلك إلــى ما وصفه 
باملوقف العدائي، الذي اتخذه الرئيس 
ونظامه  إردوغان،  رجب طيب  التركي 

للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.
وأبرمت شــركات تركيــة تعمل في 
مجال البناء والتشييد عقودا، تتجاوز 
قيمتها 10 مليــارات دوالر، مع نظام 
القذافي. لكن  الراحل معمر  العقيد 
األمنية منذ  األوضاع  تدهور  استمرار 

9 سنوات حال دون تنفيذها.
هذا وكل املناســبات املتوافرة أخذت 
الفرنســي  تشــكل فرصة للرئيس 
ملهاجمة تركيا بسبب دورها املتنامي 

في ليبيا. 
ويبدو اليوم أن هناك شــيئاً يشــبه 
توزيع األدوار بني قصر اإلليزيه ووزارتي 
بالدور  للتنديــد  والدفــاع  اخلارجية 
التركي في ليبيا، لكن أيضاً في مياه 
املتوســط، وذلك تخوفاً من األطماع 
التركية في ثروته الغازية والنفطية، 
وإصرار أنقــرة على مواصلة التنقيب 
في مياه متنازع عليها. كما لم يفت 
ماكــرون أن يعــود مجــدداً للتنديد 
بــأداء تركيا داخــل منظومة احللف 
احلادثة  إلــى  اســتناداً  األطلســي، 
البحريــة التــي حصلت فــي مياه 
العاشــر من حزيران  املتوســط في 
املاضي، وكادت تفضي إلى اشــتباك 
بني الفرقاطة الفرنسية »لو كوربيه« 
تركية، رفضت تفتيش  وقطع بحرية 
ســفينة شــحن يُعتقد أنها كانت 

حتمل أســلحة ومعدات إلــى ميناء 
مصراتة.

»احلاجة  بدايًة، يشــدد ماكرون على 
في هــذه املرحلة إلى توضيح ال غنى 
عنه للسياســة التركيــة في ليبيا، 
والتي هي مرفوضة بالنســبة إلينا«. 
وحسب أوســاط فرنســية، فإن ما 
داخل  ماكــرون من شــركائه  يريده 
األطلســي  واحللف  األوروبي  االحتــاد 
»مراجعــة جدية« للدور التركي، وهو 
ما تنادي به باريس في هذين احملفلني. 
واحلال، أن جّل ما حصلت عليه، رغم 
حتقيق  فتح  هو  املتواصلة،  الضغوط 
ما  لـ«توضيح  عســكري  أطلســي 
املشــار  البحرية  احلادثة  في  حصل« 
إليها، األمر الذي ال يرضي باريس أبداً.

كذلك، فإن مطلــب وزير اخلارجية لو 
دريــان حول »ضــرورة أن يفتح االحتاد 
األوروبي ســريعاً جداً مناقشــة با 
محرمات ومــن دون ســذاجة، حول 
آفاق العاقة املســتقبلية بني االحتاد 
األوروبــي وأنقــرة، وأن يدافــع االحتاد 
األوروبي بحزم عــن مصاحله اخلاصة 
ألنه ميلك الوسائل للقيام بذلك«، لم 
يثمر حتى اليــوم أي نتيجة. وبعد أن 
ندد اإلليزيه بالــدور التركي في ليبيا 
الــذي ُوصف بـ«اخلطير«، شــدد أول 
من أمس، على أن أنقرة هي »الطرف 

اخلارجي األول«، الذي يتدخل في ليبيا، 
حيث يضرب الرئيــس إردوغان عرض 
احلائط بتوصيــات مؤمتر برلني »بداية 
املاضــي«، و«ال  الثاني  شــهر كانون 
يحترم أيــاً من التزاماته«. إضافة إلى 
أنــه ضاعف الوجود العســكري في 
ليبيا، و«اســتقدم مجدداً وبشــكل 
كبير مقاتلني جهاديني من ســوريا«. 
كما وصف ماكرون مســؤولية تركيا 
»تاريخية  إنهــا  وقال  بـ«الكبيــرة«، 
وإجراميــة لـ)بلد( عضــو في احللف 
األطلســي، أو على األقــل يّدعي أنه 

كذلك«.
وتــرى أوســاط فرنســية متابعــة 
للملــف أن مــا تقوم بــه تركيا هو 
»الســعي إلعادة اخلافة العثمانية« 
وأنها  الغربــي،  املتوســط  إلى مياه 
اســتراتيجياً«  »تهديــداً  تشــكل 
للمصالح الفرنســية واألوروبية في 
اجلوار األوروبي املباشــر. والتخوف أن 
احلضور كـ«منصة«  يســتخدم هذا 
ولإلمســاك  جهــة،  من  للتوســع 
بورقــة الهجرات غير الشــرعية من 
الشواطئ الليبية باجتاه أوروبا التي ال 
تبعد شــواطئها األقرب إال 200 كلم 

عن ليبيا.
بعد يــوم، تتراكــم امللفات  ويومــاً 
اخلافيــة بني باريس وأنقرة، وتتســع 

دائــرة االتهامــات املتبادلــة. فمــن 
جانبه، يكثف ماكــرون اتصاالته مع 
األطــراف اإلقليميــة والدولية لقرع 
ناقــوس اخلطر، والتحذيــر مما حتمله 
السياســة التركية جنوب املتوسط 
أنــواع مختلفة.  تهديــدات من  من 
اتصالني  فمن جهة، سعى من خال 
هاتفيني مع الرئيس األميركي دونالد 
التركي،  الدور  تنبيهه من  إلى  ترمب، 
ومن الذين يرون فيه وســيلة الحتواء 
التمدد الروســي إلى مياه املتوسط 

اجلنوبي. 
أن«مزيداً  الفرنســية  املصادر  وترى 
من احلضور التركي ال يعني حضوراً 
روســياً أقــل«. كمــا ســعى مع 
الرئيس الروســي إلى التأكد من أن 
الهدنــة املطلوبة، والتــي يفترض 
أن تفضــي إلى وقف إلطــاق النار 
يجب أن متر عبــر »جتميد« خطوط 
القتــال حيث هي، بحيــث تقطع 
الوفاق  لقــوات  تقدم  على  الطريق 
نحو ســرت واجلفرة. كما ســعت 
باريس مــع الطــرف اإليطالي إلى 
جلم خافاتهما الســابقة، حيث إن 
كليهما متضرر من تنامي النفوذين 
التركــي والروســي، وما قــد يؤول 
ما  النفوذ«،  »مناطق  تقاســم  إلى 

سيؤذي مصالح الطرفني معاً.

متابعة ـ الصباح الجديد :
بعدما تــواردت معلومات عن خطر 
قريب قد يداهــم القوات األميركية 
فــي أفغانســتان برعاية روســية، 
أعلنــت وزارة اخلارجيــة األميركية، 
امس االول الثاثــاء، أن الوزير مايك 
املاضي،  االثنــني  بومبيو قــد أجرى 
باردار، أحد  باملا  الفيديو  عبر  اتصاالً 
زعمــاء حركة »طالبــان« األفغانية 

حّذر احلركة فيه من أي هجوم يطال 
قوات باده هناك.

وقالــت املتحدثة باســم اخلارجية 
في  أورتاغوس،  مورغــان  األميركية، 
بيان، إن وزيــر اخلارجية مايك بومبيو 
اتصــل عبــر الفيديــو يــوم أمس 
وكبير  طالبان  بزعيم حركة  االثنني، 
باردار لبحث تطبيق  مفاوضيها املا 
االتفاقيــة بــني الواليــات املتحدة 

أبلغ  الوزيــر  أن  مضيفــة  واحلركة، 
طالبان بوضــوح أن ما ينتظر منهم 
هو الوفــاء بالتزاماتهم، مبا في ذلك 

عدم مهاجمة القوات األميركية.
بدورها، أعلنــت طالبان أنها جددت 
للوزيــر خــال االتصــال، التزامها 
الكامل باحترام االتفاق املوقع نهاية 

شباط مع الواليات املتحدة.
يشــار إلى أن حتذير الوزير األميركي 

جاء بعد أيام قليلة من انتشار تقارير 
تفيد بخطر قريب قد يداهم القوات 
األميركيــة من قبــل احلركة، حيث 
دفعت  روســيا  أن  املعلومات  أكدت 
مكافآت لطالبان من أجل قتل قوات 

أميركية في أفغانستان.
البيت  الرغــم من تقليــل  وعلى 
األبيض من شــأن تلك التقارير، إال 
أنه وعد بتقدمي إفادة للدميقراطيني 

حول املوضــوع في مجلس النواب 
قريباً.

وقال أحد املســاعدين، بحســب 
ما نقلت وكالــة رويترز امس االول 
الثاثاء، إن البيت األبيض سيطلع 
عددا من الدميقراطيني في مجلس 
النواب على التفاصيل قريباً، وذلك 
بعد يوم من تقدمي اإلدارة األميركية 
إفادة لسبعة نواب من اجلمهوريني 

عن األمر.
الناطــق  املقابــل، وصــف  فــي 
الكرملني دميتري  الصحافي باسم 
بـ«الهراء  التقارير  تلك  بيسكوف، 
املطلق«، قائــًا: في تصريح لقناة 
»إن بي ســي« األميركية، بحسب 
ما نقلت وسائل إعام روسية: »قد 
يبدو كامي فظا إلى حد ما، لكنه 

هراء مطلق، ال أكثر!«.

بومبيو يحّذر طالبان من عواقب مهاجمة القوات األميركية

»حراك شعبي« يفّوض حفتر إعالن »استئناف إنتاج النفط«

زيارة عسكري تركي بارز لطرابلس تعزز
 تكهنات برغبة أنقرة في قاعدة بحرية

إن ملف المنشآت 
النفطية، الذي 

كان يدار بشكل 
شعبي وقبلي، 

انتقل إلى إدارة 
قيادة الجيش، 

التي أوضح أنها 
تقوم بمهامها 

في صيانة وحفظ 
أمن المنشآت 

النفطية
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الصباح الجديد ــ وكاالت 
والعالم  اإلســرائيليون  يترقب 
امس األربعاء كلمة رئيس الوزراء 
نتنياهو  بنيامــني  اإلســرائيلي 
حول خطته لضم أجزاء واسعة 
من الضفة الغربية احملتلة التي 
يدخل إعان جدول أعمالها حيز 
التنفيذ، في خطوة قد تؤدي إلى 

إشعال التوترات اإلقليمية.
األول من  نتنياهــو  ائتاف  حدد 
متــوز موعدا لبــدء تطبيق جزء 
من خطــة الرئيــس األمريكي 
في  للســام  ترامــب  دونالــد 
اخملطط  وهو  األوســط،  الشرق 
املستوطنات  ضم  يشمل  الذي 
الضفــة  فــي  اإلســرائيلية 
الغربيــة ومنطقة غــور األردن 

االستراتيجية.
خطة  الفلســطينيون  ورفض 
الضم،  مخطط  وكذلك  ترامب 
أنهم على  لكنهم أعلنوا أيضا 
استعداد ملناقشــة البدائل مع 

اإلسرائيليني.
التحرير  أمني سر منظمة  وقال 
عريقات  صائب  الفلســطينية 
امس االول الثاثــاء: »لن جنلس 
على طاولة املفاوضات حيث يتم 

اقتراح الضم أو خطة ترامب«.
إنه  »نها ليست خطة،  وأضاف: 
على  الشرعية  إلضفاء  مشروع 
احتال« األراضي الفلسطينية.

الضفــة  إســرائيل  واحتلــت 
الغربية في العام 1967 وضمت 

الشــرقية الحقا في  القــدس 
اجملتمع  بها  يعتــرف  لم  خطوة 
الدولي. وفي العام 1981 ضمت 
على  اجلوالن  مرتفعات  إسرائيل 

احلدود مع سوريا.
رئيس  أنصار  مــن  العديد  وعبر 
أملهم  عــن  اليميني  الــوزراء 
فــي ضم أجــزاء مــن الضفة 
الغربيــة حيث يعيــش حوالي 
450 ألف مستوطن على أراضي 
تعدادهم  البالغ  الفلسطينيني 

نحو 2,8 مليون نسمة.
بعــض  يعــارض  كذلــك، 
املســتوطنني اقتــراح اخلطــة 
دولــة  إنشــاء  األمريكيــة 
فلســطينية على احلــدود مع 

إسرائيل.
وكانت اخلطة اقترحت قيام دولة 
الساح  منزوعة  فلســطينية 
ومجــزأة في ضواحــي القدس 

الشرقية احملتلة.
وفي الوقت الذي رحب شــركاء 
نتنياهو في االئتاف الوســطي 
»أزرق أبيض« بخطة ترامب، دعوا 
إلــى توخي احلذر بشــأن تنفيذ 
على  مشددين  الضم،  مخطط 

أهمية االستقرار اإلقليمي.
وقــال وزيــر اخلارجيــة غابــي 
أشــكينازي امس االول الثاثاء: 
مســؤوليات  نتحمل  أن  »يجب 
املصالح  أجل حماية  كثيرة من 
لدولة  واألمنيــة  السياســية 

إسرائيل«.

وأضاف: “وذلك إلى جانب احلفاظ 
على احلوار مع أعظم أصدقائنا، 
الدول  وفــي  املتحدة  الواليــات 
اجملاورة لنا«. وتابــع: »إلى جانب 
اإلبقــاء على حوار مــع أعظم 
أصدقائنا، الواليات املتحدة، وفي 

البلدان اجملاورة لنا«.
»غير مقدس«

وقال وزير الدفــاع ورئيس الوزراء 
باإلنابة بيني غانتس إن األول من 

متوز »ليس مقدسا«.
وقال ملوقع »واي نت« اإللكتروني 
اإلخبــاري اإلســرائيلي: »يجب 
أال نعرض معاهدة الســام مع 

األردن للخطر«.
امللك عبد  األردني  العاهل  وحذر 
اهلل الثاني الشهر املاضي من أن 
الضم ســيؤدي إلى “نزاع واسع 
النطاق” خاصة وأن منطقة غور 
األردن متاخمة لألراضي األردنية.

وفقا التفــاق االئتاف احلكومي 
بني نتنياهو وغانتس، يتولى وزير 
الدفاع رئاسة الوزراء في تشرين 
نتانياهو  ويكــون   ،2021 الثاني 

رئيس الوزراء باإلنابة.
الثاثاء، التقى نتنياهو بالسفير 
الذي  فريدمان،  ديفيد  األمريكي 
يعتبر أحد أنصار املســتوطنني 

في الضفة الغربية.
اللقاء:  بعــد  نتنياهــو  وقــال 
تطبيــق  مســألة  »ناقشــت 
عليها  نعمــل  التي  الســيادة 
وســنواصل العمل فــي األيام 

املقبلة«.
ويستخدم مصطلح »السيادة«، 
على نطاق واســع في إسرائيل 
لإلشــارة إلى ما يعتبره اجملتمع 
للقانون  وخرقا  “ضمــا”  الدولي 

الدولي.
واعتبرت مفوضــة األمم املتحدة 
اإلنســان  حلقــوق  الســامية 
ميشيل باشــليه هذا األسبوع، 
مخطط الضم »غير شــرعي« 
محذرة من أن العواقب قد تكون 

»كارثية«.

»إعالن احلرب«
مــن جهته، قال وزيــر التعليم 
العالي اإلســرائيلي واملقرب من 
نتنياهــو زئيف إلكــني األربعاء 
إلذاعة اجليــش، إن امس األربعاء 
هو فقط التاريخ الذي »ستحني 
اليوم  ليس  الساعة«لكنه  فيه 

الذي »سينفذ فيه كل شيء”.
أما الوزيــر بدون حقيبة واملقرب 
مــن نتنياهــو أيضا تســاحي 
هنيغبــي فقال لإلذاعــة ذاتها، 
إنــه ال ينبغــي أن يتوقع الناس 

إعانات كبرى في األول من متوز.
حمــاس  حركــة  واعتبــرت 
اإلســامية احلاكمة في قطاع 
غزة والتي خاضــت ثاث حروب 
مع إســرائيل منذ العام 2008، 
أن تنفيــذ مخطــط الضم في 
»إعان  مبثابة  الغربيــة  الضفة 

حرب«.

ترقب إلعالن تنفيذ ضم أجزاء 
واسعة من الضفة الغربية السرائيل

زيارة عسكري تركي بارز 
لطرابلس تعزز تكهنات 

برغبة أنقرة في قاعدة بحرية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
ملــح نائب عن تيــار احلكمة امس 
مســاع  هنالك  ان  الــى  االربعاء 
احلكومــة  برئيــس  لالطاحــة 
مصطفــى الكاظمــي، في وقت 
اكد رئيــس كتلــة إرادة النيابية 
وجــود مطالبات من بعض الكتل 

السياسية باستضافته.
واكــد النائــب عن تيــار احلكمة 
االربعاء،  امس  البخاتي،  جاســم 
ان ايجــاد بديل عــن رئيس الوزراء 
مصطفــى الكاظمي امر صعب 

في ظل االزمة احلالية.
وقال البخاتــي، في حديث متلفز 
ان "احلديث عن وجود اصطفافات 
تناصــر احلكومة هــو ضرب من 
اخليال، كما انــه ال ميكن ان يكون 
هنــاك بديــل للكاظمي في ظل 

هذه االزمة احلالية ".
واضــاف: " نحــن ال ندافــع عن 
الدولة  عن  ندافــع  بل  الكاظمي 
ويجــب ان نترك ثقافــة التخوين 

واملساومة وعلينا ايضاً ان نتخلى 
متثيل عســكري خارج  عــن كل 

الدولة".

وكان اســتبعد رئيس كتلة إرادة 
النيابية حســن عرب في سابق 
مــن امس األربعاء، عقد جلســة 

رئيس  الســتضافة  اســتثنائية 
الــوزراء مصطفــى الكاظمــي 
، مؤكدا  خــالل األيــام املقبلــة 

الكتل  وجود مطالب مــن بعض 
باستضافة الكاظمي.

تابعته  وقال عــرب في تصريــح 
الصبــاح اجلديد، إن “اســتضافة 
رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
تأتــي ضمــن انعقاد اجللســات 
النيابية االعتيادية ، واشار الى ان 
عقد اجللسات حاليا في مثل هذه 

الظروف صعب للغاية”.
مطالبــات  “هنــاك  أن  وأضــاف 
السياســية  الكتل  بعــض  من 
الــوزراء  رئيــس  باســتضافة 
مصطفــى الكاظمي ملناقشــة 
ملف فيروس كورونا وملف االزمة 
من  وغيرها  واالقتصاديــة  املالية 
امللفــات األخرى” في اشــارة الى 
عمليــة الدورة التــي نفذت فجر 
اجلمعــة املاضــي والقــي فيها 
القبض على عناصر من حزب اهلل 
اطلق ســراحهم قاضي احلشــد 

الشعبي لعدم كفاية االدلة.
وأشار عرب إلى أن “عقد اجللسات 

حاليــا امــر صعــب رمبــا نهاية 
األسبوع القادم”.

وجتدر االشارة هنا الى ان نوابا عدة 
من مختلــف الكتل الشــيعية 
من  الشــديد  امتعاضها  ابــدت 
الكاظمي  واتهموا  الدورة  عملية 
الشعبي  احلشــد  ضرب  مبحاولة 
وجــر البالد الى فتنــة ، وكان آخر 
االتهامــات للكاظمــي ورد مــن 
ســناء  الفتح  حتالف  عن  النائبة 
املوســوي امــس األربعــاء، التي 
بن  أزمة  افتعال  مبحاولة  اتهمته 
اإلرهاب  مكافحــة  قوات جهــاز 
الى  البالد  الشــعبي جلر  واحلشد 
فوضى عارمة، مؤكدة أن احلشــد 

خط أحمر الميكن املساس به.
وقالت املوسوي في تصريح تابعته 
الصباح اجلديــد ان “رئيس الوزراء 
خلق  يحاول  الكاظمي  مصطفى 
مشــاكل عديــدة بــن االجهزة 
الشعبي  واحلشــد  قوات  االمنية 

لتنفيذ رغبات خارجية”.

تاكيدا لما اوردت الصباح الجديد امس عن مساع لالطاحة به 
نواب باتوا يتحدثون عن صعوبة ايجاد بديل للكاظمي

جراء االزمة الحالية

بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالف عراقيون الذي اعلن عن 
تشــكيله قبل يومن بزعامة عمار 
األربعاء، اســتمرار  احلكيم أمــس 
احلوارات لضم قائمــة النصر اليه، 
مشيراً إلى أن الهدف من تشكيله، 
دعم مسارات الدولة في فرض هيبة 
القانون، مشــدداً علــى أن املرحلة 
املقبلــة ستشــهد إقــرار قوانن 

عطلتها اخلالفات السياسية.

وقــال النائب عــن التحالف خالد 
إلــى  تصريــح  فــي  اجلشــعمي 
"الصبــاح اجلديــد"، إن "حتالفنا مت 
الدولة  مســارات  لدعم  تشكيله 
هدفه  يكــن  ولم  ومؤسســاتها، 
سياســي يقتصــر علــى أعطاء 
الشــرعية للحكومة في اتخاذ ما 

تشاء من قرارات".
وأضاف اجلشعمي، أن "وجود عدد من 
النواب يعملون بنســق واحد داخل 

سيساعد  التشــريعية  السلطة 
في مترير القوانن املعطلة التي لم 
تقر بسبب اخلالفات طيلة السنوات 

املاضية".
وأشار، إلى أن "عمار احلكيم عندما 
التحالف  هذا  لتشــكيل  ســعى 
كان يبحــث عن نوعيــة املنضوين 
له وعددهم لكي يكون هناك تأثير 

حقيقي داخل مجلس النواب".
ونّوه اجلشــعمي، إلــى أن "ما مييز 

حتالف عراقيون أن جزء من املنضوين 
له ينتمــون إلى الكتــل واألحزاب 
السياســية، واألخر من املستقلن 
وبالتالي  بــأي كتلة  املرتبطن  غير 
نحــن أمام خليط قــد يعطي قوة 

للعمل داخل البرملان".
تشــكيل  "حــوارات  أن  وأكــد، 
التحالف اســتغرقت شهراً كامالً 
من املناقشات مع مختلف اجلهات 

السياسية".

السليمانية - عباس اركوازي:
دخــل قانــون االصــالح فــي رواتب 
وامتيازات املوظفن والدرجات اخلاصة 
حيــز التنفيــذ امس االربعــاء بعد 
املصادقة عليه من قبل برملان االقليم 

واطالق يد احلكومة للبدء بتنفيذه.
واكدت مصادر حكومية، ان حكومة 
االقليم تســعى من خــالل تطبيق 
هــذا القانــون لتحقيــق قــدر من 
العدالة واملساواة بن شرائح اجملتمع 

اخلاصة  والدرجات  املوظفــن  وفئات 
واملسؤولن. 

واشار عضو اللجنة املالية في برملان 
االقليم هيفدار احمد، ان من شــان 
تطبيــق القانون ان يوفــر نحو 150 
مليون دوالر حلكومة االقليم، مؤكدا 
ان القانون ســينهي تعــدد الرواتب 
الدرجات  ومخصصــات  وامتيــازات 
اخلاصــة وبعــض املســؤولن فــي 

حكومة االقليم.

