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بغداد ـ الصباح الجديد:

ناظم شاكر ثاني جنم يرحل بعد 
مضاعفات »فايروس كورونا« من 
منتخبنا  مثلــوا  الذين  النجوم 
الوطنــي فــي نهائيــات كأس 
العالم 1986، بعد الهداف أحمد 
راضي، وفجع الوســط الرياضي 
الذي  الصلــب  املدافع  برحيــل 
امضى عدة ايام حتت وطأة األلم 
في احدى مستشــفيات أربيل، 
االطباء  محــاوالت  تنفــع  ولم 
والتدخــل احلكومي في صموده 

امام الفايروس اللعني.
مصطفى  الــوزراء  رئيس  وعزى 
العراقي  الشــعب  الكاظمــي 
بوفــاة النجم الكروي الســابق 
ناظــم شــاكر.وقال الكاظمي 
في بيان التعزية: بقلوب مؤمنة 
بقضــاء اهلل وقدره، ميلؤها احلزن 
واألســى، نعــزي أبناء شــعبنا 
العراقي الصابر بأفول جنم وطني 
آخــر، وبطل كبير في ســمائه، 
الكابــن ناظم شــاكر، تغّمده 

الباري بواسع رحمته.
واضاف : ها هــي جائحة كورونا 
العراقيني  قلــوب  جنــاح  تثلم 
ُمجــدداً فــي األعــزاء واألحّبة، 
عســى أن يكشــف الرحمــن 
غّمتها عن شــعبنا امُلتســب 
إليه.وتابــع كان الفقيــد قامة 
رياضية بائنة، رفع اســم العراق 
عالياً في املافــل الدولية، وقّدم 
الرياضة  ألجــل  متفانياً  حياته 
جهده  يّدخــر  ولم  والشــباب، 
وعطــاءه فــي ســبيل وطنه. 
بخالص  نتقــدم  واضــاف كما 
العزاء وعظيم املواســاة ألحباء 
التي  الكرمية،  الفقيد وعائلتــه 
نحســبها بحجم العراق.وختم 
الكاظمــي، رحــم اهلل الفقيد 
، ونســأله جــّل وعال الشــفاء 
جلميع املرضى،و أن يســدد عمل 
اجملاهدين فــي التصدي لها، وأن 
يسبغ جميل غفرانه كل ضحايا 
اجلائحة، وأن يلهم ذويهم الصبر 

واإلميان.
وعــزى رئيــس اجلمهورية برهم 
صالح، برحيل الالعب الســابق 
ناظم شــاكر والــذي توفي يوم 
بفيروس  باصابته  متأثــراً  أمس 

كورونا.
وقــال صالح في تغريــدة على 
حســابه فــي تويتــر: »برحيل 
شــاكر،  ناظم  الكابن  املرحوم 
احد  العراقية  الرياضة  تخســر 
رموزهــا الســاطعة، الذي قدم 
املنجــز للوطــن، وعمــل بجد 
علــى تطويــر الرياضة ونشــر 
البهجة في قلــوب العراقيني«.
واضــاف: »نســتذكر املســيرة 
ومدرباً  العبــًا  للفقيد  املتميزة 
ترك بصمات ال تُنسى في ذاكرة 
لذوي  التعــازي  أحر  الشــعب، 

الفقيد ومحبيه«.
النواب  مجلــس  رئيــس  وعزى 
محمــد احللبوســي الشــعب 

العراقــي واالســرة الرياضيــة 
بوفاه جنم الكرة الســابق ناظم 
بيان  احللبوسي في  .وقال  شاكر 
التعزية: مبزيد من احلزن واألسى، 
وبقلوب خاشعة وراضية بقضاء 
اهلل وقدره؛ تلقينا نبأ وفاة النجم 
الدولي الســابق املدرب الكابن 
إثــر مضاعفات  ناظم شــاكر، 

إصابته بفايروس كورونا.
واضــاف : لقــد كان الفقيــد 
مدرســة في الرياضة وأخالقها، 
حيــث كتب مــع أبنــاء جيله 
تاريخا حافــال باإلجنازات الكروية 
رفع مكانة  التي ســاهمت في 
فقدانه  وميثل  العراقيــة،  الكرة 
الرياضية  لألسرة  مؤملة  خسارة 
والعربــي  امللــي  وجمهورهــا 

والدولي.
م لذويه ومحبيه  وتابع إذ نتقــدَّ
جميعــا  الرياضــي  والوســط 
املواســاة،  وبالغ  العزاء  بخالص 
نســأل املولى العزيز أن يتغمده 
بواسع رحمته، ويسكنه فسيح 
جناته، ويحفــه بعظيم املنزلة، 
وأن ميّن على املصابني بالشــفاء 

العاجل.
وزير  كما، عــزى عدنان درجــال 
االســرة  والرياضــة  الشــباب 
الرياضيــة بوفــاة جنــم الكرة 
ناظــم شــاكر.وقال  الســابق 
درجال في بيــان التعزية: بقلوٍب 
يعتصرهــا األلُم واحلــزن ومزيد 
من احلزن واآلســى مع التفويض 
للبارئ األعلى مبا أراد وقدر، تلقينا 
نبأ وفــاة املغفور لــه بإذن اهلل 
الســابق  الدولي  النجم  تعالى 

ناظم شاكر.
واملواساة  التعازي  واضاف أصدق 
إلى أســرة الفقيد خاصة وذويه 
عامة والى االوســاط الرياضية، 
راجيا من اهلل تعالى أن يتغمده 
ينزلــه  وأن  رحمتــه  بواســع 
الفردوس األعلى مــن اجلنة في 
والشــهداء  الصديقني  مقــام 
والصاحلني ، وأن يخلفه في أهله 
صديقنا  يا  اهلل  خيرا....رحمــك 
واخينا العزيز الغالي، وغفر اهلل 
لك وأســكنك فســيح جناته.
وتابع إن العني لتدمع وإن القلب 
ليحزن وإنــا على فراقك ملزونني 
وال نقول إال مــا يرضي اهلل، هلل 
ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء 
عنده بأجل مسمى، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.
ونعى رعد حمودي رئيس اللجنة 
الالعــب  العراقيــة،  األوملبيــة 
الدولي الســابق ناظم شــاكر، 
أول أمس،  الذي توفــي مســاء 
مع  صــراع  بعد  أربيــل،  مبدينة 
فيــروس كورونا. وقــال حمودي: 
»رحيل شــاكر شــّكل صدمة 
الرياضي  موجعــة للوســطني 
والكــروي، وأملاً رخيمــاً لالعبني 
وجمع  وزاملوه،  عاصــروه  الذين 
كبير من الالعبني الذين أشــرف 
»ناظم  وواصل:  تدريبهم«.  على 
الوطني  لالعب  مثالً  كان  شاكر 
وكثيراً  أداءه،  غيرته تسبق  الذي 
ما كان ســبباً مباشراً في تّفوق 

مثلها  التي  العراقية  املنتخبات 
العبــاً فــّذاً ومدافعاً شــجاعاً 
عن كرة وســمعة بلده«. يشار 
إلــى أن ناظــم شــاكر مثــل 
نــادي القوة اجلويــة ومنتخبات 
العراق جلميــع الفئات العمرية، 
املنتخب في  وكان أحد العبــي 
مونديال املكســيك 1986، كما 
أشــرف على تدريب العديد من 

العراقية  األنديــة 
ملنتخبــني  ا و

ل  و أل ا

واألوملبي. 
ســياق  وفــي 

متصل، أعرب الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
لكرة  اآلســيوي  االحتــاد  رئيس 
القدم، النائب األول لرئيس االحتاد 
القــدم »فيفا«،  الدولــي لكرة 
عن حزنــه العميــق لوفاة جنم 
الكــرة العراقية ناظم شــاكر، 
الــذي انتقــل إلــى رحمة اهلل 
بفايروس  بإصابته  متأثرا  تعالى 
كورونــا املســتجد. وقال رئيس 
االحتاد اآلســيوي: »إننا نستذكر 
النجم  إســهامات  اعتزاز  بكل 
عبر  الكروي،  اجملــال  في  الراحل 
والعطاء،  بالبذل  سنوات حافلة 
باإلضافة إلى مــا تركه من إرث 
كــروي كبيــر يشــكل مصدر 
إلهام لألجيال املتعاقبة في كرة 
القدم العراقية«. وتوجه الشيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
بأحــر التعــازي واملواســاة إلى 
عائلة الفقيد الراحل وأسرة كرة 
القدم العراقية، داعيا اهلل تعالى 
أن يرحم النجــم الكبير ناظم 
شاكر ويســكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله الصبر والســلوان. 
وعبر نــادي الصريح األردني، عن 
حزنه العميــق، بعد رحيل جنم 
ناظم  العراقيــة،  القــدم  كرة 
شاكر، الذي انتقل إلى جوار ربه، 
بفيروس  إصابته  بعــد  اجلمعة، 
برقية  املستجد.وحملت  كورونا 
التعزيــة »ينعى نــادي الصريح 
مبزيد  العجلوني،  برئاســة عمر 
األخ  وفــاة  واألســى،  احلزن  من 
والصديق الوفي، ناظم شــاكر، 
ويتقدم بأصدق مشاعر املواساة 

للشعب العراقي الشقيق«.
وشــدد عــدد كبير مــن خبراء 
وجنــوم الكرة األردنيــة، على أن 
والعربية  العراقيــة  القدم  كرة 

وفنية،  كرويــة  قامة  خســرت 
أعطت الكثير خالل الســنوات 
املاضيــة. ويعتبر ناظم شــاكر 
من جنوم الكــرة العراقية، حيث 
مونديال  في  بالده  منتخب  مثل 

املكسيك عام 1986.
املؤقتة  اإلدارية  الهيئــة  وقررت 
لنادي القوة اجلوية، تأجيل املؤمتر 
االنتخابي إلى يوم الســبت 
املقبل املوافق 19 
شــهر  من 
أيلــول 

ري،  اجلــا
ا  تخليــد
ابن  الكبير  للنجــم 
القوة اجلوية البار ناظم شــاكر، 
الــذي وافتــه املنية ، بســبب 
مضاعفــات فيــروس كورونــا. 
وأعلنــت اإلدارة احلــداد ملــدة 3 
أيام، وســيقام العــزاء في مقر 
القــوة اجلوية اعتبــارا من يوم 
أمــس الســبت..  كمــا قررت 
)4( نهائيا  الرقــم  اإلدارة حجب 
من الفريــق األول، وعدم ارتداءه 
تقديرا ملسيرته وتاريخه الكروي.
من جانبــه، اعلن نــادي الزوراء 
الرياضي، احلــداد ثالثة ايام على 
روح املدرب ناظم شــاكر.وتوفي 
مضاعفــات  بســبب  شــاكر 
في  كورونا  ب فيــروس  اصابتــه 
احدى مستشقيات اربيل مساء 

أول أمس. 
بيان  فــي  الــزوراء  نــادي  وذكر 
مقتضــب ان »الهيئــة االدارية 
لنادي الــزوراء، تعلن احلداد ثالثة 
ايــام علــى روح املــدرب ناظم 
مثل  شــاكر  ان  شــاكر«.يذكر 
املنتخــب الوطنــي فــي كأس 

العالم 1986.
وفجع الوســط الرياضي برحيل 
أحــد جنــوم الكــرة وواحد من 
ناظم  الفذ  املدافع  أســاطيرها 
فيروس  مضاعفات  إثر  شــاكر، 
مستشــفيات  أحد  في  كورونا 
مدينــة أربيل.وعانى الراحل من 
ضرر كبير أصــاب الرئة، وبرغم 
اإلسعافات الكثيرة إال أنه عانى 
من الغيبوبة، ملرات عديدة حتى 
فارق احلياة.وخلف رحيل شــاكر 
عن عمــر يناهز 62 عاما صدمة 
كبيرة، بعد رحيــل جنمي الكرة 
وأحمد  هــادي  علي  العراقيــة 
راضي، اللــذان فارقا احلياة أيضا 

بسبب كورونا.

