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لندن ـ وكاالت:
توج آرســنال بلقب الدرع اخليريــة للمرة الـ16 
فــي تاريخه، وذلك بعد تغلبه مســاء أول أمس 
على ليفربول بركالت الترجيح )5-4( بعد انتهاء 
الوقت األصلــي بالتعادل اإليجابــي )1-1( ، في 
املباراة التي احتضنها ملعب وميبلي للنســخة 

رقم 98 من البطولة.
وحصد الالعب املصري محمد النني ثالث ألقابه 
مع آرســنال اإلجنليزي منذ انضمامه إلى قلعة 
اجلانرز في كانــون الثاني 2016 قادمــاً من بازل 
السويسري.. وشارك النني في فوز فريقه آرسنال 
على ليفربول بركالت الترجيح اليوم السبت في 
كأس الدرع اخليرية في إجنلترا.. وحقق النني من 
قبل لقب كأس االحتاد اإلجنليزي مع آرســنال عام 
2017 كما شــارك في تتويج اجلانرز بلقب كأس 
الدرع قبــل بداية موســم 2017 – 2018.. وعاد 
النني إلى آرسنال بعد جتربة إعارة من بشكتاش 

التركي على مدار املوسم املاضي.

العواصم ـ وكاالت:
أعلنــت اليابانية ناومي أوســاكا انســحابها 
من املبــاراة النهائية لدورة سينســيناتي لكرة 
املضــرب، إحــدى دورات البرمييــر اإللزامية لدى 

السيدات، أمام البالروسية فيكتوريا أزارنكا.
ونقل احلســاب الرســمي للدورة على تويتر عن 
»أنا آســفة جداً النســحابي  أوســاكا قولها 
بســبب االصابة. تعرضت إلصابــة في عضلة 
الفخذ األيســر أمس في شــوط كسر التعادل 
من اجملموعة الثانية ولم أتعاف كما متنيت خالل 
األمســية«.وأعلن منظمــو الدورة فــوز أزارنكا 
باللقب بعد انســحاب اليابانيــة.. ولم توضح 
أوســاكا )22 عاماً( ما إذا ستشارك في بطولة 
»فالشينغ ميدوز«، إحدى البطوالت األربع الكبرى 
التي حققــت لقبها عــام 2018، والتي تنطلق 

اليوم االثنني.
وكانت املصنفة عاشــرة عاملياً حسمت مباراة 
الدور نصــف النهائي اجلمعة التي لم تكن تريد 
خوضها فــي بادئ االمر لصاحلهــا بفوزها على 
البلجيكية ايليز مرتنز، لتضرب موعداً مع أزارنكا 
الفائــزة على البريطانية جوهانــا كونتا.وقالت 
اليابانية بعد املباراة »بالنسبة الي كانت املباراة 
مختلفة متاماً عن أي دور نصف نهائي لعبته في 
مسيرتي«.وأضافت أوســاكا التي بلغت نهائي 
سينســيناتي للمرة األولى في مسيرتها »بكل 
تأكيد كانت املشاعر مختلفة. كل ما كنت أريد 

التركيز عليه هو كرة املضرب«.
وكانت أوســاكا قد أعلنت رفضها خوض مباراة 
الدور نصــف النهائــي احتجاجــاً على اطالق 
الشــرطة األميركية النار على رجل اســود غير 
مسلح يدعى جايكوب بليك، وهي خطوة بدأها 
نــادي ميلووكي باكس بعد أن قــرر عدم خوض 
مباراته ضد أورالنــدو ماجيك في الدور األول من 
األدوار اإلقصائية في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفــني، ما دفــع االحتاد األميركــي لكرة 
املضرب إلى تأجيل املنافســات ليوم واحد أسوة 

بالعديد من االحتادات الوطنية.

لندن ـ وكاالت:
أعلن نــادي ليدز يونايتــد العائد الــى الدوري 
اإلجنليزي املمتاز تعاقده مع املهاجم االســباني 
رودريغو من فالنســيا في عقد ملدة أربعة أعوام 

بصفقة قياسية للنادي.
وأعلن ليدز عبر موقعــه االلكتروني أنه تعاقد 
مع الالعب البالغ 29 عاماً »بصفقة قياســية 
للنادي« من دون أن يحــدد قيمتها، فيما أفادت 
تقاريــر صحافية أنها بلغت قرابــة 30 مليون 
جنيه إسترليني )40 مليون دوالر(.. وقال رودريغو 
في حديث مــع موقع النادي الشــمالي »إنها 
مرحلة جديدة في مســيرتي وأريد أن أســاعد 
الفريــق فــي حتقيق اهدافــه هذا املوســم...

)االرجنتيني( مارســيلو بييلسا هو أحد أفضل 
املدربــني في كرة القدم في الوقــت الراهن وأنا 
أتوق للتعلم منه، ولتطوير نفسي بالعمل اجلاد 

واللعب اجلماعي«.

آرسنال يحرز 
لقب الدرع الخيرية

أزارنكا تتوج بلقب 
سينسيناتي

رودريغو إلى ليدز 
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتــاد األوروبي لكــرة القدم 
»يويفا«، فريق املوســم لدوري أبطال 
 23 املكون من   ،)2020/2019( أوروبــا 
العًبا.. وشــهد الفريق غياب النجم 
رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي 
مهاجم يوفنتوس، بينما سيطر بايرن 
ميونخ بطل أوروبا على التشــكيلة، 

التي جاءت كالتالي:
حلراســة املرمى: مانويــل نوير )بايرن 
)أتلتيكو مدريد(،  أوبالك  يان  ميونخ(، 
أنتونــي لوبيز )ليون(.. وفــي الدفاع: 
)بايــرن ميونخ(،  ألفونســو ديفيــز 
جوشــوا كيميتش )بايــرن ميونخ(، 
فيرجيل فان دايــك )ليفربول(، دايوت 
أجنلينيــو  )اليبزيــج(،  أوباميكانــو 

)اليبزيج(، دافيد أالبا )بايرن ميونخ(.
وفي الوســط: تياجو ألكانتارا )بايرن 
ميونخ(، كيفني دي بروين )مانشستر 
ســيتي(، حســام عوار )ليون(، ليون 
جوريتســكا )بايرن ميونخ(، مارسيل 
ســابيتزر )اليبزيــج(، ماركينيــوس 

أليخاندرو  )باريس ســان جيرمــان(، 
جوميز )أتاالنتــا(، توماس مولر )بايرن 
ميونخ(.. وفي الهجوم: سيرج جنابري 
)بايرن ميونخ(، روبرت ليفاندوفسكي 
)بايــرن ميونخ(، نيمار )باريس ســان 
)برشلونة(،  ميسي  ليونيل  جيرمان(، 
كيليان مبابي )باريس سان جيرمان(، 
رحيم سترلينج )مانشستر سيتي(.

كما، أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم 
»يويفا«، فوز البرتغالي كريســتيانو 
بجائزة  يوفنتــوس،  جنــم  رونالــدو، 
أفضــل هدف في املوســم املنصرم 
أوروبا..  أبطــال  بدوري   )2020/2019)
ونافــس رونالدو 9 العبني آخرين على 
اجلائــزة، بهدفــه الثانــي الرائع في 
شــباك ليون الفرنسي، في إياب دور 

الـ16 من عمر املسابقة.
وذكر املوقــع الرســمي لليويفا، أن 
رونالــدو توج باجلائــزة بعدما حصل 
على أكبر عدد من األصوات، متفوًقا 
والوتارو  لويس ســواريز  أهداف  على 
مارتينيــز وبقية الالعبــني.. وأوضح 
أن  موقــع »كالتشــيو ميركاتــو«، 
مارسيل سابيتزر جنم اليبزيج األملاني، 

حصل علــى املركز الثانــي، بهدفه 
فــي مرمى زينيت، بينمــا جاء خوان 
باملركز  يوفنتــوس،  العب  كــوادرادو 

أتلتيكو  شــباك  في  بهدفه  الثالث 
مدريد.

جديــر بالذكر أن بايــرن ميونخ توج 

تغلب  بعدمــا  املســابقة،  بلقــب 
فــي املبــاراة النهائية علــى باريس 
ســان جيرمان، بهدف نظيف أحرزه 

كينجسلي كومان.
إلى ذلك، واصل ديديه ديشامب، املدير 
الفنــي ملنتخب فرنســا، الدفاع عن 
كيليان مبابــي مهاجم فريق باريس 
ســان جيرمــان.. وصرح ديشــامب، 
»مبابي  الفرنسية:   »RTL« قناة  عبر 
أهدر الفرص، ولكنه لم يكن ســببا 
في خســارة نهائــي دوري األبطال«.
وأضاف مدرب الديوك: »كان بإمكانه 
أن يقــدم أداًء أفضل، فهو يســعى 
دائمــا لألفضل، وأعلــم أن التجربة 
مريرة، ولكن هذه اللحظات القاسية 

تساهم في صناعة الالعب«.
وخسر بي إس جي لقب دوري األبطال 
باخلســارة أمام بايرن ميونخ األملاني 
بهدف سجله الفرنسي كينجسلي 
كومــان.. وكان الفريــق الباريســي 
يتطلــع للفــوز باللقــب األول في 
تاريخه، بينما طمــع كيليان مبابي 
في اجلمع بــني الــكأس ذات األذنني 
الذي حققه في  العالم  ولقب كأس 

روسيا قبل عامني.
من جانب اخر، تواصل زين الدين زيدان، 
املدير الفني لريال مدريد، مع مدافعه 

الفرنسي، رافائيل فاران، املتواجد مع 
منتخب بــالده حاليا، وأبلغه بضرورة 
عقد جلســة معه عندما يعود من 

معسكر الديوك.
وأنهــى فاران موســمه مــع الريال 
تسبب  بعدما  للغاية،  بشكل سيئ 
في خــروج الفريق مــن دوري أبطال 
أوروبا، على يد مانشســتر ســيتي 
في ثمن النهائي.. ولم ينشر الدولي 
الفرنســي أي شــيء، عبر حساباته 
على مواقع التواصل االجتماعي، منذ 
ذلك احلــني، حيث تعرض لضغوطات 

كبيرة.
وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« 
اإلســباني، فإن زيدان أخبر فاران قبل 
أيام قليلة، بأنه يريد االجتماع به في 
مكتبه بشكل منفرد، بعد مواجهة 
الســويد وكرواتيــا فــي دوري األمم 
وسيحاول  املقبل..  الشهر  األوروبية، 
زيدان خالل هــذا اللقــاء، أن يظهر 
لفاران مدى ثقتــه في قدراته، حيث 
يعتبــره أحــد أفضــل الالعبني في 
العالــم، وال يريــد أن تلقي مواجهة 

السيتي بظاللها عليه كثيرًا.

تقرير

تشكيل دوري األبطال.. بايرن ميونيخ يسيطر ورونالدو يغيب
ديشان يبرئ مبابي.. وجلسة مصارحة بين زيدان وفاران 

بغداد ـ الصباح الجديد:

الشــباب،  منتخــب  اختتــم 
الداخلي  التدريبــي  معســكره 
الثانــي مبدينــة كربــالء، والذي 
14 يوًما، حتضيرًا لبطولة  استمر 
آســيا حتــت 19 عاًمــا التي من 
14 تشــرين  أن تقام في  املنتظر 
املقبــل.. وقــال قحطــان  األول 
الشــباب:  منتخب  مدرب  جثير، 
الداخلي كان  »معســكر كربالء 
ناجًحا، ومتت االستفادة منه بدنًيا 
وفنًيــا من خالل إقامــة وحدتني 
تدريبيتــني صباحية ومســائية، 

وخوض تدريبات بدنية«.
وأضاف »عملنا على تطوير اجلانب 
الفني لالعبــني، بإقامة مباراتني 
تدريبيتني على ملعب كربالء بني 
العبي املنتخــب من أجل معرفة 
مدى استيعاب الالعبني للوحدات 
وكيفيــة تطبيقها  التدريبيــة، 
الصحيح«.وأوضــج  بالشــكل 
املباراتني من  االستفادة من  »متت 
الفردية  خالل تشخيص األخطاء 
تصويرهــا  مت  بعدمــا  لالعبــني 
وحتليلها بشــكل فني، وشرحها 

لالعبني«.
وأشــار جثيــر إلــى أن املنتخب 
ســيعاود تدريباته في العاصمة 
بغــداد اليــوم اإلثنــني بحضور 
الالعبني املتواجدين في العاصمة؛ 
ألننــا منحنــا إجــازة لالعبــي 
احملافظــات، علــى أن يلتحقــوا 

مبعسكر بغداد، في األيام املقبلة.
اآلن ال نعــرف  وأضــاف »حتــى 
شيًئا بشــأن تأجيل بطولة آسيا 
مــن عدمهــا، برغــم أن االحتاد 
اآلســيوي أوضح في بيان رسمي 

البطولة  تأجيــل  إمكانيــة  عن 
وعدم  الســفر،  قيــود  بســبب 
املنتخبات«.وأوضــح  جاهزيــة 
نهاية  الرسمي  القرار  »سننتظر 
األســبوع املقبل، بعدها سنقدم 

منهاًجا تدريبًيــا للمنتخب حال 
تأجيل البطولة، وسنســتمر في 
غمار  خــوض  لغاية  التدريبــات 

النهائيات«. 
التدريبي  واجلهــاز  ووجه جثيــر، 

إلى  والتقدير  الشــكر  املساعد، 
محافظة كربــالء وكل القائمني 
املنتخب  معسكر  لنجاح  هناك، 
بعد االهتمــام الكبير من توفير 
الفندق املناسب ومالعب التدريب 

وامللعــب الرئيســي أثنــاء فترة 
املعسكر.

ودخل منتخب العراق للشــباب، 
الداخلي  التدريبــي  معســكره 
الثانــي فــي محافظــة كربالء، 
لبطولة كأس  ضمن حتضيراتــه 
آسيا حتت 19 عاًما.. وكان منتخب 
الشــباب قد اختتم معســكره 
التدريبــي األول، والذي مت التركيز 
فيه، على رفــع جاهزية الالعبني 
البدنية، بخوض تدريبات صباحية 

ومسائية.
ومت التركيز في املعســكر الثاني، 
والفنية،  اخلططية  اجلوانب  على 
حتضيــرًا خلوض املباريــات الودية 
خــالل الشــهر املقبل. . يشــار 
إلى أن معســكر كربالء، يشهد 
25 العًبا وهــم كاآلتي:  تواجــد 
حلراســة املرمى: محمد حســن 
وأحمد شاكر وحسن حبيب. وفي 
الدفاع: أحمد حسن مكنزي وزيد 
حتســني وعبد اهلل محمد وليث 
جنم وحسني جاســم وعبد اهلل 
وكرار  سعدون  ومصطفى  خلف 

سعد وأمير غامن.
وفي الوســط: عبد الرزاق قاسم 
علي  وعبــاس  شــوقي  وعلــي 
ومنتظر  األميــر  عبــد  ومنتظر 
العابدين  وزيــن  جبــر  محمــد 
قحطان وكرار محمد اخملتار وأمير 
أحمــد ونهاد محمــد، وفي خط 
وحسني  أحمد  ســالم  الهجوم: 
عبــد اهلل ورضا فاضل وحســني 

زياد.

معسكر كربالء الثاني يؤهل الشبابي لنهائيات آسيا
تنطلق في 14 تشرين األول 

منتخب الشباب

إعالم الوزارة:
إستقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجــال، في مكتبه مبقر 
االوملبياد  إحتــاد  رئيس  الــوزارة، 
اخلاص وبعض اإلداريني والالعبني.
وأكــد الســيد الوزير ســعيه 
الدائم لتقدمي كافة التسهيالت 
الوزارة  إمكانات  ووضع  املمكنة 
خلدمة هذه الفئة التي تتطلب 
والرعاية من اجلميع  الدعم  كل 
أقرب فرصة  بزيارتهم في  ووعد 
رئيس  قدم  ممكنة.. من جانبــه 
االحتاد سعد عبد ياسني شرحاً 
عن آلية عمــل األوملبياد اخلاص 
ودور االحتــاد فــي إحتضان هذه 
الشــريحة املهمــة، كما قدم 
بعــض اوليــاء أمــور الالعبني 
للوزارة  وتقديرهــم  شــكرهم 
واإلهتمام  الرعاية  على  واالحتاد 
الــذي يحظى بــه أوالدهم، من 
العقبات  تذليل كافــة  خــالل 

فضالً عن توفير القاعة اخلاصة 
الوزارة.وفي  قبل  من  بالتدريبات 
اخلتام قدم إحتاد األوملبياد اخلاص 

باقــة ورد ودرع اإلحتــاد إلى وزير 
الشباب والرياضة.

متابعة الصباح الجديد:
أعلن نادي السيلية القطري التعاقد 
مع العراقي مهنــد علي »ميمي« ، 
وذلك لالنضمام لصفوف فريق الكرة 
اعتبــاراً من املوســم املقبــل وملدة 

موسم واحد على سبيل اإلعارة.
وكان مهنــد علي العــب الدحيل، 
بورتيمونيســي  نــادي  إلى  معــاراً 
البرتغالي خــالل الفترة املاضية من 
الــذي ميتلك  القطري  النــادي  قبل 
عقداً مــع الالعب العراقــي ملدة 4 
سنوات.. ومن املتوقع أن يكون ميمي 
بديالً لإليراني كرمي أنصاري في قائمة 
الســيلية، وذلك بعدمــا انتقل إلى 
نادي أيك أثينــا اليوناني ووقع معه 

عقداً ملدة ثالث سنوات.
وكان أنصاري انتقل إلى السيلية في 

 2019- ملوسم  الصيفية  االنتقاالت 
نــادي برمنجهام  2020 قادمــاً من 
اإلجنليزي ولم يحقق الالعب النجاح 

املطلوب خالل املوســم املاضي رغم 
البداية اجليدة وهو ما دفع السيلية 

لالستغناء عن خدماته.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
إستمع وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال لطروحات وآراء شباب وشابات 
العمــل التطوعــي ومجموعــة من 
ممثلي منظمــات اجملتمع املدني احمللية 
والدولية فــي محافظة صالح الدين 
 ،2020-8-26 األربعــاء  أمس  مســاء 
وذلك خــالل لقائه بهم عبــر الدائرة 
االلكترونيــة املغلقة واســتمر حتى 

ساعات الفجر األولى.
واشار السيد الوزير الى ان هذا اللقاء 
االول مــع هؤالء الناشــطني املدنيني 
معهم  أخــرى  لقــاءات  ســتعقبه 
كونهم شركاء في العمل الذي نهدف 
من خالله رسم آفاق التعاون املشترك 
خدمة لشبابنا وبلدنا في ظل جائحة 
كورونا والظــرف االقتصادي الصعب 

الذي نعيشه.

وأوضــح الوزيــر درجال بــأن الظرف 
الراهــن يضعنا أمام حتديــات تواجه 
البلــد، ونحتاج إلــى الدعم من أجل 
مواجهتهــا والتغلــب عليها فضالً 
عن االستشــارة وتبــادل اخلبرات في 

التعامل مع الشباب.
وطرح الشــباب والشابات جملة من 
القضايــا التي تتعلق بواقعهم تبادل 
علــى طرحها عــدد من املشــاركني 
فــي احلوار منها احلاجــة الى الدورات 
العلمية واملهنية، وضرورة عودة مباني 
والرياضة  الشــباب  وزارة  ومنشــات 
الى الوزارة ليســتفيد منها الشباب 
والرياضيــني، فضالً عــن التطرق الى 
العادات والتقاليــد االجتماعية التي 
تفــرض على املــرأة واقعــاً يحد من 
تطلعاتهــا ويضيق اخلنــاق عليها ال 
ســيما في ظــل عدم وجــود أماكن 

خاصة للنســاء يســتطعن ممارسة 
وعدم  فيها،  ونشــاطاتهن  هواياتهن 
وجود أي دعم للناشطني في احملافظة 
كونهم محاربون، وغياب فرص العمل 
والوظائف، كما أشــار بعضهم االخر 
إلى أهمية وجود مجلس استشــاري 
فــي كل محافظــة يهتــم بقضايا 
الشباب، وطالبوا ببنى حتتية للشباب 
والرياضــة في بعض مــدن احملافظة 
كونهــا تفتقــر ملنشــآت شــبابية 

ورياضية.
وتعهد السيد الوزير بالتعاون معهم 
وتقدمي الدعم الــالزم لهم على وفق 
امكانــات الوزارة، و وعد باالســتماع 
جلميع املشــاركني الذين لم تســنح 
لهــم الفرصــة لطــرح آرائهم في 
جلســة حوار إلكترونيــة اخرى هذا 

املساء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمانــة بغداد  نادي  أكمل فريــق 
تعاقداته مع 4 محترفني لتمثيل 
الفريق في منافســات املوســم 
املقبل.. وقال وسام طالب، املدرب 
املســاعد لفريق أمانة بغداد إنه 
4 العبني  مت التعاقد رســميا مع 
بعــد االطالع على مســيرتهم، 
حيث تواجدت في مصر من أجل 

التوقيع معهم.
األربعــة  الالعبــني  أن  وأضــاف 
جميعهــم أفارقــة، اثنــني من 
نيجيريا والعب توجولي وآخر من 
الفريق  أن  إلــى  الكاميرون، الفتا 
ســيعول عليهم بشــكل كبير 
منافســات  في  الفريق  لدعــم 

املوسم املقبل.
وأوضح طالب، أن اإلدارة أوشكت 

على االنتهاء من إصدار تأشيرات 
الدخول لالعبني األربعة وســيتم 
احلجز لهم بشــكل رسمي متى 
ما منحتنا خليــة األزمة الضوء 
التدريبات  إلــى  بالعودة  األخضر 

اجلماعية.
يشــار إلى أن نــادي أمانة بغداد 
خارجي  إلقامة معسكر  يخطط 

في جمهورية مصر العربية.

أمانة بغداد يضم 4 محترفين 
للموسم الجديد

درجال يؤكد تقديم الدعم وكافة 
التسهيالت التحاد األولمبياد الخاص

السيلية يضم العراقي »ميمي«

»الشباب والرياضة« تستمع لطروحات 
رياضيي صالح الدين عبر الدائرة اإللكترونية

درجال يستقبل وفد االوملبياد اخلاص

ميمي ينضم للسيلية

معسكر كربالء 
الثاني يؤهل الشبابي 

لنهائيات آسيا
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الصباح الجديد ــ وكاالت 
أكدت وزيرة القوات املسلحة الفرنسية فلورنس 
بارلــي امــس األحــد، أن ضابطا كبيــرا خضع 

للتحقيق لالشتباه في خرقه لألمن.
وقالت بارلي في حديث إلذاعــة »أوروبا 1« امس 
األحــد تعليقا علــى تقرير لإلذاعــة حول وجود 
اشــتباه بأن ضابطــا يعمل مع حلف شــمال 
األطلســي في إيطاليا أرســل وثائق حساسة 
إلى اخملابرات الروســية: »يخضــع ضابط كبير 
للتحقيق بشــأن نقل )معلومات حساســة( أو 

خرق أمني«.
الوزيرة اخلوض في التفاصيل، مكتفية  ورفضت 
بالقول إن الســلطات »اتخذت كل تدابير األمان 
الضروريــة«، وأنــه ال بد من إفســاح اجملال أمام 
النظام القضائي ليــؤدي عمله مع احترام مبدأ 

سرية التحقيق«.
وأضافــت أن القضــاء وحده قادر علــى تأكيد 
الدوافــع وراء تصرفات الضابــط وحتديد عناصر 

اجلرمية احملتملة.
وذكــرت اإلذاعة أن هذا الضابــط مت اعتقاله من 
قبل املديرية العامة لألمن الداخلي في فرنســا 
عندما كان يعتزم العودة إلى إيطاليا بعد قضاء 

إجازته في فرنسا.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
انتهت املناقشات حول الدستور السوري في جنيف 
بال أّي تقّدم ملموس، لكّن موفد األمم املّتحدة اخلاّص 
إلى ســوريا، غير بيدرسن، أّكد أّن املشاركني وجدوا 
»نقاًطا مشتركة« ويتطّلعون إلى االجتماع مجّددًا.
وأقّر بيدرســن بأّنه بعد ما يقرب من عشر سنوات 
من النزاع، »من الواضح أّنــه ال تزال هناك خالفات 
قوّية جًدا«. لكّنه قال إّنه »سعيد للغاية لالستماع 
إلى رئيَســي« جلسات املناقشــات، ممّثل حكومة 
الرئيس بّشار األســد وممّثل املعارضة »يقوالن بكّل 

وضوح إّنهما وجدا نقاًطا مشتركة عّدة«.
وقد وافقــه الرأي رئيس وفد املعارضة هادي البحرة 
الــذي قال إّنه في وقٍت »كانــت هناك نقاط خالف 
معّينة  أعتقد أّن القواســم املشتركة كانت أكبر 

من االختالفات«.
من جهته، قال مصدر في وفد احلكومة الســورية 
لوكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( إّن »الوفد 
الوطني أّكد خالل مداخالته، حرصه على مواصلة 

العمل بانفتاح في اجلوالت املقبلة«.
وقال بيدرســن إّنه تلّقى رسالة واضحة من جميع 
األطــراف بأّنهم حريصون علــى االجتماع مجّددًا، 

وهو ما اعتبره أمرًا »مشّجًعا«.
وكانــت احملادثات حول الدســتور الســوري قد متّ 
تعليقهــا االثنــني بعــد أن ثبتت إصابــة أربعة 
مشــاركني فيها بفيــروس كورونا املســتجّد إثر 

خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.
وأعلنــت األمم املّتحــدة اســتئناف هــذه احملادثات 
اخلميس املاضي عبر جلنة مصّغرة تضّم 45 شخصاً 
متّ اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق واملعارضة 

وبيدرسن بهدف إشراك ممّثلني للمجتمع املدني.
وقال بيدرســن إّن ما جرى يظهر أنــه من املمكن 
املضي قدما في احملادثات بطريقة مسؤولة. وصّرح 
»من املمكــن التعامل مع احلاالت املعقدة طاملا أنه 
يتم اتباع البروتوكــول الطبي الصارم والنصائح«، 
مضيفا »ولهذا نأمل أيًضا في أن يكون ممكنا إجراء 

اجلولة املقبلة هنا في جنيف«.
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 
الذي تبّناه مجلس األمن في ديســمبر 2015 والذي 
ينّص أيضاً علــى تنظيم انتخابات بإشــراف األمم 

املتحدة.
بإصالح  املكّلفة  الســورّية  الدســتورّية  واللجنة 
دســتور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، 
ُشــّكلت في 30 أكتوبر في األمم املّتحدة في جنيف 
بحضور 150 شخصاً. والحًقا، ُكّلفت جلنة مصّغرة 

اخلوض في تفاصيل الدستور.