الى ذلك طالب سياسيون واكادمييون 
االحزاب املتنفــذة اعادة االموال التي 
النفط  ايرادات  اســتولوا عليها من 
واملبالــغ التــي ارســلتها احلكومة 

االحتادية خالل السنوات السابقة. 
ودعا عضو برملــان االقليم عن كتلة 
هلدني  بكــر  ابو  االســالمي  االحتاد 
االحتاد والدميقراطي الى اعادة ملياري 
دوالر لــكل منهمــا، عبــر الضغط 
على الشــركات والتجــار وتوزيعها 

املهمة  والقطاعات  املوظفــن  على 
في االقليم واعادة احليوية لالســواق 
واحلركــة التجارية التي اثرت ســلبا 
واملالي  االقتصــادي  الواقــع  علــى 

لالقليم.
كمــا وطالــب هلدني الــى تطبيق 
اصالحــات شــاملة فــي مختلف 
حكومــة  ومفاصــل  مؤسســات 
االقليم، وان يبدا احلزبان بتطبيق تلك 

االصالحات من صفوفهم.

قانون االصالح في رواتب وامتيازات الدرجات الخاصة يدخل حيز التنفيذ  تعهد بإقرار القوانين المعطلة وينتظر انضمام " النصر " اليه 

نائب يطالب الحزبين الرئيسين في االقليم
باعادة اموال النفط المهربة 

"عراقيون": تحالفنا لتصحيح مسارات العملية السياسية 
وتلبية تطلعات الشارع العراقي 

العراق يرفع إلتزامه باتفاق أوبك+
4بنسبة 62 % مجلس الوزراء يوافق على تمويل وزارة الصحة

2بـ 50 مليار دينار لمواجهة كورونا

بغداد- الصباح الجديد :
اكدت النائبة املستقلة ندى شاكر 
جودت، ان احلكومة ليست صاحبة 
مبنحهم  املتقاعدين  علــى  فضل 
راتبا تقاعديا او مستحقات مالية، 
خاصة ان مايحصل عليه املتقاعد 
مــن راتــب شــهري هــو نتيجة 
اســتقطاعات مالية اثناء خدمته 
ومن اخلطــأ اســتقطاع جزء من 

راتبه.
وقالت جودت فــي تصريح تابعته 
“املوظــف  اجلديــد،ان  الصبــاح 
يســتقطع منــه شــهريا مبالغ 
تقاعدية  توقيفــات  عنــوان  حتت 
احالته  اثناء  منها  يســتفيد  كي 

للتقاعد”.

واضافــت ان “احلكومــة ليســت 
املتقاعديــن  علــى  متفضلــة 
رواتبهم، بل  عندما تصرف لهــم 
ليس من  ان مايحصلــون عليــه 
احلكومة بل هــي اموالهم طيلة 

فترة خدمتهم”.
“عودة احلكومة  وحذرت جودت من 
خلطوة اســتقطاع جزء من رواتب 
ذلــك  ان  مؤكــدة  املتقاعديــن”، 
خطأ والميكن للحكومة املســاس 
برواتبهم التي استقطعت منهم 
اثناء اخلدمة ليحصلوا عليها عند 
التقاعــد، اضافة الــى ان صندوق 
التقاعد يحتوي على مبالغ كبيرة 
واليجوز جلــوء احلكومة اليه كونه 

خاصا باملوظفن”.

جودت: الحكومة ليست متفضلة 
على المتقاعدين ألن رواتبهم من 

اموالهم 

بغداد - الصباح الجديد:
تخلــت كتلة اجليــل اجلديد في 
برملــان كردســتان، عــن رواتبها 
التقاعديــة بعــد انتهــاء هذه 

الدورة.
عبد  شاسوار  احلراك  رئيس  وقال 
حسابه  على  تغريدة  في  الواحد 
في تويتــر: "تطبيقــاً للبرنامج 
االنتخابي للحــراك، تخلى نواب 

برملان كردستان  اجليل اجلديد في 
التقاعد  عــن حقوقهــم فــي 
الدورة،  هذه  انتهاء  بعد  طواعية 
في أول يوم دخول قانون يســمح 

بذلك حيز التنفيذ".
هذه  تعيد  أن  "نطمــح  واضاف: 
اخلطوة االحترام للعمل البرملاني 
والرقابي وابعاده عن الكسب وأن 

تكون أسوة لباقي الكتل".

بغداد - الصباح الجديد:
أعلــن وزير النقل، ناصر حســن 
بندر الشــبلي، امــس االربعاء ، 
فتح ممر جديــد من اقصى جنوب 
Kaban في  الــى نقطـــة  البالد 
اقصى شــمالها باجتـــاه تركيا 
الفضــاء اجلــوي مبزيد من  لرفد 

الطائـرات.
وقال الشــبلي في بيــان، تلقت 
منه،  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
ان " افتتــاح املمر جــاء لتطوير 
املالحية  واخلدمات  اجلوية  املمرات 
الســتيعاب احلركــة اجلوية في 

االجواء العراقيــة وجعل احلركة 
تتســم بالديناميكية والسالمة 
العاملية وفقــا ملعايير املنظمات 
 .")ICaO( الدولية للطيران املدني
اجلهود  نتيجة  املمــر  اجنز  واكد" 
الكبيــرة التي بذلها منســوبو 
شركة املالحة اجلوية والعمل بروح 
الفريق الواحد ما ادى الى كسب 
ثقة املنظمــات الدولية للطيران 
والعمل بشروط املنظمة الدولية 
للطيــران املدني  في  انشــاء ممر 
مالحــي جديد  Kaban يعد حلقة 

وصل بن اخلليج العربي واوربا ".

كتلة الجيل الجديد في برلمان 
كردستان تتخلى عن رواتبها 

التقاعدية

فتح ممر جوي ثالث من
جنوبي البالد الى شمالها 

بغداد ـ الصباح الجديد:
االتصــاالت  جلنــة  كشــفت 
واالعــالم في مجلــس النواب، 
أن شــركات الهاتف النقال لم 
تســلم مبالغ ضريبة املبيعات 
التي فرضت على كارتات تعبئة 
الهاتــف النقــال منــذ 2015 
ولغاية اآلن، مؤكدة أن الضحية 
األمر  األولى واألخيرة فــي هذا 
وطالبت  البسيط،  املواطن  هو 
اللجنــة النيابيــة احلكومــة 
الشركات  هذه  ديون  باستيفاء 

التي تبلغ مليارات الدنانير.
أســوان  اللجنة  عضــو  وقال 
ســالم الكلدانــي، في حديث 
اطلعت عليــه الصباح اجلديد، 
ومنها   - املبيعــات  إن "ضريبة 
الهاتف  رصيد  تعبئــة  كارتات 
النقال- فرضت في العام 2015 
لتعزيــز واردات اخلزينة العامة، 
النفط  أســعار  انخفاض  بعد 
مجلس  عليها  وصــادق  عاملياً، 
النــواب مبوجب قانــون املوازنة 
العامة االحتادية"، مشــيراً إلى 
أنها  وبرغم  الشركات  "تلك  أن 
املواطن هو من يتحمل  جعلت 

تلــك الضرائــب، لم تســلم 
احلكومة لغايــة اآلن أية مبالغ 

ترتبت على ذلك".
وأضاف، أن "املبالغ املترتبة على 
بلغت  كديون  الشــركات  تلك 
نحو 100 مليار دينار، فضالً عن 
الدعاوى  من  العشــرات  وجود 
حتســم  لم  التي  القضائيــة 
ضغوطات  بســبب  اآلن  لغاية 
تلك  علــى  التســتر  أجل  من 

الشركات".
وبــن الكلداني، أن "شــركات 
الهاتف النقــال ماطلت كثيراً 
من أجــل اإلبقاء علــى ديونها 
الــى أجل غير مســمى؛ برغم 
أزمة  بأكثر مــن  العــراق  مرور 
ماليــة، وكان ميكن اســتثمار 
األمــوال التــي بحــوزة تلــك 
الشركات لتحسن وضع البلد 
رئيس  مطالبــاً  االقتصــادي"، 
حلسم  جدياً  بـ"التدخل  الوزراء 
هذا املوضوع بأسرع وقت ممكن، 
لكون العراق بأمس احلاجة ألية 
مبالغ ميكن أن يستثمرها لدفع 
والتعويضات  موظفيــه  رواتب 

وغيرها".

بغداد ـ الصباح الجديد :
مجلس  في  املالية  اللجنة  قالت 
النــواب، امس األربعاء، أســباب 
تأخــر إطــالق رواتــب املوظفن 
لشــهر حزيران يكمن في حتويل 
العملــة الصعبة الــى محلية. 
ايام  بعد  اللجنــة  وياتي تصريح 
من نفــي وزارة املالية تأخر صرف 
الرواتــب، االمر الــذي يعد طعنا 

مبصداقيتها.
النائب  اللجنــة  عضــو  وقــال 
اإلعالم  بحســب  الزرفي،  عدنان 
الرســمي، إن " رواتــب املوظفن 
ســيتم إطالقها من قبــل وزارة 
املالية خالل االيــام القادمة بعد 
اســتكمال حتويل اجراءات حتويل 
النقد من العملــة الصعبة الى 

العراقية".
دفع  تأخير  "ســبب  ان  واضــاف 
الرواتب يعود إلجراءات مدة حتويل 
العملــة وليــس لتحويل صرف 
يومــاً كما  اربعن  الرواتــب كل 

يشاع".
وكانــت نفــت وزارة املاليــة في 
والعشرين من  الســابع  السبت 
رواتب  تأخر صرف  املاضي  الشهر 
املوظفن، فيمــا اكدت ان جميع 

الرواتب مؤمنة.
وذكــر بيان للوزارة انــه وردت إلى 
الشــكاوى  بعض  املاليــة  وزارة 
حول تأخير دفــع رواتب املوظفن 
التربية  وزارتي  رواتــب  وخصوصا 
الديوانية  ومحافظــة  والصحة 
وبهذا الصدد تود الوزارة أن تشير 
رواتب جميــع موظفي  أن  إلــى 
الدولة مؤمنة بشــكل كامل وال 
يوجد تأخير في توزيعها"مضيفا 

ان "الــوزارة قــد مولــت جميع 
ومــن  احلكوميــة  املؤسســات 
ضمنهــا وزارتي التربية والصحة 
ودوائــر محافظــة الديوانيــة". 
املالية  وزارة  ان"  الى  البيان  واشار 

تتابع بشكل مستمر ويومي هذا 
املوضوع وحترص على أن يســتلم 
موظفو الدولــة رواتبهم باملوعد 

املقرر.
جتدر االشــارة الــى ان اليوم هو 

الثالث من شــهر متوز ومبا يعني 
مــرور اكثر من عشــرة ايام على 
الــوزارات  لبعض  املقــرر  املوعد 
عدا املالية والتــي صرفت رواتب 

منتسبيها قبل ايام.  

وطويــت صفحة شــهر حزيران 
ايام، حاملــة معها  ثالثــة  قبل 
خيبــة آمال املوظفن باســتالم 
رواتبهم، على الرغم من تلقيهم 
العديد مــن "حقن التخدير" في 

االيــام املاضية، متمثلــة بوعود 
بتسليم  الرســمية  اجلهات  من 
الرواتب قبل نهاية الشــهر، لكن 
في  الرواتب  وبقيت  رحل،  الشهر 

"احلجر احلكومي".

رواتب الموظفين تأخرت جراء تحويل العملة 
الصعبة الى محلية وليس لصرفها كل 40 يوم

اللجنة المالية النيابية تطعن مصداقية وزارة المالية : 

"جيروزالم بوست": الحكومة العراقية غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام جراء الفساد

البرلمان: شركات الهاتف النقال تقريـر
مدينة للحكومة بـ 100 مليار 
دينار عن ضريبة المبيعات فقط
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متابعة الصباح الجديد :

الصحة  منظمــة  مكتــب  عبــر 
العاملية في العــراق، أمس األربعاء، 
عن صعوبــة املوقف في العراق مع 
زيادة انتشــار إصابات كورونا، مبينا 
ان درجة احلــرارة املرتفعة لن تنفع 
في تخفيض عدد اإلصابات. في حني 
أعلن املديــر العام ملنظمة الصحة 
العامليــة، أن املنظمــة سترســل 
األســبوع املقبل فريقا إلى الصني 

للتحقيق في أصل الفيروس.
الطــوارئ في  برنامج  وقال مديــر 
تصريح  في  وائل حتاحــت  املكتب 
اذاعــي انه “مــن الصعــب التنبؤ 
بتراجــع او زيــادة عــدد اإلصابات 
بفيروس كورونا لكــن ذلك مرتبط 
وارتــداء  االجتماعــي  بالتباعــد 

الكمامات”..

واضاف ”   كانت توقعاتنا احملددة في 
شهر نيسان تذهب نحو فتح البالد 
في الشهر السادس ولكن على ما 
املرض ليس من الســهل  بإن  يبدو 
تكون  أن  توقعنــا  كمــا  فهمــه، 
الفيروس  انتشــار  على  السيطرة 
أفضل عنــد درجات احلرارة املرتفعة 
ولكن على ما يبدو أن نسب اإلصابة 
ازدادت مــع اجلفــاف )ارتفاع درجات 

احلرارة(””.
مشيرا إلى أن “هناك أكثر من عامل 
يؤثــر على زيــادة نســبة اإلصابة، 
متى  حتديد  الصعــب  فمن  ولذلك 
أن  بيد  ســوف تخــف احلــاالت؟.. 
النقطــة التي نتأمل بهــا هي: أن 
الفيروس(  )على  الســيطرة  تكون 
مــن اجملتمع عــن طريــق التباعد 
االجتماعي وارتداء الكمامات فذلك 
يســاهم بخفض نســب االصابة 

بشكل جيد”.

من جانــب اخر أعلــن املدير العام 
ملنظمة الصحــة العاملية، تيدروس 
املنظمة  أن  غيبريســوس  أدهانوم 
سترسل األسبوع املقبل فريقا إلى 
الصني للتحقيق في أصل الفيروس.

أن نكافح  تيــدروس: “ميكــن  وقال 
الفيروس على نحــو أفضل عندما 
نعرف كل شيء عن الفيروس، ومن 

ذلك كيف بدأ”.
وأضاف “سنرسل فريقا في األسبوع 

املقبل إلى الصني لإلعداد لذلك”.
يذكر أن هذه اخلطــوة طالبت بها 
األمريكية في  املتحــدة  الواليــات 
بني  واالتهامات  الســجال  بدايــة 
واشــنطن مــن جهــة وبكني من 
جهة أخرى وأيضا منظمة الصحة 

العاملية.
وأشار تيدروس إلى أنه بعد 6 أشهر 
من إبــالغ الصني املنظمــة للمرة 
األولى بشأن ظهور عدوى تنفسية 

جديــدة، مت الوصول إلــى حاجز 10 
ماليــني إصابة مؤكــدة و500 ألف 

حالة وفاة.
الطــوارئ  برنامــج  وقــال مديــر 
باملنظمة، مايك ريــان، إن املنظمة 
تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل 
التوصل ملصل آمن وفعال ملنع مرض 
كوفيد19- ولكن ال يوجد ما يضمن 

النجاح في ذلك.
وأضــاف أن الدول ميكنها من ناحية 
أخــرى أن تكافــح انتشــار املرض 
بالفحــوص وعزل حــاالت اإلصابة 

املؤكدة ورصد اخملالطني.
وخص بالذكر اليابان وكوريا اجلنوبية 
“اســتراتيجيتها  بســبب  وأملانيا 
الشاملة واملستدامة” في مواجهة 

الفيروس.
اجتماع  لعقد  املنظمــة  وتخطط 
الذي  التقدم  لتقييم  األسبوع  هذا 
مت إحرازه في أبحاث مكافحة املرض.

ارسال فريق تحقيق إلى الصين

الصحة العالمية : خابت أمالنا بحرارة العراق وكورونا حيرتنا

بغداد - الصباح الجديد:

 أشــادت بعثة األمم املتحدة في 
العــراق }يونامــي{ بشــجاعة 
املالكات الطبيــة العراقية في 
كورونا  لفيــروس  مواجهتهــا 
املستجد. في حني وافق مجلس 
املالية  وزارة  الوزراء، على قيــام 
 50 بتمويــل وزارة الصحــة بـ 
دينار ملواجهــة جائحة  مليــار 

كورونا.
على  تغريدة  في  يونامي  وقالت 
حســابها في تويتــر: »ما تزال 
اخلطوط  في  الطبيــة  الكوادر 
األمامية مــن أجل احتواء وصد 

فيروس كورونا«.
املتحدة  األمم  »بعثــة  واضافت: 
تشــيد  العــراق  ملســاعدة 
الشــخصية  بشــجاعتهم 
جميعاً.  بحمايتنا  والتزامهــم 
بدورنا،  القيــام  جميعاً  وعلينا 
أهميٌة  له  نتخــذه  إجراء  فكل 
في احتواء الفيروس. علينا اتباع 
توجيهات السلطات الصحية«.
الوزراء،  في حني وافق مجلــس 
على قيــام وزارة املالية بتمويل 
وزارة الصحــة بـ 50 مليار دينار 

ملواجهة جائحة كورونا.
وذكــر املكتــب االعالمــي في 
رئاســة الوزراء فــي بيان تلقت 
نســخة   « اجلديد  الصبــاح   «
منــه ، ان “مجلس الوزراء اصدر 
وقــرارات من  توصيات  جملــة 
بينها، قيام وزارة املالية بتمويل 
وزارة الصحــة مببلــغ مقداره، 
من  دينــار،  مليــار  خمســون 
احتياطي الطــوارئ للمصروف 
للسنة املاضية، بسبب جائحة 
أن تقوم  فايروس كورونــا، على 
ملواجهة  الصحة بصرفها  وزارة 

اجلائحة حصرا”.
وأضــاف ان “اجمللــس وافق على 
متديــد االســتثناء املمنوح الى 
وزارة الصحة مبوجب قرار اللجنة 
العليــا للصحــة والســالمة 
الوطنية رقم )9( لســنة 2020 
ملدة ثالثة أشهر، بدءاً من تأريخ 
انتهــاء املدة املشــار اليها في 

الفقرة )ط( من القرار آنفاً”.
وبــني ان ” اجمللس اقــر توصيات 
محضــر االجتماع التشــاوري 
مــع مديرية اخلدمــات الطبية 
العســكرية فــي وزارة الدفاع 
الشــعبي  احلشــد  وطبابــة 
ومديرية اخلدمــات الطبية في 
وزارة الداخلية، املنعقد في وزارة 
 ،2020/6/26 بتأريــخ  الصحــة 
فايروس  بشأن مواجهة جائحة 

كورونا”.
واوضح ان “اجمللــس صوت على 
تعديــل قــرار مجلس الــوزراء 
رقم )358 لســنة 2018(، بشأن 
مشــروع اتفاقية جتّنب االزدواج 
من  التهــّرب  ومنع  الضريبــي 

على  املفروضة  الضرائــب  دفع 
حكومة  بني  املال،  ورأس  الدخل 
وحكومة  العــراق  جمهوريــة 
وكذلك  أرمينيــا،  جمهوريــة 
التصويت على مشــروع قانون 
تصديــق اتفــاق بــني حكومة 
وحكومة  العــراق  جمهوريــة 
اجلمهورية التونســية، بشــأن 
إضافــة  اجلويــة،  اخلدمــات 
للتصويت على مشروع اتفاقية 
التعــاون القانونــي والقضائي 
واجلزائية،  املدنية  املســائل  في 
وتســليم اجملرمني بني حكومة 
وحكومة  العــراق  جمهوريــة 

اوكرانيا”.
وعلــى صعيد متصــل أكدت 

املنافذ احلدودية، عن فتح  هيئة 
املنافذ لدخول مادة األوكسجني 
على وفــق إجراءات مبســطة 
لدعم الواقع الصحي ملكافحة 

جائحة كورونا.
تلقت«  بيان  في  الهيئة  وذكرت 
الصباح اجلديد »نســخة منه، 
اللجنة  ملقــررات  انه«تنفيــذا 
العليــا للصحــة والســالمة 
يــوم  باجتماعهــا  الوطنيــة 
رئيــس  وتوجيهــات  امــس 
الــوزراء مصطفــى الكاظمي 
املبلغــة  االســتجابة  كانــت 
للمنافذ بتســهيل دخول مادة 
لدعم  الضروري  األوكســجني 
ملعاجلة  الصحية  املؤسســات 

املصابني بفايروس كورونا«.
واضافت، ان«الهيئة كان اجراؤها 
الســريع بدخول صهاريج مادة 
األوكســجني بعــدد )10 ( عبر 
قادمة  احلدودي  منفذ ســفوان 
من دولــة الكويت الشــقيقة 
)220طن(  حمولــة  بأجمالــي 
بأشــراف مدير مديريــة املنفذ 
والقائم باألعمــال العراقي في 
حضور  وكذلك  الكويــت  دولة 
نائب محافظ ذي قار وممثل جهاز 

اخملابرات العراقي«.
واشــارت الى، انه«مت تســهيل 
عمليــة ادخالهــا علــى وفق 
لتأخــذ  مبســطة  إجــراءات 
وجهتها إلــى محافظة ذي قار 

احملافظات  وباقــي  (صهريج   3(
اجلهــات  ملســاعدة  األخــرى 
الصحيــة  واســنادها ملعاجلة 

املصابني بالفيروس املستجد«.
من جانب آخــر وصلت الطائرة 
الشــهيد  قاعدة  إلى  التركية 
محمد عــالء اجلوية، حتمل على 
إلى  الطبية  املساعدات  متنها 

العراق ملواجهة فيروس كورونا.
أجهزة  الشــحنة،  وتضمنــت 
وعدد  االصطناعــي  التنفــس 
وقايــة شــخصية ومختبرية، 
الصحــة  وزارة  ســتقوم 
الصحة  دوائر  إلى  بتســليمها 
في بغداد واحملافظات، بحســب 

احلاجة واألولوية.

يونامي تشيد بشجاعة الكوادر الطبية العراقية والتزامها بحماية المواطنين

مجلس الوزراء يوافق على تمويل وزارة الصحة
بـ 50 مليار دينار لمواجهة كورونا

بعثة األمم المتحدة 
لمساعدة العراق 
تشيد بشجاعتهم 
الشخصية والتزامهم 
بحمايتنا جميعًا. وعلينا 
جميعًا القيام بدورنا، 
فكل إجراء نتخذه 
له أهميٌة في احتواء 
الفيروس. علينا اتباع 
توجيهات السلطات 
الصحية

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنت وزارة النقل/ الشركة العامة للخطوط 
اجلوية العراقيــة ،وصول )98( مواطنــاً عراقياً 
مت اجالئهــم مــن الهنــد على مــن الرحلة 
االســتثنائية املباشــرة التي نفذتهــا احدى 

طائرات الناقل الوطني.
واضاف مدير عام الشركة مناف عبد املنعم إن 
» عودة املواطنني متت بعد استحصال املوافقات 
الرسمية من اللجنة العليا للصحة والسالمة 
الوطنيــة وخلية األزمــة والتنســيق العالي 
مــع وزارة اخلارجيــة والســفارة العراقية في 
الهند بهدف تســهيل إجراءات إعادة املواطنني 
العراقيــني الذين يعانون من ظروف إنســانية 
حرجة بســبب تداعيات وباء كورونــا عامليا مت 

تنفيذ هذه الرحلة«.
وتابع ان »جميع الوافدين على من هذه الرحلة 
خضعوا للفحوصات الطبية من قبل فرق وزارة 
الصحــة العراقية املتواجدة فــي مطار بغداد 
الدولي،فضاًل عــن تعفير الطائــرة قبل وبعد 

تنفيذ الرحلة حسب اللوائح املعتمدة عاملياً«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنت امانة بغداد، امــس األربعاء عن قيامها 
بالتعــاون مع منظمــة اليونســيف العاملية 
بتكرمي وتثمني عدد من اصحاب الدور السكنية 
في مدينة الصــدر الهتمامهم بنظافة وادامة 

ازقتهم واالعتناء بها.
وبينــت، انها قامت »بتوزيع عــدد من احلاويات 
والشــتالت عليهم دعماً ملبادرتهم وجهودهم 

في اظهار ازقتهم بأفضل ما يكون«.
مــن جانب اخر اطلقت امانــة بغداد اول أمس 
الثالثاء ، حملة كبــرى للتعفير والتعقيم بعد 
جتهيزها مبــواد التعفير من قبــل وزارة النفط 
والتي ستســتمر لعدة ايام لتشــمل عدد من 
مناطق بغداد ،سيما التي شهدت ارتفاعاً بعدد 

االصابات بفايروس كورونا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
26 مشــروعاً  نفذت هيئــة اســتثمار بغداد 
ســكنياً، لتوفير 30 ألف وحدة سكنية، بينما 
تعمل بالتنســيق مع اجلهات ذات العالقة من 
اجل اعــادة العمل باملشــاريع املتوقفة منها 

بسبب ازمة كورونا.
واوضح رئيس هيئة اســتثمار بغداد املهندس 
شاكر الزاملي، أن »الهيئة اولت قطاع السكن 
اهتمامــا بالغا، نظرا ألهميتــه في حل االزمة 
بالعاصمــة«، مبينــا أنهــا »تنفــذ حاليا 26 
مشروعا ســكنيا اســتثماريا في بغداد، توفر 
مبجملهــا 30 الف وحدة ســكنية مبواصفات 
بناء حديثة، وموزعة بــني مختلف املناطق في 

بغداد«.