وولد ناظم شــاكر فــي الثالث 
1958في  لعام  نيسان  عشر من 
بغــداد، وبدأ مســيرته الكروية 
في الفــرق الشــعبية ملنطقة 
الــدورة، وأصبح عام 1975 العبا 
لنادي العمال، ثم العباً في فريق 
الطيــران )القوة اجلويــة حاليا( 
عام 1976. ومثل شاكر منتخب 
شــباب العراق عــام 1978، ثم 
املنتخــب األول من عــام 1979، 
وكان ضمن تشــكيلة املنتخب 
العراقــي فــي نهائيــات كأس 
 ،1986 عام  باملكســيك  العالم 
والتي كانت مشــاركته األخيرة 
مع أسود الرافدين، ومن ثم أعلن 
اعتزلــه عام 1988، مــع فريقه 

الطيران بسبب اإلصابة.
اجته ناظم شــاكر بعد االعتزال 
إلــى ميدان التدريــب، وكان أول 
فريــق عمل معه كمــدرب هو 
نادي السالم العراقي عام 1992، 
حيث كان عامه األول في الدرجة 
فرق  تدريب  تولــى  املمتازة.ثــم 
والنفط  ودهــوك  وأربيل  الكرخ 
وبيرس والقــوة اجلوية واملصافي 
في  التدريب  احترف  وآرارات.كما 
من  ألكثر  وإماراتية  أردنية  أندية 
7 أعــوام إلى جانب عمله ضمن 
الــكادر التدريبــي للمنتخــب 

األوملبي عام 2005.
ومت تكليفــه مــن قبــل االحتاد 
كمدربــا  للعمــل  العراقــي 
العراقي عام  الوطني  للمنتخب 
2010، ولكنه قدم استقالته في 

12-1-2011 بعد خســارة أسود 
في  إيران  منتخب  أمام  الرافدين 
عمل  آســيا.كما  غربي  بطولة 
أيضاً ناظم شاكر كمدرب لفريق 

امليناء العراقي ونادي النجف.
املنتخب  ملع جنم  شــاكر مــع 
العراقــي في بطــوالت اخلليج 
وتوج مع أسود الرافدين ببطولة 
اخلليج اخلامسة عام 1979 التي 
بغداد  العاصمــة  فــي  أقيمت 
وحينهــا قــدم مســتوى مميز، 
املنتخب  وتوج مع  وعاد شــاكر 
بنسختها  اخلليج  بطولة  بلقب 

السابعة في سلطنة عمان.
تــوج ناظم شــاكر مع  كمــا 
املنتخب األوملبي املشــاركة في 
دورة األلعاب اآلســيوية في نيو 
دلهي عــام 1982، ليحرز ذهبية 
مســابقة كــرة القــدم، وآخر 
مسيرته مع املنتخب شارك في 
 1986 عام  املكســيك  مونديال 
في البرازيل. يعد ناظم شــاكر 
اجلوية  القوة  فريق  أساطير  أحد 
الذين متســكوا بقميص النادي 
ولــم ينتقلوا لفريقــا آخر رغم 
العروض التي تصلهم.وســطع 
جنم شــاكر في قلب الدفاع مع 
األزرق  ومــع  الوطني  املنتخــب 
اجلــوي حتى بات أحد أســاطير 
الفريق، لذا اتخــذت إدارة النادي 
قرار بحجب الرقم )4( الذي كان 
يرتديه الراحل إكراما ملســيرته 
مع الفريق، وعرفان للجهود التي 

قدمها للنادي.

ناظم شاكر.. ثاني مونديالي يهزمه فايروس كورونا
برقيات تعزية وحداد وألم برحيل نجم الكرة

ناظم شاكر.. ثاني الواقفني ميني الصورة ضمن تشكيلة املنتخب الوطني في مونديال مكسيكو

النجم العراقي الراحل »ناظم شاكر« ترك أثراً طيباً 
في الوسط الرياضي العباً ومدرباً، كان طيب الذات 
حلو املعشر تغلب عليه البساطة قضى وقتاً طويال 

بعيداً عن املالعب بسبب احلرمان واإلصابة. 
بدأ في دوري املظاليم ونال ثقة خبراء اللعبة حينذاك 
فرشــحه املدرب الكبير »عبد اإلله محمد حسن« 
الــذي أخبر املدرب الراحل »عمــو بابا« عنه وأوصاه 
باســتحقاقه لالنضمام ملنتخب العراق فاستجاب 
املدرب »عمو« لرؤيــة مدربنا الكبيــر »عبد اإلله« 
ووجه الدعوة للغزال األسمر لالنضمام إلى منتخب 
العــراق، فأبدع وصال وجال فــي البطوالت وخاصة 
بطولة كأس العالم عام 1986 في املكسيك وقدم 
مستوى متميز ولعب بكل ثقة وشجاعة، رغم أنه 
لم يكن فــي اجلاهزية نتيجة ابتعــاده عن املالعب 
وقدم للقوة اجلوية صوراً رائعة في العطاء والتفاني 

للدفاع عن الفريق األزرق.
وفي آخر مشواره انتقل إلى نادي السالم عام 1989 
وكان العباً ومدرباً في ذات الوقت وساهم مساهمة 
فعالة في صعود السالم إلى دوري األضواء. استدعاه 
للسالم املدرب األنيق »محمد علوان« لقناعته بوزن 
وقيمة ناظــم في املالعب، وجنح فــي هذا االختيار 
وبعد انتقال املــدرب »محمد علوان« إلى مكان آخر 
استلم املهمة الكابن »ناظم« وقاد الفريق للصعود 
إلى دوري الشهرة وكان عدد الالعبني 14 العباً فقط 
وكادره املســاعد الكابن »حسني لعيبي« والكابن 
»عبــاس لعيبي« وكاتــب املقال و«قاســم عبيد« 
حارســي الفريق، فكنا ندرب بعضنــا بعض بدون 

مدرب حراس. 
وقد جنح الكابــن »ناظم« في أول جتربة تدريبية له 
مع السالم، حيث ترجم خبراته الطويلة في املالعب 
واســتفاد من أفــكار املدربني الذين أشــرفوا على 
تدريبه واستمر في النجاح في ميدان التدريب وكان 
له جتــارب احترافية ناجحة في األردن واإلمارات وفي 
الدوري العراقي ومــع املنتخب الوطني، حيث حقق 
بطولة رباعية أقيمت في اإلمارات وكان وقتها مدرباً 
للفريق وقاد أســود الرافدين قيــادة ناجحة فنظم 
صفوف الفريق مــن كافة النواحــي داخل امللعب 

وخارجه.
اجته للتحليل وأبدع في التشخيص وكان رائعاً في 
املداخلة مع الزمالء ويعطي التفاصيل حقها وكان 
محبوبــاً من قبل اجلميع .. وداعاً »أبو فهد« يرحمك 
اهلل ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته بإذنه تعالى 

وإلى جنة اخللد إن شاء اهلل. 
تتســاقط رموزنا كأوراق الشــجر واملسؤولني عن 
الرياضة العراقية في ُســبات عميق وندعوا اهلل أن 
ينعم عليهم براحة البال، البعض من املســؤولني 
التقاعد لالعبني الدوليني السابقني  يفتخر بقانون 
ويعدونه إجنازاً يحســب لهم ولــم يعلموا أن هذا 
االســتحقاق قدمته الدكتورة »سهام فيوري« بنت 
جنم املتخب العراقي الســابق حسن فيوري، حيث 
قدمتــه عام 1984 في اجتماع فــي مجلس الوزراء 
لطالب كلية التربيــة الرياضية جامعــة بغداد - 
وكنت من ضمــن الطلبة املتواجديــن في املؤمتر - 
وبكل شــجاعة وقفت               »أم ياسر« الدكتورة 
الفاضلة وطالبت بحقوق الالعبني الدوليني القدامى 
أمام املسؤولني عن الرياضة العراقية آنذاك واألستاذ 
»مؤيد البدري« - اهلل يحفظه ويســلمه من الوباء 
- كان جالســاً بجانب رئيس االحتاد العراقي ورئيس 
اللجنة األوليمبية حينذاك »ُعدي صدام حســني« 
بكل شــجاعة وقفت وطالبت باحلقــوق الكاملة 
لنجومنا الســابقني دون تردد أو خوف مابالكم وما 
جرى لكم األمس فقدنا »علي حســني شــهاب« 
و«ناطق هاشم« في بالد الغربة واليوم فقدنا »عمو 
بابا« و«علي هادي« و«احمد راضي« و«ناظم شاكر« 
ورمبا نفقد املزيد من رموزنا الوطنية.. ندعوا اهلل أن 
يحل السالم في دار الســالم وأن يعود العراق ساملاً 

غامناً بحول اهلل وقوته.
* مدرب عراقي محترف

محاولة لقطع الكرة من امام العب مكسيكي

ناظم شاكر.. ثاني 
مونديالي يهزمه 

فايروس كورونا
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منوعات9

شبيه ميسي يبيع السجائر في دهوك
في وسط سوق ـشـعبي في محافظة دهوك شمال البالد، يبيع 
الـشـاب عمر حسام الدين 36 عامًا، وهو شبيه مليسي، السجائر 
فيما يرتدي قميص “البرـشـا”.وهذا الـشـبه كان نعمة وفأل خير 
عليه، ألن الكثير من مشجعي برشلونة يفضلون شراء السجائر 

منه.
ويقول عـمـر وهو من املوصل وانتقل إلى دهوك قبل 7 ـسـنوات: 
“عندما يفوز برشلونة فإن مكسبي يتضاعف عن األيام العادية، 
حيــث يأتي أنصار الفريق لتـشـجيعي، في ـحـن ألتزم املنزل وال 
أذهب إلى السوق في حال خسارة البرشا جتنبا للضيق واالنزعاج”.
كما يحظى عمر بشهرة كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي، 

فيما يلتقط كل من يلتقيه صورة معه.