تحقيق مع ضابط عسكري 
كبير وسط تقارير عن 
تجسسه لصالح روسيا

انتهاء المناقشات حول 
الدستور السوري في 

جنيف بال نتائج ملموسة
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متابعة ــ الصباح الجديد :

قــال تقريــر نشــرته مجلــة »تامي« 
األميركية، إن وقوع احلرب جراء التوتر 
في شرق املتوسط بني اليونان وتركيا، 
سيشــكل كارثة ال ميكن تخفيفها، 
مشــيرا إلــى أن »اخلطر مــن احلرب 
معقول«، حتــى وإن كان غير مرجحا 

في الوقت القريب.
وأشــار التقريــر إلــى أن احلــرب بني 
عضويــن في حلف الناتــو واردة، في 
ظل زيادة التصعيد بني الطرفني، بعد 
الغاز في  للتنقيب عــن  تركيا  توجه 
مياه تعتبرها اليونان جزءا من مياهها 

االقليمية.
األبيض  البحر  وباتت منطقة شــرق 
املتوســط مزدحمة، وهــي املنطقة 
التــي تشــهد تدفقا لالجئــني غير 
الشــرعيني من ليبيا إلى أوروبا، عالوة 
نحو  واملرتزقة  األســلحة  تدفق  على 
ليبيا التي تشهد حربا أهلية، إضافة 
إلى املركز البحري الروسي اجلديد في 

ميناء طرطوس السوري.
وأدى برنامــج التنقيــب التركي في 
املنطقة الغنيــة بالغاز، التي تعتبره 
اليونان غير قانوني، إلى توتر شــديد 
بني البلدين، في الوقت الذي قال فيه 
وزير اخلارجية األملاني، الذي زار البلدين 

األسبوع املاضي، إن »أي شرارة صغيرة 
قد تؤدي إلى كارثة«.

اجتهت تركيــا لإلعالن عــن مناورات 
بالذكيرة احلية ســتقام  عســكرية 
قبالة الســاحل الشــمالي لقبرص، 
فيما تخطط اليونــان ملناورات مماثلة 
بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا وقبرص.

وترى اليونان أن لها احلق في التنقيب 
في اجلرف القاري لــكل جزيرة تابعة 
لها، فيمــا حذرت تركيا مــن القيام 
في  االستكشافية  األعمال  مبزيد من 

املنطقة.
لكن تركيا تقول إن هذا تفســير غير 
الدولي وهــو اعتداء  عادل للقانــون 
علــى منطقتهــا االقتصادية، فيما 
سعت الدولتان إلى تعزيز مطالبهما 
اإلقليميــة من خالل إنشــاء مناطق 
ليبيا  اقتصادية بحريــة حصرية مع 
بالنســبة  ومصر  لتركيا  بالنســبة 

لليونان.
نزاعات تاريخية

ويعزز هذه اخملاوف من نشــوب حرب، 
الدولتني،  بــني  التاريخية  النزاعــات 
والتي تركــزت في العقد املاضي على 
وضع قبرص، عــالوة الوضع املتضارب 

في املناطق اإلقليمي.
وأدى الغزو التركي للجزيرة القبرصية 
عام  املتوســط  البحر  فــي  الواقعة 
1974، والذي جنم عن انقالب عسكري 

إلــى احتالل  اليونــان،  مدعوم مــن 
الشــمالي  للثلث  التركية  القــوات 
اليونانيني  للجزيرة ونــزوح القبارصة 

من املنطقة. 
وفــي عــام 1983، أعلــن سياســي 
انفصــال جمهورية  تركــي  قبرصي 
شمال قبرص التركية، فيما انضمت 
 ،2004 األوروبي عام  االحتاد  إلى  قبرص 

رغم وضعها املنقسم.
وتصاعدت التوترات بني اليونان وتركيا 
منذ ذلك احلني، فيما كان البلدان على 
حافة احلرب عــام 1996، في جزيرتني 
غير مأهولتني فــي بجر إيجه بالقرب 

من الساحل الغربي لتركيا.
املهاجرين من  كذلك، ســاهم تدفق 
الشرق األوسط إلى أوروبا في خالفات 

يونانيــة تركيــة، حيــث أن األخيرة 
تســتضيف ما يقرب مــن 4 ماليني 

مهاجر والجئ.
وهــدد إردوغان بـــ »فتــح البوابات« 
للسماح لعشــرات اآلالف من طالي 
اللجوء بالعبور إلــى اليونان، وهو ما 
رفضتــه األخيرة بشــدة، فيما اتهم 
باســتخدام  تركيا  األوروبــي،  االحتاد 

املهاجرين كـ »أداة للمساومة«.
بسبب  البلدين،  بني  التوتر  واســتمر 
قرار تركيا بتحويل كنيسة آيا صوفيا 
إلى مســجد في الشهر املاضي، وهو 
املبنى الديني املتنازع عليه منذ قرون.

وكان وزيــر اخلارجية اليوناني نيكوس 
رجب  التركي  الرئيس  اتهم  ديندياس، 
اســتراتيجية  بتطوير  إردوغان  طيب 
»عثمانيــة جديدة« في شــرق البحر 
املتوسط كجزء من »محاولة لتنفيذ 
أهداف توسعية ضد اجليران واحللفاء«. 

املوقف الدولي
البيض األبيض، ترك  أن  التقرير  يؤكد 
أملانيــا تقوم بدور الوســاطة في حل 
التوتر املتزايد في شــرق املتوســط، 
»يو  األميركية،  السفينة  رغم وصول 
إس إس هيرشــل وودي وليامــز« إلى 

املنطقة.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
باحلوار،  االلتــزام  البلديــن على  حث 
معربا عن قلقه بشــأن هــذا التوتر 

املتزايد.
وقال اميل احلكيم من املعهد الدولي 
للدراسات االستراتيجية، إن »احلقيقة 
الواليات  أنــه عندمــا تنحــرف  هي 
املتحــدة بعيدا عن بعــض القضايا 
إدارتها، فإن  الدخول فــي  وتقرر عدم 

األمور في الواقع تزداد سوءا«.

في املقابل، لم تصدر روسيا حتى اآلن 
املتزايد  التصعيد  بيانا علنيا بشــأن 
بني اليونان وتركيا، لكنها مترســخة 
بعمــق فــي كل مــن شــرق البحر 
املتوســط والبحر األســود، في ظل 
حتذيرات قائــد البحرية األميركية في 
أوروبا العام املاضي، من أن موســكو 
األبيض  البحــر  حتويل شــرق  بصدد 
املتوسط إلى واحدة من أكثر املناطق 
عســكرة فــي العالــم، ويرجع ذلك 
جزئيا إلــى بناء مركز بحري في ميناء 

طرطوس السوري.
في غضون ذلك، وقعت مصر في وقت 
سابق في أغســطس اجلاري، اتفاقية 
اليونان بشــأن تطويــر منطقة  مع 
اقتصاديــة بحرية مشــتركة تدعي 
تركيا أنهــا »الغية وباطلــة«، بينما 
يهــدد الرئيس املصري عبــد الفتاح 
في  عســكريا  بالتدخل  السيســي 
ليبيا ضد تركيا املتواجدة على األرض 
لدعم جيــش الوفاق ضد قوات حفتر 

املدعومة من روسيا واإلمارات أيضا.
أرسلت فرنسا  قبل نحو أســبوعني، 
مقاتلتني حربيتني مــن طراز »رافال« 
و«فرقاطــة« لدعــم اليونــان، حيث 
باريس موقفا متشــددا ضد  اتخذت 
اتزانا  أكثــر  مواقف  بعكــس  تركيا، 
اتخذتــه دول أوروبية أخرى مثل أملانيا 

وإسبانيا وإيطاليا.

تقرير

التوتر والمناورات في شرق المتوسط يجعالن اندالع الحرب واردا

الصباح الجديد ــ وكاالت 
كشــفت شــبكة »بلومبيــرغ« 
اجليــش  نفقــات  أن  األميركيــة 
ملحوظ،  بشــكل  زادت  التركــي 
خالل الســنوات األخيرة، من جراء 
اخلارج،  فــي  التوســع  عمليــات 
وســط مخاوف مــن تأثيرها على 
اقتصاد البــالد الذي مير بحالة من 

االضطراب.
وأورد املصــدر أن ميزانيــة اجليش 
التركي وصلت إلــى 2.5 في املئة 
مــن الناجت احمللي للبالد في ســنة 
2018، بينمــا كان هذا الرقم عند 
حدود 1.5 في املئة في سنة 2015.

وأضافت »بلومبيرغ«، أنه منذ أيام 
الدولة العثمانيــة، لم يحصل أن 

تركيا حضور عسكري  كان جليش 
في اخلارج، على غرار الوقت احلالي.

وأشــارت إلى حضور قوات تركية 
في كل من قطر والشمال السوري 
والعــراق، فضال عــن ليبيا حيُث 
تعمل أنقرة على دعم امليليشيات 

من خالل العتاد وإرسال املرتزقة.
لكــن هــذا االرتفاع فــي تكلفة 
اجليش يأتي في الوقت الذي ضعف 
فيــه االقتصاد التركي، بحســب 

بلومبرغ.
التركية، بشــكل  اليرة  وتراجعت 
األخيرين،  العامــني  خــالل  كبير، 
تراجــع  مــن  مخــاوف  وســط 
االقتصادية  السياسة  استقاللية 
والنقدية في البالد، الســيما بعد 

تعيني صهر رجب طيــب أردوغان، 
بيرات ألبيرق، على رأس وزارة املالية.

تفاصيل  »بلومبيــرغ«  وعرضــت 

التدخالت العســكرية في اخلارج، 
أنها جتــري فــي إطار  موضحــة 
أردوغان، رغم حتذيرات  »طموحات« 

دولية داعيــة إلى التهدئة وضبط 
النفس.

وفي امللف الليبي، مثال، كشــفت 
تراهن على  تركيــا  أن  بلومبيــرغ 
تدخلها العســكري في ليبيا من 
نيل عقود مبليــارات الدوالرات، عن 
طريق دعم حكومة فايز الســراج 

في طرابلس.
لكــن رهــان تركيا علــى حتقيق 
مصالــح اقتصاديــة مــن خالل 
يخلو  ال  العســكرية  التدخــالت 
مــن اخملاطر، الســيما في شــرق 
التصعيد  يتواصل  املتوسط حيث 

العسكري.
األوروبــي بفرض  االحتــاد  ويلــوح 
عقوبات على تركيــا في ظل نزاع 

أنقرة مــع قبرص واليونــان، نظرا 
إلى كونهمــا عضوين في التكتل 

اإلقليمي.
فضال عن ذلك، ينبه منتقدون إلى 
أن تركيــا أحرزت بعــض األهداف 
االقتصادية حني كان رئيس الوزراء 
الســابق، أحمد داوود أوغلو، يدافُع 
عن سياسة »صفر مشكالت« مع 

دول اجلوار.
لكن هذه السياسة لم تعد قائمة 
ألن تركيــا حتولــت إلى سياســة 
فــي جوارها،  أصدقــاء«  »صفــر 
بحســب كثيريــن، أمــا صاحب 
النظريــة، أي أحمــد داوود أوغلو، 
أن  واختار  »السلطان«  فتمرد على 

يؤسس حزب املستقبل املعارض.

السياسة التركية تتحول من » صفر مشكالت » الى » صفر اصدقاء » 

ـ الصباح الجديد: متابعةـ 

ومعهــم  اللبنانيــون  يترقــب 
االستشارات  بدء  الدولي  اجملتمع 
رئيس  لتكليف  امللزمة  النيابية 
حكومة جديد بعد أقل من شهر 
على اســتقالة حكومة حسان 
ضرب  الذي  االنفجار  عقب  دياب 
مرفأ بيروت، الذي جاء بعد انهيار 
كبير في العملة احمللية ترافقت 
مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة 

في تاريخ البلد.
وأعلنــت الرئاســة اللبنانية أن 
االستشــارات النيابية لتكليف 
اليوم  تبدأ  رئيس حكومة جديد 
اإلثنني، من دون أن تنشــر جدول 
الزعيم  املواعيد، في خطوة قال 
الدرزي وليــد جنبالط إن الدعوة 
إليها جاءت »حياء« قبل ساعات 
من وصــول الرئيس الفرنســي 

إميانويل ماكرون.
مت حتديــد موعد االستشــارات 
النيابيــة اليوم االثنــني ، وتعد 
اجلمهورية جدول  رئاســة  دوائر 

املواعيد ليعلن فور جهوزه.
ولــم تظهر حتــى اآلن أي بوادر 
توافق على اســم رئيس الوزراء 
التباين في وجهات  املقبل جراء 
النظــر بني القوى السياســية 
الرئيســية التي تبــدو وكأنها 
قد صّمــت أذنيها عن ســماع 
الذين  احملبطني  اللبنانيني  صوت 
الطبقة  محاسبة  على  يصّرون 
ويرفضون  كاملة  السياســية 
عــودة أي مــن رموزهــا الــى 

السلطة. 
ويوضح مصدر دبلوماســي في 
بيروت لفرانس بــرس أن »هناك 
مســاع حالياً لتســمية رئيس 
الرئيس  زيــارة  قبــل  مكلــف 
الفرنســي، لكن هذا ال يعني أّن 
سيحصل  احلكومة  تشــكيل 

بسهولة«.
الى  لبنــان  توّجــه  يعنــي  وال 
للحكومة  جديد  رئيس  تكليف 
خلفاً حلسان دياب الذي استقال 
على وقع غضب الشــارع عقب 
االنفجــار، أن والدة احلكومة بات 
قاب قوسني. وغالبا ما تستغرق 
هذه املهمة أسابيع عدة أو حتى 

االنقسامات  بســبب  أشــهر، 
السياسية والشروط  والشروط 

املضادة.
وعن األســماء املطروحة لتولي 
هــذا املقعد برز مؤخرا االســم 
األكثر تداوال لتولي أي حكومة، 
بســبب كونه رئيس أكبر تكتل 
ســني في البرملــان، أي الرئيس 
ولكنه  احلريري،  ســعد  األسبق 
حســم أمــره ســريعا، وجدد 
لرئاسة  الترشــح  عدم  تأكيده 
احلكومة، ورفض طرح اسمه في 

املداوالت والنقاشات.
وتوجهــت األنظار إلــى احلراك 
الصعيد  هــذا  على  الداخلــي 
والــذي شــمل اجتماعــا ضم 
رؤساء احلكومة السابقني،  فؤاد 
الســنيورة ومتام ســالم وسعد 
نتج  احلريــري وجنيب ميقاتــي، 
يفيد  الســنيورة  تاله  بيان  عنه 
بأن اإلعالن عن االسم التوافقي 
املقبل  احلكومة  رئيس  ملرشــح 

سيكون صباح اليوم اإلثنني.
اربعة مرشحني

قال مصدر  الســياق،  هذا  وفي 
مقرب واسع اإلطالع ومقرب من 
الرؤســاء األربعة في إن اجتماع 
فعال  توصل  احلكومات  رؤســاء 
إلى أربعة أسماء سيتم ترشيح 

واحد منهم.
مت  التي  األســماء  أن  وكشــف 
االجتماع  ضمــن  مناقشــتها 
االجتماعية  الشــؤون  وزير  هي 
السابق رشــيد درباس، والنائب 
والوزير الســابق ســمير اجلسر 
والوزير السابق خالد قباني ووزير 
احلريري  الداخلية فــي حكومة 

األخيرة ريا احلسن«.
وردا على ســؤال عــن تغير في 
اســتراتيجية رؤساء احلكومات 
الســابقني والذين رفضوا تبني 
اسم مرشــح لرئاسة احلكومة 
التــي توالها حســان دياب، قال 
املصــدر: »األهــم اآلن تخفيف 

االحتقــان وتشــكيل حكومة 
بأسرع وقت ممكن«.

 الســؤال الذي يطرح نفســه 
وســط هذا املشــهد، من هي 
ســتحظى  التي  الشــخصية 
والتي  الفرقاء  مختلف  مبوافقة 
ســتلبي طموحات الشعب في 
الداخــل وتتماشــى مع حاجة 
لبنان املاسة للعودة إلى عالقاته 
العربية  الــدول  مــع  اخلارجيه 

الشقيقة والدول الغربية.\

العني على زيارة ماكرون
وحتى بدء االستشــارات، يبقى 
التركيز على زيــارة ماكرون إلى 
بيروت اليــوم اإلثنني لـ«تقييم« 
خيار بدا منــذ البداية محفوفاً 
باخملاطر، إذ إنه يراهن على تغيير 
سياســي جذري في لبنان بعد 
املــرّوع، في ظل  املرفأ  انفجــار 
النظام  تصلــب  علــى  إجماع 

اللبناني وعمق األزمة.

وتستمر الزيارة يومني وتتخللها 
لقاءات سياســية، وهي الثانية 
ملاكــرون بعــد زيــارة أولى في 
السادس من أغسطس تصّدرت 
اهتمام وسائل االعالم، ال سيما 
بعد أن ســار الرئيس الفرنسي 
فــي شــارع منكــوب، محاطاً 
بلبنانيــني رّحبــوا بــه، وطالب 
على مســامعهم املســؤولني 
اللبنانيني بإقرار »ميثاق سياسي 
جديد« وإجراء إصالحات عاجلة.

زيارته  ماكــرون خــالل  ووعــد 
األخيرة بالعودة مطلع سبتمبر 
لـ«تقييــم« التقــّدم الــذي متّ 
هذا  اختياره  يكــن  ولم  إحرازه. 
املوعــد من بــاب الصدفــة، إذ 
يتزامن مع إحياء الذكرى املئوية 
الكبير  لبنان  األولى إلعالن دولة 

خالل فترة االنتداب الفرنسي.
ويقــول مديــر معهــد عصام 
العامــة  فــارس للسياســات 
والشــؤون الدولية فــي بيروت 

فرانس  لوكالة  باحــوط  جوزف 
برس »ســيعود ليرى أنه لم يتم 
إحراز أي تقدم«، واصفاً املسعى 
الفرنسي بـ«اجملازفة السياسية 
ألنه تعّهد مبتابعة املسألة، وهذا 

تعّهد باسم فرنسا«.
ولــم يصــدر عــن الســلطة 
السياسية أو عن اعضاء اجمللس 
النيابي ما يوحي أن السياسيني 
إلصالحات  ورشــة  ســيبدأون 
سياســية قال ماكــرون إن »ال 
مســاعدات ماليــة دولية« من 

دونها.
الفرنســية  الرئاســة  وحّددت 
اجلمعــة املاضية هــدف الزيارة 
حتــى  الضغــط  بـ«ممارســة 
لتشــكيل  الشــروط  تتوّفــر 
قادرة  محــددة  مبهمة  حكومة 
على االضطالع بإعــادة اإلعمار 
واالصالح«، مــع ضمان أن يلتزم 
اجملتمع الدولي بدعم لبنان الذي 
يشهد أسوأ أزماته االقتصادية.

اربعة مرشحين محتملين لرئاسة 
الحكومة والعين على زيارة ماكرون

أعلنت الرئاسة اللبنانية 
أن االستشارات النيابية 
لتكليف رئيس حكومة 
جديد تبدأ اليوم اإلثنين، 
من دون أن تنشر جدول 

المواعيد، في خطوة 
قال الزعيم الدرزي 

وليد جنبالط إن الدعوة 
إليها جاءت »حياء« 

قبل ساعات من وصول 
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون

تشكيلها لن يكون سهال ويرجح ان يستغرق اسابيع

اربعة مرشحين محتملين 
لرئاسة الحكومة والعين 

على زيارة ماكرون

8 صفحات
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الصباح الجديد - متابعة:
في أحد أشــد تصريحاته وضوحا 
وداللة جتاه موقفه من سالح حزب 
اهلل، دعا بطريرك املوارنة في لبنان، 
بشــارة الراعــي، إلــى ضبط كل 
السالح في البالد حتت إمرة اجليش 
والدولة، مشــددا علــى ضرورة أن 
يكــون قــرار احلرب والســلم بيد 

احلكومة حصراً.
بالتزامن مع تلك التصريحات، كان 
زعيم حزب اهلل حســن نصراهلل 
يكــرر في كلمته، األحــد، بذكرى 
الصراع مع  عاشــوراء حديثه عن 
إســرائيل ومتســكه بالوقوف في 
موقــع املواجهــة ضــد الواليات 

املتحدة.
كما كــرر مواقف حزبــه املدعوم 
من إيران جلهة متسكه باحلرب، في 
موقف يتعــارض أيضا مع مواقف 
إلى  دعا  الذي  للبطريرك  ســابقة 

احلياد والسالم العادل.

رفض احملاور
وأكد الراعي طــوق اللبنانيني إلى 
العيش بســالم، داعيا في كلمته 

امس إلى "عدم دخول لبنان قطعًيا 
فــي أحــالف ومحــاور وصراعات 

سياسية وحروب إقليمًيا ودولًيا".
كمــا شــدد البطريــرك املاروني 
املشــهد  في  بنفوذ  يحظى  الذي 

السياسي في لبنان، الذي يخضع 
للمراكز  الطوائــف  بني  حملاصصة 
العليا فــي البالد، علــى أن إعالن 
احلــرب والســالم يعود إلــى قرار 
مجلس الــوزراء بثلثــي األصوات، 

الدســتور،  من   65 املــادة  مبوجب 
وال يحــق ذلــك ألحد ســواه، من 
أجل احلفاظ علــى أرواح املواطنني 

والسلم األهلي واألمن الداخلي.
كمــا أعرب عــن أســفه لوقوع 

بجوار  خلدة  فــي  وجرحى  قتيلني 
العاصمة بيروت نتيجة اشتباكات 
ومذهبية،  وعشائريَّة  ميليشياوية 
في إشارة إلى االشتباك الذي وقع 
قبل يومني بني سكان وعشائر من 

خلدة وبني موالني حلزب اهلل.
ويذكر أن الراعي كان دعا األسبوع 
نيابية  انتخابات  إجراء  إلى  املاضي 
مبكــرة فــي البــالد، وتشــكيل 
حكومة إنقاذ بــدالً من "الطبقة 

السياسية" احلاكمة.
كما شدد في حينه على أن الشعب 
اللبنانــي يريد حكومــة "تنقض 
املاضي بفساده الوطني واألخالقي 
)في  اإلصالحات  وتطبــق  واملادي"، 
إشارة إلى تشكيل حكومة بعيدة 
عن الطبقة السياســية احلالية(، 
في الوقــت الذي دعــا فيه حزب 
إلى تشكيل حكومة تشارك  اهلل 
فيها كافة األطياف السياســية، 
على الرغم من الغضب الذي ساد 
الشــارع اللبناني جــراء االنفجار 
الــذي هز بيــروت فــي الرابع من 
قتيالً،   190 مخلفــا  أغســطس، 

بحسب آخر االحصاءات.

وكان دعا البطريرك املاروني بشارة 
الراعي في الثالث والعشــرين من 
هذا الشهر ، السلطات إلى "دهم 
واملتفجرات  الســالح  مخابئ  كل 
وجه  غير  من  املنتشــرة  ومخازنه 
شــرعي بني األحياء السكنية في 
املــدن والبلدات والقرى"، مشــيراً 
اللبنانية  املناطــق  "بعض  أّن  إلى 
حتولت حقــول متفجرات ال نعلم 
تنفجــر ومن ســيفجرها"،  متى 
ومشّدداً على أّن "وجود هذه اخملابئ 
يشكل تهديداً جدياً وخطيراً حلياة 
التي ليســت ملكاً ألي  املواطنني 
شخص أو فئة أو حزب أو منظمة".
وقال خالل ترؤســه قــداس األحد 
البطريركي  الصرح  كنيســة  في 
الصيفي في الدميان، إّن "ما يدمي 
القلــب أكثر )بعد كارثــة انفجار 
املرفأ( ويثير الغضب الشــعبي هو 
أن بعض مسؤولي الدولة يتعاطون 
مــع الكارثة من زاوية سياســية 
ويحولون دون حتقيق دولي يكشف 
بواسطة تقنياته وحياديته أسباب 
التفجير ويحدد املسؤوليات بتجرد 

ونزاهة".

المواقف في لبنان تتضارب بين حزب اهلل
وراعي الموارنـة واألخير يدعو الى حصر السالح بالدولة

السليمانية ـ عباس اركوازي:
وزارتي  يشــارك وفــد تقنــي مــن 
التخطيــط واملاليــة فــي اقليــم 
كردســتان في اجتماعــات تعقدها 
اللجنة اخملتصة باعداد قانون املوازنة 
العاصمة  فــي   2021 للعــام  العام 

بغداد.
واعلن مصدر مطلع للصباح اجلديد، 
برئاسة  االقليم  ان وفدا من حكومة 

وزيــرا التخطيط واملاليــة، وعدد من 
اخرين  ومســؤولي  الفنيني  املــدراء 
يتواجد االن في بغداد لبحث مسألة 

امليزانية للعام 2021.
واوضح املصدر، ان زيارة وفد حكومة 
االقليم الفني ال ترتبط بتوقيع اتفاق 
وامنا  واملركز،  االقليــم  حكومتي  بني 
هي تتعلق مبناقشــة الية اعداد بنود 
التي  والفقرات   2021 ومواد موازنــة 

تتعلق بحقوق الكرد فيها..   
واشار الى ان نســبة ١٢.٦٧ كحصة 
ما  املوازنة،  مــن  كردســتان  القليم 
املعنية  اللجان  لــدى  زالت معتمدة 
بكتابــة وصياغــة وتقــدمي ميزانية 
النواب  املقبــل، في مجلــس  العام 
واحلكومة العراقية، وان تلك النسبة 
لــم يطرأ عليها ايــة تغييرات.  وبني 
ان اللجــان املعنية بدأت مبشــاركة 

مبناقشــة  االقليم  من حكومة  وفد 
مواد وفقرات املوازنة متوقعا االنتهاء 
النواب  الى مجلــس  وتقدميــه  منه 
للمصادقة عليه شــهر تشرين االول 
املقبــل. وعلى صعيــد ذي صلة اكد 
املصــدر، ان احلكومــة االحتادية رمت 
الكــرد في ملعب حكومــة االقليم 
مجددا، وربط ارسال مبلغ 320 مليار 

دينار شهريا.