ديالى ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت دائرة صحــة ديالى، عن خبر ســار في 

حربها ضد فيروس كورونا.
وقال مديــر اعالم صحة ديالى فــارس العزاوي 
في حديث لـــه ان” دائرة صحة ديالى سجلت 
خالل االيام العشرة املاضية اكثر من 300 حالة 
شــفاء ملصابي فيروس كورونا وهي تقترب من 
نسبة %50 من إجمالي من متاثلوا الى الشفاء 
خالل االشــهر الـــ4 املاضية فــي تأكيد على 
وضع صحي بدء بالتحسن مع ارتفاع مؤشرات 

الشفاء”.
وأضاف  العزاوي،ان” %35 من إجمالي األسرة في 
مراكز احلجر الـ9 في ديالــى فارغة والتي تبلغ 
طاقتها احلالية 650 ســرير وتصل إلى أكثر من 
إلــف في حالة الذروة مؤكــدا بان وضع كورونا 
حتت السيطرة وهي رســالة سارة للرأي العام 
في ديالى بعــد موجة القلق االخيرة بســبب 

ارتفاع معدالت اإلصابة”.

عودة 98 عراقيًا عبر 
رحلة استثناية من الهند

أمانة بغداد تكرم عددًا 
من المواطنين في مدينة 

الصدر 

تنفيذ 26 مشروعًا سكنيًا 
استثماريًا في بغداد 

صحة ديالى: 35 % من 
اسرة المحاجر فارغة

النزاهة تكشف عن شبهات تزوير
واختالس في صحة ذي قار

 لمتابعة العملية اإلنتاجية من اسطوانات الغاز المعبأة

جوالت ميدانية : لشعبة التفتيش 
والمتابعة في فرع البصرة ذي قار ـ الصباح الجديد:

اديَّة عن  أعلنت هيئــة النزاهة االحتِّ
تزويٍر واختالٍس  كشــف شــبهات 
ة ذي قــار، ُمبيِّنًة  فــي مديريَّة صحَّ
ضبطهــا صكوكاً وأوليَّــاٍت ُمزوَّرًة 
الشيوخ  ســوق  مستشــفى  في 

باحملافظة.
في  التحقيقــات  دائــرة  وأفــادت 
النزاهة، وفي معــرض حديثها عن 
تفاصيــل عمليَّة الضبط التي متَّت 
ن  رٍة قضائيَّــٍة، بتمكُّ مبوجــب ُمذكَّ
الفريــق امليدانيِّ اخمُلتصِّ في مكتب 
باحملافظة من ضبط  الهيئة  حتقيق 
وســندات  املُزوَّرة  الصكوك  أوليَّات 
احلساب  عن كشف  صرفها، فضالً 
سوق  مستشــفى  في  بها  اخلاصِّ 
الشيوخ، ُمبيِّـــنًة أنَّ حترِّيات الفريق 
ف  األوليَّة قــادت إلى إقــدام ُموظَّ
حســابات املستشــفى على تزوير 

تلك الصكوك وسندات صرفها.
وتابعت الدائرة إنَّ أقوال الشــهود، 
مــن أعضاء جلنة اجلرد والتســليم 
بيَّـــنت  املُؤلَّفة في املستشــفى، 

التزوير  بعمليَّــة  املُتَّهــم  اعتراف 
واالختالس لثالثة صكوٍك متَّ صرفها 
وتســلُّمها مــن قبــل املُتَّهم عن 
احلكوميَّة  املصارف  أحد  فرع  طريق 
 -  2/1 ة مــن  في احملافظــة، وللُمدَّ
2020/4/30، وبحســب ما ثُبِّت في 
محضر اللجنة التحقيقيَّـــة التي 
ة  صــادق عليه املدير العــامُّ لصحَّ

احملافظة.
ونوَّهت الدائرة بقيام مكتب حتقيق 
الهيئــة في احملافظة باســتكمال 
وعــرض  التحقيقيَّــة  اإلجــراءات 
أوراقهــا أمــام قاضــي التحقيق 
اخمُلتصِّ الذي قرَّر إصــدار أمر قبٍض 
وحترٍّ بحــقِّ املُتَّهم وفق أحكام املادَّة 

)316( من قانون العقوبات.

بغداد - الصباح الجديد:
التفتيشّي  العمل  فريُق  واصَل 
جوالتــه امليدانّية بهذا الظرف 
االســتثنائي وتداعيات جانحة 
كورونــا ، ملتابعــة العمليــة 
اســطوانات  وجتهيز  االنتاجية 
التعبئية  فــي معامــل  الغاز 
وتأتي هذه  واألهلية.  احلكومية 
لتوجيهات  تنفيــذاً  الزيــارات 
اإلدارة الُعليــا فــي الشــركة 
الغاز  وخدمات  لتعبئة  العامة 
، وتأكيــدات قســم التفتيش 
، على  الشــركة  واملُتابعة في 
متابعــة فعاليــات ونشــاط 

معامل التعبئة. 
 وقام مالك شــعبة التفتيش 
واملُتابعـة أجـــرى زيارته لعدد 
يومـــي  كنشاط  املعامل  من 
االسطوانـــات  اوزان  ملتابعة   ،
، وتنفيــذ جميــع اإلجــراءات 

املهمـة بغيـــة ضمـان سيـر 
مبـــا  اإلنتاجيـــة  العمليـــة 

اسطوانـة  تسويـــق  يحقـق 
قياسيـة معتمـدة.
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 الصباح الجديد - متابعة :
متكنت املفوضيــة األوروبية خــال مؤمتر املانحني 
ملســاعدة الاجئني الســوريني الذي نظمه االحتاد 
األوروبــي واألمم املتحدة في بروكســل امس االول 
الثاثاء من جمع مســاعدات بقيمة 6,9 مليارات 
يورو )7,7 مليــارات دوالر(، بينها 4,9 مليارات للعام 

 .2020
وذلك للتخفيف مــن أثر األزمة اإلنســانية التي 
يعاني منها مايني السوريني الذين شردتهم احلرب 
الدائرة منذ تسع سنوات وتفاقمت بارتفاع أسعار 

املواد الغذائية وظهور وباء فيروسكورونا.  
ودعم اجملتمع الدولي لاجئني السوريني امس االول 
الثاثاء رغم األزمة التي تسبب بها وباء كوفيد19-، 
مــع تعهد بتقدمي 6.9 مليارات يورو، أي 7.7 مليارات 
دوالر، بينها 4,9 مليارات يورو للعام 2020 وملياران 
إضافيان للعام 2021 وذلك خــال مؤمتر للجهات 

املانحة نظمه االحتاد األوروبي واألمم املتحدة.
من جهته، أشاد مساعد األمني العام لألمم املتحدة 
للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك بهذا النجاح الذي 
حتقق »في مرحلة يصعب فيها إيجاد متويل«. وكان 
صرح في مســتهل املؤمتر »إذا حصلنــا على 5,5 
مليــارات دوالر فلن تكون نتيجة ســيئة«. ووعدت 
مؤسســات االحتاد األوروبي بـ«2,3 مليار يورو لهذا 

العام والعام املقبل«.
وأضافت الدول األعضاء مســاهمات وطنية. وفي 
هذا السياق، وعدت أملانيا بـ1,58 مليار يورو وإيطاليا 
بـــ45 مليونا وإيرلندا بـ25 مليونا ولوكســمبورغ 

بـ7,5 مايني يورو.
من جهتهــا، أعلنت اململكة املتحدة مســاهمة 
بقيمة 300 مليون جنيــه )328 مليون يورو( فيما 
التزمت فرنســا تقدمي 845 مليــون يورو على مدى 

ثاثة أعوام، بينها 637 مليونا من القروض.
وأورد املفوض لينارتشيش أن تعهدات الدول املانحة 
اقترنت بقروض من املؤسســات املاليــة الدولية 

بقيمة ستة مليارات يورو )6,7 مليارات دوالر(.

الصباح الجديد ــ وكاالت :
عقــد امس األربعاء رؤســاء روســيا، فادميير بوتني، 
وتركيا، رجب طيب أردوغان، وإيران، حســن روحاني، 
اجتماعا بواســطة الفيديو كونفرنس، لبحث آخر 

التطورات في الساحة السورية.
وذكر املتحدث باســم الرئاسة الروســية، دميتري 
بيســكوف، أمس االول الثاثاء، ردا على ســؤال من 
الصحفيني عمــا إذا كانت هذه احملادثات بني الزعماء 
الثاثة ستجرى غدا، قائا: »بإمكان الكرملني تأكيد 

هذه املعلومات«.
مــن جانبه، لفــت روحاني في كلمــة ألقاها امس 
االول إلــى أن االجتماع كان من املقــرر أن يعقد في 
إيران أصا، لكنه نظم بواسطة مؤمتر الفيديو على 
خلفية جائحــة فيروس كورونا املســتجد، قائا إن 
اللقاء بشــأن امللف الســوري يأتي »في إطار تعامل 

إيران البناء مع املنطقة والعالم«.
وأشــاد الرئيس اإليراني بالتعــاون الوثيق بني باده 
وروسيا وتركيا بشأن سوريا، مضيفا أن هذا التعاون 
يأتي فــي إطار حرص طهــران على »إحــال األمن 
والســام ومحاربة اإلرهاب وتوفيــر املزيد من احلرية 

للشعب السوري«.
في الوقت نفســه، وجه روحاني انتقادات حادة إلى 
الواليات املتحدة، متهما إياها بـ«الســعي دوما إلى 
إيجاد خلل في العاقة بني الشــعب واحلكومة في 
ســوريا وفرض الضغوط االقتصادية واألمنية على 
ســوريا«، عاوة على دعم تنظيم »داعش« بشــكل 

مباشر وغير مباشر.
وتلعب روســيا وتركيا وإيران دورا ملموسا في جهود 
دفع التسوية الســورية إلى األمام، لكونها األطراف 
الضامنة فــي محادثات أســتانا الرامية إلى وقف 

القتال في سوريا.

المفوضية االوروبية تتعهد 
تقديم 6،9 مليارات يورو 

لالجئين السوريين المتضررين

اجتماع ثالثي »عن بعد« 
بين بوتين وأردوغان 
وروحاني بشأن سوريا 

متابعة ـ الصباح الجديد:

بعد تفويض القبائل الليبية للجيش 
الليبي بحماية حقول النفط مع االمم 
املتحدة واجملتمــع الدولي إلعادة فتح 
حقول النفــط املغلقة، وفي غضون 
ذلك أعلنت احلكومة املؤقتة في شرق 
أنها بصدد ســحب عقود مع  الباد 

تركيا، تقدر مبليارات الدوالرات.
وبعد زيــارة مثيرة للجدل أجراها وفد 
العاصمة  إلى  رفيع املســتوى  تركي 
الليبية طرابلس مؤخرا، وصل عدنان 
أوزيال، رئيــس أركان القوات البحرية 
التركيــة إلــى قاعــدة »بوســتة« 
البحرية بطرابلس أمس االول الثاثاء 
، في زيارة مفاجئة لم يسبق اإلعان 
عنهــا. وأظهــرت لقطــات بثتهــا 
قنــوات تلفزيونية محليــة، موالية 
لـ«الوفاق«، استقبال قادة عسكريني 
فيها للمســؤول العسكري التركي 
وتســليمه درعــا، وســط تكهنات 
بأنه ســيبحث تدشني قاعدة بحرية 

عسكرية لباده في طرابلس.
اخلارجية  قالــت  ذلــك،  في ســياق 
األميركية في بيــان مقتضب، أمس 
قلق  تشــارك  إنهــا  الثاثــاء،  االول 
املؤسســة الوطنية الليبية للنفط 
بشأن تدخل شركة »فاغنر«، التابعة 
لــوزارة الدفــاع الروســية، واملرتزقة 
الليبية في  األجانب فــي املنشــآت 
حقل الشــرارة النفطي، واعتبرت أن 
مباشــرا  »اعتداء  يعد  التصرف  هذا 

على سيادة ليبيا وازدهارها«.
وأعلــن مشــايخ وأعيــان املنطقة 
الشــرقية تفويض حفتــر للتواصل 
الدولي،  واجملتمــع  املتحــدة  األمم  مع 
قصد إيجاد حلول لعدم وقوع إيرادات 
النفط في أيــدي جهات يخارجة عن 
القانون ، وإعــادة فتح موانئ وحقول 
النفط التي مت إغاقهــا منذ مطلع 

العام احلالي.
واعتبر بيان للقبائل، عقب اجتماعها 
مبيناء الزويتينــة النفطي غب  وقت 
ســابق ، أن »من حق الشعب الليبي 
االســتفادة مــن إيــرادات النفــط 
واملضي  املعيشية،  ظروفه  لتحسني 

قدما في إعمار الباد«.
ورغــم أن اللــواء أحمد املســماري، 
الناطق العام باسم »اجليش الوطني«، 
أعلن ترحيبه مبضمــون البيان، لكنه 
قال في تصريحات تلفزيونية إن قيادة 
اجليش »تــدرس حاليا إعان اخلطوات 
املقبلة فيما يتعلق بهذا التفويض«، 
الفتــا إلى ترحيبها علــى الدوام بأي 
حــراك ليبي إلنهــاء األزمة، وجتفيف 

متويل اإلرهاب من خال قفل النفط.
املنشــآت  إن ملف  املســماري  وقال 

بشــكل  يدار  كان  الــذي  النفطية، 
إدارة  إلــى  انتقل  وقبلــي،  شــعبي 
قيادة اجليش، التــي أوضح أنها تقوم 
مبهامهــا فــي صيانة وحفــظ أمن 

املنشآت النفطية.
فــي املقابل، اعتبر صــاح النمروش، 
وكيل وزارة الدفاع بحكومة »الوفاق«، 
أن قواته »لن تســمح بأن متتد أيادي 
العابثني إلى مصــادر الطاقة، مبا في 
ذلــك احلقــول واملوانــئ النفطية«، 
وتعهد بأال »تكون مصدر اســتغال 
أو ابتــزاز، وال محتلــة مــن مرتزقة 

وعصابات إجرامية«.
إلى ذلك، بدأت احلكومة املؤقتة التي 
تدير شــرق ليبيا، برئاســة عبد اهلل 
الثني، في دراســة ســحب مشاريع 
وأعمــال، كان من املقــرر أن تنفذها 
شركات تركية بعد إبرام عقودها عام 

.2011
وقال الثني في وقت سابق إنه ناقش 
خــال اجتمــاع، عقده فــي مدينة 
بنغازي مع وزير خارجيته عبد الهادي 
الازمة  القانونية  »اإلجراءات  احلويج، 
إلنهــاء هــذه العقود فــي مختلف 
املشروعات، وتسليم العمل لشركات 
أخــرى«، وأرجع ذلك إلــى ما وصفه 
باملوقف العدائي، الذي اتخذه الرئيس 
ونظامه  إردوغان،  رجب طيب  التركي 

للشعب الليبي وسلطاته الشرعية.
وأبرمت شــركات تركيــة تعمل في 
مجال البناء والتشييد عقودا، تتجاوز 
قيمتها 10 مليــارات دوالر، مع نظام 
القذافي. لكن  الراحل معمر  العقيد 
األمنية منذ  األوضاع  تدهور  استمرار 

9 سنوات حال دون تنفيذها.
هذا وكل املناســبات املتوافرة أخذت 
الفرنســي  تشــكل فرصة للرئيس 
ملهاجمة تركيا بسبب دورها املتنامي 

في ليبيا. 
ويبدو اليوم أن هناك شــيئاً يشــبه 
توزيع األدوار بني قصر اإلليزيه ووزارتي 
بالدور  للتنديــد  والدفــاع  اخلارجية 
التركي في ليبيا، لكن أيضاً في مياه 
املتوســط، وذلك تخوفاً من األطماع 
التركية في ثروته الغازية والنفطية، 
وإصرار أنقــرة على مواصلة التنقيب 
في مياه متنازع عليها. كما لم يفت 
ماكــرون أن يعــود مجــدداً للتنديد 
بــأداء تركيا داخــل منظومة احللف 
احلادثة  إلــى  اســتناداً  األطلســي، 
البحريــة التــي حصلت فــي مياه 
العاشــر من حزيران  املتوســط في 
املاضي، وكادت تفضي إلى اشــتباك 
بني الفرقاطة الفرنسية »لو كوربيه« 
تركية، رفضت تفتيش  وقطع بحرية 
ســفينة شــحن يُعتقد أنها كانت 

حتمل أســلحة ومعدات إلــى ميناء 
مصراتة.

»احلاجة  بدايًة، يشــدد ماكرون على 
في هــذه املرحلة إلى توضيح ال غنى 
عنه للسياســة التركيــة في ليبيا، 
والتي هي مرفوضة بالنســبة إلينا«. 
وحسب أوســاط فرنســية، فإن ما 
داخل  ماكــرون من شــركائه  يريده 
األطلســي  واحللف  األوروبي  االحتــاد 
»مراجعــة جدية« للدور التركي، وهو 
ما تنادي به باريس في هذين احملفلني. 
واحلال، أن جّل ما حصلت عليه، رغم 
حتقيق  فتح  هو  املتواصلة،  الضغوط 
ما  لـ«توضيح  عســكري  أطلســي 
املشــار  البحرية  احلادثة  في  حصل« 
إليها، األمر الذي ال يرضي باريس أبداً.

كذلك، فإن مطلــب وزير اخلارجية لو 
دريــان حول »ضــرورة أن يفتح االحتاد 
األوروبي ســريعاً جداً مناقشــة با 
محرمات ومــن دون ســذاجة، حول 
آفاق العاقة املســتقبلية بني االحتاد 
األوروبــي وأنقــرة، وأن يدافــع االحتاد 
األوروبي بحزم عــن مصاحله اخلاصة 
ألنه ميلك الوسائل للقيام بذلك«، لم 
يثمر حتى اليــوم أي نتيجة. وبعد أن 
ندد اإلليزيه بالــدور التركي في ليبيا 
الــذي ُوصف بـ«اخلطير«، شــدد أول 
من أمس، على أن أنقرة هي »الطرف 

اخلارجي األول«، الذي يتدخل في ليبيا، 
حيث يضرب الرئيــس إردوغان عرض 
احلائط بتوصيــات مؤمتر برلني »بداية 
املاضــي«، و«ال  الثاني  شــهر كانون 
يحترم أيــاً من التزاماته«. إضافة إلى 
أنــه ضاعف الوجود العســكري في 
ليبيا، و«اســتقدم مجدداً وبشــكل 
كبير مقاتلني جهاديني من ســوريا«. 
كما وصف ماكرون مســؤولية تركيا 
»تاريخية  إنهــا  وقال  بـ«الكبيــرة«، 
وإجراميــة لـ)بلد( عضــو في احللف 
األطلســي، أو على األقــل يّدعي أنه 

كذلك«.
وتــرى أوســاط فرنســية متابعــة 
للملــف أن مــا تقوم بــه تركيا هو 
»الســعي إلعادة اخلافة العثمانية« 
وأنها  الغربــي،  املتوســط  إلى مياه 
اســتراتيجياً«  »تهديــداً  تشــكل 
للمصالح الفرنســية واألوروبية في 
اجلوار األوروبي املباشــر. والتخوف أن 
احلضور كـ«منصة«  يســتخدم هذا 
ولإلمســاك  جهــة،  من  للتوســع 
بورقــة الهجرات غير الشــرعية من 
الشواطئ الليبية باجتاه أوروبا التي ال 
تبعد شــواطئها األقرب إال 200 كلم 

عن ليبيا.
بعد يــوم، تتراكــم امللفات  ويومــاً 
اخلافيــة بني باريس وأنقرة، وتتســع 

دائــرة االتهامــات املتبادلــة. فمــن 
جانبه، يكثف ماكــرون اتصاالته مع 
األطــراف اإلقليميــة والدولية لقرع 
ناقــوس اخلطر، والتحذيــر مما حتمله 
السياســة التركية جنوب املتوسط 
أنــواع مختلفة.  تهديــدات من  من 
اتصالني  فمن جهة، سعى من خال 
هاتفيني مع الرئيس األميركي دونالد 
التركي،  الدور  تنبيهه من  إلى  ترمب، 
ومن الذين يرون فيه وســيلة الحتواء 
التمدد الروســي إلى مياه املتوسط 

اجلنوبي. 
أن«مزيداً  الفرنســية  املصادر  وترى 
من احلضور التركي ال يعني حضوراً 
روســياً أقــل«. كمــا ســعى مع 
الرئيس الروســي إلى التأكد من أن 
الهدنــة املطلوبة، والتــي يفترض 
أن تفضــي إلى وقف إلطــاق النار 
يجب أن متر عبــر »جتميد« خطوط 
القتــال حيث هي، بحيــث تقطع 
الوفاق  لقــوات  تقدم  على  الطريق 
نحو ســرت واجلفرة. كما ســعت 
باريس مــع الطــرف اإليطالي إلى 
جلم خافاتهما الســابقة، حيث إن 
كليهما متضرر من تنامي النفوذين 
التركــي والروســي، وما قــد يؤول 
ما  النفوذ«،  »مناطق  تقاســم  إلى 

سيؤذي مصالح الطرفني معاً.

متابعة ـ الصباح الجديد :
بعدما تــواردت معلومات عن خطر 
قريب قد يداهــم القوات األميركية 
فــي أفغانســتان برعاية روســية، 
أعلنــت وزارة اخلارجيــة األميركية، 
امس االول الثاثــاء، أن الوزير مايك 
املاضي،  االثنــني  بومبيو قــد أجرى 
باردار، أحد  باملا  الفيديو  عبر  اتصاالً 
زعمــاء حركة »طالبــان« األفغانية 

حّذر احلركة فيه من أي هجوم يطال 
قوات باده هناك.