كورونا يغّير من عادات الملكة إليزابيت
أعلــن قصر باكنجهام، أن امللكة إليزابيث الثانية، ـسـتغادر إلى 
قلعة وندسور في غضون أسابيع، مع استعمال قصر باكنجهام 
فقط لـ”أحداث مهمة مختارة”. وذـكـر بيان صادر من القصر، أن 
امللكة لن تعود إلى العاصمة لندن  في املستقبل القريب، بسبب 
جائحة فيروس كورونا. وأكد قصر باكنجهام أن امللكة وزوجها دوق 
ًا ألول مرة في ساندرينجهام عندما  إدنبرة، سيقضيان وقتًا خاص
يغادران قلعة باملورال األسبوع املقبل. وقال متحدث باسم القصر: 
“ـسـتغادر امللكة ودوق إدنبرة قلعة باملورال خالل األسبوع املقبل 
لقضاء بعض الوقت بـشـكل خاص في منطقة ساندرينجهام 
الريفية”. وـسـتعود إليزابيت  إلى قلعة وندـسـور في أكتوبر، مع 
وضع اللمـسـات األخيرة على برنامج اخلريف، فيما ستستخدم 
قصر باكنجهام للقاء اجلماهير وحضور أحداث مختارة.وحـسـب 
صحيفة “ميرو” البريطانية، ـسـتبقى هذه اخلطط قيد املراجعة 

وستخضع جلميع التوجيهات واملشورة.
يأتــي هذا في أعـقـاب تكهنات في أواخر أغـسـطس بأن امللكة 
إليزابيث ـسـتبقى في قلعة وندسور في بيركشاير لبقية العام، 
وستعود فقط إلى لندن لتنفيذ أي ارتباطات خاصة بها أو حضور 

مناسبات ملكية فقط بقصر باكنجهام.

العثور على سفينة نازية بعد 80 عاما من 
إغراقها

عُثر قبالة السواحل النرويجية على سفينة »كارلزرويه« النازية 
ِف حطامها مصادفة على  التي أغرقت ـسـنة 1940، حيث اكتٌش

عمق 500 متر تقريبا خالل معاينة سلك كهربائي بحري.
وقال أولي بيتر هوبرـسـتاد، أحد كبار املهندـسـن في ـشـركة 
ّلة للـسـلك الكهربائي، في تصريحات لوكالة  »ستاتنت« املشغ
فرانس برس: »في بعض األحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا لم 
نعثر يوما على حطام بهذه األهمية«. وكانت الـسـفينة احلربية 
األملانية البالغ طولها 174 مترا قد أرـسـلت في إطار عملية غزو 

النرويج خالل احلرب العاملية الثانية.
وبعد إنزال اجلنود في التاـسـع من أبريــل 1940 تعرّضت لهجوم 
ـمـن قبل القوات النرويجية قبــل أن تهاجمها غوّاصة بريطانية 
نـسـفتها بطوربيد، فقرّرت القوات األملانيــة إغراقها قبالة مرفأ 
كريستيانـسـاند في جنوب النرويج. وقبل ثالث سنوات، رصدت 
أجهزة سونار حطاما بالقرب من كابل عالي التوتر يربط النرويج 
ّ  لـ«ستاتنت« كي تقوم مبزيد  بالدمنارك، غير أن الوقت لم يتـسـن
من األبحاث، بحـسـب ما أفادت الشركة.لكن في 30 يونيو، خالل 
عملية معاينة للكابل البحري بعد عاصفة، رصد جهاز مـسـيّر 
حطاـمـا ضخـمـا على بعد نـحـو 15 مترا من الـسـلك »تعرّض 
ّ من مدافعه وأحد  للنـسـف بواسطة طوربيد... ـسـرعان ما تبن
الرموز النازية عليه أنه سفينة تعود لفترة احلرب«، على وفق بيان 

»ستاتنت«.

شريط ملون
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متابعة الصباح الجديد :

نـشـرت صحيـفـة »الغارديان« 
البريطانية تقريــرًا حتدثت فيه 
ـعـن تأثير إغالق املــدارس على 
ارتـفـاع ـحـاالت الــزواج املبكر 

لألطفال.
وقالت في تقريرها »مع استمرار 
إغالق املدارس بـسـبب جائحة 
فيروس كورونا، تعرض ما يصل 
إلــى ربــع العـمـال النيبالين 
خلـسـارة وظائفـهـم، ـمـا دفع 
العديد ـمـن األهالي إلى تزويج 
فتياتـهـن الصغيــرات«، وفقا 

لترجمة صحيفة عربي 21
وأـشـارت الصحيفة إلى إطالق 
»مؤسسة تنمية خيرية دولية 
تدـعـى »اخلدـمـات التطوعية 
فيـمـا وراء البـحـار« مـشـروع 
»األـخـوات لألـخـوات« وفكرته 
عبــارة ـعـن »فتيــات كبيرات 
في الـسـن يرـشـدن الفتيات 
الصغيرات ويـشـجعنهن على 

مواصلة تعليمهن«.
وفي دراـسـة أجرتها املؤسسة 
في أربع مناطق ريفية في نيبال، 
مت سؤال الفتيات عن التغييرات 
في حياتهن منذ اإلغالق بسبب 
فيروس كورونا. أبلغت الغالبية 
العظمى أن %89 منهن تعرضن 
لزيادة الضغط للقيام باألعمال 
املنزلية أو الزراعية، ومت عقد 11 

زواجًا من أصل 152.
وتـقـول أنانــدا بوديــل قائدة 
مـشـروع األخوات لألخوات في 
نيبال: » يبدو أن التحديات التي 
تواجهـهـا الفتيات ـفـي نيبال 
تعود إلى الوبــاء، وعلى الرغم 

ـمـن التقدم الــذي أحرزناه في 
مجال املساواة بن اجلنسن في 
الـسـنوات األخيرة، نخشى أن 
تتراجع تلك املكاـسـب التي مت 

حتقيقها بشق األنفس«.
وتابـعـت: »تعتـمـد املناـطـق 
بـشـكل عام في نيبــال على 

العمالة املهاجرة، وتتأثر األسر 
في املناطق الريفية بـشـدة من 
التداعيــات االقتصادية، وهذا 
يزيــد الضغط علــى العائالت 
للبـقـاء علــى قيد احليــاة.. مما 
يدفعهم للضغط على الفتيات 

الصغيرات للزواج«.

وعندـمـا بدأت املــدارس بإغالق 
أبوابها في جميع أنحاء العالم، 
توقع خبراء حمايــة الطفل أن 
أعدادًا كبيرة من األطفال خاصة 
في أجزاء العالم الفقيرة قد ال 
يـعـودون إلى مدارـسـهم أبدًا. 
وقدرت اليونـسـكو ـفـي نهاية 

آذار/ مارس أن أكثر من %89 من 
الطالب املسجلن في التعليم 
على مـسـتوى العالم مبا يقرب 
ـمـن 743 مليون فتــاة خرجوا 
من مدارـسـهم بسبب فيروس 

كورونا.
وهناك حتذيــرات من أن هذا قد 

يؤدي إلى زيــادة العنف القائم 
على النوع االجتماعي مع إجبار 
الطالب على األعمال الشاقة أو 

الزواج املسيء.
وقالت الدكتــورة فيث مواجني 
بــاول الرئيـسـة التنفيذية في 
»فتيات ال زوجات« وهي شركة 
تضم أكثر ـمـن 1300 منظمة 
مدنيــة ملزـمـة بإنـهـاء زواج 
األطفال: »كانت املدرسة عبارة 
عن شبكة أمان للكثيرين، وهذا 
الوضع يـضـر بالفتيــات أكثر 
ـمـن األوالد ألنـهـن أكثر عرضة 
للزواج املبكر، حيث ينظر إليهن 
علــى أنـهـن عبء علــى عاتق 
األـسـرة التي تواجه صعوبات 
اقتصادية«.وأضاـفـت: »ـهـذه 
حتديات ضخـمـة وكلما تأخرنا 
في حلها، كان تأثيرها أكبر على 

الفتيات«.
وقالت وكالة الـسـكان التابعة 
لألمم املتحدة في نيـسـان/ أبريل 
إن ما يصل إلى 13 مليون حالة 
زواج أطفال ميـكـن أن تتم على 
مدى الـسـنوات العشر املقبلة 
بـسـبب جائحة كورونا وإغالق 
املدارس وخدمات تنظيم األسرة 

ملدة ستة أشهر.
كما أـشـارت تقاريــر حكومية 
في كينيــا إلى ارتـفـاع حاالت 
حمل املراهقات سواء عن طريق 

الزواج أو االغتصاب.
ويعد الزواج املبـكـر مجرد بند 
واـحـد مما يـحـذر منــه اخلبراء 
حيــث أن هنــاك بنودا أوـسـع 
متضررة وتلـحـق األذى بحقوق 
النـسـاء والفتيــات في جميع 
أنحاء العالم من قبل فيـــروس 

كورونـا.

متابعة الصباح الجديد :
بينت دراسة نشرتها السلطات 
الصحيــة األميريكيــة، الــدور 
الذي تلعبه املطاعم في جائحة 
“كوفيد″19-،  في نقل الفيروس 
في وقت قللت فيه من أهمية دور 

وسائل النقل املشترك واملكاتب.
وبحسب الدراـسـة أن املطاعم 
موضع ـشـبهات نـظـرًا إلى أن 

وضع الكمامات فيها قليل، ال بل 
معدوم لكي يتمكن الزبائن من 
 ّ تناول الطعام واملشروبات، لكن
الدراـسـات اجلدية كانت ال تزال 
قليلة في حتديــد تراتبية درجة 
خطورة األماـكـن العامة، وفقًا 
لوكالة “فرانــس برس”.وأظهرت 
عمليات تعقب اخملالطة في عدد 
من الواليات أن أـشـخاصًا كثرًا 

أصيبوا بالفيروس في املطاعم.
وتذـهـب الدراـسـة اجلديدة في 
االجتاه نفـسـه، ولو أنها ال تؤكد 
بشكل قاطع املكان الذي أصيب 

فيه األشخاص بالعدوى فعليًا.
ووزع خبــراء مراـكـز الوقاية من 
األمراض ومكافحتها استبيانات 
على نحو 300 ـشـخص حضروا 
إلجراء فحوص ـفـي متوز املاضي 

ـفـي 11 مستـشـفى أمريكيًا، 
وجاءت نتائــج فحوص نصفهم 
إيجابية.ومن بن األـسـئلة التي 
طرـحـت ـفـي االـسـتبيان: هل 
خرجتم للتبضع في األيام الـ14 
التي ـسـبقت ظـهـور األعراض 
لديكم؟ هل اـسـتقليتم إحدى 
وـسـائل النقل املـشـترك؟ هل 
قصدمت منــزال أو مكتبًا أو قاعة 

رياضة أو كنيـسـة أو مطعمًا أو 
حانة.. حيــث كان يوجد نحو 10 

أشخاص؟.
ّ للباحثــن أن أولئك الذين  وتبن
جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية 
أو سلبية على السواء، يضعون 
الكماـمـات بالـقـدر نفـسـه، 
ويتصرـفـون بالطريـقـة عينها 
جلـهـة الوقايــة ـفـي كل أنواع 

األماكن باستثناء املطاعم.
وـمـن املفتــرض أن يتــم تأكيد 
هذه الدراـسـة بأبـحـاث أخرى، 
وخصوـصًـا أنـهـا ال متيّــز بــن 

املساحات الداخلية واخلارجية.
ّ هذه الدراسة تؤكد ضرورة  لكن
وضع الكماـمـة لتفادي اإلصابة 
بالـعـدوى جرّاء تطاير الــرذاذ أيًا 

كان حجمه.