بغداد تضع خمسة شروط امام اربيل قبل
التوقيع على اي اتفاق مالي

بغداد - وعد الشمري:
أعلنت اإلدارة احمللية في بغداد، أمس 
األحد، عن صــدور تعليمات جديدة 
لشــهر  األهلية  املولــدات  تخص 
أيلــول، مؤكــدة أن ســعر األمبير 
دينار،  ألف   12 الذهبي  للتشــغيل 
للتشغيل  بالنســبة  فيما حددته 
االعتيادي بـــ 8 أالف دينار، وتوعدت 
اخملالفــني بإجــراءات صارمة تتخذ 

بالتعاون مع اجلهات الرسمية.
وقال معــاون احملافظ قيس الكالبي 
في تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
إن "اإلدارة احمللية في بغداد أصدرت 
تعليمــات وضوابط بشــأن حتديد 
ســعر أمبير الكهربــاء للمولدات 
أيلول  العاصمة لشهر  األهلية في 

الذي يبدأ غداً الثالثاء".
وأضاف الكالبي، أن "ســعر األمبير 

وفقاً للتســعيرة اجلديدة بالنسبة 
للتشــغيل املؤقت ســيكون ب، 8 
آالف دينــار، ويبدأ من الســاعة 12 
ظهراً إلى 5 صباحــاً وبالتناوب مع 

التجهيز الرسمي للكهرباء".
وأشــار، إلى أن "التجهيز املستمر 
)الذهبي( سيكون سعر األمبير فيه 
12 آلف دينار وبالتناوب مع التجهيز 
يكــون  أي  للكهربــاء،  الرســمي 

التشغيل على مدار الساعة".
"الكثير  أن  إلــى  الكالبــي،  ولفت 
املولدات األهلية في بغداد ال تتسلم 
النفط،  وزارة  الوقودية من  حصتها 
وبالتالــي صدر قرار إلــى الوحدات 
اإلداريــة مبنح صالحيــة ألصحاب 
هذه املولدات في اســتقطاع مبلغ 
1000 دينــار زيادة على التســعيرة 

الرسمية".

وفد حكومة االقليم التفاوضي وصل اليها..تحذير من عقوبات تصل إلى "سحب اليد" وغرامات وإيقاف راتب الكفيل

الزام المولدات األهلية في بغداد بتسعيرة جديدة
أليلول وتتوعد المخالفين

العراق يرفع التزامه بخفض اإلنتاج لـ 106 % 
4.. والنفط يعاود الصعود  الصليب االحمر: آالف العائالت في العراق في حيرة 

2من امرها بسبب عدم معرفة مصير أبنائها

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن الناطق باسم وزارة العمل 
والشؤون االجتماعية في العراق، 
جلنة  تشكيل  عن  العقابي،  جنم 
تتولى  البرملان،  من  بطلب  وزارية 
إعــداد قاعدة بيانــات لألجانب 

العاملني في البالد.
إن  رســمي،  تصريح  فــي  وقال 
"اللجنــة تتكون مــن ممثل عن 
الــوزارات والهيئات املعنية بهذا 
امللــف، لتكــون هنالــك صورة 
واضحة عــن عددهــم وأماكن 

تواجدهم".
جلنــة  "هنالــك  أن  وأضــاف، 
ووزارتي  اخملابرات  من  مشــتركة 
إلغــالق  والداخليــة،   العمــل 
التشغيل  مكاتب  ومحاســبة 
باســتقدام  اخلاصة  الوهميــة، 
في  وتساهم  األجنبية،  العمالة 

ابتزاز املواطنني".
إلــى "وجود  العقابــي  وأشــار 
رســمية،  وشــركات  مكاتــب 
حاصلة على إجازات رسمية من 

وزارة العمل".

خطة إلعادة تنظيم العمالة 
األجنبية في البالد

بغداد - الصباح الجديد:
امس  الداخليــة  وزارة  اصــدرت 
األســلحة  مبصادرة  اوامر  االحد، 

في مناطق النزاعات العشائرية.
وقال املتحدث باسم الوزارة اللواء 
ان  خالد احملنا في تصريح رسمي 
األسلحة  مبصادرة  صدرت  "اوامر 
في مناطق النزاعات العشائرية"، 
مبينــا ان "هنــاك توّجهــا بردع 
تهدد  التي  األعمال اخلطيرة  هذه 

نسيج اجملتمع العراقي".
واضــاف ان "املرحلــة القادمــة 
واســعة  إجــراءات  ستشــهد 
لفرض األمن وضبط األســلحة، 
التي تســتخدم لترويع املواطنني 
األبريــاء"، مشــيرا الــى "صدور 
قضائية  قبــض  مذكرات  ثماني 
علــى خلفية النزاع العشــائري 
فــي حســينية  اندلــع  الــذي 

املعامل".

بغداد ـ الصباح الجديد:
النيابية   املالية  اللجنة  عضو  اكد 
جمال كوجر، بان هناك 3 معوقات 
بني  املشتركة  الســوق  والدة  متنع 

العراق وسوريا واالردن.
وقال كوجــر في تصريح صحفي ، 
هناك توجه النشاء سوق مشتركة 
بني العــراق وســوريا واالردن لكن 
باملقابل هنــاك 3 معوقات مهمة  
منها ان الســوق حتتاج الى توافق 
سياســي موحدـ يجمع االطراف 
اهمية  الــى  باالضافــة  الثالثــة 
التكافؤ بــني اقتصاديات الدول اي 
مبعنى ان تســاهم كل دولة بشي 
في دعم فكرة والدة السوق" الفتا 
الى ان "ســوريا بلد شــبه مدمر 

ويعاني عزلة ".
واضــاف : املعوق الثالث للســوق 

املشــتركةـ هي ضــرورة ان يكون 
والدول  للدول بصمــة اقتصادية  
الثالثــة ومنها العــراق بصمتها 
محدودة جدا فهي غير قادرة على 
الذاتــي بخالف  االكتفاء  حتقيــق 
الســوق االوربي التي متثل بصمة 

عاملية مبنتوجاتها".
واشــار الى ان هناك امر في غاية 
وهو  له  االنتبــاه  يجــب  االهمية 
"االردن  ان  مبينــا  االســتقرار"،  
هــي الوحيــدة املســتقرة فمثال 
الكاظمــي ووفــق توقيــت مبدأ 
 2021 االنتخابــات فــي حزيــران 
ســيتغير باالضافة الى ان الرئيس 
الســوري هناك حديث عن ازاحته 
لذا فــان الصعوبــات كثيرة جدا  
العراق  بني  لوالدة سوق مشــترك 

واي دول اخرى".

نائب : 3 معوقات تمنع والدة سوق 
مشتركة بين العراق وسوريا واالردن

الداخلية تأمر بمصادرة األسلحة 
في مناطق النزاعات العشائرية

على خلفية ما حدث في الحسينية

بغداد - الصباح الجديد:
طالــب املرصــد العراقــي حلقوق 
اإلنسان، اليوم األحد، رئيس احلكومة 
مصطفى الكاظمي بـ"الكشــف 
عــن مصير اخملتفني قســرا"، فيما 
دعت منظمــة األمم املتحدة، امس 
األحد، الــى جتديد اجلهود للتحقيق 
في  القســري  االختفاء  في حاالت 

محافظة األنبار.  
واورد املرصــد وهــو منظمــة غير 
حكومية فــي بيان اصــدره امس 
اليوم العاملــي لضحايا  مبناســبة 
االختفــاء القســري: "على رئيس 
الكاظمي  مصطفــى  احلكومــة 
الكشف عن مصير آالف العراقيني 
اخملتفني قســرا، وأال ميــر هذا امللف 
دون نتائــج مثلمــا مر فــي برامج 

احلكومات السابقة".
وأضاف، أن "هناك آالفا ورمبا عشرات 
اآلالف مــن اخملتفني قســرا طيلة 
الســنوات املاضيــة، خاصة أؤلئك 
الذيــن اختفــوا خــالل العمليات 
العســكرية في احلرب ضد داعش 
بــاآلالف، فضال عن  ويقدر عددهم 
ضحايا احلرب الطائفية والعمليات 

اإلرهابية".
العاصمة  ومقــره  املرصد  وأشــار 
بغــداد، إلــى أن "من حــق عوائل 
اخملتفني أن يعرفــوا مصير أبنائهم، 
فهنــاك شــهادات عيــان لبعض 
العوائــل تفيد بوجــود أبنائها في 
سجون ومعتقالت تابعة للحكومة 
العراقية، ومن الواجب التحقق من 

األمر".
وفي الســياق ذاته،دعــت منظمة 
األمم املتحــدة امــس األحــد، الى 
جتديد اجلهــود للتحقيق في حاالت 
االختفاء القســري فــي محافظة 

األنبار.  
وجــددت املنظمة فــي بيان  تلقت 

منه،  نســخة  اجلديــد  الصبــاح 
دعوتها فــي " تقرير لهــا بعنوان 
القســري من محافظة  )االختفاء 
مســاءلة   :2016-2015 االنبــار 
الضحايا واحلــق في احلقيقة (، إلى 
اجراء حتقيقات مســتقلة وفعالة 
لتحديــد مصير حوالي 1,000 رجل 
اختفوا  الذين  املدنيــني  وصبي من 
ضد  العســكرية  العمليات  خالل 
داعش في االنبــار احملافظة في عام 
اجلنــاة  ومحاســبة   ،2016-2015

وكذلك توفير العدالة واجلبر الســر 
الضحايا".  

ويقــدم التقريــر، وفقــا للبيــان، 
لتشــجيع  مفصلــة  "توصيــات 
االعتــراف بالضحايــا وانصافهم، 
وانشــاء اطار قانونــي محلي قوي 
القسري  االختفاء  حاالت  ملكافحة 
االجرائية  والضمانــات  واالمتثــال 
اليات  الوثيق مع  التعــاون  وكذلك 

االمم املتحدة املتخصصة".  
وأضاف، "وعلــى الرغم من التركيز 

على االنبــار كدراســة حالة، فان 
توصيــات التقريــر صحيحــة في 
جميــع أنحــاء البــالد وميكــن ان 
تساعد في معاجلة حاالت االختفاء 

القسري االخرى".  
وكانــت دعت بعثــات االمم املتحدة 
في العالم، إلــى تعزيز جهود احلد 
مــن حــاالت االختفاء القســري، 
ومحاسبة اجلناة، واوردت  أن "جرمية 
االختفاء القســري منتشرة بكثرة 
في جميع أنحاء العالم " واكدت ان 

اإلفالت من العقاب يضاعف قسوة 
املعاناة ولوعة األلم. ومن حق األسر 
الدولي  القانون  مبوجب  واجملتمعات، 
احلقيقة  معرفة  اإلنســان،  حلقوق 
حول ما حدث " ودعــت الدول إلى 
مســتعينة  بواجبهــا،  "القيــام 
اإلنســان،  حلقوق  الدولية  باآلليات 
بتعزيز جهودها ملنع حاالت االختفاء 
الضحايا  والبحث عــن  القســري 
إلى  املقدمــة  املســاعدة  وزيــادة 
وأقاربهــم. ومن األهمية  الضحايا 

مبكان بنفــس القدر مواصلة إجراء 
حتقيقات قضائية موثوقة ونزيهة".    
االلتزام  "جتديد  بـ  البعثة،  وطالبت 
بإنهــاء جميــع حــاالت االختفاء 
إلى  الدول  وأدعو جميع  القســري. 
حماية  اتفاقيــة  علــى  التصديق 
االختفاء  مــن  األشــخاص  جميع 
اللجنة  اختصاص  وقبول  القسري 
بالنظر في الشكاوى الفردية. فهذه 
خطوة أولى، ولكنها حاسمة، نحو 
القضاء على هذه اجلرمية الشنعاء".

المرصد العراقي يطالب الكاظمي بالكشف
عن مصير المختفين والمغيبين قسرا

االمم المتحدة تذكر بـ"اختفاء ألف صبي ورجل" في االنبار

تقريـر

بغداد - الصباح الجديد:
أظهرت دراسة ملركز "بروكينغز" 
لألبحاث السياسية، أن 2020 هو 
العراق  على  أمانــا  األكثر  العام 

منذ سقوط النظام السابق .
واستعرضت الدراسة إحصائيات 
بخصــوص عــدد الوفيــات من 
القومــي  والدخــل  املدنيــني، 
اإلحســاس  ونســبة  العراقي، 
باألمان بني الســنة والشــيعة، 
وعدد النازحني داخليا، وعدد قوات 
اجليش، من عام 2003 إلى 2020.

 وقــال، روبرت غولــوب ومايكل 
أوهانلــون، اللذين أشــرفا على 
الدراســة إن البيانــات تظهر أن 
مضطربة،  أرضــا  "يظل  العراق 
إال أنه حتسن كثيرا وفقا ملعظم 
حاليا،  األقــل  على  املؤشــرات، 

مقارنة بفترات سابقة".
أن  البحــث  مقدمــة  وذكــرت 
التحســن اإليجابــي يتمثل بأن 
"العــراق أصبح دولــة ذات دخل 
متوســط تدريجيا، مع حتســن 
ملحــوظ في نوعيــة احلياة في 
اســتمرار  رغم  األخيرة،  اآلونــة 
فرص  وندرة  الفســاد،  انتشــار 
للشــباب،  بالنســبة  العمــل 
تهدد  التي  الطائفية  والضغوط 

بغليان الوضع مجددا".
 وأوضح التقرير أن عام 2020 يعد 
حتــى اآلن األكثــر أمانا بني تلك 
الفترة، فيما يتعلق مبعدل وفيات 
املدنيــني جــراء العنــف، حيث 
وصلت إلى 384 حالة، فيما كان 
وفيات  بعدد  األشــد،   2006 عام 

وصل إلى 29،526.

مركز بروكينغز: 2020 العام 
األكثر امانا على العراق منذ 2003



شؤون عراقية 2

بغداد ـ الصباح الجديد: 

للصليب  الدولية  اللجنــة  أصدرت 
األحمر  فــي العراق بياناً مبناســبة 
ان  مبينة  للمفقودين،  العاملي  اليوم 
االف العائالت في العــراق في حيرة 
من امرها بسبب عدم معرفة مصير 

ابنائها.
 « تلقته  بيــان  اللجنــة في  وقالت 
الصبــاح اجلديــد » إنه »فــي هذا 
اليوم، َتُــُر علينا ذكرى اليوم العاملي 
للمفقوديــن وهــو يــوم مخصص 
إلستذكار األشــخاص الذين فقدوا 
فــي مختلف انحــاء العالم و وَضِع 
محنة عوائلهــم على جدول أعمال 

صانعي القرار«.
واضافــت: »بات العــراق اليوم أحد 
الــدول التي تضــم أكبر عــددٍ من 
املفقودين في العالم جراء عقود من 
النزاعات املسلحة املتعاقبة وفترات 
إتســمت بشــيوع العنف. وما يزال 
مصيــر مئات االالف مــن املفقودين 

تبحث  الــذي  الوقت  فــي  مجهواًل 
الكثير من العوائــل عنهم وتعيش 
في حيرة من أمرها بسبب حالة عدم 

اليقني حول مصيرهم«.
وتابعــت: »كل مفقــود لــه قصة 
مختلفــة تتعلــق باختفائه. ولكن 
وبغض النظر عن ظــروف االختفاء، 
العوائل  الفقــدان على  فإن عواقب 
التي تركها املفقودون خلفهم دائما 
ما تكــون متماثلة، من حيث اجلروح 

العميقة وطويلة األمد«.
وزادت اللجنــة: »تــر العوائل، التي 
غالًبــا مــا تُتــرَك لســنوات بدون 
إجابات ملموسة عن مصير أبنائها، 
اإلدارية  باإلجراءات  تتمثل  بصعوبات 
والقانونيــة و الضيــق املــادي وهي 
بحاجــة الى التكيف مع اخلســارة 

الغامضة على نحٍو يومي«.
من عملنا  »كجزء  اللجنة:  واكملت 
في اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
رأينــا والحظنا عن قــرب التأثيرات 
احملزنــة لفقــدان أب أو طفل وكيف 
إلعالة  اليائســات  األمهات  تكافح 

أطفالهــن وكيــف ان العوائــل ال 
تتوقف أبًدا عن ســعيها للحصول 

على معلومات«.
وبينت ان »احد أفــراد العوائل التي 
فقدت والدهــا واجلدّين وثالثة أعمام 
يتحدث فــي هذا الصدد قائاًل »دائما 
ما نقــول: دع الباب مفتوًحا لعلهم 
يعودون في أحــد األيام. نحن ما نزال 

بانتظار عودتهم.«
وتابعت: »تقول أم لطفل مفقود »في 
كل ليلــة أعمل علــى تهيئة فراش 

إبني وأنتظر عودته الى البيت.«
واضافــت: »إنســجاًما مع جهودها 
الراسخة للمســاعدة في التعامل 
مع قضيــة املفقودين، تواصل بعثة 
اللجنــة الدوليــة للصليب األحمر 
في العــراق مســاعدة العوائل في 
عملية البحــث عن إجابات واضحة. 
وحتقيًقا لذلك، نقــدم الدعم باملثل 
السلطات في جهودها إليضاح  إلى 
مصيــر وأماكن تواجد األشــخاص 
املفقوديــن من خالل تقــدمي الدعم 

الفني الى دوائر الطب العدلي«.

الوقت نفسه،  انه »في  الى  واشارت 
الروابط  نســاعد من خالل خدمات 
العائلية في اســتعادة التواصل بني 
عليه.  واحلفاظ  وأقربائهم  احملتجزين 
للصليب  الدولية  اللجنــة  وتترأس 
اللجنتــني  اجتماعــات  األحمــر 
وبني  وإيــران  العراق  بــني  الثالثيتني 
إلى  تهدف  والتــي  والكويت  العراق 
تقدمي اإلجابات عن مصير األشخاص 
الذين فقدوا خالل النزاعني املسلحني 

الدوليني«.
واوضحــت انه »إعتبــارًا من 23 آب، 
أطلقــت اللجنــة الدوليــة حملة 
توعية عامة في جميع أنحاء العراق 
احلملة  وتســتمر  املفقودين  حــول 
لعشر أيام. وهذه هي احلملة الثانية 
أولئك  الستذكار  وتهدف  نوعها  من 
األشخاص الذين فقدوا خالل األربعني 
ســنة التي مضت مع التركيز على 
التي تعيشها عوائلهم وجذب  احملن 
اإلنتباه إلــى احلاجة لتكثيف اجلهود 
لبناء آليات مستدامة للتغلب على 

هذه املشكلة التي طالت كثيرًا«.

الصليب االحمر: آالف العائالت في العراق في حيرة من امرها
بسبب عدم معرفة مصير أبنائها

بغداد ـ الصباح الجديد :

حســن  الصحة،  وزيــر  وجــه 
التعليمات  بتنفيــذ  التميمي، 
اخلاصة بالتــدرج الطبي، ابتداًء 

من الشهر املقبل.   
وقالت الوزارة في بيان لها ان وزير 
الصحة حسن محمد التميمي 
وجــه وبصورة عاجلــة بتنفيذ 
بالتدرج  اخلاصــة  التعليمــات 
الطبيــة  للمــالكات  الطبــي 

والصحية والتمريضية«.
 وأضــاف البيــان  ان »العمــل 
يبدأ من الشــهر القادم وكذلك 
احتساب الفترة احلالية لهم من 
متطلبــات التدرج الطبي حيث 
تعطلت لفترة من الزمن بسبب 
تعيني  وتأخــر  كورونا  جائحــة 
املالكات  مــن  اجلديدة  الوجبات 

كافة.
وزارة  مــن جانب آخــر أكــدت 
الصحــة، أن فيــروس كورونــا 
يغير ســلوكه بني فترة وأخرى، 
أعداد  لتقليل  حلــول  توجد  وال 
االصابــات اال بتعامل املواطنني 
التزامهم  وضرورة  بجدية،  معه 
من  الوقائية، محذرة  باالجراءات 

“هجمة فيروسية” مرتقبة.
وقال مديــر عام الصحة العامة 
بالوزارة رياض عبد االمير احللفي 
في حــوار له ان “الــوزارة طورت 
في  امكانياتهــا  مــن  كثيــرا 
واستيعاب  والعالج  التشخيص 
ان  الى  املتزايدة”، مشيرا  احلاالت 
“احلل االمثل لهزمية الفيروس بيد 
املواطن من خالل االلتزام بسبل 
الوقاية منه، اهمها عدم اخلروج 
ارتداء  اال للضرورة مع  املنزل  من 
الكمامة، واستعمال املعقمات، 
اليدين باستمرار، وجتنب  وغسل 

التجمعات اجلماهيرية”.
وأوضــح احللفــي، أن “ارتفــاع 
االصابات خــالل الفترة القليلة 
املاضية دليل على قوة الفيروس 
وســرعة انتشــاره”، مبينــا أن 
“النظــام الصحــي فــي وزارة 
ترتفع  وكلمــا  جيــد،  الصحة 
تصاعد  يقابلها  االصابات  اعداد 
بنســب الشــفاء، فضــال عن 
انخفاض نســبة الوفيات الى 3 

باملئة”.
وأكد أن “هزميــة الفيروس طبيا 

ال تتــم اال بوجــود اللقــاح، او 
االستمرار حلني الوصول للمناعة 
اجلماعية مبعنــى اصابة اجلميع 
به وهو امر صعــب للغاية، الن 
الفيروس جديد العهد، والعلماء 
والباحثون في العالم غير قادرين 
علــى الوصول الــى لقاح فعال 
مبناعة طويلة األمد”، الفتا الى ان 
“البالد ستشهد هجمة جديدة 
بالفيروس خــالل فترة التقلبات 
املوسمية وقدوم فصلي اخلريف 
ارتفاع  الــى  والشــتاء مما ئودي 

اعداد االصابات بسبب االنفلونزا 
اخلريفية التي تتزامن مع موجة 

الوباء اجلديد”.
اتهــم عضــو جلنة  في حــني 
الصحة النيابية غايب العميري 
احلكومة بالتقصير في التعامل 
مع وبــاء كورونــا خصوصا في 

اجلانب املالي.
وقال العميري إن “دعم احلكومة 
األموال  وصرفها  الصحة  لوزارة 
املطلوبة  ملواجه فيروس كورونا 
محدود جدا وال يرتقي ملســتوى 

“الواقع  أن  مضيفــا  الطموح”، 
واالمكانات  متــردي  الصحــي 
أن  الى  جدا”.ولفــت  بســيطة 
“أغلب املوازنــة اخملصصة لوزارة 

الصحة لم تصل حتى االن”.
فيمــا حذر عضو خليــة األزمة 
النيابية عبــد عون العبادي، من 
موجة ثانية لتفشي وباء كورونا 

في العراق.
وقال العبادي إن “هناك احتمالية 
واردة كمــا أعلنت عنهــا وزارة 
الصحــة عن موجــة ثانية من 

تفشي الفيروس قد تكون اشد 
وأخطر من املوجة األولى”.

وأضــاف أن “عــدد اإلصابات في 
تزايد مســتمر اثر عــدم التزام 
االحترازية  باإلجراءات  املواطنني 
من خــالل التباعد االجتماعي”، 
املقبلة  “االســابيع  أن  مٔوكــدا 
ستكون خطيرة وقد تكون هناك 

موجة اشد من املوجة األولى”.
وجتــاوز عدد اإلصابــات بفيروس 
كورونا في العراق حاجز الـ 250 

ألف إصابة.

العراق مقبل على هجمة جديدة من كورونا

وزير الصحة يوجه بتنفيذ التعليمات الخاصة
بالتدرج الطبي

العمل يبدأ من الشهر 
القادم وكذلك 
احتساب الفترة الحالية 
لهم من متطلبات 
التدرج الطبي حيث 
تعطلت لفترة من 
الزمن بسبب جائحة 
كورونا وتأخر تعيين 
الوجبات الجديدة من 
المالكات كافة

االقليم ـ الصباح الجديد :
أعلنت وزارة التعليــم العالي والبحث العلمي 
فــي اقليم كردســتان، امس االحــد، ان العام 
الدراسي اجلديد للجامعات والكليات واملعاهد 

سيبدأ في األول من شهر ايلول املقبل.
وقالــت الوزارة في بيان صحفي انه »مع مراعاة 
الوضع الصحي، وحفظ ســالمة ارواح الطلبة 
فــي العــام الدراســي )2020 – 2021( مت وضع 
خطــة، وبرنامــج جديد يهــدف لتطوير طرق 
التعليم، والرفع من املستوى العلمي للطلبة«.

واضــاف، ان »االجتمــاع شــهد تقــدمي عدة 
مقترحــات الى مجلس وزراء اقليم كردســتان 
بهدف املصادقــة عليها«، مبينــا ان »من بني 
املقترحات البدء بالعام االكادميي اجلديد في 1 – 

9 2020-، وان ينتهي 3 – 6 – 2021«.

بغداد - الصباح الجديد :
كشفت املفوضية العليا حلقوق االنسان في 
العشوئيات في  العراق، حصيلة رسمية عن 

البالد.
وقــال عضــو املفوضيــة علــي البياتي في 
بيــان، انه« من خالل األرقام الرســمية لوزارة 
التخطيط، فإن هنــاك أكثر من 3700 موقع 

للعشوائيات في العراق«.
واضاف البياتي أن« بغداد يوجد بها ألف موقع 
للعشوائيات، وبذلك تتصدر قائمة احملافظات، 
تليهــا البصرة بـــ700 موقع، فيمــا تتذيل 
 98 بواقع  القائمة  النجف وكربالء  محافظتا 

موقعا«.
واشار البياتي الى ان« املواقع تضم 522 ألف 
وحدة سكنية يعيش فيها أكثر من 3 ماليني 
مواطن، أجبرهم العوز والفقر والظرف األمني 

على العيش هناك«.