وقالــت املتحدثة باســم اخلارجية 
في  أورتاغوس،  مورغــان  األميركية، 
بيان، إن وزيــر اخلارجية مايك بومبيو 
اتصــل عبــر الفيديــو يــوم أمس 
وكبير  طالبان  بزعيم حركة  االثنني، 
باردار لبحث تطبيق  مفاوضيها املا 
االتفاقيــة بــني الواليــات املتحدة 

أبلغ  الوزيــر  أن  مضيفــة  واحلركة، 
طالبان بوضــوح أن ما ينتظر منهم 
هو الوفــاء بالتزاماتهم، مبا في ذلك 

عدم مهاجمة القوات األميركية.
بدورها، أعلنــت طالبان أنها جددت 
للوزيــر خــال االتصــال، التزامها 
الكامل باحترام االتفاق املوقع نهاية 

شباط مع الواليات املتحدة.
يشــار إلى أن حتذير الوزير األميركي 

جاء بعد أيام قليلة من انتشار تقارير 
تفيد بخطر قريب قد يداهم القوات 
األميركيــة من قبــل احلركة، حيث 
دفعت  روســيا  أن  املعلومات  أكدت 
مكافآت لطالبان من أجل قتل قوات 

أميركية في أفغانستان.
البيت  الرغــم من تقليــل  وعلى 
األبيض من شــأن تلك التقارير، إال 
أنه وعد بتقدمي إفادة للدميقراطيني 

حول املوضــوع في مجلس النواب 
قريباً.

وقال أحد املســاعدين، بحســب 
ما نقلت وكالــة رويترز امس االول 
الثاثاء، إن البيت األبيض سيطلع 
عددا من الدميقراطيني في مجلس 
النواب على التفاصيل قريباً، وذلك 
بعد يوم من تقدمي اإلدارة األميركية 
إفادة لسبعة نواب من اجلمهوريني 

عن األمر.
الناطــق  املقابــل، وصــف  فــي 
الكرملني دميتري  الصحافي باسم 
بـ«الهراء  التقارير  تلك  بيسكوف، 
املطلق«، قائــًا: في تصريح لقناة 
»إن بي ســي« األميركية، بحسب 
ما نقلت وسائل إعام روسية: »قد 
يبدو كامي فظا إلى حد ما، لكنه 

هراء مطلق، ال أكثر!«.

بومبيو يحّذر طالبان من عواقب مهاجمة القوات األميركية

»حراك شعبي« يفّوض حفتر إعالن »استئناف إنتاج النفط«

زيارة عسكري تركي بارز لطرابلس تعزز
 تكهنات برغبة أنقرة في قاعدة بحرية

إن ملف المنشآت 
النفطية، الذي 

كان يدار بشكل 
شعبي وقبلي، 

انتقل إلى إدارة 
قيادة الجيش، 

التي أوضح أنها 
تقوم بمهامها 

في صيانة وحفظ 
أمن المنشآت 

النفطية
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الصباح الجديد ــ وكاالت 
والعالم  اإلســرائيليون  يترقب 
امس األربعاء كلمة رئيس الوزراء 
نتنياهو  بنيامــني  اإلســرائيلي 
حول خطته لضم أجزاء واسعة 
من الضفة الغربية احملتلة التي 
يدخل إعان جدول أعمالها حيز 
التنفيذ، في خطوة قد تؤدي إلى 

إشعال التوترات اإلقليمية.
األول من  نتنياهــو  ائتاف  حدد 
متــوز موعدا لبــدء تطبيق جزء 
من خطــة الرئيــس األمريكي 
في  للســام  ترامــب  دونالــد 
اخملطط  وهو  األوســط،  الشرق 
املستوطنات  ضم  يشمل  الذي 
الضفــة  فــي  اإلســرائيلية 
الغربيــة ومنطقة غــور األردن 

االستراتيجية.
خطة  الفلســطينيون  ورفض 
الضم،  مخطط  وكذلك  ترامب 
أنهم على  لكنهم أعلنوا أيضا 
استعداد ملناقشــة البدائل مع 

اإلسرائيليني.
التحرير  أمني سر منظمة  وقال 
عريقات  صائب  الفلســطينية 
امس االول الثاثــاء: »لن جنلس 
على طاولة املفاوضات حيث يتم 

اقتراح الضم أو خطة ترامب«.
إنه  »نها ليست خطة،  وأضاف: 
على  الشرعية  إلضفاء  مشروع 
احتال« األراضي الفلسطينية.

الضفــة  إســرائيل  واحتلــت 
الغربية في العام 1967 وضمت 

الشــرقية الحقا في  القــدس 
اجملتمع  بها  يعتــرف  لم  خطوة 
الدولي. وفي العام 1981 ضمت 
على  اجلوالن  مرتفعات  إسرائيل 

احلدود مع سوريا.
رئيس  أنصار  مــن  العديد  وعبر 
أملهم  عــن  اليميني  الــوزراء 
فــي ضم أجــزاء مــن الضفة 
الغربيــة حيث يعيــش حوالي 
450 ألف مستوطن على أراضي 
تعدادهم  البالغ  الفلسطينيني 

نحو 2,8 مليون نسمة.
بعــض  يعــارض  كذلــك، 
املســتوطنني اقتــراح اخلطــة 
دولــة  إنشــاء  األمريكيــة 
فلســطينية على احلــدود مع 

إسرائيل.
وكانت اخلطة اقترحت قيام دولة 
الساح  منزوعة  فلســطينية 
ومجــزأة في ضواحــي القدس 

الشرقية احملتلة.
وفي الوقت الذي رحب شــركاء 
نتنياهو في االئتاف الوســطي 
»أزرق أبيض« بخطة ترامب، دعوا 
إلــى توخي احلذر بشــأن تنفيذ 
على  مشددين  الضم،  مخطط 

أهمية االستقرار اإلقليمي.
وقــال وزيــر اخلارجيــة غابــي 
أشــكينازي امس االول الثاثاء: 
مســؤوليات  نتحمل  أن  »يجب 
املصالح  أجل حماية  كثيرة من 
لدولة  واألمنيــة  السياســية 

إسرائيل«.

وأضاف: “وذلك إلى جانب احلفاظ 
على احلوار مع أعظم أصدقائنا، 
الدول  وفــي  املتحدة  الواليــات 
اجملاورة لنا«. وتابــع: »إلى جانب 
اإلبقــاء على حوار مــع أعظم 
أصدقائنا، الواليات املتحدة، وفي 

البلدان اجملاورة لنا«.
»غير مقدس«

وقال وزير الدفــاع ورئيس الوزراء 
باإلنابة بيني غانتس إن األول من 

متوز »ليس مقدسا«.
وقال ملوقع »واي نت« اإللكتروني 
اإلخبــاري اإلســرائيلي: »يجب 
أال نعرض معاهدة الســام مع 

األردن للخطر«.
امللك عبد  األردني  العاهل  وحذر 
اهلل الثاني الشهر املاضي من أن 
الضم ســيؤدي إلى “نزاع واسع 
النطاق” خاصة وأن منطقة غور 
األردن متاخمة لألراضي األردنية.

وفقا التفــاق االئتاف احلكومي 
بني نتنياهو وغانتس، يتولى وزير 
الدفاع رئاسة الوزراء في تشرين 
نتانياهو  ويكــون   ،2021 الثاني 

رئيس الوزراء باإلنابة.
الثاثاء، التقى نتنياهو بالسفير 
الذي  فريدمان،  ديفيد  األمريكي 
يعتبر أحد أنصار املســتوطنني 

في الضفة الغربية.
اللقاء:  بعــد  نتنياهــو  وقــال 
تطبيــق  مســألة  »ناقشــت 
عليها  نعمــل  التي  الســيادة 
وســنواصل العمل فــي األيام 

املقبلة«.
ويستخدم مصطلح »السيادة«، 
على نطاق واســع في إسرائيل 
لإلشــارة إلى ما يعتبره اجملتمع 
للقانون  وخرقا  “ضمــا”  الدولي 

الدولي.
واعتبرت مفوضــة األمم املتحدة 
اإلنســان  حلقــوق  الســامية 
ميشيل باشــليه هذا األسبوع، 
مخطط الضم »غير شــرعي« 
محذرة من أن العواقب قد تكون 

»كارثية«.

»إعالن احلرب«
مــن جهته، قال وزيــر التعليم 
العالي اإلســرائيلي واملقرب من 
نتنياهــو زئيف إلكــني األربعاء 
إلذاعة اجليــش، إن امس األربعاء 
هو فقط التاريخ الذي »ستحني 
اليوم  ليس  الساعة«لكنه  فيه 

الذي »سينفذ فيه كل شيء”.
أما الوزيــر بدون حقيبة واملقرب 
مــن نتنياهــو أيضا تســاحي 
هنيغبــي فقال لإلذاعــة ذاتها، 
إنــه ال ينبغــي أن يتوقع الناس 

إعانات كبرى في األول من متوز.
حمــاس  حركــة  واعتبــرت 
اإلســامية احلاكمة في قطاع 
غزة والتي خاضــت ثاث حروب 
مع إســرائيل منذ العام 2008، 
أن تنفيــذ مخطــط الضم في 
»إعان  مبثابة  الغربيــة  الضفة 

حرب«.

ترقب إلعالن تنفيذ ضم أجزاء 
واسعة من الضفة الغربية السرائيل



القاهرة ـ رويترز:
أفادت بيانات من البنك املركزي املصري بأن منو 
املعروض النقدي )ن2( تسارع إلى 17.24 باملئة 
على أساس ســنوي في أيار، من 15.62 باملئة 

في نيسان. و)الدوالر= 16.0900 جنيه(.
وبلــغ املعروض النقدي الشــهر املاضي 4.45 

تريليون جنيه مصري )276.6 مليار دوالر(.
في السياق، قال رئيس مجلس الوزراء املصري 
الدكتــور مصطفى مدبولــي إن مصر حتقق 

أفضل منو فى الشرق األوسط وإفريقيا.
وأضــاف مدبولــي، خــال افتتاح عــدد من 
املشــروعات القومية بشرق القاهرة بحضور 
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي:«نسعى 
ملواصلة معدالت النمو برغم تأثير وباء كورونا 

املستجد على معدالت االقتصاد العاملي«.
وأوضح أن احلكومة تسعى كذلك إلى مواصلة 
النمو بالتركيز على قطاعات التشييد والبناء 
واالتصاالت والطاقة والزراعة، مؤكداً أن خطة 
العام املالي املقبــل تتضمن 300 مليار جنيه 
) الدوالر يســاوي 16.16 جنيه مصري( انفاق 

حكومي فى قطاع التشييد والبناء.
وأضــاف أن مصر نفذت مشــروعات تنموية 
بحجــم اســتثمارات 4.5 تريليــون جنيــه 
على مدار الســت ســنوات األخيرة الفتا إلى 
تخصيــص 15 مليــار جنيــه لتطوير قطاع 

االتصاالت واإلنترنت. 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت سوق األســهم األوروبية على ارتفاع 
أداء فصلي  طفيف، لكنها ســجلت أفضل 
منذ آذار 2015 مع مراهنة املســتثمرين على 
ألزمة  االقتصادية  التداعيات  أســوأ  انقضاء 

فيروس كورونا.
وبعد أن ظل في املنطقة الســلبية معظم 
اجللسة، تعافى املؤشر ستوكس 600 األوروبي 
ليغلق مرتفعا 0.1 باملئة بدعم من مكاسب 

لقطاعات التكنولوجيا والتعدين والعقارات.
وســاعدت قفزة في بورصة وول ستريت في 
رفع املعنويــات مع تركيز املســتثمرين على 
بوادر على تعاف اقتصادي برغم تسجيل بضع 
واليات أمريكية قفزة قياســية في اإلصابات 

اجلديدة بكوفيد19- .
وفي أوروبا كانــت الصورة متباينة مع صعود 
املؤشر القياس لألســهم األملانية 0.6 باملئة 
الرئيس لألســهم  بينمــا تراجــع املؤشــر 
البريطانية 0.9 باملئة بفعــل بيانات أظهرت 
أن اقتصاد بريطانيا سجل أكبر انكماش منذ 
1979 فــي الربع األول مــن 2020 مع تقليص 

األسر االنفاق.
وينهي املؤشر ستوكس 600 الربع الثاني من 
العام على مكاسب قدرها 12.6 في املئة، هي 
أفضــل أداء فصلي له منــذ آذار 2015، لكنه 
ما زال منخفضا 13.6 باملئة عن مستواه في 

بداية العام.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أمتــت األســهم التركية أفضــل فصل لها 
منذ عام 2009، مدعومــة بتفاؤل حيال تعزز 
االقتصاد في النصف الثاني من العام بفعل 
رفع إجراءات العزل العــام املرتبطة بفيروس 

كورونا داخل الباد وخارجها.
وصعد املؤشــر الرئيس لألسهم في بورصة 
إسطنبول )بيســت 100( بنحو 30 باملئة في 
الربــع الثاني، وهو أفضل مــن زيادة بنحو 18 
باملئة للمؤشــر القياس لألســواق الناشئة 

إم.إس.سي.آي.
وجاءت املكاســب بالرغم من توقف شــبه 
تام لاقتصاد التركي في نيســان وأيار، وبعد 
تهاوي املؤشر بيست 100 بأكثر من 21 باملئة 
في الربع األول. وخففــت أنقرة أغلب قيودها 

املرتبطة بالفيروس في األول من حزيران.
وكان املؤشــر التركي الرئيس قد ارتفع بأكثر 

من 43 باملئة في الربع الثاني من 2009.

ارتفاع المعروض
النقدي في مصر

أفضل أداء فصلي 
لمؤشر السوق األوروبية 

رفع إجراءات العزل 
تنعش أسهم تركيا

اقتصاد4

بغداد ـ الصباح الجديد:

خفض العراق الصادرات من جنوب 
وشمال الباد، ورفع التزامه إلى 62 
باملئة، بالرغم مــن أن امتثاله ظل 
العربية  أوبك  التــزام دول  أقل من 

اخلليجية األخرى، على وفق رويترز.
وقالــت مصــادر، ان إنتــاج أوبك 
انخفض بســبب تخفيضات أكبر 
نفذهــا العراق ونيجيريــا، البلدان 
اللذان كانا متخلفني عن االمتثال 
في أيار وفي اتفاقات سابقة ألوبك.
أن  رويتــرز  أجرتــه  ووجد مســح 
إنتــاج أوبــك من النفط ســجل 
أدنى مســتوى له في عقدين في 
حزيران مع قيام السعودية وأعضاء 
العربية  اخلليــج  دول  مــن  آخرين 
بتخفيضات أكبــر، مما دفع امتثال 
اجملموعة التفــاق خفض اإلمدادات 
إلى أكثر من 100 باملئة بالرغم من 
عدم وفاء العــراق ونيجيريا بكامل 

حصتيهما.
ووجد املسح أن الدول األعضاء في 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
)أوبــك(، وعددها 13، ضخت 22.62 
مليون برميل يوميا في املتوســط 
1.92 مليون  في حزيران، بانخفاض 
املعّدل  الرقــم  يوميــا عن  برميل 

لشهر أيار.
في  وحلفاؤهــا  أوبــك  واتفقــت 
نيسان على خفض قياسي لإلنتاج 
لتعويــض تراجع في الطلب ناجم 
أزمة فيروس كورونا. وســاعد  عن 
تخفيــف إجــراءات العــزل العام 
وانخفــاض املعروض علــى ارتفاع 
األســعار إلى أكثر مــن 40 دوالرا 
من أدنى مســتوى في 21 عاما في 
نيسان حني كان سعر البرميل دون 

16 دوالرا.
بي.في.إم  مــن  فارجا  تاماس  وقال 
للسمسرة في النفط ”من املتوقع 
أن يرتفع الطلب في النصف الثاني 

من العام، وهناك توافق عام على أن 
مجموعة أوبك+ ستفي بالتوقعات 
وستحقق امتثاال كبيرا في حزيران 

ومتوز.“
ومنتجون  وروســيا  أوبك  واتفقت 
آخرون، وهي اجملموعة املعرفة باسم 
 9.7 أوبك+، على تخفيضات قدرها 
مليون برميل يوميا، أو عشرة باملئة 
من اإلنتاج العاملي، اعتبارا من األول 
من أيار. وتبلــغ حصة أوبك 6.084 

مليون برميل يوميا.
وكشف املسح عن أنه حتى اآلن في 

مليون   6.523 أوبك  قدمت  حزيران، 
برميل يوميا من التخفيضات التي 
تعهدت بها، وهو ما يعادل االمتثال 
بنســبة 107 في املئة. وبلغ معدل 
إلى  أيار  املراجعة في  االمتثال بعد 

77 باملئة.
وأظهرت سجات مسح لرويترز أن 
إنتاج حزيران سيكون األدنى ألوبك 
منذ عام 2000 على األقل، من دون 
وضــع التغير في أعضاء أوبك منذ 

ذلك احلني في االعتبار.
وجاء أكبر انخفــاض في املعروض 

من الســعودية، التي ضخت 7.55 
مليــون برميل يوميا فــي حزيران، 
أو أقل من حصتهــا مبوجب اتفاق 
أوبك+ مبا يقرب مــن مليون برميل 
يوميا، وهو األدنــى للمملكة منذ 

عام 2002.
إن  املســح  في  وقالــت مصــادر 
والكويت  املتحدة  العربية  اإلمارات 
قدمتا تخفيضات طوعية إضافية.
واســتقر املعروض اإليراني والليبي 
فــي حزيــران، في حــني انخفض 
أكبر.  بدرجــة  الفنزويلي  اإلنتــاج 

من  مســتثناة  الثــاث  والــدول 
التخفيضــات الطوعية بســبب 
عقوبات أمريكية أو قضايا داخلية 

حتد من إنتاجها.
وســجلت فنزويــا انخفاضا آخر 
في الصادرات في حزيران، في حني 
عــززت نيجيريا التزامهــا إلى 72 

باملئة.
وهوى إنتــاج النفط في ليبيا منذ 
الثاني بسبب حصار موانئ  كانون 
وحقول نفطية من جانب جماعات 
موالية لقوات شــرق ليبيا )اجليش 

الوطنــي الليبي( بقيــادة خليفة 
جارية  محادثــات  وهنــاك  حفتر. 

للتمكني من إعادة التشغيل.
تتبع  إلــى  رويترز  ويهدف مســح 
اإلمــداد للســوق، ويســتند إلى 
من  املقدمــة  الشــحن  بيانــات 
رفينيتيف  وبيانات  مصادر خارجية 
أيكــون واملعلومــات مــن تعقب 
بترو-لوجيستيكس  مثل  الناقات 
املقدمة من  واملعلومــات  وكبلــر 
مصادر في شــركات النفط وأوبك 

واستشاريني.

العراق يرفع إلتزامه باتفاق أوبك+ بنسبة 62 %
تراجع إنتاج الخام مع تحجيم االمدادات السعودية

وجد المسح أن الدول 
األعضاء في منظمة 
البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك(، 
وعددها 13، ضخت 
22.62 مليون برميل 
يوميا في المتوسط 
في حزيران، بانخفاض 
1.92 مليون برميل 
يوميا عن الرقم 
المعدّل لشهر أيار

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قالت منظمــة العمل الدولية 
لعمل  لســوق  التوقعــات  إن 
العامليــة في النصــف الثاني 
من 2020 ”شــديدة الضبابية“ 
وإن حجــم التعافي املتوقع لن 
التوظيف  يكون كافيا إلعــادة 
ملستويات ما قبل اجلائحة خال 

العام اجلاري.
لألمم  التابعة  املنظمــة  وقالت 

املتحدة فــي أحدث تقاريرها إن 
انخفاض املعــدل العاملي لعدد 
ساعات العمل جاء ”أسوأ بكثير 
التقديرات  إليه  مما كانت تشير 
ســابقا“ في النصف األول من 
العــام. وكانت األميركتان أكثر 
املناطق تضــررا، إذ فقدتا 18.3 

باملئة من ساعات العمل.
إن  املنظمــة  وعامليــا، قالــت 
التقديرات تشــير إلى أن الربع 

الثاني من العام شــهد بسبب 
ســاعات  عدد  تقلص  اجلائحة 
العمل بنســبة 14 باملئة، وهو 
400 مليون وظيفة  يعــادل  ما 

بدوام كامل.
الرابع، تشير  للربع  وبالنســبة 
تقديراتهــا إلــى فقــدان 4.9 
باملئة من عدد ســاعات العمل، 
مبا يعــادل 140 مليون وظيفة. 
أن  الرقم ميكن  إن هــذا  وقالت 

يزيد إلــى 11.9 باملئــة، أو 340 
مليــون وظيفــة، وفــق تصور 
يعرف  متشــائم في ظل مــا 

مبوجة ثانية من اجلائحة.
وقال املدير العام للمنظمة جاي 
رايدر في مؤمتر صحافي بجنيف 
”التقديرات شهدت زيادة كبيرة 
للضرر الذي حلق بأسواق العمل 
لدينا بسبب اجلائحة...لذا ليس 
هناك ســبيل لتعاف سهل أو 

سريع.“
األشــخاص  األرقام  وتشــمل 
الذيــن تقلــص عدد ســاعات 
عملهــم أو مــن أحيلــوا إلى 
إجازات غير مدفوعة األجر أو من 
فقدوا وظائفهم أو انســحبوا 

من قوة العمل.
وقال التقرير إنها تظهر ”تدهور 
األوضاع“، الســيما فــي الدول 

النامية.

وقــال إن نحــو 93 باملئــة من 
العاملني مازالوا في دول تفرض 
نوعا من اإلغاق ألماكن العمل.

وقال رايــدر إن اجلائحة كان لها 
”تأثيــر غير متناســب ومدمر“ 
الاتي  العامات  النســاء  على 
غالبا ما يعملــن في قطاعات 
الغذاء  مثــل  بشــدة  تضررت 
التجزئــة  وجتــارة  واإلعاشــة 

والعقارات.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
جمعــت األمم املتحدة مســاعدات 
لســوريا بقيمــة 7.7 مليــار دوالر 
لتخفيف أثر أزمة إنسانية يعانيها 
مايني الناس الذين شردتهم احلرب 
الدائرة منذ تسع سنوات وتفاقمت 
بارتفــاع أســعار املــواد الغذائية 

وظهور وباء فيروس كورونا.
وبرغــم أنها أقل من نحو عشــرة 
جلمعهــا  ســعت  دوالر  مليــارات 
وكاالت األمم املتحدة إال أن التعهدات 
كانــت أعلى مــن املتوقع في ضوء 
الصدمة االقتصادية التي تشهدها 
حكومــات عديــدة جــراء فيروس 
املســاعدات جلهات  ونقص  كورونا 

أخرى وخاصة اليمن هذا الشهر.

وقال مارك لوكوك منسق الشؤون 
اإلنســانية واإلغاثــة فــي حاالت 
الطوارئ بــاألمم املتحدة عقب مؤمتر 
املانحني االفتراضي الذي شــاركت 
فيه نحــو 60 حكومــة ومنظمة 
غير حكومية ”نقر بأن الظروف غير 
معتــادة باملرة. إنهــا حلظة صعبة 
بــكل بلد لتوفير املــوارد الضرورية 
لتخفيف معاناة الشعب السوري“.