المطاعم تعد بؤرًا النتشار كورونا

إغالق المدارس بسبب كورونا يؤدي الى الزواج المبكر

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
أدى تفشي جائحة »كورونا« الى فرض حالة 
من اإلغالق العام في الكثير من دول العالم، 
األمر الذي أـسـهم في احلد من تلوث الهواء 

لتنخفض مستويات التلوث لدرجة كبيرة.
لكن ذلــك لم مينع الكثير من األـشـخاص 
حول العالــم من التعرض للـهـواء امللوث، 

داخل منازلهم.
ووفقا لوكالة حماية البيئة )EPA(، ميكن أن 
تكون مستويات ملوثات الهواء في األماكن 
املغلـقـة أعلى مبرتن إلــى خمس مرات من 
املوـجـودة في اخلارج، وفاقـمـت حالة احلجر 

الصحي واإلغالق العام من ذلك.
بن أوائل اذار وأوائل مايو  2020، قامت شركة 
Airthings، الـشـركة املصنـعـة ألجـهـزة 
تنظيــف الهواء الذكيــة ومقرها النرويج، 
بتحليل بيانات مـسـتخدميها في الواليات 
املتحدة وأوروبا ووجدت أن مـسـتويات ثاني 
أكـسـيد الكربون واجلزيئــات احملمولة جوا 
)املركبات العضويــة املتطايرة VOCs( زادت 
مبقدار من 15 إلــى 30% في أكثر من 1000 

منزل في عدة دول أوروبية.

 ،)WHO( ووفـقًـا ملنظمة الصـحـة العاملية
ميوت حوالي 3.8 مليون ـشـخص ـسـنويا 
بـسـبب التعرض لتلــوث الـهـواء املنزلي، 

بحسب ما نقل موقع »بي بي سي«.
ويأتي تلوث الـهـواء الداخلي من مجموعة 
كبيرة من األنشطة، حيث تنطلق اجلزيئات 
الدقيـقـة من بعض األعـمـال املنزلية مثل 
الطـهـي )القلــي والتحميــص على وجه 

اخلصوص( والتنظيف واحلرائق والشموع.
تـشـير التقديرات إلــى أن ثالثــة مليارات 
ـشـخص حول العالــم ال يزالــون يطهون 
بالنيران املكـشـوفة أو املواقد البـسـيطة 
التــي تعـمـل بالكيروـسـن أو الفحم أو 
الكتلة احليويــة، والتي تنتج كميات كبيرة 
من التلوث الداخلي. ولكن حتى استخدام 

املواقد احلديثة ميكن أن يشكل خطرا.
فبحسب إحدى الدراسات فإن اإلنسان أكثر 
تعرضا جلزيئات PM2.5، في أثناء الطهي في 
املنزل مقارنة مع الوـقـوف على جانب أحد 

الطرق في لندن.
كما وأن اـسـتعمال معطرات اجلو يرفع من 
نـسـبة التلوث الداخلي، حيــث تدخل في 
تركيبها مواد كيميائيــة، كذلك األمر في 
أثناء اـسـتعمال املكنـسـة الكهربائية ما 
لم يتم اـسـتخدام مرشحات عالية اجلودة 
ومناسبة، وميكن أن يؤدي التنظيف مبنتجات 
تنظيف معينة أيضًا إلى زيادة مـسـتويات 
املواد الكيميائية احملمولة بالهواء، وتشمل 
امللوثات األـخـرى جراثيم العفن وـشـظايا 

العفن الناجتة عن الرطوبة والتكثف.

أخطار غير متوقعة للتنظيف والطبخ في المنزل

لقطة »عدسة: زياد متي«

حظك اليوم
الحمل الثور

السرطان األسد

العذراء العقرب

عزيزي برج الـسـرطان،اليوم تستطيع إظهار 
معدنــك، ونظًرا للجاذبية التــي تتمتع بها، 
فإنك مجـهـز للعمل من ـخـالل فريق. ماذا 
تنتظر؟ أنت ال تعلم إلى متى يستمر ذلك. من 

ناحية الصحة، فإنك تشعر برضا تام وراحة. 

عزيــزي برج العذراء،يـُــتنبأ باقتــراب وقوع 
مـشـاكل غير متوقعة وحتفيزك على حلها 
أصـعـب من املعتــاد، فال تيــأس وأعثر على 
ًا إلى أي درجة ستأثر تلك  بدائل. تساءل أيض

املشاكل سلبيًا عليك شخصيًا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

عزيزي برج الـقـوس، العـمـل اآلن في غاية 
الـسـهولة بالنـسـبة لك، ولذلــك، ميكنك 
تخصيص وقتك ملهام أكثــر أهمية، ولكن 

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

عزيــزي برج احلوت،ـسـوف يتـعـرض عملك 
لالختبار اليوم، ولكن ال داعي للتوتر إذا كنت 
قادًرا على إظهار املعرفة السليمة. ستُختبر 
ًا في حياتك اخلاـصـة، وفي هذه احلالة،  أيض

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

عزيــزي بــرج الدلو،أنت اآلن متـفـق مع ذاتك 
بـشـكل كامل، وتـشـعر بالتناغم التام في 
ًا. يؤثر  عملك وـفـي حياتك الـشـخصية أيض
ذلــك على اآلخرين ملا لك من عالقات قوية مع 

شريك حياتك والعائلة.

عزيزي برج الثور،أنــت متفق مع ذاتك، فأنت 
ًا،  واثق بنفسك وتظهر سالمًا داخليًا واضح
ًا باحليوية واحلماس، ونتيجة  كما أنك مفعم
لهدوئك اخلارجي، يـشـعر جميع من حولك 

بالراحة في وجودك. 

عزيزي برج األسد،كل ما أنت جزء منه ينتهي 
على أكمل وجه وال أهمية للمـشـكالت التي 
تواجهـهـا. احرص في ـهـذه الفترة على عدم 
اـسـتئناف األمور منــذ البدايــة. بالعكس، 
تخلص مما يشغلك يوميًا وال يريحك منذ زمن. 

عزيزي بــرج العقرب، تتزايد املـشـاكل التي 
تصادفها في مـسـارك، ولذلك احرص على 
عدم نـفـاذ مواردك البدنية والنفـسـية. تأنَ 
في حتديد املشاكل التي متثل حقًا إعاقة في 

مسارك. 

عزيزي برج اجلدي، لقد وصلت إلى حائط سد 
في الوـقـت احلالي، ويبدو أن ال ـشـيء يحرز 
تقدمًا وأنت على وـشـك االستسالم. اعتبر 

مثل هذه األوقات اختباًرا لقوة إرادتك. 

الدلو الجدي

عزيــزي بــرج احلمل،إنك مفـعـم باحليوية، 
واألنـشـطة الرياضيــة هي طريـقـة ممتازة 
إلرضاء هذه الرغبة في احلياة. حيث أنك الئق 
ًا االـشـتراك في تدريبات  بدنيًا، ميكنك أيض

مستمرة ومكثفة للقوة.
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الصباح الجديد - متابعة:
قالــت إدارة معلومــات الطاقة 
األمريكية، امس السبت، إن ثالثة 
خفضت  بالعــراق  كبرى  حقول 
إنتاجها وساهمت بالتزام االخير 

باالتفاق النفطي .
وذكرت إدارة املعلومات، ان "انتاج 
النفط اخلام في العراق انخفض 
مبقدار 900 ألف برميل في اليوم 
خالل متوز مقارنة بشــهر كانون 
"االنخفاض  ان  مبينــة  الثاني"، 
جاء نتيجــة تخفيضات طوعية 
واخرى حتديات تشغيلية متعلقة 
بـ الوباء مبا في ذلك تقييد حركة 

األفراد واملعدات".
وتابعــت: "بــدءا من شــهر اذار 
التعاقدية  االلتزامات  شــكلت 
للعــراق مــع شــركات النفط 
احلقول  تشــغل  التي  الدوليــة 
العراق  جنــوب  فــي  الكبيــرة 
تفاقمت  التي  املالية  والضغوط 
النفط  عائدات  انخفاض  بسبب 

للحكومــة  اضافيــة  حتديــات 
االحتاديــة وقطــاع النفــط، مما 
صعبة  اإلنتاج  تخفيضات  جعل 

التنفيــذ بالنســبة للعراق في 
شهر ايار".

واضافــت ان "العراق وشــركات 

النفط العاملية املطورة للحقول 
النفطية فــي العراق وافقوا في 
حزيــران على خفــض اإلنتاج"، 

مشــيرة الى ان "التخفيض جاء 
أكبر من احلقول اجلنوبية وخاصة 
حقــل الرميلة وغــرب القرنة 1 
وغرب القرنة 2، والتي ســاهمت 
في انخفــاض إنتاج النفط اخلام 
من 4.6 مليــون برميل في اليوم 
في إلــى 3.7 مليــون برميل في 
اليوم في متوز وساعدت في التزام 

العراق باالتفاق النفطي".
وفي السياق، حذرت وزارة النفط 
في البالد من تداعيات "اإلخالل" 
الســوق  على  أوبــك+  باتفــاق 
النفطية العاملية وأسعار النفط 

اخلام.
وقــال املتحــدث باســم الوزارة 
تصريحات  فــي  جهــاد  عاصم 
صحفية تابعتها الصباح اجلديد، 
اسواق  تواجه  التي  التحديات  ان 
النفط العاملية تدعو اجلميع الى 
االلتــزام باتفاق خفــض االنتاج 
من أجل السيطرة على الفائض 
النفطــي الذي تراكم وشــكل 

عقدة كبيرة للمنتجني بســبب 
كوفيد  فايروس  انتشار  تداعيات 
19 فــي جميــع انحــاء العالم 
وتســبب في كســاد االقتصاد 
االستهالك  في  وبتراجع  العاملي، 
العاملــي من النفط مــا أدى الى 
انخفــاض ســعر البرميــل 10 
دوالرات خــالل الفتــرة املاضية، 
ما دعا الــدول املنتجة في اوبك+ 
التفاق  االنضمام  الى  اخرى  ودول 

خفض االنتاج ومنها العراق".
أثر ايجاباً  وبني ان االتفاق "هــذا 
على حتسن اســعار النفط التي 
ارتفعت الى اكثر مــن 40 دوالراً 
للبرميــل" مؤكــداً ان "التحدي 
الرئيس للســوق النفطية مازال 
الســيطرة  عــدم  وان  قائمــاً، 
الفعلية على كوفيد 19 ستبقى 
تعاني  العاملية  النفطية  السوق 
من عدم االســتقرار وتذبذب في 