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنــت امانة بغــداد، امس االحــد، عن قيام 
مالكاتهــا في دائرة ماء بغداد وبالتنســيق مع 
دائــرة بلدية الكاظمية املقدســة بتشــغيل 
مشــروع مــاء الكاظمية الذي يغــذي مدينة 
الكاظمية املقدســة باملــاء الصافي باقصى 

طاقته اإلنتاجية.
وقالــت األمانة في بيان تلقت » الصباح اجلديد 
» نسخة منه، إن “مالكاتها في دائرة ماء بغداد 
قامت وبالتنســيق مع دائرة بلدية الكاظمية 
املقدسة بتشغيل مشروع ماء الكاظمية الذي 
يغذي مدينة الكاظمية املقدسة باملاء الصافي 
باقصى طاقتــه االنتاجية منذ يوم امس وحتى 

اللحظة”.
وأضاف البيان أن “ذلك جاء لتغطية الزيادة في 
الطلب وحاجة الزائرين واملواكب تزامناً مع زيارة 
العاشر من محرم احلرام في مدينة الكاظمية 

املقدسة”.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن مصــرف الرافدين، امــس االحد، توزيع 
الكهرباء  وزارتــي  دوائــر  موظفــي  رواتــب 

واالتصاالت املوطنة رواتبهم على املصرف.
وقال املكتــب اإلعالمي للمصــرف في بيان 
تلقت » الصباح اجلديد » نســخة منه، انه« 
مت توزيع رواتب موظفي دوائر وزارتي االتصاالت 

والكهرباء عن طريق بطاقة املاستر كارد«.
واضاف انه«بإمكان املوظفني استالم رواتبهم 

من اي مكان يتواجدون فيه«.

كردستان تعلن موعد بدء 
العام الدراسي الجديد 

وتاريخ انتهائه

حصيلة رسمية عن 
العشوائيات في العراق

تشغيل مشروع ماء 
الكاظمية باقصى طاقته

الرافدين يعلن صرف 
رواتب موظفي دوائر 
الكهرباء واالتصاالت

متابعة الصباح الجديد: 
منظمة  مع  بالتعاون  العراق  وقع 
والبرنامــج  الدوليــة  العمــل 
للتنميــة  األوروبــي  اإلقليمــي 
واحلماية شــراكة ملعاجلة أســوأ 
أشكال عمالة األطفال في العراق 
وبني الالجئني السوريني والنازحني 

في البالد.
وذكــر تقرير ملوقــع االمم املتحدة  
أن ” ســنوات من الصراع والنزوح 
وتدمير البنيــة التحتية ادت الى 
زيادة تعرض القاصرين في العراق 

لعمالــة األطفاحليــث يشــارك 
حوالــي ٪7 من األطفــال الذين 
تتــراوح أعمارهم بني 5 و 17 عاًما 
في أشــكال مختلفــة من عمل 
األطفــال مبا فــي ذلــك العمل 

اخلطير واالستغاللي”.
واضــاف أن ” املشــروع الذي تبلغ 
قيمته اكثر مــن 2.5 مليون يورو 
يستهدف األطفال املعرضني خلطر 
أسوأ أشكال العمل واسرهم في 
إطار اجلهود املبذولة لزيادة احلماية 
تعالج  مســتدامة  حلول  وإيجاد 

األسباب اجلذرية لعمالة األطفال 
فــي البالد، ومن خالل التنســيق 
الوثيق مع احلكومة وبالشــراكة 
مع عــدد من منظمــات اجملتمع 
املدني احمللية وكذلك وكاالت األمم 

املتحدة األخرى في العراق”.
واضــاف أن ” منظمــة العمــل 
الى  تسعى  وشــركائها  الدولية 
لتحديد  األطفــال  عمل  املراقبة 
أو  للخطر  املعرضــني  األطفــال 
الذين هــم بالفعل فــي عمالة 
اجلهات  إلى  وإحالتهــم  األطفال 

الفاعلة ذات الصلة لتلقي الدعم 
املطلــوب، وكذلك ضمان حصول 
االطفــال ذوي الظروف الضعيفة 
على تعليم رســمي وغير رسمي 

مصمم خصيًصا لهم”.
وقالت منســقة منظمة العمل 
الدوليــة فــي العــراق مها قطا 
إن » عمالــة األطفــال قضيــة 
طويلــة األمد في العــراق لعدد 
من األسباب ، مبا في ذلك الصراع 
والفقــر”، مضيفــة أن ” وجــود 
نظام فعــال لرصد عمل األطفال 

أمر بالغ األهمية لتيســير حتديد 
األطفــال الضعفاء وســحبهم 
من  تأهيلهم  وإعــادة  وإحالتهم 
خالل تنســيق اجلهود مع جميع 

الشركاء املعنيني”.
وتابعت » على مستوى السياسة 
، سيتم وضع خطة عمل وطنية 
بالتشاور  األطفال  ملكافحة عمل 
الوثيق مــع املكونات الثالثية ، مبا 
فــي ذلك وزارة العمل والشــٔوون 
حماية  لضمــان   ، االجتماعيــة 
أفضل لألطفال واألسر الضعيفة 

من أسوأ أشكال عمل األطفال«.
يذكر أن » العــراق كان قد صادق 
الدولية  االتفاقيــات  جميع  على 
بعمالــة  املتعلقــة  الرئيســية 
األطفال ، وحتديداً اتفاقية منظمة 
األدنى  احلد  بشأن  الدولية  العمل 
العمل  منظمة  واتفاقية  للسن، 
الدولية بشأن أسوأ أشكال عمل 
املتحدة  األمم  واتفاقيــة  األطفال، 
حلقــوق الطفــل ، وهــي عنصر 
أساســي في مكافحــة عمالة 

األطفال« .

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة التعليــم العالي 
والبحث العلمي،إعادة النظر في 
برامج الدراسات العليا ومراجعة 

احتياجات سوق العمل.
وذكرت الــوزارة في بيان تلقت » 
منه،  نســخة  اجلديد«  الصباح 
أنه »في ضوء املراجعة العلمية 
خملرجــات  املتواصــل  والتقــومي 
اجلامعــات العراقيــة وأهدافها 
املتناغمــة مع مســار التنمية 
من  العمل  وســوق  جهــة  من 

جهــة أخرى وفقــاً إلحصائيات 
التعليم  وزارة  شــرعت  دقيقة، 

العالــي والبحث العلمي بإعادة 
الدراســات  برامج  فــي  النظر 

وللعــام  مســتقبالً  العليــا 
ومساحة   2021/2022 الدراسي 

التي  املتوافــرة  االختصاصــات 
يشــغلها موظفو مٔوسســات 
الدولــة وغيــر املوظفــني على 
الدبلــوم  شــهادات  مســتوى 

واملاجستير والدكتوراه«.
»في ســياق  أنه  البيان،  وأضاف 
اإلحصــاءات املرصودة على مدى 
الســنوات اخلمس املاضية فقد 
أشــرت حالة من عــدم التوازن 
بني مخرجات الدراســات العليا 
واحتياجات سوق العمل بسبب 
متراكمــة  بنيويــة  اختــالالت 

وتداخــل املعاييــر فــي هــذه 
املعادلة«.

وتابــع: »وهنــا تعلــن الــوزارة 
لدراسة  تشكيل جلنة مختصة 
وتصنيف التخصصات على وفق 
يناســبها  وما  املقبولة  األعداد 
القطاعني  في  العمل  فرص  من 
توصيات  ورفــع  واخلاص  العــام 
تطوير  بشأن  ومقترحات  عاجلة 
اندثار  ومنع  واملهــارات  القدرات 
حملة  ميثلهــا  التي  الطاقــات 

الشهادات العليا«.

األمم المتحدة: 7 % من القاصرين بالعراق يشاركون في عمالة األطفال

التعليم تعيد النظر ببرامج الدراسات العليا ومراجعة احتياجات سوق العمل
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الصباح الجديد ــ وكاالت 
أكدت وزيرة القوات املسلحة الفرنسية فلورنس 
بارلــي امــس األحــد، أن ضابطا كبيــرا خضع 

للتحقيق لالشتباه في خرقه لألمن.
وقالت بارلي في حديث إلذاعــة »أوروبا 1« امس 
األحــد تعليقا علــى تقرير لإلذاعــة حول وجود 
اشــتباه بأن ضابطــا يعمل مع حلف شــمال 
األطلســي في إيطاليا أرســل وثائق حساسة 
إلى اخملابرات الروســية: »يخضــع ضابط كبير 
للتحقيق بشــأن نقل )معلومات حساســة( أو 

خرق أمني«.
الوزيرة اخلوض في التفاصيل، مكتفية  ورفضت 
بالقول إن الســلطات »اتخذت كل تدابير األمان 
الضروريــة«، وأنــه ال بد من إفســاح اجملال أمام 
النظام القضائي ليــؤدي عمله مع احترام مبدأ 

سرية التحقيق«.
وأضافــت أن القضــاء وحده قادر علــى تأكيد 
الدوافــع وراء تصرفات الضابــط وحتديد عناصر 

اجلرمية احملتملة.
وذكــرت اإلذاعة أن هذا الضابــط مت اعتقاله من 
قبل املديرية العامة لألمن الداخلي في فرنســا 
عندما كان يعتزم العودة إلى إيطاليا بعد قضاء 

إجازته في فرنسا.

الصباح الجديد ــ وكاالت 
انتهت املناقشات حول الدستور السوري في جنيف 
بال أّي تقّدم ملموس، لكّن موفد األمم املّتحدة اخلاّص 
إلى ســوريا، غير بيدرسن، أّكد أّن املشاركني وجدوا 
»نقاًطا مشتركة« ويتطّلعون إلى االجتماع مجّددًا.
وأقّر بيدرســن بأّنه بعد ما يقرب من عشر سنوات 
من النزاع، »من الواضح أّنــه ال تزال هناك خالفات 
قوّية جًدا«. لكّنه قال إّنه »سعيد للغاية لالستماع 
إلى رئيَســي« جلسات املناقشــات، ممّثل حكومة 
الرئيس بّشار األســد وممّثل املعارضة »يقوالن بكّل 

وضوح إّنهما وجدا نقاًطا مشتركة عّدة«.
وقد وافقــه الرأي رئيس وفد املعارضة هادي البحرة 
الــذي قال إّنه في وقٍت »كانــت هناك نقاط خالف 
معّينة  أعتقد أّن القواســم املشتركة كانت أكبر 

من االختالفات«.
من جهته، قال مصدر في وفد احلكومة الســورية 
لوكالة األنباء السورية الرسمية )سانا( إّن »الوفد 
الوطني أّكد خالل مداخالته، حرصه على مواصلة 

العمل بانفتاح في اجلوالت املقبلة«.
وقال بيدرســن إّنه تلّقى رسالة واضحة من جميع 
األطــراف بأّنهم حريصون علــى االجتماع مجّددًا، 

وهو ما اعتبره أمرًا »مشّجًعا«.
وكانــت احملادثات حول الدســتور الســوري قد متّ 
تعليقهــا االثنــني بعــد أن ثبتت إصابــة أربعة 
مشــاركني فيها بفيــروس كورونا املســتجّد إثر 

خضوعهم للفحص لدى وصولهم إلى جنيف.
وأعلنــت األمم املّتحــدة اســتئناف هــذه احملادثات 
اخلميس املاضي عبر جلنة مصّغرة تضّم 45 شخصاً 
متّ اختيارهم بالتساوي من جانب دمشق واملعارضة 

وبيدرسن بهدف إشراك ممّثلني للمجتمع املدني.
وقال بيدرســن إّن ما جرى يظهر أنــه من املمكن 
املضي قدما في احملادثات بطريقة مسؤولة. وصّرح 
»من املمكــن التعامل مع احلاالت املعقدة طاملا أنه 
يتم اتباع البروتوكــول الطبي الصارم والنصائح«، 
مضيفا »ولهذا نأمل أيًضا في أن يكون ممكنا إجراء 

اجلولة املقبلة هنا في جنيف«.
ومراجعة الدستور واردة بشكل بارز في القرار 2254 
الذي تبّناه مجلس األمن في ديســمبر 2015 والذي 
ينّص أيضاً علــى تنظيم انتخابات بإشــراف األمم 

املتحدة.
بإصالح  املكّلفة  الســورّية  الدســتورّية  واللجنة 
دســتور عام 2012 بهدف تنظيم انتخابات مقبلة، 
ُشــّكلت في 30 أكتوبر في األمم املّتحدة في جنيف 
بحضور 150 شخصاً. والحًقا، ُكّلفت جلنة مصّغرة 

اخلوض في تفاصيل الدستور.

تحقيق مع ضابط عسكري 
كبير وسط تقارير عن 
تجسسه لصالح روسيا

انتهاء المناقشات حول 
الدستور السوري في 

جنيف بال نتائج ملموسة
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متابعة ــ الصباح الجديد :

قــال تقريــر نشــرته مجلــة »تامي« 
األميركية، إن وقوع احلرب جراء التوتر 
في شرق املتوسط بني اليونان وتركيا، 
سيشــكل كارثة ال ميكن تخفيفها، 
مشــيرا إلــى أن »اخلطر مــن احلرب 
معقول«، حتــى وإن كان غير مرجحا 

في الوقت القريب.
وأشــار التقريــر إلــى أن احلــرب بني 
عضويــن في حلف الناتــو واردة، في 
ظل زيادة التصعيد بني الطرفني، بعد 
الغاز في  للتنقيب عــن  تركيا  توجه 
مياه تعتبرها اليونان جزءا من مياهها 

االقليمية.
األبيض  البحر  وباتت منطقة شــرق 
املتوســط مزدحمة، وهــي املنطقة 
التــي تشــهد تدفقا لالجئــني غير 
الشــرعيني من ليبيا إلى أوروبا، عالوة 
نحو  واملرتزقة  األســلحة  تدفق  على 
ليبيا التي تشهد حربا أهلية، إضافة 
إلى املركز البحري الروسي اجلديد في 

ميناء طرطوس السوري.
وأدى برنامــج التنقيــب التركي في 
املنطقة الغنيــة بالغاز، التي تعتبره 
اليونان غير قانوني، إلى توتر شــديد 
بني البلدين، في الوقت الذي قال فيه 
وزير اخلارجية األملاني، الذي زار البلدين 

األسبوع املاضي، إن »أي شرارة صغيرة 
قد تؤدي إلى كارثة«.

اجتهت تركيــا لإلعالن عــن مناورات 
بالذكيرة احلية ســتقام  عســكرية 
قبالة الســاحل الشــمالي لقبرص، 
فيما تخطط اليونــان ملناورات مماثلة 
بالتعاون مع فرنسا وإيطاليا وقبرص.

وترى اليونان أن لها احلق في التنقيب 
في اجلرف القاري لــكل جزيرة تابعة 
لها، فيمــا حذرت تركيا مــن القيام 
في  االستكشافية  األعمال  مبزيد من 

املنطقة.
لكن تركيا تقول إن هذا تفســير غير 
الدولي وهــو اعتداء  عادل للقانــون 
علــى منطقتهــا االقتصادية، فيما 
سعت الدولتان إلى تعزيز مطالبهما 
اإلقليميــة من خالل إنشــاء مناطق 
ليبيا  اقتصادية بحريــة حصرية مع 
بالنســبة  ومصر  لتركيا  بالنســبة 

لليونان.
نزاعات تاريخية

ويعزز هذه اخملاوف من نشــوب حرب، 
الدولتني،  بــني  التاريخية  النزاعــات 
والتي تركــزت في العقد املاضي على 
وضع قبرص، عــالوة الوضع املتضارب 

في املناطق اإلقليمي.
وأدى الغزو التركي للجزيرة القبرصية 
عام  املتوســط  البحر  فــي  الواقعة 
1974، والذي جنم عن انقالب عسكري 

إلــى احتالل  اليونــان،  مدعوم مــن 
الشــمالي  للثلث  التركية  القــوات 
اليونانيني  للجزيرة ونــزوح القبارصة 

من املنطقة. 
وفــي عــام 1983، أعلــن سياســي 
انفصــال جمهورية  تركــي  قبرصي 
شمال قبرص التركية، فيما انضمت 
 ،2004 األوروبي عام  االحتاد  إلى  قبرص 

رغم وضعها املنقسم.
وتصاعدت التوترات بني اليونان وتركيا 
منذ ذلك احلني، فيما كان البلدان على 
حافة احلرب عــام 1996، في جزيرتني 
غير مأهولتني فــي بجر إيجه بالقرب 

من الساحل الغربي لتركيا.
املهاجرين من  كذلك، ســاهم تدفق 
الشرق األوسط إلى أوروبا في خالفات 

يونانيــة تركيــة، حيــث أن األخيرة 
تســتضيف ما يقرب مــن 4 ماليني 

مهاجر والجئ.
وهــدد إردوغان بـــ »فتــح البوابات« 
للسماح لعشــرات اآلالف من طالي 
اللجوء بالعبور إلــى اليونان، وهو ما 
رفضتــه األخيرة بشــدة، فيما اتهم 
باســتخدام  تركيا  األوروبــي،  االحتاد 

املهاجرين كـ »أداة للمساومة«.
بسبب  البلدين،  بني  التوتر  واســتمر 
قرار تركيا بتحويل كنيسة آيا صوفيا 
إلى مســجد في الشهر املاضي، وهو 
املبنى الديني املتنازع عليه منذ قرون.

وكان وزيــر اخلارجية اليوناني نيكوس 
رجب  التركي  الرئيس  اتهم  ديندياس، 
اســتراتيجية  بتطوير  إردوغان  طيب 
»عثمانيــة جديدة« في شــرق البحر 
املتوسط كجزء من »محاولة لتنفيذ 
أهداف توسعية ضد اجليران واحللفاء«. 

املوقف الدولي
البيض األبيض، ترك  أن  التقرير  يؤكد 
أملانيــا تقوم بدور الوســاطة في حل 
التوتر املتزايد في شــرق املتوســط، 
»يو  األميركية،  السفينة  رغم وصول 
إس إس هيرشــل وودي وليامــز« إلى 

املنطقة.
وكان الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
باحلوار،  االلتــزام  البلديــن على  حث 
معربا عن قلقه بشــأن هــذا التوتر 

املتزايد.
وقال اميل احلكيم من املعهد الدولي 
للدراسات االستراتيجية، إن »احلقيقة 
الواليات  أنــه عندمــا تنحــرف  هي 
املتحــدة بعيدا عن بعــض القضايا 
إدارتها، فإن  الدخول فــي  وتقرر عدم 

األمور في الواقع تزداد سوءا«.

في املقابل، لم تصدر روسيا حتى اآلن 
املتزايد  التصعيد  بيانا علنيا بشــأن 
بني اليونان وتركيا، لكنها مترســخة 
بعمــق فــي كل مــن شــرق البحر 
املتوســط والبحر األســود، في ظل 
حتذيرات قائــد البحرية األميركية في 
أوروبا العام املاضي، من أن موســكو 
األبيض  البحــر  حتويل شــرق  بصدد 
املتوسط إلى واحدة من أكثر املناطق 
عســكرة فــي العالــم، ويرجع ذلك 
جزئيا إلــى بناء مركز بحري في ميناء 

طرطوس السوري.
في غضون ذلك، وقعت مصر في وقت 
سابق في أغســطس اجلاري، اتفاقية 
اليونان بشــأن تطويــر منطقة  مع 
اقتصاديــة بحرية مشــتركة تدعي 
تركيا أنهــا »الغية وباطلــة«، بينما 
يهــدد الرئيس املصري عبــد الفتاح 
في  عســكريا  بالتدخل  السيســي 
ليبيا ضد تركيا املتواجدة على األرض 
لدعم جيــش الوفاق ضد قوات حفتر 

املدعومة من روسيا واإلمارات أيضا.
أرسلت فرنسا  قبل نحو أســبوعني، 
مقاتلتني حربيتني مــن طراز »رافال« 
و«فرقاطــة« لدعــم اليونــان، حيث 
باريس موقفا متشــددا ضد  اتخذت 
اتزانا  أكثــر  مواقف  بعكــس  تركيا، 
اتخذتــه دول أوروبية أخرى مثل أملانيا 

وإسبانيا وإيطاليا.

تقرير

التوتر والمناورات في شرق المتوسط يجعالن اندالع الحرب واردا

الصباح الجديد ــ وكاالت 
كشــفت شــبكة »بلومبيــرغ« 
اجليــش  نفقــات  أن  األميركيــة 
ملحوظ،  بشــكل  زادت  التركــي 
خالل الســنوات األخيرة، من جراء 
اخلارج،  فــي  التوســع  عمليــات 
وســط مخاوف مــن تأثيرها على 
اقتصاد البــالد الذي مير بحالة من 

االضطراب.
وأورد املصــدر أن ميزانيــة اجليش 
التركي وصلت إلــى 2.5 في املئة 
مــن الناجت احمللي للبالد في ســنة 
2018، بينمــا كان هذا الرقم عند 
حدود 1.5 في املئة في سنة 2015.

وأضافت »بلومبيرغ«، أنه منذ أيام 
الدولة العثمانيــة، لم يحصل أن 

تركيا حضور عسكري  كان جليش 
في اخلارج، على غرار الوقت احلالي.

وأشــارت إلى حضور قوات تركية 
في كل من قطر والشمال السوري 
والعــراق، فضال عــن ليبيا حيُث 
تعمل أنقرة على دعم امليليشيات 

من خالل العتاد وإرسال املرتزقة.
لكــن هــذا االرتفاع فــي تكلفة 
اجليش يأتي في الوقت الذي ضعف 
فيــه االقتصاد التركي، بحســب 

بلومبرغ.
التركية، بشــكل  اليرة  وتراجعت 
األخيرين،  العامــني  خــالل  كبير، 
تراجــع  مــن  مخــاوف  وســط 
االقتصادية  السياسة  استقاللية 
والنقدية في البالد، الســيما بعد 

تعيني صهر رجب طيــب أردوغان، 
بيرات ألبيرق، على رأس وزارة املالية.
تفاصيل  »بلومبيــرغ«  وعرضــت 

التدخالت العســكرية في اخلارج، 
أنها جتــري فــي إطار  موضحــة 
أردوغان، رغم حتذيرات  »طموحات« 

دولية داعيــة إلى التهدئة وضبط 
النفس.

وفي امللف الليبي، مثال، كشــفت 
تراهن على  تركيــا  أن  بلومبيــرغ 
تدخلها العســكري في ليبيا من 
نيل عقود مبليــارات الدوالرات، عن 
طريق دعم حكومة فايز الســراج 

في طرابلس.
لكــن رهــان تركيا علــى حتقيق 
مصالــح اقتصاديــة مــن خالل 
يخلو  ال  العســكرية  التدخــالت 
مــن اخملاطر، الســيما في شــرق 
التصعيد  يتواصل  املتوسط حيث 

العسكري.
األوروبــي بفرض  االحتــاد  ويلــوح 
عقوبات على تركيــا في ظل نزاع 

أنقرة مــع قبرص واليونــان، نظرا 
إلى كونهمــا عضوين في التكتل 

اإلقليمي.
فضال عن ذلك، ينبه منتقدون إلى 
أن تركيــا أحرزت بعــض األهداف 
االقتصادية حني كان رئيس الوزراء 
الســابق، أحمد داوود أوغلو، يدافُع 
عن سياسة »صفر مشكالت« مع 

دول اجلوار.
لكن هذه السياسة لم تعد قائمة 
ألن تركيــا حتولــت إلى سياســة 
فــي جوارها،  أصدقــاء«  »صفــر 
بحســب كثيريــن، أمــا صاحب 
النظريــة، أي أحمــد داوود أوغلو، 
أن  واختار  »السلطان«  فتمرد على 

يؤسس حزب املستقبل املعارض.

السياسة التركية تتحول من » صفر مشكالت » الى » صفر اصدقاء » 

ـ الصباح الجديد: متابعةـ 

ومعهــم  اللبنانيــون  يترقــب 
االستشارات  بدء  الدولي  اجملتمع 
رئيس  لتكليف  امللزمة  النيابية 
حكومة جديد بعد أقل من شهر 
على اســتقالة حكومة حسان 
ضرب  الذي  االنفجار  عقب  دياب 
مرفأ بيروت، الذي جاء بعد انهيار 
كبير في العملة احمللية ترافقت 
مع أزمة اقتصادية غير مسبوقة 

في تاريخ البلد.
وأعلنــت الرئاســة اللبنانية أن 
االستشــارات النيابية لتكليف 
اليوم  تبدأ  رئيس حكومة جديد 
اإلثنني، من دون أن تنشــر جدول 
الزعيم  املواعيد، في خطوة قال 
الدرزي وليــد جنبالط إن الدعوة 
إليها جاءت »حياء« قبل ساعات 
من وصــول الرئيس الفرنســي 

إميانويل ماكرون.
مت حتديــد موعد االستشــارات 
النيابيــة اليوم االثنــني ، وتعد 
اجلمهورية جدول  رئاســة  دوائر 

املواعيد ليعلن فور جهوزه.
ولــم تظهر حتــى اآلن أي بوادر 
توافق على اســم رئيس الوزراء 
التباين في وجهات  املقبل جراء 
النظــر بني القوى السياســية 
الرئيســية التي تبــدو وكأنها 
قد صّمــت أذنيها عن ســماع 
الذين  احملبطني  اللبنانيني  صوت 
الطبقة  محاسبة  على  يصّرون 
ويرفضون  كاملة  السياســية 
عــودة أي مــن رموزهــا الــى 

السلطة. 
ويوضح مصدر دبلوماســي في 
بيروت لفرانس بــرس أن »هناك 
مســاع حالياً لتســمية رئيس 
الرئيس  زيــارة  قبــل  مكلــف 
الفرنســي، لكن هذا ال يعني أّن 
سيحصل  احلكومة  تشــكيل 

بسهولة«.
الى  لبنــان  توّجــه  يعنــي  وال 
للحكومة  جديد  رئيس  تكليف 
خلفاً حلسان دياب الذي استقال 
على وقع غضب الشــارع عقب 
االنفجــار، أن والدة احلكومة بات 
قاب قوسني. وغالبا ما تستغرق 
هذه املهمة أسابيع عدة أو حتى 

االنقسامات  بســبب  أشــهر، 
السياسية والشروط  والشروط 

املضادة.
وعن األســماء املطروحة لتولي 
هــذا املقعد برز مؤخرا االســم 
األكثر تداوال لتولي أي حكومة، 
بســبب كونه رئيس أكبر تكتل 
ســني في البرملــان، أي الرئيس 
ولكنه  احلريري،  ســعد  األسبق 
حســم أمــره ســريعا، وجدد 
لرئاسة  الترشــح  عدم  تأكيده 
احلكومة، ورفض طرح اسمه في 

املداوالت والنقاشات.
وتوجهــت األنظار إلــى احلراك 
الصعيد  هــذا  على  الداخلــي 
والــذي شــمل اجتماعــا ضم 
رؤساء احلكومة السابقني،  فؤاد 
الســنيورة ومتام ســالم وسعد 
نتج  احلريــري وجنيب ميقاتــي، 
يفيد  الســنيورة  تاله  بيان  عنه 
بأن اإلعالن عن االسم التوافقي 
املقبل  احلكومة  رئيس  ملرشــح 

سيكون صباح اليوم اإلثنني.
اربعة مرشحني

قال مصدر  الســياق،  هذا  وفي 
مقرب واسع اإلطالع ومقرب من 
الرؤســاء األربعة في إن اجتماع 
فعال  توصل  احلكومات  رؤســاء 
إلى أربعة أسماء سيتم ترشيح 

واحد منهم.
مت  التي  األســماء  أن  وكشــف 
االجتماع  ضمــن  مناقشــتها 
االجتماعية  الشــؤون  وزير  هي 
السابق رشــيد درباس، والنائب 
والوزير الســابق ســمير اجلسر 
والوزير السابق خالد قباني ووزير 
احلريري  الداخلية فــي حكومة 

األخيرة ريا احلسن«.
وردا على ســؤال عــن تغير في 
اســتراتيجية رؤساء احلكومات 
الســابقني والذين رفضوا تبني 
اسم مرشــح لرئاسة احلكومة 
التــي توالها حســان دياب، قال 
املصــدر: »األهــم اآلن تخفيف 

االحتقــان وتشــكيل حكومة 
بأسرع وقت ممكن«.