وجاءت التعهدات من عدة دول منها 
قطر التي وعدت بتقدمي مئة مليون 
دوالر وأملانيا التي عرضت 1.58 مليار 
يورو )1.78 مليار دوالر( في مساعدة 
وصفتها بأنها أكبــر منحة لدولة 

منفردة.
ووقالــت األمم املتحدة، التي جمعت 

املاضي،  العام  دوالر  سبعة مليارات 
إنها حتتاج هذا العام جلمع 3.8 مليار 
دوالر للمســاعدات داخل سوريا، إذ 
يحتــاج قرابة 11 مليون شــخص 
املساعدة واحلماية، بينهم أكثر من 
9.3 مليون ال يجدون الغذاء الكافي.
الدولية جمع  املنظمــة  وتطلــب 
6.04 مليار دوالر أخرى ملساعدة 6.6 
مليون ســوري فروا من بادهم في 

أكبر أزمة الجئني في العالم.
وأشــار برنامج األغذية العاملي إلى 
أن التراجــع االقتصــادي وإجراءات 
العزل العام للحد من انتشار مرض 
كوفيــد19- دفعت أســعار الغذاء 
باملئة   200 لارتفاع بنســبة تفوق 

في أقل من عام.

جونز  جلامعــة  إحصــاء  ويشــير 
هوبكنــز إلــى وجــود 269 إصابة 
مؤكدة فقط باملرض، لكن منظمة 
الصحة العاملية حتذر من أن الوضع 
احلقيقي رمبــا يكون أســوأ بكثير 
وأن عدد اإلصابات سيتســارع على 

األرجح.
ويقول االحتاد األوروبي إن إعادة إعمار 
املــدن املدمرة ســيتكلف مليارات 
إضافية من الــدوالرات وال ميكن أن 
يبدأ قبل أن تدعم القوى املنخرطة 
انتقاال سلميا من حكم  في احلرب 

الرئيس بشار األسد.
وقال وزيــر التنميــة األملاني جيرد 
مولر ”في النهايــة نحتاج إلى حل 

سياسي للصراع“.

العمل الدولية: ال عودة لمستويات توظيف ما قبل الجائحة

األمم المتحدة تجمع 7.7 مليار دوالر للسوريين المتضررين

الصباح الجديد ـ وكاالت:

اللبنانية ســعر  رفعــت احلكومة 
ربطة اخلبــز املدعوم جزئيا زنة 900 
جرام إلى 2000 ليرة من مســتواه 
قبل أزمة تشرين األول البالغ 1500 

ليرة.
وخســرت الليرة اللبنانية املربوطة 
رسميا عند 1500 للدوالر، أكثر من 
80 باملئة من قيمتها منذ تشــرين 
األول ويجري تداولها اآلن في السوق 
السوداء عند نحو 9000 للدوالر بعد 
القليلة  األيام  انخفاضات حادة في 

املاضية.
انغمس  املاضي،  األول  ومنذ تشرين 
لبنان في أزمة مالية تســببت في 
إغاق شــركات وقفزة في األسعار 

والبطالة.
واألزمة هي أســوأ تهديد الستقرار 
لبنــان منذ احلــرب األهليــة التي 
عصفت به بني عامي 1975 و1990.

بالديون على  املثقــل  البلد  ويبقي 
عند  للعملة  الرسمي  الربط  سعر 
هذا  عند  الــدوالرات  لكن   ،1507.5
املســتوى متاحة حصريــا لواردات 

الوقود واألدوية والقمح.
وفي األيام القليلة املاضية اصطف 
اللبنانيون في طوابير عند اخملابز مع 
توقف أصحابها عن بيع خبزهم إلى 
املتاجر، مشــتكني من أن تكاليف 
انتاجهم تضخمت بسبب الهبوط 

السريع في قيمة الليرة.
وهــددت اخملابز أيضا بوقــف توزيع 

اخلبز، قائلة إنها تخسر أمواال.
من  املزيــد  اخلبــز  أزمــة  وأثــارت 
للحكومة  املناهضة  االحتجاجات 
يومي الســبت واألحد قام خالها 
املتظاهــرون بإغاق طرق ســريعة 

رئيسية في أرجاء الباد.
وتخطــى الــدوالر األمريكي عتبة 
الـ 8000 ليرة لبنانية، في الســوق 
أمنية  إجراءات  وســط  الســوداء، 
سوق  على  للســيطرة  وحكومية 

الصرافة السوداء.
وتراوح ســعر الدوالر مــا بني 8000 
الصرافني غير  لــدى  ليــرة  و8200 
الشرعيني، وسط توقعات بأن يصل 
إلى 10 آالف مطلع األسبوع املقبل، 
بحسب ما نقلت صحيفة “النهار” 

اللبنانية.
اللبناني، ميشــال  الرئيــس  وكان 

عون، قد صرح منذ أيام بأن لبنان مير 
بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، الفتا 

إلى أن االنهيار ال يستثني أحدا.
وكتب عون، على حسابه الرسمي بـ 

“تويتر”: “مير وطننا اليوم بأسوأ أزمة 
مالية واقتصادية، ويعيش شــعبنا 
معانــاة يوميــة خوفــاً على جنى 
املســتقبل،  على  وقلقاً  أعمارهم، 

ويأساً من فقدان وظائفهم ولقمة 
العيش الكرمي”.

وأضاف: “لقد المســنا أجواء احلرب 
األهلية بشــكل مقلــق، وأُطلقت 

بطريقة مشبوهة حتركات مشبعة 
واملذهبية،  الطائفيــة  بالنعــرات 
العنف  وإبــراز  العواطف،  وجتييش 
والتعــدي علــى األمــاك العامة 
واخلاصــة وحتقير األديان والشــتم، 

كحق مشروع للمرتكبني”.
وقــال رئيــس وزراء لبنان حســان 
دياب إن حكومتــه ملتزمة بخطة 
الواردة  وأرقام اخلسائر  املالي  اإلنقاذ 
فيها، مضيفا أنها ال تزال األســاس 
للمحادثــات مــع صنــدوق النقد 

الدولي.
ولــم يعط دياب رقمــا لكن خطة 
أقرتهــا احلكومة بعد  التي  اإلنقاذ 
شهور من املساومات ترسم بتعمق 
صورة توضح كيف راكم لبنان ديونا 
تزيد بضع مرات عن حجم اقتصاده.

وقال دياب بعد جلســة للحكومة 
”ملتزمــون باخلطة املاليــة وبأرقام 
جتاوزنا  وقد  فيها،  الواردة  اخلســائر 
ذلك ونبحــث اآلن في كيفية توزيع 
بالتواصــل مــع حاكم  اخلســائر 
املركزي والقطاع املصرفي ووزير املال 
حتى جند السيناريو املناسب وليس 
هدفنا تركيــع القطاع املصرفي أو 
املودعون  يدفــع  ولن  لبنان  مصرف 

الثمن.“
احلكومية  اإلنقاذ  خطة  ومســودة 
مبثابة ركيزة للمحادثات مع صندوق 
النقد الدولي، وترسم صورة خلسائر 

هائلة في النظام املالي.
بســبب  تعثرت  املفاوضات  لكــن 
اخلاف بني احلكومة والبنك املركزي 
بخصوص حجم اخلســائر وكيفية 

توزيعها.
البارز  واستقال آالن بيفاني العضو 
في فريــق التفــاوض اللبناني مع 
صندوق النقــد الدولي من منصب 
املديــر العام لــوزارة املاليــة، قائا 
إن املصالح اخلاصــة تقوض خطة 

احلكومة للتعافي االقتصادي.
النظام  وقال بيفانــي إن خســائر 

املالي تبلغ 61 مليار دوالر.
وقــال صنــدوق النقــد إن أرقــام 
السليم  النطاق  تبدو في  احلكومة 
من حيث احلجم لكن بيروت بحاجة 
إلــى التوصل لفهم مشــترك من 

أجل املضي قدما.
والقت األرقام معارضة من املصرف 
املركــزي وقطــاع املصــارف وجلنة 
برملانيــة تشــكك فــي اخلســائر 

واالفتراضات. 

تقـرير

لبنان ترفع سعر الخبز المدعوم وسط انهيار للعملة المحلية
رهنت خطة اإلنقاذ المالي بالمحادثات مع صندوق النقد
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خلف أحمد أبوزيــد، وإطاللة على حياة 
الكاتب املفكر األملاني مراد هوفمان الذي 
حتدث عن عظمة اإلسالم وتفرده إنسانياً 
بقلم عــالء الدين فوتنــزي، إضافة إلى 
التاسع عشر  إضاءة على نهايات القرن 
والتحــول اجلوهري في حيــاة املصريني 
بقلم د. محمد صابر عرب، وحوار خاص 
التعريب  تنســيق  مع مديــر مكتــب 
للتربية  العربيــة  للمنظمــة  التابــع 
د. عبد  )اليونســكو(  والعلوم  والثقافة 
الفتاح احلجمري الــذي أكد أن ال تنمية 
اجتماعية أو ثقافيــة أو علمية من دون 
تنمية لغوية، كما حاوره ياسني عدنان، 
فضال عن تســليط الضوء على العلم 
العربي وإســهامات العلماء العرب في 

علم النبات بقلم يقظان مصطفى.
في باب »أمكنة وشــواهد« كتب عامر 

الدبك عــن مدينة بنغــازي التي تعتبر 
ذاكرة ليبيا الثقافيــة، وجال بنا حجاج 
سالمة في ربوع مدينة هليوبوليس، أّما 
في بــاب »أدب وأدباء« فتناول مصطفى 
محــرم واقعية احلوار فــي روايات جنيب 
محفوظ، وحاور أشــرف قاسم أستاذة 
باجلامعة  اجلمال  وفلسفة  األدبي  النقد 
املســتنصرية بالعــراق د. نادية هناوي 
التي اعتبرت أن الكتابة هاجس إبداعي 
ومســؤولية ثقافيــة، وتنــاول محمد 
حســن  محمود  الشــاعر  الشــحات 
إسماعيل الذي شق لنفسه جدوالً في 
بابا  العربي، وحاور محمد  نهر الشــعر 
الفائز مبســابقة جنيب محفوظ  حامد 
عبد  محمد  املوريتاني  الروائــي  للرواية 
اللطيف الذي قــال إن »الرواية هي بنت 
اخليال«، كما حاور أحمد الالوندي الناقدة 
د. نانســي إبراهيم التــي قالت »ال نقد 
يغرد خارج الســرب«، كما تضمن العدد 
اجلديد اســتطالعاً حول أسلوب األدباء 
باختيار عناويــن كتبهم التي جتمع بني 
وإضاءة  والرمز،  واالختزال  النظر  وجهات 
على عالــم الكاتبة والروائية األمريكية 
جــني كريجهيد التي تفــردت بالكتابة 
لألطفــال بقلم عمــر إبراهيم محمد، 
فضالً عــن مداخلة حــول رواية »ملك 
الهند« لـ جبــور الدويهي التي تعكس 
االجتماعية  الذات  في  ســفرة عميقة 
بقلم عزت عمر، وقراءة في جتربة الروائي 
الذي  عمــران  الغربي  محمــد  اليمني 
يصور الواقع برؤية مغايرة بقلم د. هويدا 
صالــح، فيما تناولــت د. بهيجة إدلبي 
النقدية والبحث عن  الراعي  رحلة علي 
اجلمال فــي اإلبداع، وحــاور محمد زين 
العابديــن األديب والفنان التشــكيلي 
ناصر عراق الذي أكد أن اللغة هي الرابط 
الوثيق للعــرب، كما حــاور ممدوح عبد 
الستار الروائي العراقي وارد بدر السالم 

الذي مزج هويته بفرحه وأمله.
في بــاب »فن. وتر. ريشــة« نقــرأ: فن 
»الكــوالج«.. من الوســائط التعبيرية 
املبتكرة – بقلم ضيــاء اجلنابي، األخوان 
»ســيف وأدهم وانلي« تأثر كل منهما 
باآلخر – بقلم مهاب لبيب، عبد احلميد 
باألدب  جودة السحار.. موسوعة حافلة 
والفنون – بقلم أمير شــفيق حسانني، 
سعداهلل ونوس.. من رواد املسرح العربي 
احلديــث – بقلم محمــود كحيلة، حامت 
عودة: يهمنــي رأي اجلمهور في أعمالي 
– حوار عبدالعليم حريص، املوسيقا في 

الرواية اليابانية– بقلم نبيل ســليمان، 
باخ.. املوســيقي األكثر عبقرية – بقلم 

وليد رمضان.
من جهة ثانية، تضّمن العدد مجموعة 
مــن املقــاالت الثابتة، وهــي: اخلطاب 
لألدب  امُلبة  رؤية  النسوي  االستشرافي 
العربي – بقلم د. يحيى عمارة، الترجمة 
ودورها املعرفي بني التنظير والتطبيق – 
بقلم حســن احلضري، وما ينفع الناس 
يبقــى – بقلــم د. عبدالعزيــز املقالح، 
في اللوفر.. بحثاً عــن املوناليزا – بقلم 
خوســيه ميغيل بويرتا، أسئلة العمل 

الثقافي والتحديات – بقلم غسان كامل 
ونوس، حضور األثر املغربي في الشــعر 
اإلســباني – بقلم د. مها بن ســعيد، 
ذاكرة املستقبل.. هكذا حتدثت أم غايب 
– بقلــم جمعــة الالمي، »املايســترو« 
معزوفة روائية لـ ســعد القرش – بقلم 
اعتدال عثمان، »مرحون في ثياب ناحلة« 
وثنائيــة اجلميل احلزيــن – بقلم د. حامت 
السيد.. من مؤسسي  الصكر، محمود 
املشــهد الشعري في ســوريا – سلوى 
عباس، املبة.. نزوع أصيل – مفيد أحمد 
ديــوب، جتميل الــروح ملقاومــة القبح 

– بقلــم عمر شــبانة، لعبــة العميان 
في احليــاة – مفيد خنســة، أنوار األدب 
املعرفية – بقلم منال محمد يوســف، 
بندر عبد احلميد.. مشوار حافل باإلبداع 
واملبــة – بقلم فرات غــامن، علي اجلارم 
بــك.. ملاذا أهملنــاه؟ – بقلم مصطفى 
عبداهلل، احلجــر األدبي – بقلم املنصف 
املزغنــي، النقد التطبيقي واكتشــاف 
اآلفــاق املضمرة – بقلم أحمد يوســف 
داوود، غرائبية االستشــراق التشكيلي 
– بقلــم جنــوى املغربي، وهــم التجاوز 
والنص العابر للعصور – بقلم يوســف 
عبد العزيز، املسرح في اإلمارات الدليل 
الشامل – بقلم عواد علي، اخملرج محمد 
املسرحية  ســيمفونيته  بعد  العامري 
– بقلم أحمد املاجد، النقد املســرحي.. 
ليس وجهة نظر – بقلــم فرحان بلبل، 
الهمذاني واحلريــري – بقلم  مقامــات 

سوسن محمد كامل.
وفي باب »حتــت دائرة الضــوء« قراءات 
وإصــدارات: الســعادة موجــز تاريخي 
– بقلم ســعاد ســعيد نــوح، محمد 
النابلســي في رواية »متر ومساال« ميازج 
بــني أدب الرحــالت واليافعــني – بقلم 
محمد ناصــر، خطابات محمد خان إلى 
ســعيد شــيمي تنتصر للفن واحلياة – 
بقلم د. أمل اجلمل، وفيق صفوت مختار 
يطرح في كتاباته »استراتيجيات تربوية 
في رعاية األطفال- الشــارقة الثقافية، 
في رحاب لغتنا العربيــة واقعاً وجتديداً 
ومنوذجاً لالرتقاء – بقلــم د. عبد العزيز 
بودين، »تبســيط العلوم« بني أســلوب 
شــائق وحــوار ضاحك فــي »نوجا في 
املعمــل« – بقلم مصطفــى غنامي، من 
بغــداد إلى طليطلــة.. الترجمة وحوار 
الثقافــات – بقلــم ناديا عمر، أســس 

التفكير العلمي – بقلم جنالء مأمون.
ويفرد العدد مساحة للقصص القصيرة 
والترجمات لكوكبة من األدباء واملبدعني 
العرب، وهي: مهى صبحي »هشاشــة 
عظــام« / قّصة قصيرة، قراءة في قصة 
»هشاشة عظام« - بقلم د. سمر روحي 
الفيصل، محمد عباس علي داود »نخلة 
أبــي« / قصة قصيرة، علــي صقر »في 
املقهــى« / قصة قصيــرة، إضافة إلى 

»أدبيات« من إعداد فواز الشعار.

الصباح الجديد ـ متابعة:

صدر مؤخرا العدد )45( شــهر يوليو من 
مجلة الشــارقة الثقافيــة التي تصدر 
حيث  بالشــارقة،  الثقافــة  دائــرة  عن 
الكاتب  »يوم  بعنــوان  االفتتاحية  جاءت 
اإلماراتي« مشــيرة إلى مبــادرة صاحب 
بن  ســلطان  الدكتور  الشــيخ  السمو 
القاســمي عضو اجمللس األعلى  محمد 
حاكم الشارقة حول تخصيص )26( من 
مايو كل عــام، يوماً للكاتــب اإلماراتي، 
والذي يوافق تاريخ تأســيس احتاد كّتاب 
وأدباء اإلمارات، معتبرت أنها تأتي ترجمة 
للرؤية النهضوية التي تغتني بها الدولة، 
وتأكيد األولويــة القصوى التي تعطيها 
لإلنســان، وتســخير اإلجنازات واملبادرات 
مســتقبله،  وضمان  حاضره  خدمة  في 
ورأت أن هذا اليوم هــو تأكيد أيضاً على 
اســتمرار النهج الذي أّسسته الشارقة 
بدعــم املثقفــني واملبدعــني واالحتفاء 
بجهودهم وعطاءاتهم وإنتاجاتهم، كما 
لبذل اجلهود في تعميق  يشــكل حافزاً 
ثقافة الكتابة وصناعة النشــر واإلنتاج 

األدبي شعراً ورواية وقصة ونقداً.
أّما مدير التحرير نــواف يونس فأكد في 
مقالتــه التــي حملت عنــوان »دعونا.. 
ال نلتفــت إلى الــوراء« أّن من يشــاهد 
عروض املهرجان العربي للمســرح الذي 
تقيمه الهيئــة العربية للمســرح في 
املــدن والعواصــم العربيــة، ويتابع ما 
يقدم في جل أقطــار وطننا العربي اآلن 
من مهرجانات تســتضيف كل التيارات 
املســرحية، يتلمس ويــدرك املقام الذي 
وصل إليه املســرح العربــي، الذي تعدى 
إشــكالية املرجعية، وجنح في أال تكون 
عائقاً أمام أهل املسرح في حتقيق املسرح 
اإلنســاني القوي اجلديد، الــذي نادى به 
احلاكــم املثقف ســلطان القاســمي، 
األمام واالستشــراف  إلى  يرنو  مســرح 
بعيداً عن االنغــالق والتعثر بالنظر دوماً 

إلى الوراء.
في تفاصيــل عدد )45( إعــالن الفائزين 
في الدورة الـ )17( من جائزة الشــارقة – 
اليونســكو للثقافة العربيــة حيث فاز 
بهــا كل مــن الفنان ســليمان منصور 
من فلســطني والكاتبة املؤرخة سيلفيا 
مع  ووقفــة  البرازيــل،  مــن  أنتيبــاس 
نقل  الذي  تريفورلي جاسيك  املستشرق 
أدب جنيــب محفوظ إلــى العاملية بقلم 

عدد جديد من »الشارقة«

أحمد ضياء 

1
باستطاعة الّرصاص أن يقتل كل شيٍء 

إاّل الّنار ..
كّلما ضرب فيها 

عادت شامخة 
من جديد.

2
متى تكفُّ الّتوابيت عن اخلروج من عيني

في حوار مظلم 
ظهرت الّشواطئ من راحتيِك 

على شكِل تلويحة ينابيع 
ناطر عند باب امتثالِك لي 

ألكــّوَن نــذرُ أوصــل الليالــي املتقافزة من 
جديلِتِك.

3
ماء  غسلنا األرض بالدَّ

شررنا أعباء حزننا على الّشمس
صرنا وطناً بال جسد

غّسلنا طني وجودنا على مريلة العلم 
تصّبرنا على اجّلوع / الهم / األلم / لكننا لم 

نتصّبر على فقدان وطن
لذا كمنوا لنا في كلِّ شارع 

من يأخذ نفساً من أنفاسنا 

ويزرع بلدنا الرَّصاص. 

4

في كلِّ صباح وبعد أن أغتسل 

أنظُر إلى املرآة 

تكبر تالٌل األمهات على ظهري.

يوسف عبود جويعد
 

مبــا وأن النصــوص الســردية الروائية، 
تنطلق من أرض بلدنا، فإن األحداث التي 
تــدون تعتمد على ما جــرى ويجري فيه 
وتتخذه قاعدة ومنطلقاً لها، وهكذا فإن 
احلركة السردية الروائية شهدت كتابات 
كثيــرة ومتنوعة، ولكــن على  أرض هذا 
البلد ومن تلك االعمال الســردية، رواية 
)الكنــزة الزرقاء( للروائــي فريد الطائي، 
الذي يبدأ رحلته في مبناه الســردي من 
خمســينيات القرن املاضي، لتنتهي في 
الفني وثمانية عشــر مــن القرن احلالي، 
وهي رواية دائرية شأنها شأن الكثير من 
النصوص الســردية التي تبدأ من حيث 
انتهت، وتنتهي مــن حيث بدأت، كون أن 
ســالم بطل هذا النص يترك مخطوطة 
هذا النص الســردي بعد أن ينتقل جلوار 
ربه، لتكون مهمة طاهــر صديقه فتح 
مغاليــق هذه اخملطوطة لنشــرها على 
املــأل، لتكون حكاية أخــرى من حكايات 
هــذا البلد، التي تبتــدئ بحكم الزعيم 
عبد الكرمي قاســم، وتنتهي بعد التغيير 
املزعوم، ولم يكن هذا النص ينحو منحاً 
سياســياً، أو يحمل خطاباً سياســياً أو 
تاريخيــاً يعنى باألحــداث التي دارت في 
الساحة العراقية، وإمنا هو حكاية أسرة 

عاشت وسط هذه التموجات:
)جلس على الكرسي، كدَّس األوراق على 
الطاولــة بعد أن انتزعهــا من حقيبته، 
وبينما يحاول ترتيبهــا، وقع بصره على 
الصفحة األولى، لتفصح عن سالم وهو 

يتحدث، وكأنه بُعث من جديد، أشــعل 
ســيكارته، بعد أن أخذ الرشفة الثانية 
من قهوته، أغمض عينيه برهة، شــعر 
بشــعلة متقدة في عينيه تدفعه نحو 
القــراءة، وضع نظارته فــوق أنفه، وقُع 
الكلمــات يوحــي إليه بوجــع غامض، 
ســطور كســاها الرماد عبــر احلروف 
واملقاطع، وبقايا ذاكرة مثقلة بحماقة ال 
حد لها، رمبا هي لوحة لم تكتمل بعد...( 

ص 12 
وهكذا ومــن خالل تلك العتبة النصية، 
يضعنــا الروائــي فــي قلــب األحداث 
لننطلق نحو ســبر أغــوار عائلة احلاج 
مهــدي املتكونة من األب واألم وســالم 
وكفاح وأحالم، لتدور األحداث من خالل 
رافقت  تولى مهمة سردها،  الذي  سالم 
املسيرة الســردية لغة تنسجم وتتالءم 
مع الســياق الفني الذي اتخذه الروائي 
للتدوين حيــث إن تلك اللغة تضمر بني 
ثناياها حالة من األســى واحلزن والندم، 
لتكون  االحداث،  مع  وانصهرت  تفاعلت 
لغة شعرية منبعثة من تداعيات الروح.