اسعار النفط".
تقرير آخر ص6

إدارة معلومات الطاقة األميركية: ثالثة حقول نفطية
كبرى في العراق خفضت إنتاجها

وزارة النفط تحذر من االخالل باتفاق أوبك+

الصباح الجديد - متابعة:
أعلن الرئيس اإليراني حسن روحاني، 
السبت، ان تفاقم أوضاع كورونا في 
ايــران والعراق لن يســمح بذهاب 
الزوار اإليرانيني الى البالد في الزيارة 

األربعينية.  
وقــال روحانــي خــالل كلمــة له 
ملواجهة  الوطني  املركــز  باجتماع 
كورونــا تابعتها الصبــاح اجلديد، 
أن  ابلغتنا  العراقيــة  إن "احلكومة 
العراق لن يســتقبل زوارا من الدول 
أوضح  املناسبة، كما  بهذه  االخرى 

أن املراســم حتى في إيران ستجري 
بشــكل محدود مــع رعاية دقيقة 

للبروتكوالت الصحية".  
 وكان قال السفير االيراني في بغداد 
ايرج مســجدي، في وقت سابق، ان 
"ملف زيــارة األربعني لهــذا العام 
بات مغلقا، الن العراق ال يســتقبل 
اي زائــر اجنبــي مبن فيهــم الزوار 

االيرانيني، ألداء مراسم االربعني".  
حديث  فــي  مســجدي  واضــاف 
لوكالة االنباء االيرانية، في السابع 
من الشــهر اجلــاري، ان "احلكومة 

العراقيــة وفي ضوء ازمــة كورونا 
ابلغتنــا بانها لن تســمح بدخول 
زوار االربعــني من ايــران او اي دولة 
اخــرى"، مبينــا ان "ذلك يــدل بان 
ملف االربعني ودخول الزوار االجانب 
خالل العام احلالــي الى العراق بات 

مغلقا".    
العراقية  "احلكومــة  ان  واضــاف، 
كانت قــد اعلنت عــن قرارها هذا 
قبل فترة؛ واضاف ان ســفارة ايران 
في بغداد بوصفها من اعضاء جلنة 
بعدم  جتزم  العــراق،  داخل  االربعني 

مبشاركة  االربعني  مراســم  اقامة 
الرعايا  الــزوار االجانــب ومنهــم 

االيرانيون".    
انه  الى  االيرانــي  الســفير  ولفت 
"ال ميكن التعويــل على تصريحات 
محافــظ او احــد املســؤولني في 
هذا اخلصــوص، الن املعنيني بزيارة 
االربعني هم املسؤولون في احلكومة 
املركزية لهــذا البلد، والذين اعلنوا 
منــع دخــول اي زائر اجنبــي الى 
العراق من اجل املشــاركة في هذه 

املراسم". 

السليمانية ـ عباس اركوازي: 
رئيــس  زيــارة  حضيــت  بينمــا 
الى  الكاظمي  مصطفــى  الوزراء 
كردســتان  اقليــم  محافظــات 
بترحيب شــعبي واســع، واشادة 
مــن قبــل النخــب واملثقفــني، 
على  واســعة  انتقادات  انهالــت 
نتيجة  االقليــم،  املســؤولني في 
الكاظمي  حول  اجلماهير  اللتفاف 
في مختلــف محافظات االقليم، 

وهو ما كشــف عن فشل االحزاب 
والقــوى الكردية فــي بناء حكم 
عادل يتســهم بالعدالة واملساواة 
املاضيــة   28 الســنوات  خــالل 

حلكمهم لالقليم. 
زيارته  اتخــذت  الــذي  الكاظمي 
طابعا سياســيا وادارياً عبر لقائه 
واالحزاب  القــوى  اغلــب  بزعماء 
فــي  واملســؤولني  السياســية، 
حكومة االقليم والوحدات االدارية، 

وممثلني عن مختلف شرائح اجملتمع 
الكردستاني، استمع عن قرب الى 
معاناة ومطالب املواطنني، وتسلم 
عشرات املطالب ومذكرات قدمها 
وحلبجة،  الســليمانية  محافظو 
الذي وعد بدوره بتنفيذ ما تسمح 
االقتصــادي  والظــرف  امليزانيــة 
املتبقي  وجدولــة  االن،  بتنفيــذه 

منها لتنفيذه الحقاً.
اجلماعــة  كتلــة  رئيــس  وقــال 

االسالمية في برملان كردستان عبد 
الستار مجيد في معرض تقييمه 
"الالفــت  الكاظظمــي،  لزيــارة 
لالنتبــاه في زيــارة الكاظمي الى 
محافظات االقليم، هو االستقبال 
عبر  املواطنني  وســعادة  احلافــل 
تقدمي املذكــرات وعرائض تضمنت 
مطالبهم، التــي متحورت اغلبها 
واملســتحقات  امليزانيــة  حــول 

املالية".

روحاني: الحكومة العراقية ابلغتنا
بعدم استقبال زوار االربعينية هذا العام  ترحيب شعبي بزيارة الكاظمي وانتقادات واسعة  

تنهال على مسؤولي االقليم

تفقد المنافذ الحدودية ومخيما للنازحين واستلم مطالب مواطنين في كردستان

مظهر محمد صالح: حجم الدين الداخلي 
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بغداد - الصباح الجديد: 
ارتفعت اســعار صرف الدوالر في اسواق بغداد 
امس السبت ، بعد ان سجلت بورصة الكفاح 
املركزية في بغداد 123250 دينار عراقي مقابل 
100 دوالر اميركي، وســجلت بورصة احلارثية 

ببغداد 123300 دينار مقابل 100 دوالر.
في حني ســجل سعر صرف الدوالر في بورصة 
الكفــاح ليوم اخلميس املاضــي 123150 ألف 
دينــار لــكل 100 دوالر امريكــي ، فيما بلغت 
اســعار البيع في محال الصيرفة باألســواق 
احمللية في بغداد 123750 دينــار ، بينما كانت 
اســعار الشــراء 122750 دينار لكل 100 دوالر 

اميركي. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
تداول  األوروبيــة جلســة  األســهم  أنهــت 
متقلبة على ارتفاع يوم امس الســبت إذ كان 
املستثمرون يوازنون بني مؤشرات على زيادة في 
وتهديد  واالستحواذ  االندماج  صفقات  نشاط 
اقتصادي ناجم عن تنامي احتماالت خروج دون 

اتفاق لبريطانيا من االحتاد األوروبي.
وصعد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.1 باملئة 
وأنهى األســبوع على زيــادة 1.8 باملئة تقريبا. 
واملؤشر محصور داخل نطاق محدود منذ يونيو 
حزيران، إذ فقد النمو االقتصادي الزخم بسبب 
ارتفاع اليورو وزيادة تكلفة الصادرات األوروبية.

في غضــون ذلــك، يكثــف االحتــاد األوروبي 
مللحمة  مضطربــة  لنهايــة  االســتعدادات 
اخلروج البريطاني من التكتل التي اســتمرت 
أربع سنوات، إذ يتأهب مســؤولون كبار إلبالغ 
دول االحتــاد البالــغ عددها 27 بشــأن اعتزام 
البريطاني بوريس جونسون خرق  الوزراء  رئيس 

معاهدة االنفصال.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلن متحدث مصلحــة اجلمارك االيرانية روح 
اهلل لطيفي امس السبت، عن تشغيل یومي 
ملعبــر »جذابة« احلــدودي مع العــراق والواقع 

جنوب غربي البالد لتصدير السلع.
ونقلت وكالة فارس االيرانية عن لطيفي قوله، 
إنه »وبعد تشغيل جتريبي لعدة أسابيع، اتفق 
مديرا جمارك جذابة االيراني والشيب العراقي 
على تنفيذ االجــراءات اجلمركيــة على مدار 

االسبوع بغية تصدير السلع«.
ولفت املتحدث الى أن »املعبر كان يعمل جتريبيا 
كســائر املعابر العراقية يومي االحد واالربعاء 
فقــط«، مؤكدا أنه »خالل الفتــرة التجريبية 
كانت متر نحو 30 شــاحنة عبــر منفذ جذابة 
احلــدوي يوميا واالن قد بلغ نحو 170 شــاحنة 
غالبيتها حتمــل الفواكه واخلضــروات واملواد 

االنشائية«.
يذكر أن املعبــر االيراني »جذابــة«، آخر معبر 
مغلق مع العراق، حيث متت إعادة افتتاحه بعد 
إغالق استمر ستة أشهر جراء تفشي فيروس 
كورونــا، وبذلك فان جميع املعابر املشــتركة 
بــني البلديــن مت فتحها مجددا امــام احلركة 

التصديرية.

إرتفاع اسعار صرف 
الدوالر في بغداد

ارتفاع االسهم االوروبية 
بفعل نشاط االندماج 

إعادة افتتاح آخر معبر حدودي 
مغلق بين العراق وايران 

بغداد - الصباح الجديد:   

كشــف مستشــار رئيس الوزراء 
واملالية،  االقتصاديــة  للشــؤون 
مظهــر محمد صالــح أن حجم 
واخلارجي  الداخلي  العراقي  الدين 

يبلغ ١٣٤.٤ مليار دوالر.
وأوضح صالح في مقال نشره على 
شــبكة االقتصاديــني العراقيني 
أن »٢٥ مليــار دوالر ديون خارجية 
اغلبها سيادية واجبة الدفع خالل 
االعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا 
تســوية ديون نادي باريس، مضافا  
اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم 
تتعدى ١٢ مليار دوالر من اصل ٢٥ 
مليار دوالر في اعاله بســبب ازمة 
النفط وقتذاك واحلرب على داعش 
الســبعة  مجموعة  من  مقدمة 
الكبار والصني واقتراض من سوق 

راس املال«.
وأشار املستشــار إلى أن »هنالك 
ديون ســيادية جملموعــة دول من 
خارج اتفاقية نــادي باريس /٢٠٠٤ 
وتخضــع لشــروط االتفــاق مع 
النــادي وتظهــر برقــم اجمالي 
العوام  وتعــود  الشــطب  قبــل 
قبل ١٩٩٠ ما يقتضي شــطبها 
بنســبة ٨٠٪ فاكثر، اذا كان الدين 
صحيح وحساباته وفق معتقدات 
نــادي باريس وتعــاد جدولة بقايا 
الدين ومنها: اربــع دول  خليجية 
وقطــر  والكويــت  )الســعودية 
واالمارات( وثماني دول مثل بولندا 

والبرازيل وتركيا وغيرها«.
وأضاف مستشــار رئيــس الوزراء 
أن »إحمالــي ذلــك الدين من دون 
شطب مازال بنحو ٤٣ مليار دوالر 
)ولكــن البد ان تشــطب مبوجب 
اتفاق نادي باريــس واال فان الدين 

معلق(«.
وأردف صالح بأن »اجلانب االكبر من 
الديون والــذي يبلغ اليوم قرابة ٦٠ 
مليار دوالر هو الدين الداخلي سواء 

نقدا او لقاء كفالة بدفع الدين من 
قبل وزارة املاليــة«، مبينا أن »هذا 
الدين )الداخلي( هو بني وزارة املالية 
واجلهــاز املصرفي احلكومي حصرا 
)رافدين رشــيد املصــرف العراقي 
للتجارة والبنك املركزي العراقي(«.