 الســؤال الذي يطرح نفســه 
وســط هذا املشــهد، من هي 
ســتحظى  التي  الشــخصية 
والتي  الفرقاء  مختلف  مبوافقة 
ســتلبي طموحات الشعب في 
الداخــل وتتماشــى مع حاجة 
لبنان املاسة للعودة إلى عالقاته 
العربية  الــدول  مــع  اخلارجيه 

الشقيقة والدول الغربية.\

العني على زيارة ماكرون
وحتى بدء االستشــارات، يبقى 
التركيز على زيــارة ماكرون إلى 
بيروت اليــوم اإلثنني لـ«تقييم« 
خيار بدا منــذ البداية محفوفاً 
باخملاطر، إذ إنه يراهن على تغيير 
سياســي جذري في لبنان بعد 
املــرّوع، في ظل  املرفأ  انفجــار 
النظام  تصلــب  علــى  إجماع 

اللبناني وعمق األزمة.

وتستمر الزيارة يومني وتتخللها 
لقاءات سياســية، وهي الثانية 
ملاكــرون بعــد زيــارة أولى في 
السادس من أغسطس تصّدرت 
اهتمام وسائل االعالم، ال سيما 
بعد أن ســار الرئيس الفرنسي 
فــي شــارع منكــوب، محاطاً 
بلبنانيــني رّحبــوا بــه، وطالب 
على مســامعهم املســؤولني 
اللبنانيني بإقرار »ميثاق سياسي 
جديد« وإجراء إصالحات عاجلة.

زيارته  ماكــرون خــالل  ووعــد 
األخيرة بالعودة مطلع سبتمبر 
لـ«تقييــم« التقــّدم الــذي متّ 
هذا  اختياره  يكــن  ولم  إحرازه. 
املوعــد من بــاب الصدفــة، إذ 
يتزامن مع إحياء الذكرى املئوية 
الكبير  لبنان  األولى إلعالن دولة 

خالل فترة االنتداب الفرنسي.
ويقــول مديــر معهــد عصام 
العامــة  فــارس للسياســات 
والشــؤون الدولية فــي بيروت 

فرانس  لوكالة  باحــوط  جوزف 
برس »ســيعود ليرى أنه لم يتم 
إحراز أي تقدم«، واصفاً املسعى 
الفرنسي بـ«اجملازفة السياسية 
ألنه تعّهد مبتابعة املسألة، وهذا 

تعّهد باسم فرنسا«.
ولــم يصــدر عــن الســلطة 
السياسية أو عن اعضاء اجمللس 
النيابي ما يوحي أن السياسيني 
إلصالحات  ورشــة  ســيبدأون 
سياســية قال ماكــرون إن »ال 
مســاعدات ماليــة دولية« من 

دونها.
الفرنســية  الرئاســة  وحّددت 
اجلمعــة املاضية هــدف الزيارة 
حتــى  الضغــط  بـ«ممارســة 
لتشــكيل  الشــروط  تتوّفــر 
قادرة  محــددة  مبهمة  حكومة 
على االضطالع بإعــادة اإلعمار 
واالصالح«، مــع ضمان أن يلتزم 
اجملتمع الدولي بدعم لبنان الذي 
يشهد أسوأ أزماته االقتصادية.

اربعة مرشحين محتملين لرئاسة 
الحكومة والعين على زيارة ماكرون

أعلنت الرئاسة اللبنانية 
أن االستشارات النيابية 
لتكليف رئيس حكومة 
جديد تبدأ اليوم اإلثنين، 
من دون أن تنشر جدول 

المواعيد، في خطوة 
قال الزعيم الدرزي 

وليد جنبالط إن الدعوة 
إليها جاءت »حياء« 

قبل ساعات من وصول 
الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون

تشكيلها لن يكون سهال ويرجح ان يستغرق اسابيع



أعلنْت شركة »ســيمنس« األملانية للطاقة 
استمرارها بتنفيذ املرحلة االولى من خارطة 

الطريق العراقية لتطوير قطاع الكهرباء.
وقــال املديــر التنفيذي للشــركة مصعب 
اخلطيــب، إن »خارطة الطريــق التي وقعت 
مع احلكومــة العراقية العام املاضي، مكنت 
791 ميغــاواط من  الشــركة من إضافــة 
الكهرباء للشــبكة الوطنية، وهو ما يكفي 
لتوفيــر الطاقة الكهربائية لنحو 2.9 مليون 

مواطن عراقي«.
واضاف انــه »جتري حاليا إعادة تأهيل وحتديث 
محطــات توليد الطاقــة القائمة حالًيا في 
العراق، باإلضافة لدعم وتقوية شبكات نقل 
الكهرباء، إلى جانب التوســع بصورة كبيرة 
فــي زيادة قــدرات توليد الطاقــة في البالد 
بإضافة قدرات جديدة، وهذا سيســهم في 
خلق عشــرات اآلالف من الوظائف للشعب 

العراقي على مدار تنفيذ مراحل اخلطة«.
وأوضح اخلطيب، ان “الشركة تتولى إنشاء 13 
 33/132 محطة حتويلية لنقل الطاقة جهد 
كيلو فولت بهدف تقوية ودعم شــبكة نقل 
وتوزيع الكهرباء العراقية، مع التركيز بصورة 
خاصــة على محافظة البصــرة واحملافظات 
األخرى الواقعة في وســط وجنوب العراق”، 
“إقامة وتركيب أكثر من 35 محطة  متوقعاً 
حتويلية خالل املرحلتــني األوليني من خارطة 
الطريق، هــذا إلى جانب مشــروعات أخرى 
لزيادة مســتوى استقرار الشبكة  مقترحة 

وحتسني أداء شبكة نقل الكهرباء”.

نقلــت وكالــة األنباء الســعودية أمس 
عن وزير الطاقــة األمير عبــد العزيز بن 
سلمان قوله إن شركة النفط السعودية 
أرامكــو اكتشــفت حقلني  العمالقــة 
جديدين للنفط والغــاز، أولهما في أبرق 
التلول مبنطقة احلدود الشــمالية والثاني 

مبنطقة اجلوف.
أوضح الوزيــر أن اخلام يتدفــق من حقل 
النفط اجلديد في أبرق التلول، في اجلنوب 
 3189 الشــرقي من مدينة عرعر، مبعدل 
برميال يوميا، مصحوبــا بنحو 3.5 مليون 

قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الغــاز يتدفق من حقل هضبة 
احلجرة مبنطقة اجلــوف مبعدل 16 مليون 
قدم مكعبة يومــا، مصحوبا بنحو 1944 

برميال من املكثفات.
وتابع قائال إن أرامكو ســتواصل جهودها 
لتقديــر الكمية اإلجمالية للنفط والغاز 
في احلقلني وحفر املزيد من اآلبار لتحديد 

مساحة احلقلني وحجمهما.

قالت شــركة نوفاتك، أكبر منتج خاص 
للغاز في روسيا، إنها صدرت أول شحنة 
غاز طبيعي مسال لها على اإلطالق إلى 

اإلمارات.
وأضافــت نوفاتك في بيان أن الشــحنة 
ُســلمت إلى اإلمارات على أساس فوري 

من أكبر مشروع غاز مسال تابع لها.
وقــال ليف فيودوســيف النائــب األول 
لرئيس مجلــس إدارة نوفاتك في البيان 
»قاعدة املوارد عالية القيمة في منطقة 
القطب الشــمالي الروســي... وحلولنا 
اللوجيســتية مثبتــة اجلــدوى تضمن 
إمدادات تنافســية من حيــث التكلفة 
ألية سوق عاملية للغاز الطبيعي املسال 

تقريبا«.

سيمنس

أرامكو 

نوفاتك

اقتصاد4

متابعة الصباح الجديد:

أفــادت بيانات شــحن ومصادر في 
العراق من  بــأن صــادرات  القطاع 
النفــط متراجعة منــذ بداية آب، 
مما يشــير إلى أن ثانــي أكبر منتج 
أوبك يواصــل االلتزام بتعهده  في 
اتفاق  مبوجــب  املعــروض  تقليص 

تقوده املنظمة.
وعلى وفق وكالة »رويترز«، تراجعت 
صــادرات جنوب العــراق إلى 2.63 
مليــون برميل يوميــاً حتى 25 آب، 
بحسب متوســط أرقام من »بترو- 
لوجستكس«، التي ترصد شحنات 
»رفينيتيــف  وبيانــات  الناقــالت، 
أيكون«. ويقل ذلــك بنحو 40 ألف 
الرسمي  برميل يومياً عن رقم متوز 
لصــادرات اجلنــوب والبالــغ 2.67 

مليون برميل يومياً.    
لترتفع خالل  النفط  أسعار  وعادت 
لتعوض خســائر  أمس  تعامــالت 
محــدودة تكبدتهــا في اجللســة 
الســابقة، إذ تعرضــت األراضــي 
األميركيــة لعاصفــة كبيرة، في 
وقت مبكر مــن اخلميس، متجاوزة 
النفط األميركية في  قلب صناعة 
لويزيانا وتكساس، من دون أن تسبب 
خســائر واســعة النطاق ملصافي 
التكرير. فيما استفادت السوق من 
اخلفض الكبير الــذي أجراه العراق 

في اإلنتاج خالل الشهر احلالي.
ارتفعت العقود  من ناحية أخــرى، 
اآلجلــة خلــام »برنــت« تســليم 
تشــرين األول، والتــي يحل أجلها 
اليــوم اجلمعــة، بنحو 5 ســنتات 
إلى مســتوى 45.14 دوالر للبرميل، 
وتتجــه صــوب حتقيق مكســب 
املئة.  في   1.8 بنســبة  أســبوعي 
كما صعدت عقود تشــرين الثاني 

األكثر نشــاطاً بنحو 7 سنتات إلى 
مستوى 45.67 دوالر.

اآلجلة خلــام غرب  العقــود  وزادت 
تكساس الوسيط األميركي مبقدار 
سنت واحد إلى مستوى 43.05 دوالر 
للبرميــل. ويتجه اخلام القياســي 
لالرتفــاع بنســبة 1.7 فــي املئة 
هذا األســبوع، محققاً مكاســب 

لألسبوع الرابع على التوالي.
بدأت منظمة  الوقت نفســه،  في 
البلدان املصدرة للبترول وحلفاؤها، 

»أوبك+«،  يعــرف مبجموعــة  فيما 
مــن أول آب تقليــص خفض غير 
مسبوق للمعروض بالتزامن مع بدء 
أزمة  تداعيات  مــن  الطلب  تعافي 
فيروس كورونــا. لكن العراق ما زال 
يقلص اإلنتاج بعد التزام غير كامل 

باالتفاق في األشهر السابقة.
وقال دانييل جربــر املدير التنفيذي 
لدى »بترو-لوجستكس« إن »العراق 
بصدد حتقيق أقوى مســتوى التزام 
شهري له هذا العام«. وقدر صادرات 

اجلنوب عند 2.6 مليون برميل يومياً 
منذ مطلع آب ، مــا يقل 100 ألف 
برميل يومياً عن تقييمه لشحنات 
يوليــو املاضــي. وتابــع »ولكن، ما 
املزيــد من  زال عليهــم تطبيــق 
للتعويض  الكبيــرة  التخفيضات 
عن تخمة معروضهم في األشــهر 

السابقة«.
وكان العراق قد أعلن في الســابع 
من آب، أنه ســيخفض اإلنتاج 400 
ألف برميل يوميــاً إضافية في كل 

من آب وأيلــول املقبل، تعويضاً عن 
زيــادة إنتاجه في األشــهر الثالثة 
الســابقة. وكانت بغداد في بعض 
األحيــان عضو أوبك األقــل التزاماً 

باتفاقات »أوبك+« السابقة.
واجلنوب هو منفذ التصدير الرئيس 
للخام العراقــي. وتراجعت صادرات 
نفط شــمال العــراق قليــالً في 
أغسطس إلى نحو 400 ألف برميل 
الناقالت  بيانــات  بحســب  يومياً، 

ومصدر بالقطاع.

العراق  صادرات  انخفضت  وإجماالً، 
بنحــو 80 ألف برميــل يومياً حتى 
25 أغســطس، بناء على متوسط 
جلميع التقديرات املتاحة حتى اآلن.

وفــي يوليو املاضي، كانت نســبة 
التزام العــراق باخلفض نحو 73 في 
املئة. وباســتخدام حصــة العراق 
األعلى لشــهر آب ضمــن ترتيبات 
تقليص حجم  في ضــوء  »أوبك+« 
االتفاق، تكون نســبة التزام بغداد 

قد ارتفعت إلى 106 في املئة.

العراق يرفع التزامه بخفض اإلنتاج لـ 106 % .. 
والنفط يعاود الصعود 

»برنت« يستقر عند مستوى 45 دوالرا 

عادت أسعار النفط 
لترتفع خالل تعامالت 
أمس لتعوض خسائر 
محدودة تكبدتها 
في الجلسة السابقة، 
إذ تعرضت األراضي 
األميركية لعاصفة 
كبيرة، في وقت مبكر 
من الخميس، متجاوزة 
قلب صناعة النفط 
األميركية في لويزيانا 
وتكساس، من دون أن 
تسبب خسائر واسعة 
النطاق لمصافي التكرير

الصباح الجديد ـ وكاالت:

تــدرس وزارة اخلزانــة البريطانيــة 
خيارات عدة لرفــع الضرائب بغية 
الدوالرات  مليارات  عشــرات  توفير 
ســنوياً لسّد جزء من فجوة العجز 
الناجم عــن برامج اإلغاثة  الهائل 
احلكوميــة غير املســبوقة لدعم 
االقتصــاد فــي أزمة وبــاء فيروس 
ونشــرت  )كوفيــد19-(.  كورونــا 
تلغــراف«  »صنــداي  صحيفتــا 
و«صنداي تاميز« تسريبات عن حجم 
ونطــاق الضرائــب املتوقعــة في 
يوحي  ما  األولــى،  صدر صفحاتها 
بــأن احلكومة رمبا حتّضــر اجلمهور 
في  ضرائبية  لصدمــة  البريطاني 
إعــالن امليزانيــة التكميليــة في 

نوفمبر )تشرين الثاني( املقبل.
وليســت تلك املــرة األولــى التي 
ومقترحات  خطط  فيها  تتســّرب 
من  اخلزانة  لتتمكن  الضرائب  لرفع 
تعزيــز مواردها في ظــل االقتراض 
العــام الهائــل الــذي مّولــت به 
برامج دعــم الشــركات واألعمال 
والبريطانيــني املتضررين من األزمة 
العام  الدين  الصحية. وجتاوز حجم 
اآلن حاجــز التريليونــني ونصــف 
الترليــون دوالر )2 ترليــون جنيــه 
إسترليني( للمرة األولى في الوقت 
الذي انهــارت عائــدات اخلزانة مع 
هبــوط حتصيل الضرائــب نتيجة 
تعّطــل قطاعــات اقتصادية عدة، 
وقــرارات احلكومة بفترات ســماح 

ضريبية لتشــجيع االقتصاد الذي 
دخل فــي أعمــق ركود تشــهده 

بريطانيا منذ ثالثة قرون تقريباً.
ويواجه وزير اخلزانة ريشــي سوناك 
اضطراره  مع  غير مســبوق  وضعاً 
عبر  احلكومي  اإلنفــاق  زيــادة  إلى 
االستدانة في وقت تنهار العائدات 
على سبيل  العامة.  اخلزينة  وموارد 
املثــال، تكلــف برنامــج حمايــة 
الوظائف الذي تدفع مبوجبه اخلزانة 
القدر األكبر مــن مرّتبات العاملني 
الذيــن تعطلــت أعمالهم نتيجة 
وباء كورونا بنهاية شهر يوليو )متوز( 
املاضي أكثر مــن 31.7 مليار جنيه 
إســترليني )42 مليــار دوالر( ويزيد 
14 مليار جنيه  بأكثر من  شــهرياً 
إســترليني )18 مليــار دوالر(. حتى 
واملقاهي  املطاعــم  دعــم  برنامج 
في  حكومية  خصــم  بكوبونــات 
كلف  فقد  األخيريــن،  الشــهرين 
اخلزينة العــام أكثر من 600 مليون 
جنيه إسترليني )800 مليون دوالر(.

تستهدف مقترحات زيادة الضرائب 
توفيــر مــا بــني 20 مليــار جنيه 
إســترليني )26.7 مليار دوالر( ونحو 
30 مليار جنيه إسترليني )40 مليار 
للخزينة العامة ميكن  دوالر( سنوياً 
أن تسهم في ســّد جزء من فحوة 
العجز في امليزانيــة. ولتفادي زيادة 
التي تسّبب  الدخل،  الضرائب على 
أضــراراً انتخابية حلــزب احملافظني 
اخلزانة  وزارة  ترّكز خطــط  احلاكم، 
األرباح  الضرائب علــى  رفــع  على 

وضريبة الشركات.

وهنــاك اقتراحــات أيضــاً بفرض 
التجارة  ضريبــة مبيعــات علــى 
اإللكترونية وكذلك إلغاء اإلعفاءات 
الضريبية على أقســاط معاشات 
التقاعد التي يستفيد منها نحو 4 
ماليني بريطاني من أصحاب الدخول 
اخلزانة  ســتلجأ  كمــا  العاليــة. 
إلــى تقليص ميزانية املســاعدات 
اخلارجيــة التي تقدمهــا احلكومة 

البريطانية إلى الدول الفقيرة حول 
العالم. وقــد مت بالفعل خصم ما 
يزيد على 2.9 مليار جنيه إسترليني 
)3.8 مليــار دوالر( مــن مخصصات 
ميزانية  في  اخلارجية  املســاعدات 
هذا العــام البالغة نحو 15.8 مليار 
)21 مليار دوالر(.  جنيه إســترليني 
وقد مت دمــج وزارة التنمية الدولية 
التــي تتوّلى املســاعدات اخلارجية 

وزارة  والفقيــرة مع  النامية  للدول 
بأن  البعض  ويحاجــج  اخلارجيــة، 
بريطانيا ليســت ملزمة بأن تكون 
املعونات واملساعدات اخلارجية التي 
تقدمها بنســبة 0.7 في املئة من 
الناجت احمللي االجمالي كما هي احلال 

اآلن.
وبحسب ما نشرته »صنداي تاميز«، 
ســيرفع وزير اخلزانة ريشي سوناك 

الضريبة على الشركات من 19 في 
املئة حاليا إلى 24 في املئة، ما يوفر 
للخزانة عائدات ضريبية بقيمة 12 
مليار   16( إســترليني  جنيه  مليار 
دوالر( العــام املقبــل ترتفع إلى 17 
مليار   22.7( إسترليني  جنيه  مليار 
جنيه دوالر( في الســنة الضريبية 
2-23-2024. وســيكون مبــرر وزير 
اخلزانة أن نســبة الضريبة اجلديدة 
على الشــركات تّتســق مع نسب 
االقتصادات  غالبيــة  في  الضريبة 
املتقدمة وتظــل أقل من املفروضة 
في دول مثل أملانيا وفرنسا وإيطاليا.

األرباح،  على  الضريبــة  تعديل  أما 
فســيعني أن تكــون في شــكل 
شــرائح تقترب من شرائح ضرائب 
الدخــل، أي تصاعدية مــع ارتفاع 
قيمة األرباح، وهــو اقتراح ميكن أن 
يوفر للخزينة ما يصل إلى أكثر من 
14 مليار جنيه إسترليني )18 مليار 

دوالر( إضافية سنوياً.
الضريبية  الزيادات  وســتعني تلك 
بني  صداماً  واألرباح  الشركات  على 
واألغنياء  األعمال  وقطاع  احلكومة 
كل  أن  ســيرون  الذيــن  عمومــاً 
تستهدفهم  الضريبية  التعديالت 
الزيادات  أساســاً. وســتكون تلك 
أشــبه مبا حدث فــي الثمانينيات 
القــرن املاضي حني رفــع وزير  من 
اخلزانة في حكومة مارغريت تاتشر، 
نايجل الوصن، الضرائب على األرباح 
بنســب تساوي شــرائح الضريبة 

على الدخل.
وتتضمن زيادة الضرائب على األرباح 

على  لألرباح  احلالــي  اإلعفاء  إلغاء 
اآلن  والســندات وسقفه  األسهم 
نحــو 15 ألــف دوالر )12300 جنيه 
إسترليني( ســنوياً ورمبا مضاعفة 
النســبة احلالية التي ال تزيد على 
20 في املئة ملن هم في الشــريحة 
العليا من ضريبة الدخل لتصل إلى 

45 في املئة.
األغنياء  يكــون  لن  املتضــّرر  لكن 
فقــط الذين يســتثمرون ثروتهم 
في األســهم، وإمنا أيضــاً أصحاب 
البيــوت وغيرها مــن األصول حني 
)باســتثناء  األصول  تلــك  يبيعون 
البيت الرئيسي والسيارة العائلية(. 
األكبر للخزينة من تعديل  فالعائد 
من  بالزيادة سيكون  األرباح  ضريبة 
القطــاع العقاري، وميــّس كل بيت 
في بريطانيــا تقريباً، إذ يبلغ حجم 
اململكة  العقارات في  أصول قطاع 
املتحدة نحو 5.09 جنيه إسترليني 
زيادة  ترليون دوالر(، وفــي حال   6.4(
ضريبة األرباح بعد مراجعة مكتب 
تبســيط الضرائــب فــي أكتوبر 
)تشرين األول( املقبل، ميكن للخزانة 
أن حتصل على ما يصل إلى 90 مليار 
جنيه إســترليني )113 مليار دوالر( 

على مدى خمس سنوات.
ومن بني املقترحات التي متّس قطاعاً 
أوســع مــن البريطانيــني يتجاوز 
األغنيــاء إلى الطبقة الوســطى، 
تعديــل الضريبــة علــى التركات 
الشــرائح  وزيادة  اإلعفاءات  بإلغاء 
يورّثها  يتراكم مــن قيمة  على ما 

األهل ألبنائهم.

تقـرير

بريطانيا تمهد لزيادة هائلة في الضرائب لتمويل العجز
وسط ترقب لضغوط غير مسبوقة لتسديد فاتورة أزمة كورونا في 2020
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بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــفت وزارة العمل والشــؤون 
إلعادة  خطــة  عن  االجتماعيــة، 

تنظيم العمالة األجنبية.
وقال الناطق بإســم الــوزارة جنم 
العراقية-  األنباء  لوكالة  العقابي 
"واع": إنه "مت تشكيل جلنة وزارية 
إعداد  تتولى  البرملــان،  من  بطلب 
العاملني  لألجانب  بيانــات  قاعدة 

في العراق".
وأضاف أن"اللجنة تتكون من ممثل 
عن الوزارات والهيئات املعنية بهذا 
امللف، لتكون هنالك صورة واضحة 

عن عددهم وأماكن تواجدهم".
وبشــأن املكاتب الوهمية، أكد أن 
"هناك جلنة مشتركة من اخملابرات 
ووزارتي العمــل والداخلية، إلغالق 
التشــغيل  مكاتب  ومحاســبة 
الوهميــة، اخلاصــة باســتقدام 
العمالــة األجنبية، وتســهم في 

ابتزاز املواطنني".  
وأشار إلى "وجود مكاتب وشركات 
أجازات  علــى  حاصلة  رســمية، 

رسمية من وزارة العمل".
وبحســب تصريحات لوزير العمل 
والشــؤون االجتماعيــة العراقي، 
عــادل الركابي، فإنه يوجد بالعراق 
أكثر من 300 ألــف عامل أجنبي، 

أغلبهــم فــي قطــاع النفــط 
الســياحية  واملناطق  والفنــادق 
واملوالت التجارية، مشــيرا إلى أن 
قانوني،  غير  وجودهم  منهم   90%
ولم يحصلــوا على إجــازة عمل 
بالبالد، بينما يُقدر العدد احلقيقي 
للعاطلــني عــن العمــل بنحو 4 

ماليني شخص.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراق من  ان  الدولــي  البنــك  عّد 
االقتصاديات ذات الدخل املتوســط 
األعلى، مبينا ان هــذه االقتصادات 

تتكون من 56 دولة.
وقال البنك في تقرير له ان »العراق 
يعتبر من االقتصــادات ذات الدخل 
ان »هذه  املتوســط االعلى«، مبينا 
االقتصــادات يتــراوح نصيف الفرد 
فيها مــن الدخل القومي االجمالي 

ما بني 4046 دوالر و 12,535 دوالر«.
االقتصاديــات  »هــذه  ان  واضــاف 
تتكــون من 56 دولــة باالضافة الى 
العراق فانها تتكون ايضا من البانيا 
والبرازيل  واالردن  والصني  واالرجنينت 
وتركيا ولبنان وليبيا وماليزيا وجنوب 

افريقيا وتايلند«.
واشار الى ان »االقتصادات منخفضة 
الدخل هي تلك التــي يبلغ نصيب 
الفرد فيها من الدخل القومي 1035 

وشــملت 29 دولة من بينها وارتيريا 
مشيرة  وسوريا«،  والسودان  واليمن 
الى ان »االقتصــادات التي هي ذات 
دخــل عالي تتكــون مــن 83 دولة 
شــملت من بينها قطــر واالمارات 
والبحرين من الدول العربية وايطاليا 

والنمسا واملانيا«.
ويصنف البنك الدولي بلدان العالم 

إلى أربــع مجموعــات- منخفضة 
الدخل، الشريحة الدنيا من البلدان 
متوسطة الدخل، والشريحة العليا 
مــن البلــدان متوســطة الدخل، 
والبلدان مرتفعة الدخل. وتقدر على 
أســاس نصيب الفرد مــن إجمالي 
الدخــل القومــي بالســعر احلالي 

للدوالر األميركي.