وتنطلــق االحداث وبعد أن جتد االســرة 
في ســكنها في املوصــل خطورة على 
حياتهم بسبب توجه االب اليساري، وأن 
الشيوعيني يُقتلون مقابل عشرة دنانير 
في ذلك الوقت، يشد الرحال وينتقل الى 
بغداد، فيكمل ســالم دراسته ويلتحق 
بحالة  بينما يصاب كفــاح  بالكليــة، 
اكتئاب شديد، بســبب فقدان حبيبته 

إثر حادث دهس بسيارة مسرعة. 
ثــم ننتقــل الــى البــؤرة الرئيســية 
واملركزيــة التــي حتمل بنيــة العنونة، 

زميلته  ســهى  بني  العاطفية  العالقة 
في الدراســة، وســالم الذي بادلها ذات 
االحســاس، وكبر هذا احلب وترعرع في 

أجواء الدراسة اجلامعية.
ويفــرد الروائي فصالً حتت عنوان )الكنزة 
الزرقاء( يســتعرض فيها تفاصيل تلك 
العالقة، مع مســار حياة سالم وأسرته، 
إال أن تلــك العالقــة لم تعمــر طويالً، 
بســبب حالة نفســية اصابت سالم، 
أحس من خاللها بأنه فقير ومن أســرة 
فقيرة، بينما ســهى نشــأت في كنف 
اســرة غنية، عندها قرر ســالم وبدون 
انذار االبتعاد عن سهى، وقطع  ســابق 

عالقته منها: 
)لم أرفع يدي لتحية الصباح، لم أنطق 
بان عليها،  االرتباك  اخلير،  بكلمة صباح 
الدهشــة في عينيها تغلفها الدموع، 
أســير وأنا حاد املالمح، أية هزمية منكرة 
أعاني، البد أن امضــي، قرار دفعني إلى 
مــا هو أبعد مــن حــدودي الذاتية، هل 
يجوز أن أرمي حجــراً في بئر ارتويت من 
مائها؟ أي شقاء هذا، أين مني حبل جناة 
يقذفني بعيداً عن شواطئ أحزاني، من 
يقامر على الوقــوف معي؟ ما الذي حل 
بي حني أقدمت على حماقتي تلك؟ هل 
استشــعر الوحدة واحلرمان؟ أم أمضي 

قدماً دون فزع؟( ص 109 .
من خالل هذا النص املستقطع من منت 
النص، يتبني لنا حجم احلماقة الكبيرة 
التي ارتكبها ســالم مــع حبيبته التي 
تكن لــه احلب والعاطفة، ســيكون له 
األثــر الكبير في الحق األحــداث، كونه 
التي  احللوة  واأليام  لذكراها،  ســيعيش 

عاشها، وســوف لن يجد أي امرأة أخرى 
متأل الفــراغ الذي خلفته فــي وجدانه، 
ومع تلك االحداث ســوف نتابع تفاصيل 
عن حياة أسرة سالم، سفر كفاح خارج 
الوطن لســوء حالته النفسية، وكذلك 
اكمــال أحالم لدراســتها، وزوجها بعد 
كثيرة  واحداث  الوالــدة،  وفاة  تخرجها، 
وكبيــرة تنطلق من أرض بــالد متواترة 

باحلروب.
وحتدث املفاجأة املثيرة للشــجن واحلزن، 
بحدوث انفجار كبير في مبنى املافظة، 
والذي يقع فوقه مكتب أحالم شــقيقة 

سالم: 
)في الطب العدلــي، كان زوجها منهاراً 
يصــرخ وهو ميســك بســياج حديدي 
أصم، يضرب رأسه بقوة، يعاود الصراخ 
راحت أحالم لم امتالك نفسي، سقطت 

مغشياً على االرض!!!( ص212 
وهكــذا تــدور دوائــر االحــداث داخل 
النص، بخطــني متوازيني، حيــاة البلد 
والكوارث  واحلروب  السياســي  وتاريخه 
واالنفجارات، وحياة اســرة سالم، واهم 
من ذلك كله عالقة احلب التي نشــأت 
بينــه وســهى، والتي انتهت بســبب 
التسرع، ليعيش على ذكراها، وميوت دون 

أن يتزوج:
)إنه زمن الصراخ، قد تبدو أجسادنا خائرة 
القوى، لكن فيها نبضاً للعشــق يحيا، 
ســترقص ثانية وفــي عنفوانها تغني 

لتعبر عن أزمنة مضت واخرى قادمة(. 

صجم بّري

رماد الندم في »الكنزة الزرقاء«

مدير التحرير نواف يونس 
فأكد في مقالته التي حملت 

عنوان »دعونا.. ال نلتفت إلى 
الوراء« أّن من يشاهد عروض 

المهرجان العربي للمسرح 
الذي تقيمه الهيئة العربية 

للمسرح في المدن والعواصم 
العربية، ويتابع ما يقدم في 
جل أقطار وطننا العربي اآلن 

من مهرجانات تستضيف كل 
التيارات المسرحية، يتلمس 

ويدرك المقام الذي وصل إليه 
المسرح العربي، الذي تعدى 

إشكالية المرجعية، ونجح 
في أال تكون عائقًا أمام أهل 
المسرح في تحقيق المسرح 

اإلنساني القوي الجديد

غالف اجمللة
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منوعات6

جامعة ديالى تعلن حصول فريق بحثي على 
براءة اختراع رغم ازمة كورونا

اعلنــت جامعة ديالى،عن حصول فريــق بحثي على براءة اختراع 
رغم ازمة كورونا.

وقال مدير اعالم اجلامعــة علي العلكاوي في حديث له ان« فريق 
بحثي من كلية التربية البدنية وعلــوم الرياضة بجامعة ديالى 
حصل على براءة اختراع من اجلهاز املركزي للتقييس والســيطرة 
النوعية لتمكنهــم من صناعة )منظومة ســيطرة كهربائية 
مصنعة لقياس وتطوير القدرات البصرية واملهارات االساســية 

لالعبي كرة اليد(« .
واضــاف العلكاوي،ان« فكرة املنظومة مســتوحاة من منظومة 
فيينا لقياس القدرات العقلية والبصرية، اذ عمد املصممون الى 
عمــل هذه املنظومة إلعطاء نتائج اكثــر دقة وحتت ظروف االداء 
املشابه ألداء املنافســات بكرة اليد”، مبينا ان “الغرض الرئيسي 
لعمل منظومة فيينا هو ملعرفة سالمة القدرات العقلية ومنها 
القدرات البصرية وليس قياس قابليات الفرد للمهارات البصرية 

املستخدمة في اجملال الرياضي ومنها كرة اليد«.
وأشــار إلــى ، إن« هــذه املنظومــة تعمل على تطوير ســرعة 
االســتجابة احلركية من خالل تطوير سرعة رد الفعل ألداء بعض 
املهــارات الهجومية بكرة اليد مثل املناولة والتصويب فضالً عن 

تطوير القدرات البصرية«.
وكانــت جامعة ديالى حصلت على العديد مــن براءات االختراع 

خالل العام احلالي لكن االخيرة هي االولى خالل ازمة كورونا.

تحذير ياباني من انفجار »غير معتاد« لبركان 
ساكوراجيما

حــذرت وكالة األرصاد اجلوية اليابانية امــس األربعاء، من انفجار 
بركان جبل »ســاكوراجيما« في مدينة كاغوشــيما على نطاق 

واسع في وقت قريب، وفقا لتحليل البيانات األخيرة.
ونقلــت صحيفة »جابــان تاميز« عــن اللجنة املعنيــة بالتنبؤ 
باألنشطة البركانية في وكالة األرصاد اجلوية أن تواتر االنفجارات 
فــي فوهة قمة ميناميدك ظلت في انخفــاض، بينما لم يتغير 
حجم الرماد البركاني، ممــا يعني أن الثوران املقبل قد يكون أكبر 
من املعتاد. وأكدت اللجنة حتذيرها النفجار البركان النشط عند 

املستوى الثالث، ونصحت باالبتعاد مركزه.
وذكرت اللجنة إن حركة القشرة األرضية في ساكوراجيما، وهي 
جزيرة جبلية تقع في خليج كاغوشــيما مع جانب واحد يربطها 
بجزيرة كيوشو الرئيسة، ظلت تهتز وتنتفخ منذ شهر سبتمبر 
املاضي. ومــع ذلك، لم تذكر اللجنة على وجــه التحديد الوقت 
املرجح النفجار البركان. يشار إلى أنه يوجد في اليابان 110 براكني 

نشطة، وتراقب البالد 47 بركانا بصفة مستمرة.

ما نتناوله اليوم دخنه الهنود قبل 1400 سنة
تبني للعلماء األمريكيني، خالل دراسة علمية وباستعمال أحدث 
التقنيــات، أن الهنود القدماء كانوا يدخنون، اذ عثروا داخل أنبوب 

عمره 1430 سنة نبتة ولكن لم تكن تبغاً.
وقــال العلماء إن التدخــني من قبل شــعوب أميريكا األصليني 
)الهنــود(، كان غالباً يغلب عليه الدور الديني أو االحتفالي. عالوة 
علــى ذلك، على الرغم من حقيقة أن التدخني اليوم هو عادة غير 
صحية، ميكن في وقت ســابق أن يُنظر إلى هــذه العملية، على 

العكس، على أنها لها خصائص عالجية وروحية.
ودرس العلمــاء النبات الذي عثــروا عليه داخــل األنبوب، حيث 
تبني أنه يحتوي على نبات الســماق. ووفقــاً للعلماء، فهذه هي 
املرة األولى التي ال يتم العثــور على التبغ داخل أنبوب مخصص 

»ancient-origins« للتدخني، حسب موقع

ملونشريط
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متابعة الصباح الجديد : 

جتربة  أميركيــة  طبيبــة  أجرت 
مســتويات  أن  مــن  للتأكــد 
األوكســجني ال تنخفــض عند 

ارتداء الكمامات.
وتقــول الدكتورة ميغــان هول، 
وهــي طبيبة أطفال فــي والية 
أرادت أن  ســاوث كارولينا إنهــا 
تنفــي الشــائعات املتداولة، بأن 
ارتداء الكمامة غير آمن، ويجعل 
مرتديها يتنفس غاز ثاني أكسيد 

الكربون بدالً من األوكسجني.
وإلثبــات خطأ هذه اإلشــائعات، 
قامت ميغان بقياس مســتويات 
ضربات  ومعــدل  األوكســجني 
القلــب لديهــا قبــل أن ترتدي 
الكمامــة، ثم قامت بارتداء قناع 
جراحــي وقناع N95 دون أن تتغير 

هذه القياسات بنحو ملحوظ.
وكتبت في منشــور على موقع 
فيس بوك »لقد رأيت العديد من 
املنشــورات وســمعت أن الناس 
يشــتكون من عدم القدرة على 
التنفس عنــد ارتداء الكمامة، أو 
أنهم لن يرتدوهــا ألنها تخفض 
األوكسجني بشكل  مســتويات 

كبير«.
وأشــارت ميغان إلى تناقض في 
معتقدات املروجني لهذه النظرية، 
الفيروس ميكن  أن  يعتقدون  فهو 
فال  ولذلك  الكمامــة  يخترق  أن 
فائــدة منها، وفــي نفس الوقت 
يعتقــدون أن غاز ثاني أكســيد 
الزفير  مع  يخــرج  الذي  الكربون 

يظل حبيساً داخل الكمامة.
وأضافــت ميغان »الفيروســات 
حتتاج إلى ناقل لالنتشــار، وناقل 
فيــروس كوفيد 19 هــو قطرات 
اجلهاز التنفسي، وتلك القطرات 
ال متر بســهولة عبر كمامة يتم 

ارتداؤها بشكل صحيح«.
وخــالل التجربة، قاســت كمية 
ضربات  ومعــدل  األوكســجني 
ســيناريوهات   4 فــي  القلــب 
مختلفــة: أوالً، بينمــا لم تكن 
ترتدي كمامة، وأظهر املقياس أن 
لديها  األوكسجني  تشبع  نسبة 
 64 قلبها  ومعدل ضربــات   98%

نبضة في الدقيقة.
وبعد ذلك أجرت القياســات في 

أثنــاء ارتداء قنــاع جراحي، وكان 
ال  بها  اخلاص  األوكسجني  تشبع 
يزال %98 ومعــدل ضربات قلبها 
68 نبضة في الدقيقة. ومع ارتداء 
قناع N95 كان تشبع األوكسجني 
لديها %99 ومعدل ضربات قلبها 
وفي  الدقيقــة.  فــي  نبضة   69
السيناريو األخير ارتدت القناعني 
األوكسجني  تشــبع  وبقي  معاً، 
 69 %99 ومعدل ضربــات القلب 

في الدقيقة.
وخلصــت الدكتور ميغــان إلى 
واألقنعة  الكمامــات  ارتــداء  أن 
يؤثــر على تشــبع  الطبيــة ال 
األوكســجني في اجلسم، وحتى 
لو كان ذلك لوقت طويل، بحسب 

صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وفي حديث لصحيفة إكسبريس 
البريطانية، شارك خبير الغسيل 
ديــان دمييتــروف مجموعــة من 

الطريقــة  بشــأن   النصائــح، 
الكمامــة  لتنظيــف  األمثــل 
مرات،  عدة  ارتداؤهــا  ميكن  التي 
وخاصــة بعد طــرح العديد من 
النوع  لهذا  التجاريــة  العالمات 
أنك مضطر  الكمامات.ومبــا  من 
الرتــداء الكمامــة كلما خرجت 
من املنزل، فمن الضروري أن تكون 
نظيفة لتجنب التقاط العدوى أو 

نقلها لآلخرين.

وقال ديان »إذا اشتريت أو صنعت 
فمن  القمــاش،  مــن  كمامــة 
احلكمة تنظيفها بانتظام. وعلى 
الرغم من أن الغرض من كمامة 
الوجــه هو حمايــة اآلخرين من 
نفســك، إال أنها ال تزال بحاجة 

إلى الغسيل«.
وأضــاف ديــان »إذا لم تغســل 
الكمامة، فأنــت تخاطر بتراكم 
اجلراثيم والبكتيريا عليها، مما قد 
يتسبب في إصابتك باألمراض أو 
التســبب في مشاكل لبشرتك 
فــي املناطق التــي تالمس فيها 
أن  وجهك«.وميكــن  الكمامــة 
يتراكم العــرق حتت الكمامة، مما 
قد يؤدي إلى تراكم البقع عليها 
إذا لــم يتم تنظيفها بشــكل 

صحيح.
أوضح خبير الغســيل أن أفضل 
طريقــة لغســل الكمامة هي 
وإضافة  الغســالة،  في  وضعها 
بعــض املطهــرات اآلمنــة إلى 
الغسالة.  في  الشــطف  حجرة 
ويجب أن تفعل ذلك في كل مرة 
على سالمتك. للحفاظ  ترتديها 
ويجب غسل الكمامة على درجة 
من  للتخلص  مرتفعــة  حــرارة 

الفيروسات واجلراثيم.
وينصح ديان ايضاً بأن يكون لديك 
أكثر مــن كمامة واحــدة، حتى 
واحدة  اســتخدام  مــن  تتمكن 
عندما تكون األخرى في الغسيل.
وتابع قولــه إذا لم يكــن لديك 
الوقــت لغســل الكمامــة في 
ذلك  فعل  فيمكنك  الغســالة، 
بسهولة أيضاً في حوض غسيل 
الســاخن ومنظف  باملــاء  مملوء 
تسخني  على  احرص  الغســيل. 
املاء بشكل جيد، وفرك الكمامة 
ملــدة ال تقل عــن 5 دقائــق، ثم 
اشــطفها باملاء البــارد واتركها 

حتى جتف بنحو كامل.

الصباح الجديد - وكاالت :
بعــد أكثر من شــهر علــى وفاة 
مؤســس جائــزة آدم حنــني لفن 
النحت، أعلن فــي القاهرة، اليوم 
األربعــاء، عــن أســماء الفائزين 

باجلائزة التي حتمل اسمه.

وأعلنــت جائــزة »آدم حنني لفن 
النحــت« أســماء الفائزيــن في 
دورتها الرابعة، وذلك بعد 40 يوما 
من وفاة الفنان التشكيلي املصري 
البــارز، الــذي كان قــد توفي في 

الثاني والعشرين من مايو املاضي 
عن عمر ناهــز 91 عاما بعد رحلة 

طويلة مع الفن.
رويتــرز، فقد قالت  ووفقا لوكالة 
جلنــة التحكيم، في بيــان اليوم 
األربعاء، إن اجلائزة األولى، وقيمتها 

50 ألف جنيه، أو نحو 3100 دوالر، 
فازت بها لينا اجملدوب، فيما ذهبت 
اجلائزة الثانيــة، وقيمتها 20 ألف 
جنيه، قرابة 1250 دوالرا، إلى منى 

عمر.
أمــا اجلائزة الثالثــة، وقيمتها 10 

600 دوالر(، فآلت  آالف جنيه )نحو 
إلى باهــر أبو بكر، في حني قدمت 
اللجنة جائزة تشــجيعية بقيمة 
خمســة آالف جنيه إلى يوستينا 

فهمي.
ومتنــح اجلائزة للنحاتني الشــبان 

ممن  العربي  والعالــم  مصــر  في 
تقل أعمارهــم عن 35 عاما، وهي 
آدم حنني  مقدمة من مؤسســة 
للفن التشــكيلي التي تأسست 
عام 2007 وأقيمــت دورتها األولى 

.2016/2017

بعد وفاة مؤسسها.. إعالن الفائزين بجائزة آدم حنين لفن النحت

هل تخفض الكمامة مستويات األوكسجين؟

معلومة

آثار بابل »عدسة: زياد متي«

متابعة الصباح الجديد :
أشــارت دراسة كندية إلى أن مســافة التباعد 
اآلمن املتعــارف عليها، والبالغــة مترين، قد ال 
تكون كافية للوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا 

املستجد.
ووجد الباحثون خالل الدراســة أن الرذاذ احلامل 
للفيــروس قادر على االنتقال ملســافة 13 قدماً 
)نحو 4 أمتار(، حتى لو لم تهب أي رياح تســاعد 

الفيروس بالتنقل.
ولفتت الدراسة إلى أن الرذاذ الصادر عن السعال 
والعطاس قــادر على التبخر فــي درجات حرارة 

ورطوبة معينة مت تطبيقها في اخملتبر.
وتضمن فريق الدراســة التي أجريت في جامعة 
تورنتــو الكنديــة باحثني من الهنــد والواليات 

املتحدة.
وأفــادوا أن نتائج دراســتهم تســاعد بتوضيح 
»دور البيئــة بانتشــار العدوى من خــالل الرذاذ 

التنفسي«.
وألغراض الدراســة، عمل الفريــق على تطوير 
منوذج رياضي للديناميــكا الهوائية، وخصائص 
تبخر الرذاذ التنفسي، وقارن الفريق ما بني الرذاذ 
الصادر عن شــخص مصاب بالعــدوى وآخر لم 

يصبه الفيروس.

ووجدت الدراسة أن السعال يتسبب بنشر نحو 
3000 قطيرة من الرذاذ، والتي تتشــتت باجتاهات 

مختلفة.
وفي حالة عطس أحدهم، فإن الرذاذ الصادر قادر 
علــى الوصول إلى نحو 40 ألف قطيرة تنتشــر 

جميعها في الهواء.
وبحسب البروفيسور في معهد دراسات الفضاء 
في جامعة تورنتو، ســويتابروفو تشاودوري، فإن 

»حجم ســحابة الرذاذ، واملسافة التي تقطعها، 
وعمــر الــرذاذ ، جميعهــا عوامل هامــة قمنا 
بحســابها باســتعمال احلفاظ علــى الكتلة 

وكمية التحرك الدافعة والطاقة واألنواع«.
وبعد ذلك اســتعمال العلماء منوذجا حلســاب 
الفتــرة التي يتمكن الرذاذ خاللها من البقاء في 
اجلو، واملسافة التي يتمكن من قطعها فيما لو 

سمح حجم القطيرات بذلك.
ومــن دون احلاجة للتأثير على الرذاذ بأي نســمة 
للفيروس من  احلاملــة  القطيرات  هواء، متكنت 
قطع مســافة جتاوزت املترين املتعــارف عليها 
كمســافة تباعــد آمنة، وتراوحت مــا بني نحو 

املترين ونصف واألربعة أمتار، قبل أن تتبخر.
وتراوح حجم الرذاذ الذي متكن من قطع املسافة 
األطول مــا بــني 18 و50 ميكرونــا، أي أقل من 
قطر شعرة بشرية، ما يشــير إلى أهمية ارتداء 

الكمامات للحد من تفشي العدوى.
كما رصدت الدراسة تبخر الرذاذ احلامل للفيروس 
فــي ظروف مخبريــة بلغت درجــة حرارتها 30 

مئوية، ورطوبة نسبية وصلت 50 باملئة.
ويشــير فريق الدراســة إلى أن النتائج مفيدة 
التي حتضر نفســها التخاذ  واملكاتب  للمدارس 

إجراءات إعادة الفتح.

مسافة التباعد االجتماعي قد ال تكون كافية لتجنب إصابة كورونا

لقطة

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

عزيزي برج الســرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظرًا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجهــز للعمل من خــالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 
ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مشــاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصعــب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
بدائل. تساءل أيًضا إلى أي درجة ستأثر تلك 

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

عزيزي برج اجلوزاء،يتبني حالًيا أن جميع أشكال 
الة ألن أهدافك تتوافق وتتزامن مع  التعاون فعَّ
أهداف من حولك. اغتنم فرصة كونك مفعم 
بالصحة واحليوية وخلو ذهنك، وقم في املرتبة 

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

عزيزي برج امليزان، إصرارك اليوم واضح جًدا، 
ولكنــه لن يكــون مفيًدا لــك إذا تصرفت 
برعونــة. قد يتخلى عنــك احللفاء القيمون 
ألنك تصب غضبك من نفسك على اآلخرين 

من حولك.