»عند جمع  بالقــول،  وتابع صالح 
 ١٢٨  =(٦٠+٤٣+٢٥( أعــاله  الديــن 
مليــار دوالر«، مضيفــا »رمبا جرى 
ســحب قروض دولية كانت تنتظر 
دورها في عــام ٢٠٢٠ كالتزامات او 

تعهدات سابقة وهي مازالت حتت 
السحب ســواء من اليابان اواملانيا 
وغيرها وملصلحة بعض املشــاريع 
االســتثمارية املتعهــد بتمويلها 
وقدرها رمبــا ٦ مليارات دوالر ٢٠٢٠، 
لذا ســيبلغ اجملموع الكلي للديون 
برقم هو  واخلارجيــة(  )الداخليــة 
الــذي اعلنه وزير  الرقم  قريب من 

املالية البالغ 134.4 مليار دوالر«.
الناجت  أنه »لكون  إلى  ولفت صالح 
رمبا   ٢٠٢٠ للعــام  اإلجمالي  احمللي 

فقد او ســيفقد قرابــة ٣٠٪ من 
قيمته بســبب االزمــة النفطية 
والركــود االقتصادي الــذي متر به 
البــالد، فان نســبة ديــون العراق 
والتي ارتفعت حقا مقسومة على 
الناجت احمللــي اإلجمالي )املنخفض( 
ســترتفع بالنســبة والتناســب 
قطعــا. لذلك فقــد ارتفعت عن 
املقبولة  الدولية  املعيارية  النسبة 
البالغــة ٦٠٪ )دين عــام الى الناجت 

احمللي االجمالي(«.

وقال مستشــار رئيس الــوزراء إن 
»دق ناقــوس مخاطــر الديون جاء 
زيادة في  االول، حصــول  باجتاهني، 
االقتراض الداخلي بنســبة عالية 
، واالخــر احتمــال حتصيل بعض 
الى  )اضافة  اخلارجيــة  القــروض 
املتحصــل منها حاليــا باتفاقات 
حكوميــة ســابقة( املمكنة مع 
املؤسســات املاليــة الدولية مثل 
ومبا  الدوليني  والبنــك  الصنــدوق 
يســوغه قانون االقتــراض للعام 

.»٢٠٢٠
ولفت املستشــار صالــح إلى أن 
»ارتفــاع االقتــراض الداخلي جاء 
هــذا العام بزيادة بلغت نســبتها 
ابتــداًء ٢٠٪ مــن اجمالــي رصيد 
الدين الداخلي ذلك بســبب عجز 
املوازنة التشــغيلية وقيد الرواتب 
جراء  الدفع  الواجبــة  وااللتزامات 
التي  واالقتصادية  املالية  الضائقة 
تعيشــها البالد حاليا منذ االزمة 

املالية السابقة ٢٠١٤-٢٠١٧«. 

مظهر محمد صالح: حجم الدين الداخلي
 والخارجي يبلغ ١٣٤.٤ مليار دوالر

ديون العراق تدق ناقوس خطر

هنالك ديون سيادية 
لمجموعة دول من 
خارج اتفاقية نادي 
باريس وتخضع 
لشروط االتفاق 
مع النادي وتظهر 
برقم اجمالي قبل 
الشطب وتعود 
العوام قبل ١٩٩٠ 
ما يقتضي شطبها 
بنسبة ٨٠٪ فاكثر

 بغداد - الصباح الجديد: 
حــذرت وزارة النفــط، مــن تداعيــات 
"اإلخالل" باتفاق أوبك بالس على السوق 

النفطية العاملية وأسعار النفط اخلام.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد 
في تصريحات صحفيــة للفرات نيوز ان 
التحديــات التي تواجه اســواق النفط 
العاملية تدعو اجلميع الى االلتزام بإتفاق 
خفض االنتاج من أجل الســيطرة على 
الفائــض النفطي الذي تراكم وشــكل 
عقدة كبيرة للمنتجني بسبب تداعيات 
انتشــار فايروس كوفيــد 19 في جميع 
انحاء العالم وتسبب في كساد االقتصاد 
العاملي  وبتراجع في االستهالك  العاملي، 
مــن النفط ما أدى الى انخفاض ســعر 
البرميل الــى 10 دوالرات خــالل الفترة 
املاضية، ما دعــا الدول املنتجة في اوبك 
بــالس ودول اخرى الــى االنضمام التفاق 

خفض االنتاج ومنها العراق".
وبني ان االتفاق "هذا أثر ايجاباً على حتسن 
اسعار النفط التي ارتفعت الى اكثر من 
40 دوالراً للبرميــل" مؤكداً ان "التحدي 
الرئيس للسوق النفطية مازال قائماً، وان 
عدم السيطرة الفعلية على كوفيد 19 
ستبقى السوق النفطية العاملية تعاني 

من عدم االســتقرار وتذبذب في اسعار 
النفط".

وأضــاف جهــاد، ان "العــراق يتعامــل 
بواقعيــة مــع التحديات التــي تواجه 
السوق النفطية، وهناك تنسيق وتواصل 
مع االمانة العامة ملنظمة الدول املنتجة 
للنفــط )اوبك( ومــع الــدول االعضاء، 
والعراق عضو في اللجنة الوزارية ملراقبة 

االنتاج واملنبثقة من اوبك بالس".
ولفت الى ان "هدف العراق احلفاظ على 
االلتزام  وان  لنفطه،  الســعرية  القيمة 
املنتجني  مــع  هو مصلحة مشــتركة 
ملعاجلة ازمة تواجه اجلميع، ولهذا يحتاج 

التعامل معها بحكمة وموضوعية،
وعــن بعــض التصريحات التــي تدعو 
الوزارة الى االنســحاب من اوبك او عدم 
االمتثال لالتفاق اكد جهــاد، ان "الوزارة 
حتترم جميــع اآلراء املهنيــة والواقعية 
التي تهدف الى خدمــة الصالح العام، 
الوزارة جهة تنفيذية تنفذ سياسة  وان 
احلكومة، ومبا يحقــق اعلى مردود مالي، 
يدعــم ويعــزز االقتصاد الوطنــي، واذا 
كانت هناك  مقترحات واقعية وليست 
شــعارات حتقق نتائج أفضل من الوضع 
احلالي فانها على اســتعداد ملناقشتها 

واألخذ بها".
وشــدد جهاد على، ان "االخــالل باتفاق 
خفــض االنتــاج ســيؤثر ســلباً على 
الســوق العاملية وسعر البرميل، بسبب 
بعد على  الســيطرة  لعدم  هشاشتها 
فايروس كوفيــد 19، وبالتالي التحديات 

واالسباب مازالت قائمة".
واشــار الى ان "معدل تصدير النفط في 
شهر ايلول قد بلغ )2.597 مليون برميل 
باليــوم(، بايــرادات بلغت اكثــر من )3) 
مليارات و)517( مليونا و )45( الف دوالر".

يشــار الى انه واعتبارا من أول مايو أيار، 
للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة  نفذت 
باســم  يعرف  فيما  وحلفــاء،  )أوبــك( 
مجموعة أوبك+، خفضا قياســيا مبقدار 
9.7 مليــون برميــل يوميا أو مــا يعادل 
عشــرة باملئة من اإلنتــاج العاملي، بعد 
أن ســحق فيروس كورونــا ثلث الطلب 
العاملي. واعتبارا من أول أغســطس آب، 
جــرى تخفيف اخلفض إلــى 7.7 مليون 

برميل يوميا حتى ديسمبر كانون األول.
وفي مايو أيار ويونيو حزيران، وافق العراق 
على خفض إنتاجه من اخلام بأكثر قليال 
من مليون برميل يوميا، مع تخفيف ذلك 
اخلفض إلى 849 ألف برميل يوميا اعتبارا 

من يوليو متوز وحتى نهاية العام.
واســتمر العراق عضوا في االتفاق لكنه 

أنتج ما يزيد عن حصته.
لكن العــراق يرغــب اآلن فــي االلتزام 
الكامــل بأهداف اإلنتــاج املتفق عليها 
وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا 
في الفترة بني مايو أيــار ويوليو متوز عبر 

خفض أكبر في األشهر الالحقة.
وفي أغســطس آب، بلغ العــراق أعلى 
القليلة  الســنوات  امتثــال في  معدل 
املاضية لكنه قال إنه رمبا يحتاج لتمديد 

فترة التعويض شهرين.
 97 النفــط لتمويل  العراق على  ويعول 
باملئة من ميزانيته احلكومية. وأبلغ وزير 
األربعاء  البرملــان يوم  املالية علي عالوي 
العراق  االقتصــاد  إصــالح  أن  املاضــي 
سيستغرق خمس ســنوات من العمل 
وأن الدين احلكومي بلغ ما يتراوح بني 80 
و90 باملئة من الناجت القومي، بينما يبلغ 

الدين اخلارجي 133 مليار دوالر.
وتشــير تقديرات البنــك الدولي إلى أن 
اقتصاد العراق سينكمش 9.7 باملئة في 
2020 في ضوء انخفاض أســعار النفط 
وفيروس كورونا، مقارنة مع منو 4.4 باملئة 

في 2019. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
لم يطرأ تغير يذكر على أســعار النفط 
يوم امس الســبت لكنها تكبدت خسارة 
أســبوعية للمرة الثانية على التوالي، إذ 
يتوقع املســتثمرون اســتمرار تخمة في 
املعروض العاملي إذا زاد ضعف الطلب في 
ظل تنامي حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 

في بعض الدول.
وأنهى خام برنت اجللســة على تراجع 23 

ســنتا، أو ما يعادل 0.6 باملئة، إلى 39.83 
دوالر للبرميل، بينما صعد اخلام األمريكي 
ثالثة ســنتات إلــى 37.33 دوالر للبرميل. 
وانخفض اخلامان القياســيان بنحو ستة 

باملئة لكل منهما هذا األسبوع.
تتنامى وتيرة اإلصابات اجلديدة في الهند 
أســرع من أي مكان آخــر، وأعلنت وزارة 
الصحــة عن قفــزة جديدة فــي حاالت 
اإلصابة اليومية إلى 96551 حالة جديدة ، 

مما يرفع اإلجمالي الرسمي إلى 4.5 مليون.
وتراجعــت األســهم األمريكيــة وتتجه 
الثالثة هي  الرئيســة  األسهم  مؤشرات 
األخرى لتكبد خســارة أســبوعية للمرة 
إذ تنم مؤشــرات  التوالي،  الثانية علــى 
اقتصاديــة في اآلونة األخيــرة عن تعاف 

بطيء وصعب من اجلائحة.
وقــال محللون مــن كومرتــس بنك في 
مذكــرة “تواصل األســواق املالية ضبط 

النغمة، مبا في ذلك سوق النفط... اخملاوف 
حيــال فيوض املعروض فاقمت الشــعور 

العام بالضبابية”.
كما ارتفعــت مخزونات اخلام في الواليات 
املتحدة مليوني برميل األســبوع املاضي 
على عكس التوقعــات، إذ عادت مصافي 
إلــى العمليات بعد إغالق  التكرير ببطء 
مواقع اإلنتاج بســبب عواصف في خليج 

املكسيك.