العمل: خطة إلعادة تنظيم
العمالة األجنبية

البنك الدولي: العراق من االقتصاديات ذات 
الدخل المتوسط األعلى
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اصدار

قصة قصيرة

ً فــي املشــهَدة املســرحية ، جاءت 
اللقطة اخلامسة : الصالة خالية إّل 
من رجل ٍ نائم ، من دون اإلشــارة إلى 
أنها لقطة خامســة ، كون التصوير 
الشــعري لم يتم فعالً ، وبذلك ترك 
الصالــة خالية ، لكي يســتمر هذا 
اخللو في دللتــه الوجودية / احلياتية 
حيث اخملرج واملنتج واملتفرج ) أنت ، أنا 
َّ  كّل احلضور اإلنســاني  ، هم ( أي أن 
 ، الفجيعة  في  يشــترك  الشــامل 

فجيعة اخللو / القتل .
لقطة أولي..* :

تفترش ُ الشاشة َ عينان
انفرجت شفتان

ابتسمت ، ملعت عّدة أسنان
ويغور ُ اللون ُ األخضر ُ في كل ِّ األلوان 

.
في هذه اللقطة ، يكون التحّول اللوني 
من األبيض ) الشاشــة ، األسنان ( إلى 

األخضر .
لقطة ثانية..* :

رْجالن جتوسان ِ الليل َ بال صوت
الظلمة ُ توحي باملوت

تلتمع ُ السّكني
تتجمع ُ في النصل ِرؤى ًلسنني ٍ وسنني

وبال صوت
تنطبق ُ الشفتان

مامن أثر ٍ للقبلة ِ في الفم

ل شيء َ سوى قطرة ِ دم
ِّ األلوان . ويغور ُ اللون ُ األحمر ُ في كل 

وهنا ، في هذه اللقطــة يكون التحّول 
اللونــي من  األســود – الليــل والظالم 
إلى ملعة ِ بياض – الســّكني ومن ثمَّ إلى 
األحمر – قطرة دم ، اللــون األحمر . مع 
املالحظة أن ّ ) األسود ( ل يعتبر لونا ً في 
علم الضوء الفيزياوي ، إل أن َّ الشاعرأراد 
هكذا ، وبذلــك كان اإلنتقال من اللون 
األخضر – دللة احلياة في اللقطة األولى 
إلى األحمر – دللــة القتل في اللقطة 

الثانية .

لقطة ثالثة..* :
إسم اخملرج  :  أنت َ .. أنا .. هم
إسم املنتج  : أنت َ .. أنا .. هم
إسم املتفّرج : أنت َ .. أنا .. هم

والشاشة ُ فسحة ُ حلم .
في هذه اللقطة تكون الشاشة فسحة 
حلم لغير ، فســحة ملالحظة املقتول 
/ القاتــل – املعنــى الــذي يتململ في 

فسحة حلم / قطرة دم  :
والقاتل واملقتول أنا

لشيء َسواَي أنا
معنى ً يتململ ُ في قطرة ِ دم .

أما فــي اللقطة الرابعــة – تصوير من 
اخلــارج ، يفرُّ اخملــرج ، واملتفــرج يجزع ، 
 – النهائي  الفلم في مشهده  ويسقط 

قطرة دم :..*
سقط الفلم

َّ اخملرج من باب ٍ خلفي فر 
بصق َ املتفرج ُ في كّفي

سقط َ الفلم
أربع ُ لقطات ٍ غرقت في نقطة دم 

،....

ُ ولكّني وأنا اخملرج ُ واملنتج ُ واملتفرج 
ِّ الدنيا إّل ل أملك ُ من كل 

فسحة َ حلم
ل أملك ُ بيتا ً حلنيني ، صدرا ًيأويني

ل أملك ُ مأوى ً في أيِّ مكان
وألني ل أملك ُ مــأوى ، ل أعرف ُ مقهى 

، ملهى
مبغى يلقاني

ول امراة ً في حان
سأظل ُّ هنا ، وسأنتظر ُ الدور َ الثاني

الصالة خالية ٌ
إّل من رجل ٍ نائم .

َّ قصيدة / حلم فــي أربع لقطات / ..  إن 
القصيدة ، املســرحية بثياب الشــعر ، 
ُتّثل جلوء اإلنسان في خسارته الوجودية 
/ احلياتيــة إلــى منطقة احللــم ، في 
 : محاولة تعويضّية عن هذه اخلســارة 
ُّ هنا ، وســأنتظر ُ الدور الثاني .  سأضل 
واخلسارة شاملة : خسارة البيت ، املرأة 
، املــأوى ، املقهى ، املبغــى . ومثل هذه 
اخلسارة يؤكدها الشاعر / بلند احليدري 
/ في ) أغاني املدينــة املّيتة ( ل حب ، ل 

أحالم ، ل امرأة..، .
وبذلك يفضــح غرائبية واقعه باللجوء 
إلــى منطقة النوم – احللم ، لكن َّ احللم 
هــو اآلخــر كان غرائبيــا ً ، وهنا تصح 
َّ احللم انعكاس  توّصالت ) فرويد ( من أن 

للواقع ....

ريسان الخزعلي

) 1 (
حلم في أربع لقطات ، قصيدة الشــاعر 
الكبير / بلند احليــدري /  من مجموعة ) 
أغانــي احلارس املتعب ( الصــادرة عن دار 
اآلداب البيروتيــة عــام 1971  .  في هذه 
الدرامي  البناء  الشاعر  القصيدة يعتمد 

توليدا ً وشكال ً فنيا ً :
1  لقطة أولى
2  لقطة ثانية
3  لقطة ثالثة

4  لقطة رابعة – تصوير من اخلارج 
5  الصالة خالية إّل من رجل نائم

ومثل هذه التقنية الفنية / املســرحية 
قد منحــت القصيدة بعدهــا الدرامي 
الفاعــل ، وكان املســرح كفضــاء هو 
احلاضن للموضوع الشعري / احلدث فيها 
، وبذلــك تداخل ماهو درامــي مع ماهو 
شــعري ، وكان املســرح بثياب الشعر ، 
والشعر يتقدم ممســرحا ً – وهذه ثنائية 
فنية تكن منها الشاعر ببراعة إضافية 
، أل وهي وعي فن التشكيل اللوني الذي 
يدركه ، معرفة ً وثقافة ً وتنظيرا ً ، حيث 
يشــّع اللونان  األخضر واألحمر في تدّرج 
ٍ يتناســب مع تطّور احللــم الذي قامت 
القصيدة في مســار منّوها على حتولت 

أحداثه .

) 2 (
لم يضع الشاعر ديكورا ً ثابتا ً أو متغيرا ً 
ملَشاهد القصيدة ، وامنا إعتمد األسلوب 
التصويري من أجل جتاوز التشابه املألوف 
في كتابة القصيدة / املســرحية ، ولكي 
الزمان  يُخرج القصيــدة من محــددات 
واملكان ، ألنه في حلظة حلم ، لذلك كان 
إسلوب اللقطات السريعة هو اإلنسجام 
الفني مــع حالة زوال احللــم احلتمّية ..، 
وهكذا كانت اللقطــات -  أولى ، ثانية ، 
ثالثــة ، رابعة – متوالية مع توالي رباعية 
احللم . ولكي مينح القصيدة اســتمرارا 

المسرح بثياب الشعر
حلم في أربع لقطات .. للشاعر بلند الحيدري

خالد شاطي

نحن املعوقني أناس بسطاء؛ ألن أمنياتنا 
تبدو لكم بســيطة. هــذا إن نظرمت لها 
أصــالً على أنهــا أمنيــات: أن نبصر، أن 
نسمع، أن منسك األشياء بيد أو يدين، أن 
نسير برجل أو رجلني أو...  كما في حالتي 
أنا: أن نركض ) أنا مصاب بشلل جزئي في 
رجلي اليســرى( أن أركض! إن أنا حاولت 
فسأثير حتماً اشفاق الناس أو ضحكهم 

أو أسبب لهم الغم. 
وكنُت أخيراً بدأُت طرَح سؤال على كل من 
آخر مرة؟ ألكتشف  أعرفه: متى ركضَت 
أن كثيريــن - إن تذكــروا - لــم يركضوا 
مذ غادروا ســن الطفولة أو املراهقة؛ أو 
على األقل منذ سنوات طويلة! الغالبية 
فاجأهم الســؤال كما لو أنهم نسوا أن 

هنالك شيء اسمه الركض.
أما أنا؛ فكيف لي أن أنسى آخر مرة ؟ ذلك 

أنها كانت أيضاً  أول مرة أركض فيها....
××××

على الشــارع الطويل املســفلت؛ كنا 
نســير عائدين إلى حينا: أخي الصغير 
وأنا. ندفــع عربة جميلة فارغة أشــبه 
بالصنــدوق لنعيد حتميلهــا بحاجيات 
أخرى ونصحب بعض جيراننا وحوائجهم 
معنــا إلى بيتنا اآلخر الــذي لذنا به في 
أطــراف املدينة، بعد انــدلع النتفاضة 
الشــعبية ببضعة أيام. مــا زلت لآلن 
مزهواً بذلك القــرار الذي اتخذته فجأة 
– أنا ابن العشــرين عاماً آنذاك – والذي 
ســاعات  بعد  صوابه  األحــداث  اثبتت 

قليلة فقط: الفرار.
حني التفــتُّ خلفي؛ رأيت املنظر املهول. 
رمبا كان صوت أحذية اجلنود وهي تضرب 
اسفلت الشارع بذلك اإليقاع العسكري 
املوحد واملنضبط هو مــا حملني على 
اللتفات. صفــوف متوازية وطويلة من 
اجلنــود املدججني باألســلحة اخلفيفة 
والثقيلة تتقدم نحونا، ل تبعد عنا سوى 
مئــة متر. كان منظرهــم رائعاً ومرعباً 

كأنه حلم.
قطع أخي هروبه الذي لم أنتبه له، وعاد 

ليقف متردداً على مقربة مني ينظر إلّي 
باستنكار ورعب:

- اترك العربة ولنهرب!
- ل، ل ، ما كو شي. فلنواصل. ايش علينا  

احنه؟ 

هكذا أظننــي تتمت وأنــا أواصل دفع 
العربة . أخذ أخي يصرخ كمجنون:

- ولك اشرد. ايش تنتظر. اشرد، اشرد.
فانحرفت  فــّي.  الرعــب  صراخــه  بث 
بالعربة بقوة في جانب الطريق وتركتها 

تندفع نحــو أحد هياكل البيوت وتنكفأ 
نركــض، رحنا نركض في  ورحنا  هناك. 
بقعــة  واســعة من أرض تتــوزع فيها 
بعشــوائية بيوت واطئة غير مكتملة . 
ورغم كل شــيء نظر أخي إلي بدهشة 
- استشــعرتها أنــا أيضاً- ملســايرتي 
سرعته. انحرف هو في شارع فرعي وغاب 
عــن ناظرّي وواصلت أنــا الركض. كنت 
أشــعر بخفة؛ بلذة غريبــة؛ كأن روحي 
حتررت مــن قيودهــا وانطلقت محلقة 
في الفضاء. بدأت أســمع أزيز الرصاص 
حولي. مرت واحدة قرب اذني ورأيت أخرى 
تستقر في جدار بيت أمامي. لم التفت 
ورائي. ل أدري إن كانوا يسعون خلفي أم 
الشــارع.  أنهم يصوبون رصاصهم من 
لم أتوقف ألعــرف ذلك. لم أحس أملاً ول 
خوفاً ول قلقاً. عشت حلظتي بكاملها، 
غبطة صافية ولذيذة. كنت ذلك احليوان 
املطارَد من حيوان مفترس، أرنب أو ظبي؛ 
سعيد بجريي ووثبي؛ مقصياً كل شيء 

من ذهني. 
وبعــد أن قطعت مســافة كبيرة رأيت 

بعض النــاس أمامي ينظرون إلّي دون أن 
يهربوا أو يبدو عليهم الهتمام بشــيء 
إلى بشريتي؛  ما خلفي. فتوقفت عائداً 

إلى وعيي.
ورحت أفكر:

كان بإمكانهم قتلي. ما كان شعورهم 
وهــم يطلقون علــّي النار؟ هــل كانوا 
بالشفقة؟ ميألهم  يضحكون؟ يشعرون 
األسى؟ أم وجدوا أن ل عقاب أكبر من أن 

أُترك لشأني؟!
أحب أن أصدق أنهم أخطأوني فقط.

×××××
أنا انســان بســيط جــداً، ألن أمنيتي 
الوحيدة تبدو لكم بسيطة جداً. هذا إن 
نظرمت لها أصالً على أنها أمنية. ل أمانع 
مطلقاً أن أكون مطارداً من املوت ثانية – 
ما يزال ذلــك الظرف الذي حقق أمنيتي 
وســيظل قائما - لذا ل أتوقع أن تكون 

تلك املرة مرة وحيدة وأخيرة.

كتاب يبحث في تفّكك األدب وزواله وانهيار السرديات الشمولية 
األدب والكتابة : اإلزاحة واإلبدال

)مرة واحدة وأخيرة( 

لم يضع الشاعر ديكوراً  
ثابتاً  أو متغيراً  لمَشاهد 

القصيدة ، وانما إعتمد 
األسلوب التصويري من أجل 
تجاوز التشابه المألوف في 

كتابة القصيدة / المسرحية 
، ولكي يُخرج القصيدة من 

محددات الزمان والمكان ، ألنه 
في لحظة حلم ، لذلك كان 

إسلوب اللقطات السريعة هو 
اإلنسجام الفني مع حالة زوال 

الحلم الحتميّة

من اعمال الفنان جبر علوان

عن دار احلوار والنشــر والتوزيع – سوريا ، 
صدر كتاب نقدي جديد للناقد والروائي 
عبــاس عبد جاســم بعنــوان » األدب 
والكتابة – اإلزاحة والبــدال » ، جاء في  
مقدمة  الكتــاب : » ميكن أن نعد القرن 
البنى  والعشــرين بوصفه عصر  احلادي 
املعرفيــة املتحوِّلــة ، ومنهــا : حتّولت 
الكتابــة اجلديدة ، وخاصــة بعد إنهيار 
الســرديات الشــمولية ، واختالل نسق 
القيم » وتركز اللوغوس » وميتافيزيقيا 
مقولت  تقدم  أمام  املطلقة  اليوتوبيات 
الاليقني والنسبية والالتعنّي والكمومية 

وتعددية املعنى«.
ومن هــذا املنطلق يوّجــه الناقد انتباه 
القارئ الــى » أن األدب صائر الى زوال »، 
وخاصة بعــد أن تفــّكك األدب بظهور 
الكتابــة – كمفهوم مــواز له بصيغة 
اإلزاحة واإلبدال– حتــى أخذ يتجه نحو 

الال – نوع أو الال- مسمى ص  5.
وينقسم الكتاب الى ثالثة أقسام ، الول ) 

في النظرية ( ، وتضّمن دراسة مطّولة – 
مّعمقة حملت عنوان » األدب والكتابة: 
الزاحة والبدال«، وضّمت تسعة محاور 
نظرية : تفــكك األدب / مالكتابة / َمن 
يقــّرر مصير األدب/ إشــكالية تعريف 
األدب/ أدبيــة األدب ونّصية النص / أدب 
الال- نــوع ونزاع الال –إنســانيات/ األدب 
والدميقراطيــة/ الشــعر كتابة : تطور 
وتغير/الرواية كتابة : حتّول وجتاوز« ، وثمة 

مدخل » يسيق هذه احملاور، جاء فيه: 
بعد تقويض مركزية الكالم بجماليات 
الكتابــة نحو  اجتهــت   ، الالمركزيــة 
األدب لتقويــض مقولتــه  مواجهــة 
الجناســية ، وردم احلدود الفاصلة بني 

الصيغ والنواع األدبية.
وبــذا كانت مقول الكتابــة نتاج عصر 
والالمركزيــة  والاليقــني  الكموميــة 
واملعلوماتيــة والقتصاد احلــر وألعاب 
اللغــة وقيــم اخملاطــرة والتحــّرر من 
التمركز والنفكاك عن اللوغوس ، حتى 
صار البداع في هذه الكتابة » ل يخضع 

دة ، بل هو نفســه الذي  لقواعــد محدَّ
يصنع قواعده اخلاصة ، وهو ما يسميه 
بنجامني بأتيقا الصدمة وفقدان الهالة 

والهيبة » ص 9 ، 11 .
وتندرج في هذا الســياق دراسات عدة 
منهــا : » ما بعــد احلداثــة – احلداثة 
البعديــة - البنى البعديــة املتحّولة/ 
الالواقعية/  الكوانتــم  واقعية  حتّولت 
املقول والالمقــول في الكتابة اجلديدة/ 
دكتاتوريــة األب الطوطمــي/ الكتابة 
التوبيوغرافية : إعــادة تعريف الكتابة 

باسم العتراف.
وخص القســم الثاني » فــي الكتابة 
من  مجموعــة  وتضمــن   « الروائيــة 
الدراسات ، منها : إعادة تعريف الكتابة 
الروائية – واقعيــة الكم غير الواقعي/ 
إشكالية التعالق اإلجناسي بني الرواية 
والســيرة الذاتية – املفاهيم املتحولة/ 
الذات  بــولدة  الرواية  مــوت  جماليات 
احلاكية/ رؤية احلثالة أو رؤية الصفر في 
روايــة » درب الفيل »  متحف منتصف 

الليــل« – طريقة خاصــة في التالعب 
في البنى امليتاســردية/ روايــة الرواية 
: الســاخر العظيم/ نزعات  الواقعية« 
الكردية:  الكتابة اجلديدة فــي القصة 

حرب املرايا«.
وخص القســم الثالث » فــي الكتابة 
الشــعرية » وتضمن دراســة مطّولة 
معّمقة لـ » قصيــدة النثر املغايرة ما 
بعد الــرواد » حملت عنــوان » الطلوع 
وســط إنهيار اليقينيــات » ، وضمت 
واألدجلة  األجنســة  محــاور:  ثمانيــة 
والتهجني/ إشكالية املصطلح والدللة 
اليديولوجيــة  األدبــي/  والتجنيــس 
وتهجني الهويــة/ قطيعة في املفهوم 
وحتّول في اللغة/ حساســية الرواسب 
درجة  أوليــة/  معاينــة   – التحتانيــة 
النحــراف ، نــوع الختالف/ تشــغيل 

إمكانات النثر املعطلة«.
وهناك دراسات أخرى منها:

النتصاص الشعري في أولئك اصحابي/ 
جتاور ماليتجاور في الكتابة الشــعرية 

– الطروحة الشــعبية مثال / شــعراء 
احلافــات اخلطرة – حتّول باجتــاه ما بعد 

الشعر«.
ولكل ذلك ، يقوم الكتاب على مقاربات 
عبر مناهجيــة لبنى معرفية متحّولة، 
إختارت موضوعات متحرِّكة بســيرورة 
إنتاجيــة موازيــة لطروحــات احلداثة 
البعدية، وبذا يثير الكتاب إشــكاليات 

عدة منها: 
حتّولت الكتابة مــا بعد احلداثية : أهي 
حتــّولت في األجناس أم فــي النواع أم 
في املوضوعات؟ وما مقولتها املعرفية 
؟ ومــا بنياتهــا البداليــة ؟ وما درجة 
ونوع وطبيعة حساســية الختالف في 
الكتابة اجلديــدة ؟ وما طبيعة وحجم 
امليتا سرديات اجلديدة في الكتابة: أهي 
تقنيــة أم ظاهرة أم تيار أدبي واســع ؟ 

وغيرها من الشكاليات األخرى.
ويخلص الكتاب الى ان الكتابة ظهرت 
في مرحلة حتطيــم القوالب والنماذج 
بأطروحات احلداثــة البعدية ،على وفق 

رؤى جديدة للنص والذات والعالم ، وبذا 
قامت الكتابة على انتهاك قوانني األدب 

والطاحة بها.
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منوعات6

النوم أكثر من ساعة خالل النهار ربما يؤدي إلى 
الوفاة

كشف علماء بجامعة قواجنتشو الطبية فى الصني، أن النوم أكثر 
من ساعة خالل النهار، قد يؤدي إلى الوفاة بنسبة 19%.

  وأكد العلمــاء في بيانات مكونة من أكثر مــن 20 ورقة علمية، 
وقاموا بتحليل معلومات عن 313651 شــخصاً، كان %39 منهم 
ينامون فــي أثناء النهــار. وأكد العلمــاء، إنهم توصلــوا إلى أن 
األشــخاص الذين ينامون بانتظام ألكثر من ســاعة خالل النهار، 
معرضون خلطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية بنســبة 

.”MedicalXpress“ تزيد على %34، على وفق مجلة
وأوضح العلماء بجامعة قواجنتشو الطبية فى الصني، أن العالقة 
بني النوم وخطر املوت كانت أقوى لدى النســاء وكبار السن، حيث 
بلغت النسبة %22 و%17 على التوالي، حسب التحليل الذى قاموا 

به.

سرقة لوحة للمرة الثالثة من نفس المتحف في 
هولندا

تعرضت لوحة »طفالن يضحكان« للرسام الهولندي الكبير فرنس 
هالس للســرقة للمرة الثالثة ومن نفــس املتحف في بلدة ليردام 

جنوب العاصمة الهولندية أمستردام حسب الشرطة احمللية.
ســبق أن ســرقت مرتني هذه اللوحــة التي يظهــر فيها طفالن 
يضحكان وأحدهما يحمل إناء للجعة. السرقة األولى وقعت سنة 
1988،واسترجعت اللوحة بعد 3 ســنوات من البحث عنها، فيما 
متت الســرقة الثانية ســنة 2011، ومت العثور عليها بعد 6 أشهر 
لتعــاد إلى مكانها في متحف »هوفغي فان ميفرو فان إيردين« في 

بلدة ليردام.
وجتري الشــرطة الهولندية بالتعاون مع خبراء في سرقة اللوحات 
الفنية الثمينة، حتقيقا واسًعا من أجل استرجاع هذه اللوحة التي 

تعود إلى سنة 1626م، وتقدر قيمتها بنحو 18 مليون دوالر.
تعتبر لوحة »طفــالن يضحكان« لفرنس هالــس ثاني عمل فني 
تشكيلي يســرق من املتاحف الهولندية منذ بداية جائحة كورونا 
وإغالق املتاحف الذي رافقه بعد ســرقة عمل فني آخر للرسام فان 
غوغ يحمل عنوان »بســتان الربيع« في شهر مارس املاضي والذي 

لم يعثر عليه بعد.
يعــد فرنس هالــس أحد كبــار رموز العصــر الذهبــي للفنون 
التشــكيلية في هولندا، واشتهر برســم البورتريهات على غرار 
لوحة »الفارس« احملفوظة في أحــد متاحف العاصمة البريطانية 
لندن ولوحة »البوهيمية« املوجودة في متحف اللوفر في العاصمة 

الفرنسية باريس.

األميرة ديانا كانت تحمل معها مخزونا من دمها
كشــف الســكرتير الســابق لألميرة ديانا، أنها كانــت خائفة 
للغايــة على حياتها لدرجة أنها حملــت ثالجة مليئة باإلمدادات 

االحتياطية من دمها.
وأخذ الفريق األمني   لألميرة مخزون الدم كإجراء احترازي في حالة 

احلاجة إليه إذا تعرضت ديانا لهجوم.
وقال ســكرتيرها اخلاص الســابق، باتريك جيفســون: “على وجه 
اخلصوص، عندما نكون خارج البالد أو في العالم النامي، كنا نحمل 

ثالجة صغيرة مليئة باإلمدادات االحتياطية من دم ديانا”.
وأضاف: “وقع اختبار كل واحد منا حتى يعرف األطباء أي منا ميكنه 
التبــرع بالدم إذا احتاجــت األميرة إليه. كانت ديانــا في كثير من 

األحيان حتت تهديد اخلطر اجلسدي”.
وكان يجب على الفريق العامل مع األميرة ديانا ممارســة التمارين 
الرياضية بانتظام لضمان تدفق الدم بشــكل جيد ووفرته في حال 

احلاجة إليه بالفعل.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :

 الكثيــر مــن العطــور ومواد 
التجميل رمبا تكون سبباً لعدم 
القــدرة على التركيــز. هذا ما 
أثبتته دراسة أميريكية مؤخراً، 
مــا يعنــي أن علينــا االنتباه 
إلى وجود مــواد معينة في ما 
واملراهقني  األطفال  يستهلكه 
مــن منتجــات.اذ يســتهلك 
املراهقون بطبيعة احلال الكثير 
من مــواد التجميــل والعطور 
بالنظافة  العنايــة  ومنتجات 
الشخصية بنحو يومي من دون 
املنتجات  هــذه  أن  إلى  االنتباه 
رمبا تكون ســبباً ملا يعاني منه 
تتعلق  مشكالت  من  بعضهم 
بالتركيز، واملعروفة طبياً باسم 
اضطراب نقــص االنتباه وفرط 

.)ADHD( احلركة
وتوصل باحثون في كلية الطب 
في جامعــة هارفارد األميركية 
إلى وجــود عالقة بــني أعراض 
نقص االنتباه والنشاط املفرط، 
وبني اســتهالك املنتجات التي 
حتتوي على مواد معطلة لعمل 
الغدد الصماء في اجلسم، وفقاً 
لورقــة بحثية نشــرت مؤخراً 
العلمي.  على موقــع )جامــا( 
والغدد الصماء هي املســؤولة 
عن إفراز الهرمونات التي تلعب 
دوراً أساسياً في عمليات النمو 

والتكاثر وتنظيم وظائف اجلهاز 
العضلي

وفــي مقدمة هذه املــواد مادة 
في  عادة  املستعملة  الفثاالت، 
البالستيكية  املنتجات  صناعة 
مرونتهــا  زيــادة  بهــدف 

وإطالة  وحتملها  وشــفافيتها 
عمرها.