عزيزي برج القــوس، العمــل اآلن في غاية 
الســهولة بالنســبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ســوف يتعــرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادرًا على إظهار املعرفة السليمة. سُتختبر 
أيًضا في حياتك اخلاصــة، وفي هذه احلالة، 

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متفــق مع ذاتك 
بشــكل كامل، وتشــعر بالتناغم التام في 
عملك وفــي حياتك الشــخصية أيًضا. يؤثر 
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
واثق بنفسك وتظهر سالًما داخلًيا واضًحا، 
كما أنك مفعًما باحليوية واحلماس، ونتيجة 
لهدوئك اخلارجي، يشــعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمشــكالت التي 
تواجههــا. احرص في هــذه الفترة على عدم 
اســتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يومًيا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املشــاكل التي 
تصادفها في مســارك، ولذلك احرص على 
عدم نفــاذ مواردك البدنية والنفســية. تأَن 
في حتديد املشاكل التي متثل حًقا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوقــت احلالي، ويبدو أن ال شــيء يحرز 
تقدًما وأنت على وشــك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفعــم باحليوية، 
واألنشــطة الرياضيــة هي طريقــة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
بدنًيا، ميكنك أيًضا االشــتراك في تدريبات 

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء



رياضة

قسم اإلعالم واإلتصال الحكومي

في مشروع  العمل  وتيرة  إرتفعت 
الرياضــي  الطــب  مستشــفى 
ســعة )50( ســريراً فــي املدينة 
الشــبابية قرب ملعب الشــعب 
روكويل  شــركة  قبل  من  الدولي 
الشــباب  وزارة  االملانيــة لصالح 
والرياضــة، وبواقــع وجبتي عمل 
صباحية ومســائية، عقب القيام 
اجلسرية  الرافعة  وتثبيت  بتجهيز 
الرغــم  علــى   ،)Tower cran(
املالية  التخصيصــات  قلــة  من 
والظــروف االقتصاديــة الصعبة 
التي يعيشها البلد بسبب انتشار 

جائحة كورونا.
وتواصل الشــركة اعمال القالب 
اخلشبي لالعمدة واجلدران وجدران 
املصاعــد واجلدار احمليــط، فيما مت 
القالب اخلشبي خصيصاً  تصنيع 
ملشروع املستشفى واستيراده من 
خارج العراق، ال سيما وانه سيوفر 
الوقت واجلهد ويكون العملباعلى 

املواصفات الهندسية والفنية.
ويعد مشــروع مستشفى الطب 
الرياضي من املشاريع املهمة التي 
أكد عليها وزير الشباب والرياضة 
عدنــان درجال من خالل توجيهاته 
وتنفيذه  اجنازه  بوجوب  املباشــرة 
باســرع وقت، إذ يتميز مبواصفات 
البالغ  األســرة،  عدة منها عــدد 
خمســن ســريرا، فضال عن اربع 
صاالت للعمليات واخرى للطوارىء، 
مجهزة  اثنــن  عدد  ومختبــرات 
املواصفات  ضمن  املعدات  بأحدث 
وسيارات  للمستشفيات  العاملية 

للطائرات.جدير  اســعافومهبط 
املشــروع  تصميــم  ان  بالذكــر 
الهندسي يعود للشركة التركية 

)ستاتيكن(.
من جانب اخر، اكد وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجال ان احلارس 

ومــدرب حراس  الســابق  الدولي 
بصحة  يتمتع  زايــد  عامر  املرمى 
جيــدة بعد تعافيه مــن االصابة 
بـ جائحــة كورونــا ، واضاف في 
رســالة اطمئنــان وجههــا عبر 
احلكومي  واالتصال  االعالم  قسم 

واجلمهور  الرياضي  الوســط  الى 
انه اتصــل بـ مدير مستشــفى 
الكرخ الذي يرقد فيه واطمئن من 
خالله على الوضع الصحي ملدرب 
حراس املرمــى عامر زايد ثم حتدث 
مع زايد الــذي اكد تعافيه وجتاوزه 

مرحلة املرض بفضل اهلل ورعايته 
اذ اظهرت نتائج الفحوصات عدم 
وجــود اثــار للفيروس فــي الدم ، 
الفتا الى انه سيبقى حتت الرقابة 
الســبوعن  الصحية  واملتابعــة 
وحلن التاكــد متاما من عدم وجود 

اية اعراض او اثار للمرض .
ومتنى الوزير درجــال ان ينعم اهلل 
على جميع املرضــى الراقدين في 
املستشفيات بالصحة والسالمة 
واكتســاب الشــفاء التــام و ان 
يكفينا اهلل شر هذا الوباء والبالء.
إلــى ذلــك، اكــد وزير الشــباب 
والرياضة عدنان درجال ان استثمار 
طاقات الشــباب وابداعاتهم في 
جميــع اجملاالت هو الهــدف االول 
للوزارة، ولن نســمح لالســتثمار 
في املشــاريع الربحية التي تكون 
على حســاب الرياضة واالنشطة 

الشبابية.
جاء ذلك خــالل اللقاء الذي جرى، 
في مقر الــوزارة وجمع مدير عام 
دائرة االســتثمار والتمويل الذاتي 
علي شــمس الدين وصاحب عقد 
االســتثمار في نــادي االعظمية 
الرياضــي، وبن »شــمس الدين« 
ان اللقاء جاء بناًء على مناشــدة 
شباب االعظمية واإلعالم الرياضي 
بإنقــاذ أعــرق انديةالعاصمة من 
التجارية  االســتثمارية  املشاريع 

التي تنفذ على أرضه.
امر فورًا  الوزير درجــال  ان  واوضح 
بقرار  وأبلغه  املستثمر  باستدعاء 
ايقــاف أي اضافــات الــى العقد 
عام  الى  يعود  الذي  االســتثماري 
2013، مشــيرا الى ان املســتثمر 
اســتجاب للطلب فوراً ومت ايقاف 
االضافــات التجارية ضمن ارضية 
النــادي، مشــددا علــى ان وزيــر 
الشباب اكد على جانب االستثمار 
بالشباب وابداعاتهم باالساس في 
جميع االنديــة واملنتديات التابعة 

لوزارة الشباب والرياضة.

ارتفاع وتيرة العمل في مشروع مستشفى الطب الرياضي 
حكيمي يوقع مع درجال يطمئن عن صحة الحارس الدولي السابق عامر زايد 

إنتر حتى 2025

هيرتوج مدربا 
للسعودية تحت 19 عاما

الرمثا يمدد إعارة 
شرارة للسيلية

روما ـ وكاالت:
أفــاد مراســل beIN SPORTS فــي إيطاليا أن 
الدولي النجم املغربي أشرف حكيمي وقع على 
عقد يقضي بإنتقاله إلــى إنتر ميالن اإليطالي 

حتى عام 2025.
وكان حكيمي وصل صباح أمس إلى ميالنو من 
أجل إنهاء تفاصيــل التعاقد مع النيراتزوري في 
صفقة قدرتها وســائل اإلعالم بنحو 40 مليون 
يورو.ولعب حكيمي البالغ من العمر 21 عاماً في 
بوروسيا دورمتوند األملاني للموسم الثاني توالياً 
-2018 2019 و -2019 2020، معاراً من ريال مدريد 
اإلسباني.ولعب حكيمي بقميص دورمتوند على 
مدار موســمن في جميع املسابقات 73 مباراة 
ســجل فيها 12 هدفاً وصنع 17. أما دولياً ففي 

جعبة حكيمي 28 مباراة سجل فيها هدفن.

جدة ـ وكاالت
قرر االحتاد الســعودي لكرة القدم االســتعانة 
بالهولنــدي دامن هيرتوج، للعمــل مديرًا فنًيا 
للمنتخب السعودي حتت 19 عاًما، وقدم شكره 

وتقديره للمدرب الوطني بندر باصريح.
وسيشرف الهولندي دامن هيرتوج، املدير الفني 
لبرنامــج االبتعاث لتطويــر مواهب كرة القدم 
فنيا على املنتخب الوطنــي حتت 19 عاًما الذي 
يســتعد خلوض نهائيات كأس آسيا 2020 املقرر 

إقامتها في أوزبكستان تشرين األول املقبل.
جاء ذلك، نظير خبرته العملية الواسعة، حيث 
ســبق له تدريب أندية إكسيلسيور ماسلويس 
وفينــورد   ،2011-2010 موســم  الهولنــدي 
الهولندي حتت 19 عاًما موســمي 2013-2011، 

ثم مديرًا ألكادميية فينورد ملواسم 2016-2013.
 وعاد مجددًا لتولــي اإلدارة الفنية لفريق درجة 
الشــباب بذات النادي، باإلضافــة لعمله مديرًا 
فنًيا لنادي اجلزيرة اإلماراتــي، أعقب ذلك عمله 
احلالي في برنامج االبتعاث لتطوير املواهب منذ 

حزيران 2019.
وتولى »هيرتوج« اإلدارة الفنية لبرنامج االبتعاث 
الســعودي لتطويــر مواهب كــرة القدم الذي 
تشــرف عليه وزارة الرياضة، والــذي يهدف إلى 
تنميــة املواهب الشــابة، لبناء جيــل قوي من 
الالعبن قادر على تغذية املنتخبات الوطنية في 

احملافل القارية والعاملية القادمة.
من جانبــه، قدم رئيــس مجلــس إدارة االحتاد 
القدم ياســر املسحل الشكر  السعودي لكرة 
والتقدير إلى وزيــر الرياضة األمير عبدالعزيز بن 
تركي الفيصل على دعمه للمنتخبات الوطنية 

وتسهيل مهمة االستعانة باملدرب الهولندي.
كما قدم املشرف العام على املنتخبات الوطنية 
السنية خالد بن مقرن شكره وتقديره للمدرب 
الوطني بندر باصريح والذي انتهت فترة إشرافه 
الفنية علــى املنتخب، قاد خاللهــا »األخضر« 

للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب.
ووضعت قرعة بطولة كأس آسيا حتت 19 عاًما 
2020 واملؤهلــة لــكأس العالم حتــت 20 عاًما 
2021، املنتخب الســعودي في اجملموعة الثالثة 

بجانب منتخبات أستراليا، وفيتنام، والوس.

عمان ـ وكاالت
وافقت إدارة نادي الرمثا األردني، خالل اجتماعها 
على متديد إعارة الالعب محمد أبو زريق »شرارة« 

إلى السيلية القطري.
وقــال املهندس محمد أبــو عاقولة، إن مجلس 
اإلدارة استجاب رسميا لرغبة السيلية، بتمديد 
عقد شرارة شــهرين.وكان الســيلية قد وجه 
خطابا للرمثا، يطلب فيــه املوافقة على متديد 
عقد الالعب، حتى يتسنى له مواصلة مشواره 
مع الفريق، إلى نهاية املوسم اجلاري.وأوضح أبو 
عاقولة أن إدارة الرمثا، باشرت صرف رواتب فريق 
كرة القدم، الذي يستعد الستئناف مشواره في 

بطولة الدوري، اعتبارا من 3 آب املقبل.
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بغداد ـ ميثم الحسني:

بــدأ نادي الشــرطة خطــوات جادة 
لتشــكيل فريق مســتقبلي يضم 
الواعدين  الالعبــن  مــن  مجموعة 

املدعومن بالعبي اخلبرة.
هــذه الفكــرة جــاءت بتخطيــط 
من مــدرب الشــرطة، احملنــك عبد 
الغني شــهد، حيث كان وراء اختيار 
برز  الذين  الالعبــن  مــن  مجموعة 
جنمهم بقوة خالل املوسمن املاضين 
ليغير جلد الفريق الذي اشتهر بزيادة 

معدل أعمار العبيه.
الغنــي  عبــد  الشــرطة  مــدرب 
شــهد حتدث عن حتضيــرات الفريق 
والتعاقــدات املقبلــة وطموحه في 

املوسم املقبل:

* ملــاذا أقدمــت على إحــداث هذه 
الثورة الكبيرة في التعاقدات؟

ـ املوســم املاضي أوضــح لنا حاجة 
الفريق لتجديد الدماء، بوجوه شابة، 
ثم أننا ال ننظر إلى األسماء بل رفعنا 
شعار »امللعب لألفضل« مبكرا، ومن 
يقدم املطلوب ســيجد مكانا له في 
والعكس  األساســية،  التشــكيلة 

صحيح.

* كيف جاء رد فعل اإلدارة على هذا 
املشروع؟

ـ اجلميع يعرفونني، وال أقبل التدخل 
فــي خياراتــي. نعم هنــاك العبن 
أراهن  لكنــي  كبيرة  خبــرة  لديهم 
على املتواجدين لتشكيل فريق لديه 
خاصة  طويال،  املنافسة  على  القدرة 
أن الشرطة ســيخوض عدد مباريات 
أكبر، وبالتالــي نحتاج لفريق تطغي 
عليه صبغة شبابية قادر على حتمل 

ضغط املباريات.

* وماذا عن الالعبني املغادرين؟
لم نقــف أمام رغبــة أي العب يريد 
املغــادرة وشــكرنا اجلميــع على ما 
قدمــوه من جهــود ســابقة، لكن 
شــعارنا اليوم البقــاء لألصلح ومن 
موقعه. على  املنافســة  رغبة  لديه 
باإلضافة إلــى ذلك نركــز على من 
يرغــب في تقدمي كل مــا لديه لهذا 
النادي، وبناء على ذلك وضعنا خطة 
مميزة للتعاقــدات، فضال عن اجلوانب 

الفنية.

* مــا هــي اخلطــة التــي وضعتها 
للميركاتو؟

خطتنا تشمل 3 محاور، األول يخص 
الالعبن احملليــن املوهوبن، ومت حتديد 
التعاقد مــع 10، 4 العبن منهم في 

اخلط اخللفي، و5 في خط الوســط، 
ومهاجم واحد.

أما احملــور الثاني يتمثل فــي اختيار 
7 من الالعبــن القدامــي بالفريق، 
فيما يتمثل احملــور الثالث في اختيار 
دقيق  معيار  وفــق  احملترفن  الالعبن 
على أن يكونوا على مستوى مميز جدا.

* هل بدأت املفاوضات مع احملترفني؟
نعم لدينا تركيز على العبن من تونس 
نبحــث عن العبن  واملغرب.  واجلزائــر 
مبواصفــات بدنيــة ومهاريــة وقادرين 
العبن.وأرى  مع  التأقلم ســريعا  على 
أن الالعبــن فــي دول املغــرب العربي 
سيشــكلون إضافة نوعية للفريق لذا 

حتركنا مبفاوضات مع بعضهم.

* هل هناك العب محلي أخفقتم في 
ضمه بعد التفاوض معه؟

مــن الالعبن الذين متــت مفاوضتهم 
ولم نتعاقد معهم احلارس جالل حسن، 
وذلك قبــل جتديد تعاقده مــع الزوراء، 
وعالء عباس احملتــرف في نادي الكويت 
الكويتي، أيضا قبــل جتديد عقده مع 
فريقه. هذان فقط هما من أخفقنا في 

استقطابهما.

* ما هي رؤيتك لفترة اإلعداد والفريق 
تنتظره مشاركات خارجية؟

اجلميع يترقب فــي ظل جائحة كورونا 
وال يوجد شيء رســمي يحدد انطالق 
التدريبــات اليوميــة، لكننــا وضعنا 
موعدا افتراضيا لبدء تدريباتنا األولية، 
وجتمع الفريق سيكون منتصف الشهر 

املقبل.
الفريق تنتظره بطولة الدوري والكأس 
باإلضافة إلــى تكملــة دوري األبطال 
احملددة في شهر سبتمبر/ أيلول املقبل، 
وبالتالــي تعاقداتنا جــاءت وفق تلك 
مع العبن  املزدحــم،  واجلــدول  الرؤية 
شــباب ممن توهجــوا في املوســمن 
املاضين ألن فترة االستشــفاء قليلة 
جدا وبالتالي وضعنا في حساباتنا تلك 

التفاصيل في التعاقدات.

* مــا هــو طموحاتكم في املوســم 
املقبل؟

على املســتوى احمللي دائما الشــرطة 
يســعى للمنافســة علــى اللقــب 
الشــك فــي ذلك رغــم أن هنــاك 8 
املســتوى.في  وبنفس  فرق منافســة 
البطوالت اخلارجية نســعى ألن يكون 
فريق الشــرطة منافسا يشرف الكرة 
البطولة  بقوة  اعترافنــا  العراقية مع 
اآلســيوية لكننا نسعى لتقدمي صورة 

مشرفة.

عبد الغني شهد: ثورة تعاقدات الشرطة تشمل 3 محاور
اكد أن »الملعب لألفضل« شعار المرحلة المقبلة

عبد الغني شهد

هبه العبيدي:
جائحة كورونا التي اكتســحت 
ميينا  تضــرب  زالت  مــا  العالم، 
ويســارا توقــع اعــدادا هائلــة 
يجد  ولم  والوفيــات،  باإلصابات 
لها عالجــاً حتــى اآلن، فاقمت 
العاملية  االقتصاديــة  االزمــات 
وشــلت  احلياة،  أوقفت  عندمــا 
العراق، اطلت  احلركة، في وطننا 
برأســها، واوقعت اعدادا ليست 
في  اســهمت  كما  بالقليلــة، 
الوسط  عاشــها  كبيرة  صدمة 
الرياضي عندما ودع ساحر الكرة 
العراقي، وســاحر القلوب، احمد 
راضي اثــر مضاعفــات تعرضه 
امضى  اذ  املســتجد،  للفايروس 
النجــم الالمــع ايام عــدة في 
مستشفى النعمان ببغداد، على 

أمل ان ينقــل بطائرة خاصة إلى 
حيث  عمان  األردنيــة  العاصمة 
مقر اقامته واســرته، لكن القدر 
اخلاصة  اإلجراءات  من  اسرع  كان 

بحالته.
ترك الراحــل ذكريات لن متحى من 
كبيرة،  بطوالته  كانــت  الذاكرة، 
اســهمت فــي اعتــالء منصات 
التتويــج وحصول الكرة العراقية 
على إجنــازات المعة، فهو الالعب 
العراقــي الوحيــد الذي ســجل 
تسجيل  لوحة  في  بشرف  اسمه 
اســماء ممن احرزوا اهدافا للعرب 
فــي مونديــال كأس العالــم، اذ 
متكن من هز شــباك ابــرز حراس 
املرمــى وقتذاك جــان ماري بفاف 
البلجيكي في مونديال املكسيك 
1986، ولعــل بفــاف الــذي ابرق 

مؤخرا تعزية إلى الوسط الرياضي 
العراقي وذوي الراحل احمد راضي، 
يعتــرف بامكانات الهداف النجم 
الــذي ودع احلياة قبــل ايام وحزن 
اجلميع عليه وتوشــحت الشوارع 

بالسواد.
بايام  راضــي،  احمد  رحيــل  قبل 
قالئل، ودع وسطنا املدرب الشجاع 
والعب نادي الزوراء الســابق علي 
هادي للســبب نفســه، الوسط 
اياما حزينة جدا،  يعيش  الرياضي 
بعــد توالي الصدمــات املوجعة، 
ورحيــل النجــوم يــذرف الدموع 

ويكسر القلوب حزنا. 
املــرض اخذ آناس لهــم بصمات 
لن تنســى فــي شــتى امليادين، 
والسالمة  بالرحمة،  لهم  دعواتنا 

للمصابن.

مدريد ـ وكاالت
انضمــت اإلســبانية جاربينــي 
 Stories« مبــادرة  إلى  موجوروزا، 
من  )قصــص   »from Tomorrow
جلمع  تفاعلية  حملة  وهي  الغد(، 
األمــوال عبر شــبكات التواصل 
االجتماعــي لدعــم األطفال في 
لها  ويروج  العالــم،  أنحاء  جميع 

املمثل كيسي أفليك، ووالدته.
وقرأت العبــة التنس ذات األصول 
عبــر  قصيدتــن  الفنزويليــة، 
بقلم  إحداهمــا  »إنســتجرام«، 
فتاة تبلغ مــن العمر 12 عاًما من 

جواتيماال.
أن  »مبجــرد  جاربينــي  وقالــت 
اكتشفت فكرة قصص من الغد، 
أدركت أنــه يجب علي دعمها وأن 
الفتيات  هؤالء  جلميع  صوتًا  أكون 
اللواتــي يتجرأن على مشــاركة 
مشاعرهن بكتابة هذه النصوص 

اجلميلة«.
وأضافــت موجــوروزا أن »القراءة 
أساســيتان  أداتــان  والكتابــة 

للشــباب للتعبيرعن أنفســهم 
أفليك  مبادرة كيســي  والنمــو. 

تساعد في هذا االجتاه«.
وســيقرأ فنانــون مثــل روبــرت 
ريدفــورد، ومات دامون، وكيســي 
أفليــك، وماثيــو بروديريــك، بن 
من  أطفال  آخرين نصوصا كتبها 
جميــع أنحاء العالم.وســتدعم 
التبرعات التي ستجمعها احلملة 

برامــج تكافح جوع األطفال مثل 
حملو  وبرامج   »Feeding America«

األمية وأخرى لتعليم الفتيات.
أفليك  كيســي  املبــادرة  وابتكر 
ووالدتــه، التــي تعمــل معلمة 
فــي مدرســة عامــة »كفرصة 
لتشــجيع األطفال احملاصرين في 
املنزل بســبب الوباء على الكتابة 

بطريقة إبداعية«.

أثينا ـ وكاالت
توج فريق أوليمبياكوس، األحد، 
بلقب الدوري اليوناني بعد فوزه 
خارج الديار على أيك أثينا 1-2.

وحمل هدفا املبــاراة توقيع كل 
العربي  يوســف  املغربــي  من 
)ق39( والغيني مادي كامارا في 

الوقت بدل الضائع من الشوط 
األول.أما الهدف الشــرفي أليك 
فجاء في الشــوط الثاني لكن 
الفريق فشــل بعدها في إحراز 

التعادل.
وجــاء تتويــج الفريــق قبل 6 
املوســم  نهاية  مــن  جــوالت 

وبعد 3 مواســم مــن آخر مرة 
أوليمبياكوس  فيهــا  حصــل 
أمام  البطولة.ويتبقــى  علــى 
يتفوق  الــذي  أوليمبياكــوس، 
على أيك أثينا وباوك سالونيكا 
إنهاء  بـ19 نقطة كاملة، حتدي 

البطولة دون أي خسارة.

العواصم ـ وكاالت
في الذكرى 26 لتسجيله لقب أكبر 
العالم،  تاريخ كأس  هداف سنا في 
أكــد الكاميروني روجيــه ميال، أن 
»الرقــم القياســي الوحيــد الذي 
يتخطى اجلميع، هو رقم األسطورة 
البرازيلــي بيليه، بحصــد ألقاب 3 
دخل  الذي  ميــال،  موندياالت«.وقال 
التاريخ في مونديــال 1994، عندما 
ســجل وهو في عمر 42 عاما و39 
يومــا أمام منتخب روســيا: »ليس 

هنــاك كلمــات لوصف ملــا فعله 
للحديث  شــاب«.وعاد  وهو  )بيليه( 
عن هدفــه التاريخي، مشــيرا إلى 
أنه شــعر بارتياح وفخر شــديدين 

لتسجيل ذلك الهدف.
وأضاف: »بالنســبة لي هذا الهدف 
وهذا الرقم القياســي كانا طريقة 
ليرى األشخاص املشككن، أنه رغم 
كبر ســني، ميكنني حتقيــق نتائج 
عظيمــة. بدنيا كنت فــي لياقتي 
بنسبة %100«. ومع ذلك، أوضح أن 

سبب االرتياح الرئيسي كالعب كان 
ربع  بلوغ  الكاميرون في  مســاعدة 
نهائي مونديــال 1990، قائال: »كان 
وقارتنا«.واعتبر  لبلدنا  تاريخيا  حدثا 
ميال أنه ليس من املمكن تســجيل 
هذا الرقــم القياســي )رقمه( في 
املســتقبل.فيما أشار إلى أن جنمي 
ليفربول اإلجنليــزي، املصري محمد 
صالح والســنغالي ســاديو ماني، 
قادران على تقــدمي املزيد لبلديهما 

وللقارة األفريقية.

أوليمبياكوس بطال للدوري اليوناني

ميال: رقمي لن يتكرر.. وأنتظر المزيد من صالح وماني

الحزن يخيم على الوسط الرياضي 
في وداع ساحر الكرة 

موجوروزا تنضم لحملة خيرية
 تدعم األطفال حول العالم

موجوروزا



منــذ  األولــى  للمــرة 
والعالقة  إنفصالهمــا 
ســادت  التي  املتوتــرة 
بسبب  ســيما  بينهما 
قضايــا تتعلق بحضانة 
رصــدت  أطفالهمــا، 
كاميــرات  عدســات 
املمثــل  الباباراتــزي 
بيــت  بــراد  األميركــي 
خارجاً من منزل طليقته 
جولي.  أجنلينــا  املمثلة 
هوليوود  جنم  وشــوهد 
 56 العمر  مــن  البالــغ 
عاًمــا، مســتقاًل دراجة 
نارية خــارج قصر جولي 
 24 البالغ قيمته  الفاخر 
مليــون دوالر فــي لوس 

فيليــز، بلــوس أجنليس، 
بعــد زيــارة إســتمرت 
لســاعتني. يأتي هذا في 
الوقت الذي تشــير فيه 
إلى  التقارير  من  العديد 
قد  الطرفني  عالقــة  أن 
كبير  بشــكل  حتسنت 
بعد االتفــاق على نظام 

جديد ألطفالهما.