النفط تحذر: أي إخالل باتفاق أوبك + يعني 
الفوضى في السوق وأنهيار األسعار

 النفط يستقر في ظل تراجع بالبورصة األميركية ويسجل خسارة أسبوعية

التحديات التي تواجه اسواق النفط العالمية تدعو االلتزام بإتفاق خفض االنتاج

الصباح الجديد - وكاالت: 
بعد نصف عــام من وصول فيروس 
كورونا املســتجد الواليات املتحدة، 
ال يُعرف بعد كيف وال متى ســيتم 
التعافــي مــن اآلثــار االقتصادية 
للجائحة، في ظل ظهور تبعات غير 
متوقعة بصورة يومية في قطاعات 

ال تدخل في حسابات الكثيرين.
إغالق  فــي  الوباء  هــذا  وتســبب 
اقتصــادي شــبه تام ممــا أدى إلى 
إصابة أميركا بأكبر ركود اقتصادي 
عرفته في تاريخها، نتج عنه تدهور 
اقتصــادي غيــر مســبوق في كل 

القطاعات.
وبعد 6 أشهر من اجلائحة، ومع وفاة 

190 ألف أميركي وإصابة  أكثر من 
6.5 ماليني آخرين، يشــق  أكثر من 
اقتصــاد أميركا طريقــه الصعب 
للخروج مــن النفــق املظلم رغم 
استمرار فقدان مليون وظيفة كل 
أســبوع. في الوقت ذاتــه، ال يعرف 
أحد يقينا ماذا يعني كل ما ســبق 
الرئاســية  لالنتخابات  بالنســبة 
املقــررة فــي الثالث مــن نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل.
وما يزال االقتصاد في موقف هش، 
ويرى بعــض االقتصاديني أن الكثير 
من القطاعات لن تتعافى لسنوات، 
ومــن املتوقــع أن تصبــح العديد 
مــن فــرص العمل التــي فقدتها 

الســياحة  مثل  القطاعات  بعض 
والضيافة وعمال املتاجر ضائعة بال 

عودة.
كما اجتــه الكثير مــن األميركيني 
لالعتماد على التسوق عبر اإلنترنت، 
وعّبر الكثير منهم عن عدم الرغبة 
في التســرع في ركــوب طائرات أو 

االقامة بفنادق.
املرئية  اآلثار االقتصاديــة غير  ومن 
-على سبيل املثال- ما يتعلق مبرافق 
مختلف  فــي  العامة  املواصــالت 

الواليات.
وتكبد مترو أنفــاق مدينة نيويورك 
خسائر  األميركي-  االقتصاد  -قلب 
استخدامه  تاريخية بســبب عدم 

من قبل ســكان املدينة إال بنسب 
تقل عن %15 خالل األشهر املاضية، 
وهــو مــا يتســبب في خســائر 

أسبوعية تقدر بـ 200 مليون دوالر.
وأعلنت وزارة العمل في 4 سبتمبر/

أيلول احلالي تراجع نسبة العاطلني 
إلى مســتوى %8.4 أي ما يقرب من 
16 مليون عاطل بنهاية أغسطس/

آب املاضي بعد أن كانت %10.2 في 
يوليو/متوز املنصــرم، وأضافت أنه مت 
1.37 مليون شخص خالل  توظيف 

أغسطس/آب.
ورمبا ميثــل تراجع نســبة البطالة 
إلى أقل من %10 للمرة األولى، منذ 
تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار 

املاضي، خبرا ســعيدا حلملة إعادة 
انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

جديــر بالذكر أن نســبة البطالة 
لم  كورونا-  جائحة  تفشــي  -قبل 
تتجــاوز %3.5، وهــي أدنى نســبة 
شــهدتها الواليــات املتحدة خالل 

نصف قرن.
وأعتبــر شــريف عثمــان، احمللــل 
مبؤسســة  واملالــي  االقتصــادي 
واشــنطن آناليتيكا في حديث مع 
اجلزيرة نــت أن "االقتصــاد يزحف 
فــي طريقــه للخروج مــن حفرة 
بســبب  مخاطرة  وهناك  عميقة، 
االســتقطاب السياسي حيث لم 
يتم االتفاق بعد على حزمة الدعم 

االقتصادي الثانية والضرورية".
وكان الكونغــرس قــد توصل -مع 
البيت األبيض- التفــاق إنقاذ مالي 
قيمتــه 3.4 تريليونــات دوالر خالل 
حزمة  تضمــن  املاضي،  مايو/أيــار 
للشــركات  كبيــرة  مســاعدات 

الصغيرة واملتوسطة والكبيرة.
ومنح املواطنــون -ممن يقل دخلهم 
الســنوي عن 99 ألــف دوالر للفرد 
أو 150 ألفا لألســرة- إعانات مالية 
دوالر للشــخص،   1200 بـــ  قدرت 

إضافة إلى 500 دوالر لكل طفل.
وقدمت كذلك إعانات بطالة قدرت 
بـ 600 دوالر أسبوعيا امتدت لشهور 

حتى نهاية يوليو/متوز املاضي.

اقتصاد أميركا يزحف للخروج من النفق المظلم برغم استمرار فقدان مليون وظيفة كل اسبوع

البحرين تلحق باالمارات وتتفق على 
3تطبيع العالقات مع إسرائيل
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
تلقــت الواليات املتحدة اجلمعة دعماً من إســرائيل 
فقط فــي تصويتها ضّد نّص فــي اجلمعّية العاّمة 
لألمم املّتحدة يدعو إلى “استجابة شاملة ومنّسقة” 
في مواجهة جائحة كوفيد19- ويشــّدد على “الدور 

احلاسم” ملنظمة الصّحة العاملّية.
وهذا النّص الذي متّ التفاوض بشأنه منذ مايو، اعُتمد 
بغالبّية ســاحقة من جانب 169 دولة من أصل 193 
من أعضاء األمم املتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا واجملر 

عن التصويت.
والقرار الذي يضّم نحو ســّتني مــاّدة “يعترف بالدور 
احلاســم ملنّظمة الصّحة العاملّية والدور األساسي 
ملنظومــة األمم املتحدة في تعبئة وتنســيق العمل 

العاملي ضّد الوباء”.
وانســحبت الواليات املتحدة في الربيع من منظمة 
الصحــة العاملية متهمــة إياها بســوء إدارة أزمة 
فيروس كورونا املســتجد وبالتأّخــر في إطالق حتذير 

عاملي.
وأوضحت الواليــات املتحدة أمــام اجلمعّية العاّمة 
أّنها ال تســتطيع دعم قرار يُبرز دور منّظمة الصّحة 
العامليــة وال يأتي علــى ذِكر املدافعــني عن حقوق 

اإلنسان.
ويُطالب النــص “بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّني، 
مــن أجل احتــواء الوباء” والتغلــب عليه وتخفيف 

عواقبه.
ويؤّيــد النص دعوة أطلقها في مــارس األمني العام 
لألمم املتحدة انطونيو غوتيريش إلى وقف إلطالق النار 
في البلدان التي تشــهد نزاعات، تسهيالً ملكافحة 

املرض، وهي دعوة لم تلق حتى اآلن جتاوبا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
شــن التحالف الــذي تقوده الســعودية في اليمن 
هجوما امس الســبت، على هدفــني في العاصمة 
صنعاء، التي تســيطر عليها جماعــة “أنصار اهلل” 

احلوثيني.
ونقلت وكالة “رويترز” عن شــهود عيــان واملتحدث 
باســم اجليش اليمني املدعوم من التحالف، وضاح 
الدبيش، أن مقاتالت شنت تســع غارات جوية على 
معســكر دائرة الهندسة العســكرية في صنعاء 

ومقر جهاز األمن القومي.
وقــال املتحــدث إن التحالف اســتهدف اجتماعا 

لقيادات رفيعة  جلماعة “أنصار اهلل” في املعسكر.
بدورهــا، قالت قناة “املســيرة” التابعــة للحوثيني 
إن 6 هجمات اســتهدفت معســكرا للمهندسني 

العسكريني اليوم السبت.
ولم يؤكد التحالف الذي تقوده الســعودية تعرض 
الرياض لهجوم، ولكنه قال إنه اعترض ودمر عددا من 
الصواريخ الباليســتية والطائرات املسيرة امللغومة 

التي أطلقت صوب السعودية اخلميس املاضي.
ويأتي الهجوم بعــد أن أعلن احلوثيون أنهم  هاجموا 
“هدفــا مهما” فــي العاصمة الســعودية الرياض، 
اخلميس املاضي باستخدام صاروخ باليستي وطائرات 

مسيرة.
ومنذ ســبتمبر العام املاضي قلص التحالف قصف 
العاصمة صنعــاء بعد بدء الريــاض محادثات غير 

مباشرة مع احلوثيني.
وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى ما تصفه األمم 

املتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وســيطر احلوثيون على العاصمــة اليمنية صنعاء 
ومعظم املدن عــام 2014 بعد طرد حكومة الرئيس 

عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
امس  البريطاني  اجليــش  أعلن 
السبت، اســتثمار 23.8 مليون 
جنيه اســترليني )30.5 مليون 
ددوالر( كــي يزيد بثالثة أضعاٍف 
الدقم في  حجم قاعدته مبيناء 
ُعمان، وهو موقع اســتراتيجي 

في اخلليج.
وقالــت وزارة الّدفاع في بيان إّن 
“االســتثمار في مينــاء عمان 
حجم  أضعاٍف  بثالثة  ســيزيد 
املوجودة،  البريطانّية  القاعــدة 
وسُيساهم في تسهيل انتشار 
احمليط  فــي  امللكّية  البحرّيــة 

الهندي”. 
وأضــاف البيــان أّن هناك أيًضا 
حوًضا جافًّا “ميكن أن يستوعب 
حاملَتي الطائــرات إتش إم إس 
كويــن إليزابيث وإتــش إم إس 

برِنْس أوف ويلز.