ويوضح فريق البحث األميريكي 
أن هــذه املــواد الكيميائيــة، 
وعلى رأســها الفثاالت، تعمل 
كهرمونــات صناعية تؤثر على 

عمل الهرمونات الطبيعية التي 
ضمنها  ومن  اجلســم،  يفرزها 
هرمون الذكورة )تستوستيرون( 
لدى  مختلفة  بكميات  املوجود 

جميع البشر.
وتنبه الدراســة إلــى أن املواد 

املعطلــة لعمل الغدد الصماء 
في  حالياً  اســتعمالها  يتــم 
صناعة الكثير من املنتجات، ما 
يؤدى إلى التعــرض لتلك املواد 
على نطاق واســع، وفقاً ملوقع 
صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوصل الباحثون إلى أن التعرض 
لبعــض تلك املــواد خالل فترة 
املراهقة ميكــن ربطه باإلصابة 
وفرط  االنتباه  نقص  باضطراب 
احلركــة، إال أن هذا الرابط ظهر 
بنحو أقوى لدى الذكور باملقارنة 

مع اإلناث.
بســحب  للنتائج  التوصل  ومت 
205 مراهق  بــول مــن  عينات 
ومراهقة بغرض الكشــف عن 
نســبة املــواد الكيميائية في 
»ميد  ملوقع  وفقاً  أجســادهم، 
بيج توداي« الطبي. كما اعتمد 
مت  استطالع  على  البحث  فريق 
إجراؤه للتعرف على سلوكيات 
املراهقــني، شــارك فيــه كل 
واملدرســني  األمور  أوليــاء  من 
التحليل  نتائج  أيضاً.ومبقارنــة 
واالستطالع، متكن فريق البحث 
مــن حتديــد املراهقــني الذين 

يعانون من مشاكل سلوكية.
وراء  السبب  أن  العلماء  ويرجح 
العالقة بني مشــكالت ضعف 
االنتباه وفرط احلركة من جانب 
الكيميائية  للمــواد  والتعرض 
من جانب آخر رمبا يكون ناجتاً عن 
طبيعة فترة املراهقة باعتبارها 
املرحلــة األهم في منــو وتطور 

املخ. 
كما أنهــا الفتــرة التي يكون 
فيهــا املراهقون أكثــر تعرضاً 
وتأثــراً باملــواد املعطلة لعمل 

الغدد الصماء.

العطور تسبب اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة
بحسب دراسة اميركية ... 

متابعة الصباح الجديد :
بشــأن  حديثة  دراســة  طمأنــت 
اإلصابة بفيروس كورونا املســتجد 
أوالدهم،  اآلبــاء على  لدى األطفال، 
خصوصــا مــع اقتراب بــدء العام 
الدراســي اجلديد في كثير من دول 

العالم.
و أشارت الدراسة البريطانية، األكبر 
في العالم حتى اآلن في هذا الصدد، 
إلــى أن فرص وفــاة األطفال مبرض 
»كوفيــد 19« الناجــم عن فيروس 

كورونا »ضئيلة«.

وتوصلت الدراســة بحسب املواقع 
االخباريــة إلــى أن ظهــور أعراض 
فيــروس كورونــا علــى األطفــال 
حلياتهم  فقدانهــم  أو  املصابــني، 

بسبب املرض أمران »نادران متاما«.
أعدوا  الذيــن  الباحثــون  وطمــأن 
إعادة  القلقني بشأن  اآلباء  الدراسة 
أطفالهم إلى املدارس في خالل أيام، 
إذ يتخوف كثير من أولياء األمور من 
تعرض أبنائهــم لإلصابة بالفيروس 
في حال الســماح لهــم بالذهاب 

للمدارس.

وأظهــرت عينة مــن 651 طفال مت 
إدخالهم إلى 138 مستشــفى في 
جميــع أنحاء إجنلتــرا وويلز بني 17 
كانون الثاني و3 حزيران، أن 18 باملئة 
منهم فقط كانوا بحاجة إلى رعاية 

مكثفة بسبب حالتهم احلرجة.
وتقول الدراســة أن هؤالء األطفال 
كانــوا علــى األرجــح مــن أصول 
 10 تتراوح أعمارهم بني  أو  إفريقية، 
و14 عاما، وقد توفي 6 فقط من بني 
651 طفال خضعوا للمراقبة بسبب 

اإلصابة بفيروس كورونا.

وقال كالوم ســمبل، أستاذ صحة 
الطفل واخملتص في تفشي األمراض 
في جامعة ليفربــول، إن »األعراض 
الشــديدة للمرض نادرة احلدوث في 
احتمال  أن  كمــا  األطفال،  صفوف 

املوت نادر أيضا«.
وأضــاف: »علــى اآلبــاء أن يكونوا 
واثقني من أن أطفالهم لن يتعرضوا 
لضرر مباشــر من خالل العودة إلى 

املدرسة«.
وذكرت الدراســة أن 11 باملئة فقط 
من األطفال طوروا استجابة شديدة 

االلتهاب لفيروس كورونا.
وشــملت األعراض التي عانوا منها 
والتهاب  العضــالت  وآالم  اإلرهــاق 
الصفائح  عــدد  وانخفاض  احللــق 
الدموية، لكــن لم تكن أي من هذه 

احلاالت قاتلة، بحسب الدراسة.
ســوان،  أوليفيا  الدكتــورة  وقالت 
احملاضــرة اإلكلينيكية في األمراض 
إدنبرة  جامعة  في  لألطفال  املعدية 
»اخلطر  للدراســة:  األولى  واملؤلفة 
املطلق لدخول أي طفل في اململكة 
املتحــدة إلى املستشــفى مصابا 

بكوفيد 19 ضئيل«.
املطلــق  »اخلطــر  أن  وأضافــت 
لدخولهــم مرحلة الرعاية املكثفة 
أقل بكثير. ال يوجد شــيء خال من 
بالنسبة  لكن  اإلطالق،  اخملاطر على 
لي كأم وطبيبة أطفال وباحثة، أجد 
هذه الدراسة وهذه األرقام مطمئنة 

للغاية«.
وأظهرت بيانات في عموم إجنلترا أن 
97 باملئة من املدارس سترحب بعودة 
التالميذ إلى صفوفهم الدراســية 

بدوام كامل.

دراسة مطمئنة .. فرص وفاة االطفال بفيروس كورونا ضئيلة
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الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطني بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبني الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتني أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بني زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
أعطــى وباء كورونــا أصحــاب العمل حول 
العالم الكثير من الــدروس عن قيمة وجود 

ترتيبات عمل مرنة للموظفني.
ويقــول 83 فــي املائة مــن الذين شــاركوا 
باســتطالع رأي أنه حتى بعــد انتهاء أزمة 
اليــوم، فإنهم يخططون لوضع سياســات 
عمل أكثــر مرونة، مثل الســماح ملزيد من 
األشخاص بالعمل من املنزل أو السماح لهم 
بتعديل جداولهم، وفقاً لشبكة »سي إن إن«.
وتأتي هذه النتيجة وفًقا الســتطالع حديث 
ملا يقرب من 800 صاحب عمل أجرته شركة 
»ميركير«، وهي شــركة استشارية للموارد 

البشرية ومزايا مكان العمل.
وغالًبا مــا كان ينظر إلى العمــل من املنزل 
بتشكك من قبل املديرين واملديرين التنفيذيني 
الذين افترضوا أنه سيؤدي إلى إجناز عمل أقل 

إذا لم يكونوا موجودين لإلشراف عليه.
لكن 94 في املائــة من أصحاب العمل الذين 

شــملهم االســتطالع قالــوا إن إنتاجيــة 
شركاتهم كانت في الواقع هي نفسها )67 
في املائــة( أو أعلى )27 فــي املائة( مما كانت 
عليه قبل الوباء، علــى الرغم من أن العديد 
من موظفيهم كانوا يعملــون عن بُعد هذا 

العام.
وبالنظر إلى املســتقبل، قــال 73 في املائة 
إنهم يتوقعون أن يســتمر ربع القوة العاملة 
لديهم أو أكثر في العمل عن بُعد عند انتهاء 
اجلائحة. ويتوقــع واحد من كل ثالثة أن يقوم 
نصــف أو أكثر من موظفيهــم بذلك. وهذا 
حتــول كبير مقارنــة بأيام ما قبــل اجلائحة، 

واحد  سمح  فقط من كل 30 صاحب عندما 
عمل بذلك.

لكن املرونة ال تتعلق فقــط باملكتب املنزلي 
مقابل مكتب الشركة. إنه يتعلق أيًضا بوقت 
إجنــاز العمل. هنا مرة أخــرى، تقول الغالبية 
العظمــى )72 في املائة( إنهم ســيطبقون 
مرونة أكبر من حيث الساعات - مثل اجلدولة 

املرنة وأسابيع العمل املضغوطة )على سبيل 
املثال، العمل 10 ساعات يومًيا ملدة أربعة أيام 

في األسبوع(.
وبالنســبة آلباء األطفال الصغار، ســيكون 
هذا مهًما بشكل خاص. أثناء الوباء، قال 60 
في املائة من أصحاب العمل إنهم يسمحون 
لآلبــاء بتعديل جداولهــم، بينما قال 22 في 
املائة إنهم يعطون اآلباء فرصة العمل بدوام 

جزئي إذا لزم األمر.
وفي الوقت نفســه، يسمح 37 في املائة من 
املدراء لآلباء باختيار الوقت املناسب لقيامهم 
بعملهم من أجل استيعاب مسؤوليات تقدمي 

الرعاية بشكل أفضل لألطفال خالل اليوم.
كما أشارت الشركات التي شملتها الدراسة 
إلى بعض العقبــات واخملاوف في فكرة مكان 
عمل أكثر مرونة، كان أكبرها مقاومة القادة 
واملديرين أو نقص املهارات من جانبهم إلدارة 
قوة عاملة مرنة، واخملاوف بشأن احلفاظ على 

ثقافة مكان العمل احلالية.

معظم المديرين راضون عن إنتاجية موظفيهم 
خالل العمل عن ُبعد

بوابة عشتار »عدسة: زياد متي«لقطة
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لندن ـ وكاالت:
توج آرســنال بلقب الدرع اخليريــة للمرة الـ16 
فــي تاريخه، وذلك بعد تغلبه مســاء أول أمس 
على ليفربول بركالت الترجيح )5-4( بعد انتهاء 
الوقت األصلــي بالتعادل اإليجابــي )1-1( ، في 
املباراة التي احتضنها ملعب وميبلي للنســخة 

رقم 98 من البطولة.
وحصد الالعب املصري محمد النني ثالث ألقابه 
مع آرســنال اإلجنليزي منذ انضمامه إلى قلعة 
اجلانرز في كانــون الثاني 2016 قادمــاً من بازل 
السويسري.. وشارك النني في فوز فريقه آرسنال 
على ليفربول بركالت الترجيح اليوم السبت في 
كأس الدرع اخليرية في إجنلترا.. وحقق النني من 
قبل لقب كأس االحتاد اإلجنليزي مع آرســنال عام 
2017 كما شــارك في تتويج اجلانرز بلقب كأس 
الدرع قبــل بداية موســم 2017 – 2018.. وعاد 
النني إلى آرسنال بعد جتربة إعارة من بشكتاش 

التركي على مدار املوسم املاضي.

العواصم ـ وكاالت:
أعلنــت اليابانية ناومي أوســاكا انســحابها 
من املبــاراة النهائية لدورة سينســيناتي لكرة 
املضــرب، إحــدى دورات البرمييــر اإللزامية لدى 

السيدات، أمام البالروسية فيكتوريا أزارنكا.
ونقل احلســاب الرســمي للدورة على تويتر عن 
»أنا آســفة جداً النســحابي  أوســاكا قولها 
بســبب االصابة. تعرضت إلصابــة في عضلة 
الفخذ األيســر أمس في شــوط كسر التعادل 
من اجملموعة الثانية ولم أتعاف كما متنيت خالل 
األمســية«.وأعلن منظمــو الدورة فــوز أزارنكا 
باللقب بعد انســحاب اليابانيــة.. ولم توضح 
أوســاكا )22 عاماً( ما إذا ستشارك في بطولة 
»فالشينغ ميدوز«، إحدى البطوالت األربع الكبرى 
التي حققــت لقبها عــام 2018، والتي تنطلق 

اليوم االثنني.
وكانت املصنفة عاشــرة عاملياً حسمت مباراة 
الدور نصــف النهائي اجلمعة التي لم تكن تريد 
خوضها فــي بادئ االمر لصاحلهــا بفوزها على 
البلجيكية ايليز مرتنز، لتضرب موعداً مع أزارنكا 
الفائــزة على البريطانية جوهانــا كونتا.وقالت 
اليابانية بعد املباراة »بالنسبة الي كانت املباراة 
مختلفة متاماً عن أي دور نصف نهائي لعبته في 
مسيرتي«.وأضافت أوســاكا التي بلغت نهائي 
سينســيناتي للمرة األولى في مسيرتها »بكل 
تأكيد كانت املشاعر مختلفة. كل ما كنت أريد 

التركيز عليه هو كرة املضرب«.
وكانت أوســاكا قد أعلنت رفضها خوض مباراة 
الدور نصــف النهائــي احتجاجــاً على اطالق 
الشــرطة األميركية النار على رجل اســود غير 
مسلح يدعى جايكوب بليك، وهي خطوة بدأها 
نــادي ميلووكي باكس بعد أن قــرر عدم خوض 
مباراته ضد أورالنــدو ماجيك في الدور األول من 
األدوار اإلقصائية في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفــني، ما دفــع االحتاد األميركــي لكرة 
املضرب إلى تأجيل املنافســات ليوم واحد أسوة 

بالعديد من االحتادات الوطنية.

لندن ـ وكاالت:
أعلن نــادي ليدز يونايتــد العائد الــى الدوري 
اإلجنليزي املمتاز تعاقده مع املهاجم االســباني 
رودريغو من فالنســيا في عقد ملدة أربعة أعوام 

بصفقة قياسية للنادي.
وأعلن ليدز عبر موقعــه االلكتروني أنه تعاقد 
مع الالعب البالغ 29 عاماً »بصفقة قياســية 
للنادي« من دون أن يحــدد قيمتها، فيما أفادت 
تقاريــر صحافية أنها بلغت قرابــة 30 مليون 
جنيه إسترليني )40 مليون دوالر(.. وقال رودريغو 
في حديث مــع موقع النادي الشــمالي »إنها 
مرحلة جديدة في مســيرتي وأريد أن أســاعد 
الفريــق فــي حتقيق اهدافــه هذا املوســم...
)االرجنتيني( مارســيلو بييلسا هو أحد أفضل 
املدربــني في كرة القدم في الوقــت الراهن وأنا 
أتوق للتعلم منه، ولتطوير نفسي بالعمل اجلاد 

واللعب اجلماعي«.

آرسنال يحرز 
لقب الدرع الخيرية

أزارنكا تتوج بلقب 
سينسيناتي

رودريغو إلى ليدز 
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتــاد األوروبي لكــرة القدم 
»يويفا«، فريق املوســم لدوري أبطال 
 23 املكون من   ،)2020/2019( أوروبــا 
العًبا.. وشــهد الفريق غياب النجم 
رونالــدو،  كريســتيانو  البرتغالــي 
مهاجم يوفنتوس، بينما سيطر بايرن 
ميونخ بطل أوروبا على التشــكيلة، 

التي جاءت كالتالي:
حلراســة املرمى: مانويــل نوير )بايرن 
)أتلتيكو مدريد(،  أوبالك  يان  ميونخ(، 
أنتونــي لوبيز )ليون(.. وفــي الدفاع: 
)بايــرن ميونخ(،  ألفونســو ديفيــز 
جوشــوا كيميتش )بايــرن ميونخ(، 
فيرجيل فان دايــك )ليفربول(، دايوت 
أجنلينيــو  )اليبزيــج(،  أوباميكانــو 

)اليبزيج(، دافيد أالبا )بايرن ميونخ(.
وفي الوســط: تياجو ألكانتارا )بايرن 
ميونخ(، كيفني دي بروين )مانشستر 
ســيتي(، حســام عوار )ليون(، ليون 
جوريتســكا )بايرن ميونخ(، مارسيل 
ســابيتزر )اليبزيــج(، ماركينيــوس 

أليخاندرو  )باريس ســان جيرمــان(، 
جوميز )أتاالنتــا(، توماس مولر )بايرن 
ميونخ(.. وفي الهجوم: سيرج جنابري 
)بايرن ميونخ(، روبرت ليفاندوفسكي 
)بايــرن ميونخ(، نيمار )باريس ســان 
)برشلونة(،  ميسي  ليونيل  جيرمان(، 
كيليان مبابي )باريس سان جيرمان(، 
رحيم سترلينج )مانشستر سيتي(.

كما، أعلن االحتاد األوروبي لكرة القدم 
»يويفا«، فوز البرتغالي كريســتيانو 
بجائزة  يوفنتــوس،  جنــم  رونالــدو، 
أفضــل هدف في املوســم املنصرم 
أوروبا..  أبطــال  بدوري   )2020/2019)
ونافــس رونالدو 9 العبني آخرين على 
اجلائــزة، بهدفــه الثانــي الرائع في 
شــباك ليون الفرنسي، في إياب دور 

الـ16 من عمر املسابقة.
وذكر املوقــع الرســمي لليويفا، أن 
رونالــدو توج باجلائــزة بعدما حصل 
على أكبر عدد من األصوات، متفوًقا 
والوتارو  لويس ســواريز  أهداف  على 
مارتينيــز وبقية الالعبــني.. وأوضح 
أن  موقــع »كالتشــيو ميركاتــو«، 
مارسيل سابيتزر جنم اليبزيج األملاني، 

حصل علــى املركز الثانــي، بهدفه 
فــي مرمى زينيت، بينمــا جاء خوان 
باملركز  يوفنتــوس،  العب  كــوادرادو 

أتلتيكو  شــباك  في  بهدفه  الثالث 
مدريد.

جديــر بالذكر أن بايــرن ميونخ توج 

تغلب  بعدمــا  املســابقة،  بلقــب 
فــي املبــاراة النهائية علــى باريس 
ســان جيرمان، بهدف نظيف أحرزه 

كينجسلي كومان.
إلى ذلك، واصل ديديه ديشامب، املدير 
الفنــي ملنتخب فرنســا، الدفاع عن 
كيليان مبابــي مهاجم فريق باريس 
ســان جيرمــان.. وصرح ديشــامب، 
»مبابي  الفرنسية:   »RTL« قناة  عبر 
أهدر الفرص، ولكنه لم يكن ســببا 
في خســارة نهائــي دوري األبطال«.
وأضاف مدرب الديوك: »كان بإمكانه 
أن يقــدم أداًء أفضل، فهو يســعى 
دائمــا لألفضل، وأعلــم أن التجربة 
مريرة، ولكن هذه اللحظات القاسية 

تساهم في صناعة الالعب«.
وخسر بي إس جي لقب دوري األبطال 
باخلســارة أمام بايرن ميونخ األملاني 
بهدف سجله الفرنسي كينجسلي 
كومــان.. وكان الفريــق الباريســي 
يتطلــع للفــوز باللقــب األول في 
تاريخه، بينما طمــع كيليان مبابي 
في اجلمع بــني الــكأس ذات األذنني 
الذي حققه في  العالم  ولقب كأس 

روسيا قبل عامني.
من جانب اخر، تواصل زين الدين زيدان، 
املدير الفني لريال مدريد، مع مدافعه 

الفرنسي، رافائيل فاران، املتواجد مع 
منتخب بــالده حاليا، وأبلغه بضرورة 
عقد جلســة معه عندما يعود من 

معسكر الديوك.
وأنهــى فاران موســمه مــع الريال 
تسبب  بعدما  للغاية،  بشكل سيئ 
في خــروج الفريق مــن دوري أبطال 
أوروبا، على يد مانشســتر ســيتي 
في ثمن النهائي.. ولم ينشر الدولي 
الفرنســي أي شــيء، عبر حساباته 
على مواقع التواصل االجتماعي، منذ 
ذلك احلــني، حيث تعرض لضغوطات 

كبيرة.
وبحسب موقع »ديفينسا سينترال« 
اإلســباني، فإن زيدان أخبر فاران قبل 
أيام قليلة، بأنه يريد االجتماع به في 
مكتبه بشكل منفرد، بعد مواجهة 
الســويد وكرواتيــا فــي دوري األمم 
وسيحاول  املقبل..  الشهر  األوروبية، 
زيدان خالل هــذا اللقــاء، أن يظهر 
لفاران مدى ثقتــه في قدراته، حيث 
يعتبــره أحــد أفضــل الالعبني في 
العالــم، وال يريــد أن تلقي مواجهة 

السيتي بظاللها عليه كثيرًا.

تقرير

تشكيل دوري األبطال.. بايرن ميونيخ يسيطر ورونالدو يغيب
ديشان يبرئ مبابي.. وجلسة مصارحة بين زيدان وفاران 

بغداد ـ الصباح الجديد:

الشــباب،  منتخــب  اختتــم 
الداخلي  التدريبــي  معســكره 
الثانــي مبدينــة كربــالء، والذي 
14 يوًما، حتضيرًا لبطولة  استمر 
آســيا حتــت 19 عاًمــا التي من 
14 تشــرين  أن تقام في  املنتظر 
املقبــل.. وقــال قحطــان  األول 
الشــباب:  منتخب  مدرب  جثير، 
الداخلي كان  »معســكر كربالء 
ناجًحا، ومتت االستفادة منه بدنًيا 
وفنًيــا من خالل إقامــة وحدتني 
تدريبيتــني صباحية ومســائية، 

وخوض تدريبات بدنية«.
وأضاف »عملنا على تطوير اجلانب 
الفني لالعبــني، بإقامة مباراتني 
تدريبيتني على ملعب كربالء بني 
العبي املنتخــب من أجل معرفة 
مدى استيعاب الالعبني للوحدات 
وكيفيــة تطبيقها  التدريبيــة، 
الصحيح«.وأوضــج  بالشــكل 
املباراتني من  االستفادة من  »متت 
الفردية  خالل تشخيص األخطاء 
تصويرهــا  مت  بعدمــا  لالعبــني 
وحتليلها بشــكل فني، وشرحها 

لالعبني«.
وأشــار جثيــر إلــى أن املنتخب 
ســيعاود تدريباته في العاصمة 
بغــداد اليــوم اإلثنــني بحضور 
الالعبني املتواجدين في العاصمة؛ 
ألننــا منحنــا إجــازة لالعبــي 
احملافظــات، علــى أن يلتحقــوا 

مبعسكر بغداد، في األيام املقبلة.
اآلن ال نعــرف  وأضــاف »حتــى 
شيًئا بشــأن تأجيل بطولة آسيا 
مــن عدمهــا، برغــم أن االحتاد 
اآلســيوي أوضح في بيان رسمي 

البطولة  تأجيــل  إمكانيــة  عن 
وعدم  الســفر،  قيــود  بســبب 
املنتخبات«.وأوضــح  جاهزيــة 
نهاية  الرسمي  القرار  »سننتظر 
األســبوع املقبل، بعدها سنقدم 

منهاًجا تدريبًيــا للمنتخب حال 
تأجيل البطولة، وسنســتمر في 
غمار  خــوض  لغاية  التدريبــات 

النهائيات«. 
التدريبي  واجلهــاز  ووجه جثيــر، 

إلى  والتقدير  الشــكر  املساعد، 
محافظة كربــالء وكل القائمني 
املنتخب  معسكر  لنجاح  هناك، 
بعد االهتمــام الكبير من توفير 
الفندق املناسب ومالعب التدريب 

وامللعــب الرئيســي أثنــاء فترة 
املعسكر.

ودخل منتخب العراق للشــباب، 
الداخلي  التدريبــي  معســكره 
الثانــي فــي محافظــة كربالء، 
لبطولة كأس  ضمن حتضيراتــه 
آسيا حتت 19 عاًما.. وكان منتخب 
الشــباب قد اختتم معســكره 
التدريبــي األول، والذي مت التركيز 
فيه، على رفــع جاهزية الالعبني 
البدنية، بخوض تدريبات صباحية 

ومسائية.
ومت التركيز في املعســكر الثاني، 
والفنية،  اخلططية  اجلوانب  على 
حتضيــرًا خلوض املباريــات الودية 
خــالل الشــهر املقبل. . يشــار 
إلى أن معســكر كربالء، يشهد 
25 العًبا وهــم كاآلتي:  تواجــد 
حلراســة املرمى: محمد حســن 
وأحمد شاكر وحسن حبيب. وفي 
الدفاع: أحمد حسن مكنزي وزيد 
حتســني وعبد اهلل محمد وليث 
جنم وحسني جاســم وعبد اهلل 
وكرار  سعدون  ومصطفى  خلف 

سعد وأمير غامن.
وفي الوســط: عبد الرزاق قاسم 
علي  وعبــاس  شــوقي  وعلــي 
ومنتظر  األميــر  عبــد  ومنتظر 
العابدين  وزيــن  جبــر  محمــد 
قحطان وكرار محمد اخملتار وأمير 
أحمــد ونهاد محمــد، وفي خط 
وحسني  أحمد  ســالم  الهجوم: 
عبــد اهلل ورضا فاضل وحســني 

زياد.

معسكر كربالء الثاني يؤهل الشبابي لنهائيات آسيا
تنطلق في 14 تشرين األول 

منتخب الشباب

إعالم الوزارة:
إستقبل وزير الشباب والرياضة 
عدنان درجــال، في مكتبه مبقر 
االوملبياد  إحتــاد  رئيس  الــوزارة، 
اخلاص وبعض اإلداريني والالعبني.
وأكــد الســيد الوزير ســعيه 
الدائم لتقدمي كافة التسهيالت 
الوزارة  إمكانات  ووضع  املمكنة 
خلدمة هذه الفئة التي تتطلب 
والرعاية من اجلميع  الدعم  كل 
أقرب فرصة  بزيارتهم في  ووعد 
رئيس  قدم  ممكنة.. من جانبــه 
االحتاد سعد عبد ياسني شرحاً 
عن آلية عمــل األوملبياد اخلاص 
ودور االحتــاد فــي إحتضان هذه 
الشــريحة املهمــة، كما قدم 
بعــض اوليــاء أمــور الالعبني 
للوزارة  وتقديرهــم  شــكرهم 
واإلهتمام  الرعاية  على  واالحتاد 
الــذي يحظى بــه أوالدهم، من 
العقبات  تذليل كافــة  خــالل 

فضالً عن توفير القاعة اخلاصة 
الوزارة.وفي  قبل  من  بالتدريبات 
اخلتام قدم إحتاد األوملبياد اخلاص 

باقــة ورد ودرع اإلحتــاد إلى وزير 
الشباب والرياضة.