 ،Variety صحيفة  ذكرت 
البريطاني  القاضــي  أن 
طلب  أصدر  نيكول  أندرو 
إلستدعاء جميع األطراف 
في قضية تعاطي النجم 
للمخدرات  ديــب  جوني 
الشهر  أقوالهم  لسماع 
املقبــل، كجزء من دعوى 
بها  تقدم  التي  التشهير 
 The ديب ضــد صحيفة
روبرت  والصحفــي   Sun
بعد نشــرهما  مــردوخ، 
ملقــال يصف ديــب بأنه 
"عنيــف"، ويؤكــد على 
املتمثلة  مزاعــم هيــرد 
بأنــه كان عنيفاً ضدها، 
ذلك.  بعد  ديــب  نفاه  ما 
هيرد  محامــي  وتقــدم 
بإرفاق  للمحكمة  بطلب 

ومساعده  ديب  محادثات 
القضية،  في  هوملز  ناثان 
والتــي حتدثــا فيها عن 
تعاطيــه للمخدرات في 
أثناء تواجدهما بأستراليا 
عام  آذار/مارس  شهر  في 
2015، مــا رفضــه ديب 
وطالب محاميه بإسقاط 
التهــم، لتعارض قضية 
اإلعتداءات  مــع  اخملدرات 

اجلسدية.

دخلت بريتني ســبيرز في 
صــراع مع بيونســيه في 
 Queen" لقب  على  صراع 
B " والذي يطلق عادة على 
بيونســيه، إال أن ســبيرز 
قــررت أن تخطــف هــذا 
اللقــب منها، إذ نشــرت 
أيــام عبر  بريتنــي منــذ 
صورة  اخلاصة  صفحتهــا 
نحلة وعلقت عليها باسم 
اجلدل  أثار  ما   "Queen B"
بني محبي بيونسيه الذين 
انتقــدوا بريتنــي وعّدوها 
مستفزة. وعّلقت إحداهن 
املؤيــدة لبريتنــي: " كما 
هــو احلال دائمــا ملعجبي 

يجب  املرتبكني،  بيونسيه 
بريتني كانت  أن  أن تعرفوا 
قبل   ،"Queen B" تسمى 
بيونســيه بوقت طويل" ، 
ورفض بعضهــم اآلخر أن 
لنفسها هذا  بريتني  متنح 
باسم  انطبع  الذي  اللقب 

بيونسيه لسنوات.

براد بيت

بريتني سبيرز

جوني ديب

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

مقطع من عبارة افصــح عنها رئيس مجلس النواب 
احلالي السيد محمد احللبوسي، في حلظة نادرة ارتفع 
فيها منســوب احلماس للوطن والناس، عندما اشتد 
خالفه مع مالــك أكبر االمبراطويات االعالمية احمللية 
وأكثرها مكرا ودهاء في فتل عنق "السلطة الرابعة" 
الى معالــف المتت لرســالة وقيم االعــالم بصلة. 
في حديثه عن لقاء الســيد ســعد البزاز في االردن 
ووصيته له، التــي اختزلت مغزى ما جرى للعراق بعد 
حلظة تلقف شــحاطات اطفال بغداد لرأس الصنم 
في ســاحة الفردوس الى يومنا هذا، عبارة مكثفة ال 
يتناطح كبشــان في فحوى ما تضمنته من برنامج 
للدمار الشــامل "احنه ندخل للدولــة لنخربها مو 
نعمرهــا". كأي عراقي يهمه خدمــة قضايا الوطن 
والناس وتطلعاتهم العادلة واملشروعة، لم اجد فيما 
قدمه لنا السيد احللبوســي شيئا جديداً ملا امتلكه 
من تصور لطالســم املشــهد الراهن، لكن أهميته 
تكمن في توثيق ذلك العمل املمنهج واخلطير من قبل 
شــخصية لها وزنها االعتباري بوصفه رئيساً العلى 

السلطات التشريعية والرقابية في البلد.
عبارة تختصر لنا كل ما نهضت به وســيلة اعالمية 
مؤثــرة مثل )الشــرقية( منذ انطالقتهــا حتى هذه 
بارزاً الســترداد  اللحظة التــي تقود فيها نشــاطاً 
"الوطن والكرامة واحلقوق واحلريات و..". كما انها تفك 
الغاز غيــر القليل من هيروغليفيــات ما يجري على 
تضاريس هذا الوطن املنكوب بكل انواع الفايروسات 
التقليدية منها واملستجدة. ومبقدور املتابع احلصيف 
واملنصف مــن رؤية ظالل ذلك واضحــة وجلية فيما 
تقوم به وســائل ومنابر وواجهات عديدة، ال ترى فيما 
يفترض انهــا مرحلة للعدالــة االنتقالية التي متهد 
الطريق صــوب تأســيس وامتالك مشــروع الدولة 
احلديثة وتشــريعاتها ومؤسساتها؛ سوى بقرة حتلب 
الى ان يحني وقت االجهاز عليها. لقد اشــرت مبكراً 
ومرارا وتكرارا الى محنتنا مع مثل هذه القوى والكتل 
والعقائد، التي ال جتيد ســوى اعاقة بعضها للبعض 
اآلخر على حســاب املصالح احليوية للوطن والناس، 
والى حيويتهم في اجهاض اية محاولة جادة السترداد 
اهل العراق حيويتهم وبوصلتهم املفقودة. ومن سوء 
حظنا جميعاً ان االقدار العابرة للمحيطات قد اهدتنا 
فرصــة النجاة من قبضــة "جمهورية اخلوف" ونحن 
في اتعس حالتنا وعيا وتنظيماً وتراصاً، حيث ســاعد 
ذلك في ســقوط تلــك املنحة الى احضــان قوارض 

"املكونات".
لذلك كله جتدنا ندور جميعاً )افرادا وجماعات( بحلقة 
مفرغة واعادة تدوير بائســة لنفس النفايات، وما خال 
بعض احملاوالت الفردية احملدودة االثر والتأثير، لم يشهد 
العراق "اجلديد" اية محاولة جادة وفاعلة للنهوض من 
محنته املستدامة. بديهية تسعى جماعات "نخربها 
مو نعمرها" بكل ما اوتي لها من متويل ودعم وخبرات 
في مجال التخريب لطمرها وابعادها عن القشــامر 
والغمان، اال وهي حقيقة أن؛ ال قيامة للعراق بانتصار 
بعضنا على البعض اآلخر، النه الســبيل الذي جربنا 
الهزمية فيه معاً من دون استثناء على اساس الرطانة 
واخلرقة والهلوســات. ســبيل انتشــال مشحوفنا 
املشــترك هو بالعكس متاماً لعبارة الدمار الشــامل 
التي وضعناها عنواناً ملقالنا هذا؛ أي االعتصام جميعاً 
مبشــروع بناء الدولــة احلديثة، والــذي دفعنا جميعاً 
فواتير خذالننا له طوال مئة عام من تاريخنا احلديث. 
انها مهمة شــاقة ومريرة، ال ميكن الشــروع بها من 
دون ابعاد املســكونني بجائحة "نخربها مو نعمرها" 
مــن مفاصلها احليوية واحلجر عليهم بعيداً عمن لم 

تظهر عليه اعراضها بعد...  

ومضــة

"نخربها مو نعمرها"..؟!

 أحالم يوسف 
ميزج  فنــان  "مصغــر"،  تــراث  صانع 
وحضارته،  للوطــن  بحبــه  موهبته، 

لينتج مبصغرات فنية جميلة.
 عمار صبــاح العــزاوي، يتمتع بعدة 
مواهــب منهــا الرســم، والنحــت، 
وتصميــم النمــاذج املصغــرة، امــا 
هواياته، فهــي جمع النماذج املصغرة 
املصنوعة من  والدراجات  للســيارات، 
التي  احليوانات  وتربية  عاملية،  شركات 
لم يعتــد االخرون علــى تربيتها في 
بيوتهم، فيجد الزائر في بيته، االسد، 
والنمر، والقرد، والضبع، وغيرها لإلجتار 

بها.
يقول العزاوي ان موهبته بدأت في سن 
السادسة، عندما بدأ بالرسم، وشارك 
املهرجانات  مــن  الكثير  في  بأعماله، 
واملعارض املدرســية، وقــال: من خالل 
الفنية  متابعتــي لــكل االنشــطة 
احسســت مبيل نحو فن النحت، ألني 
وجدته يجســد الفكرة ويجســمها 
خالفا للرسم، ما شجعني على تقدمي 
اوراقــي بعــد مرحلــة االعدادية الى 
الفنون اجلميلة، لكن لألســف  كلية 
ومثل الكثير لم يتــم قبولي ألني لم 
افكــر ابدا بان الفن ايضــا يحتاج الى 
احملسوبية، واضطررت ان اكمل دراستي 
في كليــة االدارة واالقتصــاد مجبرا، 

ولست مخيرا.
بعد حصوله علــى البكالوريوس ومن 
ثم املاجســتير، لــم يفكــر العزاوي 
بالوظيفة مثــل الكثير من اخلريجني، 
وباشــر مبمارســة هوايتــه التي منت 
عن موهبة، وهــي صناعة املصغرات، 
"الدايورامــا"، ولتكتمل الصورة لديه، 
بدأ باقتناء النماذج املصغرة للسيارات 
الرغبة  لدي  تولدت  ويقول:  والدراجات، 
في اقامة معــرض للنماذج التي اقوم 
بصنعهــا، وكان مــن شــروط عرض 
النمــاذج ان يجــري تصويرهــا بنحو 
متقن، لتظهر بصورة اكثر واقعية، من 
بعدها قررت اســتثمار الهواية بعمل 

جديد، يتمثــل بإحياء التراث البغدادي 
بصورة امنوذج مصغر، لكنه واقعي.

عــن الصعوبــات التــي واجهها في 
التي  اخلــام  املــواد  علــى  حصولــه 
يشتغل بها اوضح العزاوي: في بداية 
العقبات  الكثير مــن  االمر واجهــت 
املواد  نوعية  اختيــار  والصعوبات، في 
املستعملة، وكمبتدئ عملت ساعات 
طوال، واحسست بشــغف نحو هذا 
العمــل الفني، ما جعلني اتقنه اكثر، 
واعمل على املواد بسالسة اكبر، ومن 
بعدها استطعت ان اضيف الكثير من 

ملساتي اخلاصة على االمنوذج .
التي  الفائــدة  العزاوي عــن  ســألنا 
يجنيها من تلك االعمال، فاخبرنا انها 
"احدى الطرق التي تعزز الثقة بالنفس 
وتعّلم الصبر والتروي، اضافة الى انها 

محتاجة خليــال خصب ميكن ان يرتوي 
اكثــر مبرور الزمن، لذلــك فانا اخطط 
لالستمرار بتطوير هذه الهواية، ألصنع 
منــاذج ميكن ان تكون ضمن تاريخ الفن 
العراقي مستقبال، ألني في كل عمل 
ال اضع مجهــودي فقط، وامنا محبتي، 
وحرصي على حضــارة وتاريخ العراق، 

وهذا يتطلب اجتهادا وعمال متقنا.
وعمــا اذا كان لديــه اتصــال ببعض 
املســؤولني فــي وزارة الثقافــة قال: 
نعم مت االتصال بــي ودعوتي من قبل 
وزارة الثقافة ســابقا، لكني لم اهتم 
باملوضوع بنحو جاد ألســباب خاصة، 
التي  والن طموحي اكبر مــن الفرص 
طرحــت، فالدعم والراتــب لن يكون 
كافيا ملتطلبــات اعمالي، اضافة الى 
ان العمل الوظيفي قد يأخذ من وقتي 

ويؤثر على التزامي.
فيما يتعلق باملعارض قال: وجهت لي 
دعــوات كثيرة إلقامــة املعارض داخل 
العراق وخارجه، لكن ولظروف خاصة، 
وااللتزامات، كلها  املشــكالت،  وايضا 
تلك  تلبية  مــن  مجتمعــة منعتني 
الدعوات، وقد اكــون بالفعل مكتفيا 
مبا اقــوم به، فانا اليــوم ال اتعامل مع 
املصغرات على انها جتارة، بقدر ما هي 
هواية امارسها وامتع بها اآلخر، احيانا 
يُطلب مني تشــكيل مصغر لشكل 
ما، او يعرض علــي بيع احد املصغرات 
التي اشــتغلها، هناك من يبحث عن 
املصغــرات التي اقــوم بصنعها بعد 
او من  مشــاهدتها على الفيس بوك 
خالل احد اخر قام بشراء احد النماذج، 

ويبقى الثمن يحدده الراغب بالشراء.

الصباح الجديد - وكاالت:
بات الياباني جينيتشــي ميتسوهاشــي، 
البالغ مــن العمر 45 عامــا، أول رجل في 
العالم يحصل على درجة املاجســتير في 

دراسات "النينجا".
كاملني  عامــني  ميتسوهاشــي  وأمضى 
إلمتام املنهاج املطلوب للحصول على درجة 
املاجستير من جامعة Mie اليابانية، والذي 
تضمن دراســة تاريخ وتقاليد وأســاليب 

املقاتلني النينجا.

ونقلت شــبكة "ســي إن إن" األميركية 
عن ميتسوهاشــي قوله، إنــه انتقل إلى 
مقاطعــة إغــا اجلبلية والتــي تبعد 350 
كيلومترا عن العاصمــة طوكيو، ليفهم 
النينجــا على نحو  طرق عيــش مقاتلي 

أفضل.
ف  ضــا أ و

اعتاد  الــذي  املكان  "إغا  ميتسوهاشــي: 
النينجا العيش فيه، لقد اسهمت طبيعة 
املكان في تشكيل طبيعة ومهارات هؤالء 
املقاتلني". وإلى جانب مهاراته في النينجا، 
يزرع ميتسوهاشــي أراض خاصة به باألرز 
واخلضروات، ويدير نــزال في إغا، كما يدّرس 

فنون الدفاع عن النفس.
ويتعلم الدارسون في مركز أبحاث النينجا 
الدولــي التابــع للجامعــة اليابانية إلى 
جانب تاريــخ هذا الفــن القتالي، مهارات 

خاصة بالنجاة وااللتحام والفنون القتالية 
البيئة  على  التغلــب  وكيفية  التقليدية، 
اجلبلية الوعرة باستعمال أساليب التمويه 
والتخفي. ويأمل ميتسوهاشــي مبواصلة 
تعليمــه للحصول على درجــة الدكتوراه 
في النينجا، مشددا على أنه تعلم الكثير 
للبقاء بشكل مســتقل وعلى وفق املوارد 
املتاحــة، وهو أمر بالــغ األهمية ليس في 
املاضــي فحســب وإمنا بالنســبة لليابان 

املعاصرة احلديثة.

أول شخص في العالم يحصل على ماجستير في النينجا

شناشيل بغداد المصغرة
 محاولة إلحياء تراثنا 

احتفلت 
نــة  لفنا ا
جينــا  و ر
بحصولها على 
جائزة أفضل ممثلة 
فــي موســم دراما 
رمضــان 2020 في أكثر 
تألقها  بعد  اســتفتاء  من 
بتجســيد شــخصية تاجرة 
اخملــدرات فــدوى في مسلســل 
البرنس، وقامت بنشر حصاد جلسة 
تصوير جديدة لها، مــع خواطر لها عن 

كيفية حتقيق االنسان ألحالمه.
روجينا نشرت جلسة التصوير عبر حسابها مبوقع 

إنســتغرام وعلقت عليها: حارب ألجل أحالمك فإن 
احللم غذاء الروح لذلك علينا ان نســتمر في األحالم 

وإال ماتت الروح فينا.
يذكر أن روجينا ســبق وكشــفت عن اعتذارها من 
اخملرج محمد ســامي عن تقدمي شــخصية "فدوى" 
ألنهــا أبعد ما تكــون عن شــخصيتها احلقيقية، 
وقالت: أنا حقيقًة كنت مصدومة وتساءلت "كيف 
يراني محمد ســامي في دور امرأة شرســة مجرمة 
قاتلــة وتاجرة مخــدرات؟". في البدايــة لم أتخيل 
تقدميي لشــخصية "فدوى" نهائياً بسبب شكلي 
ومواصفاتي اجلســمانية التي ال تشــبه شخصية 
تاجــرة مخــدرات على اإلطــالق، إضافة الــى أنها 

شخصية غريبة ومخيفة.
وتابعــت ومع الوقت اســتوعبت األمــر، خاصًة أن 
املسلســل برمتــه وبجميع شــخصياته مكتوب 
بحرفية رائعة ومتماســك ولكل شــخصية معنى 
وهدف وشكل وطريقة أداء. وقد قمت بدراسة الدور 
لدرجة جعلتني أتوحد مع الشخصية بشكل كلي، 
حتى حدث االندماج بيننا ولــم يكن هناك انفصال 

بيني وبني "فدوى" في أثناء التصوير.

روجينا لجمهورها: 
حاربوا ألجل أحالمكم

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
عشــق الطبيعة ليس له حدود هذا 
مــا ميثله الشــاب جو باجلــي الذي 
حول منزله املكون مــن غرفة واحدة 
فقــط إلى حديقة بــكل ما للكلمة 
من معنى، بحيــث ال يحتاج أبداً إلى 

الذهاب إلى احلديقة العامة.
جو باجلي شاب عادي يبلغ من العمر 
20 عامــاً ويعيش في منــزل تقليدي 
لكنه قرر أن ميلئ املنزل بشــتى أنواع 
والنباتات حتــى وصل عددها  الزهور 
إلى أكثر مــن 1400 نوع مختلف من 

النباتات.
جــو يعمل باألســاس في شــركة 
لالهتمام باحلدائــق وعلى الرغم من 
أنه يقضي أغلب ســاعات يومه بني 
النباتات إال أنه قرر اصطحاب النباتات 
معه إلى املنزل أيضاً حيث أنفق أكثر 
مــن 3500 جنيــه إســترليني على 
النباتات ويخصص عدة ســاعات في 
اليوم لالهتمــام بهم والتخلص من 

احلشائش وتوفير مياه لهم بشكل 
دائم.

أما عن العناية بنظافة النباتات 

بإخراج  يقــوم  أنه  جــو  فأوضح 
النباتــات بشــكل منتظم مرة 
اربع أسابيع  إلى  كل أســبوعني 
وتقليم  الغبــار  مــن  للتخلص 
النباتــات للحفاظ عليها ويضع 

لها املاء حسب حاجة كل نوع.
وأضــاف أنــه لم يشــتر كل هذه 

النباتات بنفسه بل أن بعضها وصل 
إليــه كهدايــا كما أشــترى بعض 

النباتات التي تعاني بسعر بخس 
كي يتمكن من إعادة احلياة إليها 
مرة أخــرى كل ذلك على أمل أن 

يتمكن يوماً من حتقيق حلمه في 
امتالك مقهى الغابة الذي يريده.

منزل من غرفة واحدة يتحول إلى غابة 
الصباح الجديد - وكاالت:

إجــراءات  مصر  خففــت  إن  ما 
التي كانت  والقيود  العام  العزل 
للحد من تفشــي  قد فرضتها 
فيروس كورونا املســتجد حتى 
بدأ رواد محل صغير للحلويات 
في اجليزة مبصــر يقبلون على 
تنــاول )آيس كرمي( على شــكل 

فيروس كورونا.
وبينما عاثت جائحة كورونا فسادا 
فــي ربوع املعمــورة، يأمل صاحب 
احملــل أن يســهم ابتــكاره اخلاص 
مبثلجات كورونا فــي تهدئة مخاوف 
النــاس، وتعريفهــم بأهميــة اتخــاذ 

اإلجراءات الصحية املناسبة.
صاحب  ويوضح 
أراد  أنــه  احملل 

بابتكاره أن يســعد النــاس بعد أن ظلوا 
شهورا محتجزين في بيوتهم، مع فرض 

إجراءات العزل العام، بسبب اجلائحة.
وقال هاني إسالم، صاحب محل احللويات 
الذي يبيع مثلجات كورونا: "كورونا جعلت 
النــاس تلتزم البيت، فاردنا ان نقوم بعمل 
وايضا  يبتسمون  يجعلهم  مبتكر  شيء 
كي ال يتحول كورونا الى "بعبع"، كورونا 
مثل أي فيروس لكن علينا ان نتوقى منه 

اكثر بلبس الكمامة والقفازات.

وتُقدم املثلجات اجلديدة بشكل مستدير 
ومتعــدد األلــوان، وتغرس فيهــا أعواد 
شــوكوالتة رقيقة وقطع ســكرية على 
تبرز من  التي  السطح حتاكي األشــواك 
الطبقات اخلارجية للفيروس، وهي صورة 
الذي  كورونا  لفيروس  مشهورة  مجهرية 

يُسبب مرض كوفيد19-.
للمحل  غريبــة،  إضافة،  أحــدث  وجتذب 
مزيدا من الزبائن، مع رفع احلكومة حظر 

التجول الليلي، وتخفيف قيود كورونا.

آيس كريم على شكل فيروس كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
تعــد البلــدة الصغيــرة النيوزيلنديــة " 
دقيقا  استنساخا  رانش"  ميللونســفولي 
ملدينة "وايومنغ"  احلدوديــة التي تعود إلى 
التاســع عشر، وتأسست  القرن  ستينيات 
عام 2006 من أحد عشــاق رعاة البقر، وهي 

معروضة للبيع بسعر 11.6 مليون دوالر.
وقال غلني جونز، املتحدث باســم شــركة 
"سوثبيز إنترناشيونال ريالتي" النيوزيلندية 
التــي تعرض البلدة املمتدة على مســاحة 
360 هكتــارا: "لقــد تلقينــا تعليقات في 
األسبوعني املاضيني من أناس يعيشون على 
بعــد 20 و30 و40 دقيقة ولــم يكونوا على 

علم بها".
ومُيثل "الشــارع الرئيس" القدمي املكون من 
عشر بنايات على الطراز الغربي مبا في ذلك، 
يطلق على  )مصطلــح  الشــريف  مكتب 
الضابط لبلــدة ما في الواليــات املتحدة(، 
وقاعة محكمة وصالة بلياردو، ويوفر املكان 

لـــ22  إقامــة 
شخصا.

أيضــا  وهنــاك 
طبيعية  مناظــر 

جبليــة شاســعة 
نيوزيلندا،  وسط  في 

وتتوفر جميع السمات 
للتجربــة  املميــزة 

البلياردو  مثــل  الغربية، 
واألبواب املتأرجحة، واأللواح 

اخلشــبية واملواقــد، وبعض 
الواجهات الساحرة القدمية.

وأشــار جونز إلــى أن االهتمام 
بشــراء العقار كان معظمه من 

الواليــات املتحدة وهونــغ كونغ، 
فــي الوقت الــذي تصــدرت فيه 
نيوزيلندا عناوين الصحف العاملية 
جائحة  على  احلكومة  لســيطرة 

"كوفيد19-".

بلدة نيوزيلندية للبيع 
بنحو 11 مليون دوالر
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