متابعة الصباح الجديد:
أعلن نادي السيلية القطري التعاقد 
مع العراقي مهنــد علي »ميمي« ، 
وذلك لالنضمام لصفوف فريق الكرة 
اعتبــاراً من املوســم املقبــل وملدة 

موسم واحد على سبيل اإلعارة.
وكان مهنــد علي العــب الدحيل، 
بورتيمونيســي  نــادي  إلى  معــاراً 
البرتغالي خــالل الفترة املاضية من 
الــذي ميتلك  القطري  النــادي  قبل 
عقداً مــع الالعب العراقــي ملدة 4 
سنوات.. ومن املتوقع أن يكون ميمي 
بديالً لإليراني كرمي أنصاري في قائمة 
الســيلية، وذلك بعدمــا انتقل إلى 
نادي أيك أثينــا اليوناني ووقع معه 

عقداً ملدة ثالث سنوات.
وكان أنصاري انتقل إلى السيلية في 

 2019- ملوسم  الصيفية  االنتقاالت 
نــادي برمنجهام  2020 قادمــاً من 
اإلجنليزي ولم يحقق الالعب النجاح 

املطلوب خالل املوســم املاضي رغم 
البداية اجليدة وهو ما دفع السيلية 

لالستغناء عن خدماته.  

بغداد ـ الصباح الجديد:
إستمع وزير الشباب والرياضة عدنان 
درجال لطروحات وآراء شباب وشابات 
العمــل التطوعــي ومجموعــة من 
ممثلي منظمــات اجملتمع املدني احمللية 
والدولية فــي محافظة صالح الدين 
 ،2020-8-26 األربعــاء  أمس  مســاء 
وذلك خــالل لقائه بهم عبــر الدائرة 
االلكترونيــة املغلقة واســتمر حتى 

ساعات الفجر األولى.
واشار السيد الوزير الى ان هذا اللقاء 
االول مــع هؤالء الناشــطني املدنيني 
معهم  أخــرى  لقــاءات  ســتعقبه 
كونهم شركاء في العمل الذي نهدف 
من خالله رسم آفاق التعاون املشترك 
خدمة لشبابنا وبلدنا في ظل جائحة 
كورونا والظــرف االقتصادي الصعب 

الذي نعيشه.

وأوضــح الوزيــر درجال بــأن الظرف 
الراهــن يضعنا أمام حتديــات تواجه 
البلــد، ونحتاج إلــى الدعم من أجل 
مواجهتهــا والتغلــب عليها فضالً 
عن االستشــارة وتبــادل اخلبرات في 

التعامل مع الشباب.
وطرح الشــباب والشابات جملة من 
القضايــا التي تتعلق بواقعهم تبادل 
علــى طرحها عــدد من املشــاركني 
فــي احلوار منها احلاجــة الى الدورات 
العلمية واملهنية، وضرورة عودة مباني 
والرياضة  الشــباب  وزارة  ومنشــات 
الى الوزارة ليســتفيد منها الشباب 
والرياضيــني، فضالً عــن التطرق الى 
العادات والتقاليــد االجتماعية التي 
تفــرض على املــرأة واقعــاً يحد من 
تطلعاتهــا ويضيق اخلنــاق عليها ال 
ســيما في ظــل عدم وجــود أماكن 

خاصة للنســاء يســتطعن ممارسة 
وعدم  فيها،  ونشــاطاتهن  هواياتهن 
وجود أي دعم للناشطني في احملافظة 
كونهم محاربون، وغياب فرص العمل 
والوظائف، كما أشــار بعضهم االخر 
إلى أهمية وجود مجلس استشــاري 
فــي كل محافظــة يهتــم بقضايا 
الشباب، وطالبوا ببنى حتتية للشباب 
والرياضــة في بعض مــدن احملافظة 
كونهــا تفتقــر ملنشــآت شــبابية 

ورياضية.
وتعهد السيد الوزير بالتعاون معهم 
وتقدمي الدعم الــالزم لهم على وفق 
امكانــات الوزارة، و وعد باالســتماع 
جلميع املشــاركني الذين لم تســنح 
لهــم الفرصــة لطــرح آرائهم في 
جلســة حوار إلكترونيــة اخرى هذا 

املساء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أمانــة بغداد  نادي  أكمل فريــق 
تعاقداته مع 4 محترفني لتمثيل 
الفريق في منافســات املوســم 
املقبل.. وقال وسام طالب، املدرب 
املســاعد لفريق أمانة بغداد إنه 
4 العبني  مت التعاقد رســميا مع 
بعــد االطالع على مســيرتهم، 
حيث تواجدت في مصر من أجل 

التوقيع معهم.
األربعــة  الالعبــني  أن  وأضــاف 
جميعهــم أفارقــة، اثنــني من 
نيجيريا والعب توجولي وآخر من 
الفريق  أن  إلــى  الكاميرون، الفتا 
ســيعول عليهم بشــكل كبير 
منافســات  في  الفريق  لدعــم 

املوسم املقبل.
وأوضح طالب، أن اإلدارة أوشكت 

على االنتهاء من إصدار تأشيرات 
الدخول لالعبني األربعة وســيتم 
احلجز لهم بشــكل رسمي متى 
ما منحتنا خليــة األزمة الضوء 
التدريبات  إلــى  بالعودة  األخضر 

اجلماعية.
يشــار إلى أن نــادي أمانة بغداد 
خارجي  إلقامة معسكر  يخطط 

في جمهورية مصر العربية.

أمانة بغداد يضم 4 محترفين 
للموسم الجديد

درجال يؤكد تقديم الدعم وكافة 
التسهيالت التحاد األولمبياد الخاص

السيلية يضم العراقي »ميمي«

»الشباب والرياضة« تستمع لطروحات 
رياضيي صالح الدين عبر الدائرة اإللكترونية

درجال يستقبل وفد االوملبياد اخلاص

ميمي ينضم للسيلية
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د. محمد فلحي

طوال أكثــر من الف وأربعمائة عــام ظل املنبر 
احلســيني وســيلة اإلعالم والتوعية والتوجيه 
قصة  واالجتماعي،يروي  والسياســي  الدينــي 
استشهاد سيد الشهداء اإلمام احلسني)صلوات 
اهلل عليــه وســالمه( في يــوم عاشــوراء في 
والبطولــة  الشــهادة  قيــم  كربالء،ويبعــث 
والتضحيــة في ســبيل احلق ورفــض الظلم 
ُكتبت  الســلطوي،وقد  واالنحــراف  والطغيان 
دراسات وبحوث علمية عدة عن دور املنبر الديني 
و االجتماعــي واإلعالمي،فــي كثير مــن الدول 
اإلســالمية، خلصت أغلبها إلــى تأكيد أهمية 
اخلطــاب الديني املتزن في احلفــاظ على توهج 
مباديء االســالم النقي في نفوس املاليني، رغم 
محــاوالت التغييــب والتشــويه والكبت التي 

مارسها احلكام الطغاة على مر العصور.
 في هذه األيام من شــهر محرم احلرام يستذكر 
املؤمنون واقعة الطف األليمة،ويعبر كل منهم 
اخلاصة،وتسكب  بطريقته  احلزينة  عن مشاعره 
عبرات الكثيرين أمام  قصة سيد الشهداء التي 
يرويها شيوخ املنبر احلسيني،بأساليب مؤثرة تهز 
القلوب، وجتعل من تلك الواقعة الرهيبة شعلة 
ال تنطفيء إلى األبد، وقد انعكست خالل العام 
احلالي ظروف الوقاية مــن وباء كورونا فضالً عن 
تأثير طبيعة الفضــاء االعالمي االلكتروني،في 
نوعية اخلطاب املنبري وأســاليبه، لكن رسالته 

ظلت واضحة مؤثرة في األغلب.
 املنبر احلســيني، ظل خالل قرون مضت،مدرسة 
في الدين واألخالق، ويكاد يكون في عصور سابقة 
املصدر الرئيس إلحياء واقعة كربالء، لكن عصر 
املعلومات والتقنيات اجلديدة فرض وفرة املصادر 
وتنوع الوسائل، ومن ثم فإن اجليل احلالي يتعامل 
مع منابر تقنية كثيــرة، ينبغي أن تكون موضع 
اهتمام من قبل املهتمني،من أجل ايصال اخلطاب 
الدينــي العقالنــي التنويري إلــى املاليني، وقد 
اعجبني بعض الشــيوخ االجالء الذين يحرصون 
على تســجيل محاضراتهم فيديواً، ونشــرها 
عبــر قنواتهم اخلاصــة في موقــع )اليوتيوب( 
فــي شــبكة االنترنيــت، كما وجــدت الكثير 
من الناشــطني الشــباب يضعون على مواقع 
التواصــل االجتماعي، وباألخــص الفيس بوك، 
مقاطع منتقاة،من القراءات واحملاضرات الرائعة، 
ذات مضامني سياســية واجتماعية ســاخنة 
تستلهم معاني قصة سيد الشهداء،وتربطها 

مع األحداث املعاصرة.
 مثلما تغيرت الوسائل، ينبغي أن يتغير مضمون 
اخلطاب الديني وأســلوبه، فــإذا كانت وظيفة 
املنبر احلســيني في الزمن الســابق ترتكز على 
اســتدرار عواطف احلزن والبكاء من خالل رواية 
تلــك الواقعة،فــإن اخلطاب الدينــي في عصر 
املعلومــات يفتــرض ان يعتمد ســرد احلقائق 
والوقائع التاريخية املوثقة والدالئل التي تخاطب 
العقول،وتبعث معاني الدين الســليم، واعتماد 
الوعظ واإلرشــاد والنصيحة والتوجيه التربوي، 
وجتنــب التطرف واملبالغة واخليــال املفرط، رغم 
أهمية التداخل بني العاطفي والعقلي في أغلب 

املوضوعات الدينية!
 نحن أمــام جيل مختلف يتعامــل مع تقنيات 
مذهلة حتركها تيــارات متضاربة وقد بات جيل 
األبنــاء يطرح أســئلة صعبة،علينــا أن نكون 
مســتعدين لإلجابــة عليهــا وتوضيحها عبر 

اإلقناع واملعلومات الصادقة واحلجج الواضحة!

قاب قوسين

رسالة المنبر الحسيني!

وداد ابراهيم
دعا املدير العام لدائرة الفنون العامة 
الفنانني  العبــادي  د. علــي عويــد 
التشكيليني للمشاركة الفاعلة في 
مهرجان الواسطي للفن التشكيلي 
( والذي سيقام  الثالثة عشر  بدورته 
في تشــرين الثاني من العام احلالي 

في مبنى وزارة الثقافة.
وقــال عويــد: مت تشــكيل اللجنة 
والعالقات  واإلعالميــة  التحضيرية 
واللجان الســاندة، إضافة الى جلنة 
تتكون  والتي  الفنية  االعمال  اختيار 
وفنانني  وخبراء  جامعات  أستاذة  من 

من خارج دائرة الفنون.  
قيمة  ميثــل  املهرجان  واضاف:هــذا 
كبيــرة فــي تاريــخ مســيرة الفن 
ســتكون  اذ  العراقي،  التشــكيلي 
الفنانني  جلميع  مطلقة  املشــاركة 
ومن كل األجيال، ليكون هناك متازج 
وتنافس في تقدمي عدة أساليب واجتا 

هات فنية من داخل العراق وخارجه.
واعطت دائرة الفنــون احلرية للفنان 
في اختياره موضوع العمل وحجمة 
واالســلوب الفني، الن املهرجان ميثل 
الفنية  األســماء  اســم مهما من 
الكبيــرة عبــر التاريــخ، )يحيى بن 
الذي  الواسطي(،  احلسن  بن  محمود 
ولد في القرن الســابع الهجري )في 
مدينة واسط(، ويعد مدرسة قائمة 
بذاتهــا في فــن الرســم  وكتابة 
املقامــات وتصويرهــا، اذ جنــح ابن 
واســط في تصويــر منمنمات في 
الى لوحات  العربي، وحتويلها  الشعر 
فنية، وبقيت اعماله حتى االن محط 
ابهــار واعجاب ملا قدمــه من اعمال 
تعد حتفا فنيــة ونقطة مضيئة في 

الذاكرة الفنية العراقية والعاملية. 
التي  املصورة  املقامات  ومخطوطات 
يبلغ عددها احدى عشــر مخطوطة 
موزعة على مكتبــات العالم منها 
واملتحف  باريس  في  االهلية  املكتبة 
االســيوي في لينينغــراد واخرى في 

مكتبة اسد أفندي بإسطنبول.
االولــى ملهرجان  الــدورة  ان  يذكــر 
الواســطي أقيمت في بغــداد عام 

1972 وشــملت اضافة الى املعارض 
واحملاضرات،  النــدوات  الشــخصية 
1997 متميــزا بغــزارة  وكان عــام 
االعمــال املشــاركة اذ وصــل عدد 
املشاركات الى 170 عمال فنيا والتي 
كانت اغلبها لفناني مدينة الكوت، 
ما يؤكــد براعة الفنان الواســطي. 
وتوقــف بعدهــا املهرجان بســبب 
ظروف احلصــار، ليعود من جديد مرة 

أخرى يــوم  2010/10/3 وكان امتدادا 
للدورات الســابقة ومتيز مبشــاركة 
وإقامة  احملافظــات،  كبيــرة لفناني 
وإصدار  الفنية  واحملاضــرات  الندوات 
كتيبات تعريفية عن املهرجان حتمل 
لوحات الواســطي، ومتيز مبشــاركة 
والتي  الفنيــة  كبيــرة للملصقات 
االنتقائية  االعمــال  مؤهالت  متتلك 

الناجحة.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــركة "أوتوفــاز" املصنعة 
امنوذج  نيتها إطــالق  لســيارات الدا 
كــروس أوفر مــن هذه الســيارات، 
منافسة  وأســعار  جيدة  مبواصفات 

جدا.
فإن  املتوفــرة  للمعلومــات  وتبعــا 
الســيارة اجلديدة ســتكون نسخة 
 Lada Granta معدلة عن ســيارات 
Cross، وسيحمل تصميمها العديد 

من التحسينات من حيث املظهر، إذ 
األمامية شبيهة  واجهاتها  ستكون 
بواجهات سيارات Vesta احلديثة من 

الدا.
املركبات  هذه  ســقوف  وســتطلى 

باللون األســود، ما يعطي ملســة 
مميزة الختالف لون السقف 

الهيكل  لــون  عــن 
األساسي.

مبقاعد  وتــزود 

مكســوة  ركاب  خلمســة  تتســع 
بقمــاش مقــاوم للمــاء والرطوبة، 
وميكن تدفئتهــا عبر نظام كهربائي، 
هوائيتني حلماية  أمان  وسادتي  وعلى 
 ABS  الركاب في أثناء احلوادث، ونظام
للمكابــح، فضال 
عن حساسات 

الستشــعار الضوء واملطــر، ونظام 
لتثبيت الســرعة في أثناء الســفر 
على الطرقات السريعة، وحساسات 

خلفية لركن السيارة بأمان.
هــذه  تطــرح  أن  املفتــرض  ومــن 
املركبات بعلب ســرعة ميكانيكية 
باربــع  ومبحــركات  وأتوماتيكيــة، 
أســطوانات بســعة 1.6 ليتر وعزم 
106 أحصنة، أما أســعارها فستبدأ 

بتسعة آالف دوالر تقريبا.

سيارة كروس عملية ورخيصة من الدا

الواسطي واقعيا.. استعدادات ولجان واختبار

فنانون يرسمون مجد يحيى الواسطي
املمثلــة  الذي خلط الياف الكافور بالخردل انضمــت 

الســورية  ليليا األطرش  
 " مسلسل  إلى  رسمياً 
عرس احلــارة " من تأليف 
وإخراج  قــاووق  مــروان 
اســكندراني،  كنــان 
شــخصية  لتقــدم 
العمل  بهــذا  "فايــزة" 
الشامي في أول أعمالها 
هذا املوسم. وتعود ليليا 
أعمال  إلــى  األطــرش 
البيئــة الشــامية بعد 
العديد  في  اشتهرت  ان 
مسلسل  وآخرها  منها 
إضافــة  "احلرملــك" 
"باب  مسلســل  إلــى 

احلــارة" التي شــاركت 
منه  أجزاء  ســبعة  في 
"لطفية".  بشــخصية 
ومن أعمالها الشــامية 
الشــاويش   "جرن  أيضاً 
العز   ورجــال  والدبــور  
وزمن البرغوت  واألميمي  
والغربال  وعطر الشام".

الفنانة  تطــل  مــا  دائما 
بأغنيات  جنــات  املغربية 
جتمعهــا  جديــدة 
واالحساس  الرومانســية 
واســتطاعت  املرهــف، 
ألبومها  جنات من خــالل 
عنوان  يحمل  الذي  اجلديد 
" أنــا فــي إنتظــارك " أن 
تنجــح بإختياراتها ما بني 
االيقاعــي  رومانســي  ال
والرومانســي الــذي مييل 
الى الشجن. األلبوم يضم 
11 أغنيــة وتعاونــت فيه 
حسني،  تامر  الشعراء  مع 
وعزيــز الشــافعي، وعبد 
وجمال  احلبــاك،  احلميــد 
اخلولي، وشــادي نور، وكرمي 
حكيم، وسالمة علي، علي 
احلبشــي،  وأحمد  فتحي، 

ومع امللحنني وليد ســعد، 
ومديــن، ورامــي جمــال، 
وأحمد حسني، وعماد تاج، 
وخالد فتوح، وبالل ســرور. 
دافئ  جنات صاحبة صوت 
بتقدمي  عــاٍل  وإحســاس 
أعمالهــا، وهي بعيدة عن 
الفنية،  واملشكالت  اجلدل 
وتعتمد بنحو اساس على 
مقدراتهــا الفنية لتدخل 

قلوب الناس.

إعتبــر الفنــان اللبنانــي  
راغــب عالمــة  أن الطبقة 
السياســية احلاكمــة في 
فيها  ثقة  ال  حاليــاً،  لبنان 
لبنــاء مســتقبل جديــد 
للبنانيــني، مشــيراً الى أن 
املسؤولني عن تدمير  بيروت  
ون  يتشاور الشعب  وسرقة 
 . جديدة حكومة  لتشكيل 
وكتب راغــب في صفحته 
اخلاصــة على أحــد مواقع 
اإلجتماعــي:  التواصــل 
بيروت  خربوهــا  أن  "بعــد 
واحتّلوا  ودّمروهــا  فّجروها 
وأفلسوا  سرقوا  مناصبها. 
شعبها، نهبوها ونّكلوا بها 
يتركوا عمل  لم  وبشعبها. 

ســيء لم يقوموا به، واآلن 
يتشاورون  انفســهم  هم 
حكومتهــا.  لتشــكيل 
ســيقتلون مــن يطالــب 
ويســرقون  مبحاســبتهم 
ما تصل اليــه ايديهم من 
يظهرون  واآلن  مســاعدات 
علــى الشاشــات كزعماء 

وأبطال". 

ليليا األطرش 

راغب عالمة 

جنات

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
املطربــة  كشــفت 
السورية أصالة نصري 
بطريقــة  اعجابهــا 
املطرب عبد اجمليد عبد 
اهلل للترويــج ألغانيه عبر نشــر 
مقاطع من كلماتها عبر حسابه 
مبوقــع تويتــر، مؤكدة أنهــا قررت 
اللجــوء للطريقة نفســها للترويج 
ألغنيات ألبومها اجلديد "ال تستسلم" 

املقرر طرحه قريبا باللهجة اخلليجية.
وأكدت أصالة عبر حســابها الرســمي 
على موقع تويتر رغبتها في تقليد املطرب 
الســعودي عبد اجمليد عبــد اهلل، عن طريق 
كتابة بعض الكلمات واألبيات الشعرية من 
أغنيات ألبومها اجلديــد املقرر طرحه قريبا، 

حيث قالت مغردة: من منطلق محبتي واحترامي 
وتعلقــي بالفنــان الكبير عبد اجمليــد عبد اهلل.. 
قررت اقلده واعمل مثله وأبدأ اليوم بكتابة بعض 
األبيات من أغنيات ألبومي القادم ال تستسلم .. 
شكرا مجيدنا على الفكرة، ورد عليها عبد اجمليد 
عبــد اهلل: حبيبتي أصالة موفقــه في البومك، 
ومتأكد أنه أكثــر من رائع اختياراتك تشــبهك 

صوت املاس ما يقدم إال املاس.
الترويجية  وبــدأت اصالــة بالفعــل حملتهــا 
بتغريدة قالت فيها: اخليانة شكلها عندك وراثة 
وأنــا طّلقت غرامك بالثالثة.. )يوم لي( للشــاعر 

قوس.
وأعقبتها بتغريدة أخرى كتبت فيها: ســالحي 
إنت وأنا اللي بالهوى سيفك، سوا لو كنت عندي 
أو حضر طيفك، )ال تستســلم( ســعود محمد 

العبد اهلل الفيصل.

أصالة تقلد عبد المجيد 
عبداهلل بالترويج أللبومها 

الجديد "ال تستسلم"

الصباح الجديد - وكاالت:
قررت فتاة حتويل ســيارة شــحن كبيرة 
إلى منــزل متنقل لكن املشــكلة التي 
واجهتهــا أن الســيارة كانت في حالة 
إلــى الكثير من  ســيئة جداً وحتتاج 
العمل لتصبح منزل صالح للعيش 

به.
اشــترت كندرا سيارة RV موديل 
1995 مقابــل 1000 دوالر غيــر 
قابلة لالسترداد، لكن كان عليها 
تغيير شكل السيارة من الداخل 
حتى تصبح منزل صالح للعيش 
به وكانت البداية مع التنظيف 
عليها  وكان  الديكور.  وتغيير 
تغييــر األرضيــة بالكامــل 
لذلك اختارت نوع أخشــاب 

وظلت تعمل ليالً ونهاراً للحصول على منزلها 
املناسب.

وإلضافة ملســة خاصة على الديكور رســمت 
بعض األشياء بنفسها على اجلدران كما قامت 
بدهان العربة باللون اللبني الفاحت إلضافة حياة 

على شكل البيت وليصبح أكثر أناقة.
لم تســتعن كندرا بأي عمال أو مساعدين لها 
في جتهيز البيت واكتفت فقط بإحضار القطط 
التي تبنتها حديثاً حتى أنها جهزت لهم مكان 

مخصص بالداخل لضمان استقرارهم.
حصلت كندرا علــى النتيجة التي كانت حتلم 
بها دوماً وهــي منزل متنقل يســاعدها على 
السفر بسهولة في الوقت نفسه مريح وعملي 
وأنيق وال تشــعر فيه بأي ضغط ولتطلق على 
املنزل في النهاية اسم Janeway   تيمنا باسم 

.Star Trek املركبة في فيلم

فتاة تحول شاحنة قديمة 
إلى منزل من دون أي مساعدة

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرضت لوحة "طفالن يضحكان" للرسام الهولندي 
الكبيــر فرنس هالس للســرقة للمــرة الثالثة ومن 
املتحف نفســه في بلــدة ليردام جنــوب العاصمة 

الهولندية أمستردام حسب الشرطة احمللية.
وســبق أن ســرقت مرتني هذه اللوحــة التي يظهر 
فيها طفالن يضحكان وأحدهما يحمل إناء للجعة. 
السرقة األولى وقعت سنة 1988،واسترجعت اللوحة 
بعد ثالث سنوات من البحث عنها، فيما متت السرقة 
الثانية سنة 2011، ومت العثور عليها بعد ستة أشهر 

لتعاد إلى مكانها في متحف "هوفغي فان ميفرو 
فان إيردين" في بلدة ليردام.

وجتري الشــرطة الهولندية بالتعاون مع خبراء في 
سرقة اللوحات الفنية الثمينة، حتقيقا واسعا من 
أجل اســترجاع هذه اللوحة التي تعود إلى سنة 

1626م، وتقدر قيمتها بنحو 18 مليون دوالر.
تعد لوحــة "طفالن يضحكان" لفرنس هالس 
ثاني عمل فني تشــكيلي يسرق من املتاحف 
بداية جائحــة كورونا وإغالق  الهولندية منذ 
املتاحف الذي رافقه بعد سرقة عمل فني آخر 

للرسام فان غوغ يحمل عنوان "بستان 
الربيع" في شهر مارس املاضي والذي 

لم يعثر عليه بعد.
ويعــد فرنــس هالس أحــد كبار 
رمــوز العصــر الذهبــي للفنون 
واشتهر  هولندا،  في  التشكيلية 
برســم البورتريهــات على غرار 
لوحــة "الفــارس" احملفوظــة 
العاصمة  أحــد متاحــف  في 
ولوحــة  لنــدن  البريطانيــة 
"البوهيميــة" املوجــودة في 
العاصمة  في  اللوفر  متحف 

الفرنسية باريس.

الصباح الجديد - وكاالت:
تقول رواية إن الثروة التي جمعها مانسا موسى 
األول، أشــهر زعماء إمبراطوريــة مالي مطلع 
القرن الرابع عشــر، تخطف األضواء من جميع 

أثرياء العالم املعاصرين الكبار.
وعلــى الرغم مــن صعوبة تقدير ثــروة حاكم 
إمبراطورية مالي، إال أن بعض اخلبراء توصلوا إلى 
أن مانسا موســى جمع ثروة تساوي حاليا 400 

مليار دوالر، ما يجعله األكثر غنى في التاريخ.
هذه اإلمبراطوية املنسية، امتدت إلى ما يعرف 
بغينيا حاليــا وموريتانيا والســنغال والنيجر، 
حينها حلكامها  االستراتيجي  موقعها  وسمح 
بجمع أمــوال طائلة من مــرور القوافل وإعادة 
تصدير الســكر والتوابل والذهــب والعاج إلى 

املناطق األوروبية والعربية.
جرى ذلك فــي وقت كانت 
أوروبــا تعيش فــي قرونها 
حيث  املظلمة،  الوســطى 
ســادت احلــروب األهليــة، 

وانتشرت األوبئة.
موســى  مانســا  أن  الالفت 

األول، علــى الرغــم مــن ثرائه 
الفاحش، إال أنه كان سياسيا حكيما 

وبعيــد النظر، وقد بلغت مالــي ذروة تطورها 
الثقافي واالقتصادي في ظل حكمه، وسمح 

االقتصاد الذي أسسه  باســتمرار الدولة 
ألكثر من اثني عشــر عاما بعد وفاته في 

عام 1337.

أغنى رجل في التاريخ.. عاش 
في أفقر بقاع األرض حاليا

سرقة لوحة "طفالن يضحكان" للمرة 
الثالثة ومن المتحف نفسه 
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