وصــّرح وزير الدفــاع بن واالس 
في إطار زيــارة لُعمان وقطر، أّن 
بني  األمد  الطويلــة  “الصداقة 
اخلليج  ودول  املتحــدة  اململكة 
تُعــّد أكثر أهمية مــن أّي وقت 
مضى”، وأضاف “من الضرورّي أن 

نعمل مًعا من أجل االســتقرار 
إلى  بالّنظر  والعاملي”  اإلقليمي 
“اجملالني  في  املشتركة  املصالح 

الدفاعي واألمني”.
وقــال إّن هــذه الــدول تتعاون 
اإلرهاب،  احلرب ضّد  بالفعل في 
ال ســّيما ضّد تنظيــم الدولة 

اإلسالمّية.
وفــي مــا يتعّلق بقطــر التي 
العالــم  كأس  ستســتضيف 
لكرة القدم عــام 2022، كانت 
عرضــت  املّتحــدة  اململكــة 
مســاعدتها من أجــل أن يُقام 
بطريقة  الرياضــي  احلدث  هذا 

“آمنة”.
الدقم على بحر  ويُطّل مينــاء 
العرب، ويبعد نحو 500 كلم عن 
مضيق هرمز االستراتيجي الذي 
ميّر عبره مــا يصل إلى %30 من 
صادرات النفط العاملية سنويًا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــف الرئيــس الفنزويلــي 
نيكوالس مادورو أن الســلطات 
تخريبيا  مخططــا  أحبطــت 
باليتو”  “إل  النفط  مصفاة  في 
وقبضت على جاسوس أمريكي 
مســلح كان يتجســس على 
أكبــر مصفاتني بالبالد “أمواي” 

و”كاردون”.
وقال مــادورو خالل اجتماع عبر 
فيديــو كونفرنس مــع اجلناح 
االشتراكي  للحزب  الشــبابي 
الفنزويلــي: “اعتقلنــا أمــس 
جاسوســا أمريكيــا في والية 
فالكــون كان يتجســس على 

مصفاتي أمواي وكاردون”.
وأضــاف أن املقبــوض عليــه 
البحرية  مشــاة  قوات  من  هو 
في  قــد خدم  وكان  األمريكية 
لوكالة  تابعة  قواعد عسكرية 

األمريكية  املركزيــة  اخملابــرات 
بالعراق. 

وتابع: “كانت بحوزته أســلحة 
ثقيلة ومبلغ كبير  متخصصة 
أخرى  وأشــياء  الــدوالرات  من 

مكتب  إلى  مباشــرة  نقلناها 
املدعــي العام وهــو اآلن يدلي 

باعترافاته”.
وقــال إن وزيــر النفــط طارق 
مهدنسني  وفريق  العيســمي 
خطة  يومــني،  قبل  أحبطــوا 
لتنفيــذ تفجير فــي مصفاة 
“إل باليتــو” الواقعة على بعد 
غرب  كيلومتــرا   120 حوالــي 

العاصمة كاراكاس.
وتعتبــر مصفاة “كاردون”، التي 
تبلغ طاقتهــا 305 آالف برميل 
يوميا، جزءا من مركز “باراجوان” 
األكبر في  النفط، وهي  لتكرير 
البالد وثاني أكبــر مصفاة في 
العالم بقــدرة تكريرية معلنة 
تصل إلى مليــون برميل يوميا 
ما يعادل %72 من قدرة املعاجلة 
الوطنيــة  النفــط  لشــركة 

.PDVSA الفنزويلية

أميركا ترفض نصا بشأن 
كورونا في األمم المتحدة 

مسؤول عسكري يمني: 
التحالف يقصف أهدافا في 

صنعاء

بريطانيا تزيد حجم قاعدتها العسكرية
 في عمان 3 أضعاف

فنزويال تعلن إحباط مخطط تخريبي 
واعتقال جاسوس أميركي

متابعة ـ الصباح الجديد :

املرحبــة  ردود األفعــال  توالــت 
باإلعــالن عن االتفــاق بني مملكة 
البحرين وإسرائيل، باعتباره إجنازا 
جديدا على طريق مستقبل واعد 
يســتهدف إحالل السالم ورخاء 

شعوب املنطقة.
وأعلن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب، في وقت متأخر حســب 
االول  امــس  من  بغــداد  توقيت 
اجلمعــة، اتفاق مملكــة البحرين 
وإسرائيل على إبرام اتفاق سالم، 

واصفا إياه بـ”اإلجناز التاريخي”.
وغرد ترامب على حسابه الرسمي 
عبــر تويتر، قائال: “إجنــاز تاريخي 
آخر اليــوم.. صديقانا العظيمان 
إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان 

على اتفاق سالم”.
تصنع  عربية  دولــة  “ثاني  وتابع: 
السالم مع إسرائيل في 30 يوما”، 
في إشارة إلى اتفاق السالم الذي 
أعلــن عنه بــني دولــة اإلمارات 

وإسرائيل في أغسطس املاضي.
أن  األميركــي  الرئيــس  وأكــد 
يوم  إلينا  البحريــن “ســتنضم 
معاهدة  على  للتوقيــع  الثالثاء 
الســالم التي تعــد خرقا وحتوال 
تاريخيــا إقليميا، وهــذا ما كنا 

نطمح إليه”.
واعتبــر ترامــب أن املســتقبل 
مليء باألمل وال يجــب أن تقرره 
فتح  ومع  الســابقة،  اخلالفــات 
احلوار والعالقات املباشرة سيعزز 
التحول اإليجابي للشرق األوسط 
واالزدهار  واألمن  االستقرار  ويزيد 

في املنطقة.
وقال مستشار الرئيس األميركي 
جاريد كوشنير إن االتفاق هو ثاني 
اتفاق تتوصل إليه إســرائيل مع 
دولة عربية فــي غضون 30 يوما 
بعد التوصل إلى سالم مع دولتني 

عربيتني فقط ،مصر واألردن ، قبل 
سنوات.

وأضــاف كوشــنر “هذا ســريع 
جدا.. املنطقة تستجيب بشكل 
اإلمارات  التفــاق  للغاية  إيجابي 
العربية املتحــدة ونأمل أن تكون 

عالمة على أن املزيد سيأتي”.
األنظار على السعودية

يأتي حتسن العالقات مع إسرائيل 
في ظل مخاوف مشــتركة من 
خطر إيران في املنطقة. والسؤال 
األهــم اآلن يــدور حول مــا إذا 
كانت الســعودية احلليف القوي 
للواليات املتحدة ستســير على 

نفس النهج.
دول  إقناع  ترامــب  إدارة  وحتــاول 
عربيــة أخرى قلقة مــن النفوذ 
اإليراني، منها السعودية، بإقامة 
عالقات مع إســرائيل. وأشــارت 
الســعودية حتــى اآلن إلى أنها 

ليست مستعدة لذلك.
ورحبت دولة اإلمارات بقرار مملكة 
البحريــن إبرام اتفاق ســالم مع 
العالقات  ومباشــرة  إســرائيل 

الدبلوماسية بينهما.
التعاون  و  اخلارجية  وزارة  وأشادت 
الدولي فــي بيان لها بقرار مملكة 
البحرين وأعربــت عن أملها في 

أن يكون لهذه اخلطوة أثر إيجابي 
التعاون  و  الســالم  على منــاخ 

إقليميا و دوليا.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة 
العالقــات  مباشــرة  البحريــن 
مع دولــة إســرائيل يعد خطوة 
مهمة لتعزيز األمن واالزدهار في 
املنطقــة مؤكدة أن هذه اخلطوة 
من شأنها توسيع نطاق التعاون 
والعلمي  والثقافــي  االقتصادي 

والدبلوماسي.
املصــري  الرئيــس  ووصــف 
اتفاق  السيســي،  عبدالفتــاح 

السالم بـ”اخلطوة التاريخية”.

وذكــر السيســي، فــي تغريدة 
على حســابه الرسمي في تويتر 
“تابعــت باهتمــام بالــغ البيان 
الثالثــي الصــادر مــن الواليات 
والبحرين  األميركيــة  املتحــدة 
وإســرائيل بشــأن التوافق نحو 
بني  دبلوماســية  عالقات  إقامة 

مملكة البحرين وإسرائيل”.
وأضــاف: “ أثمــن هــذه اخلطوة 
الهامة نحو إرســاء االســتقرار 
الشــرق  والســالم في منطقة 
األوســط ومبا يحقق التســوية 
للقضيــة  والدائمــة  العادلــة 

الفلسطينية”.

وقــال وزير اخلارجيــة البريطاني 
دومنيــك راب، إن بــالده ترحــب 
باتفــاق الســالم بــني البحرين 
وإســرائيل الذي أعلــن عنه في 

وقت سابق اليوم.
وأضاف راب أن بريطانيا تتمنى أن 
تخطو مزيد مــن الدول خطوات 
مماثلة من أجــل التقدم بعملية 

السالم في الشرق األوسط.
اجلمهوري  الســيناتور  أكد  كما 
ليندســي غراهام أن هذا االتفاق 
يضع الشرق األوسط على مسار 
والتكامل  التعــاون  مــن  جديد 

االقتصادي.

المنطقة تستجيب بنحو إيجابي

“ستنضم إلينا يوم 
الثالثاء للتوقيع 

على معاهدة 
السالم التي تعد 

خرقا وتحوال 
تاريخيا إقليميا، 

وهذا ما كنا 
نطمح إليه

البحرين تلحق باإلمارات وتتفق على تطبيع العالقات مع إسرائيل

برعاية أميركية 

متابعة ـ الصباح الجديد :

بدأت احلكومة األفغانية وحركة طالبان 
في العاصمــة القطرية الدوحة امس 
السبت، محادثات سالم تاريخية برعاية 
أميركية ترمي إلــى إنهاء ما يقرب من 
عقدين من احلرب، رغم استمرار أعمال 

العنف على األرض.
ودعا كبير املفاوضني باســم كابل عبد 
اهلل عبد اهلل في اجللســة االفتتاحية 
العلنية إلــى االتفاق على وقف إلطالق 
12 ألف  النــار، متحّدثا عــن مقتــل 
مدنــي وإصابة 15 ألفــا آخرين بجروح 
منذ توقيع اتفــاق بني احلركة والواليات 
املتحدة بشأن االنسحاب من هذا البلد 

في فبراير املاضي.
وقــال املســؤول احلكومــي املكّلــف 
املفاوضات باســم كابل فــي كلمته 
االفتتاحيــة “علينــا أن نوقف العنف 
وأن نتفــق علــى وقف إطــالق نار في 
أســرع وقت ممكن. نريد وقف إطالق نار 

انسانيا”.
وحضر اجللســة املســؤول في حركة 
طالبــان املال عبــد الغني بــرادر ووزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو ممثلون 

عن االطراف االفغانية ودول أجنبية.
خالفات مريرة

وانطلقــت املفاوضــات بــني العدوين 
اللدودين بعد ستة أشــهر من املوعد 
املقــرر، بســبب خالفات مريــرة حول 
صفقة تبادل أســرى مثيــرة للجدل مت 

االتفاق عليها في فبراير املاضي.

وبــدأت احملادثات بعد يــوم من الذكرى 
الـــ19 لهجمــات احلــادي عشــر من 
ســبتمبر 2001 التي دفعــت الواليات 
املتحدة إلى غزو أفغانســتان وإطاحة 
يــأوي زعيم  الذي كان  نظام طالبــان 
بن  أســامة  املتطرف  القاعدة  تنظيم 

الدن قبل مقتله.
وقال بومبيو في كلمته “ســنواجه بال 
شك العديد من التحديات في احملادثات 
خالل األيام واألسابيع واألشهر القادمة. 
تذكروا أنكم تعملــون ليس فقط من 
أجل هذا اجليل من األفغان بل ومن أجل 

األجيال القادمة أيضا”.
وأعرب بومبيو عن أمله في اســتمرار 
السالم مع أفغانستان، وحث الطرفني 
على اتخــاذ قرارات تبعد أفغانســتان 
عن الفســاد وحتقق االزدهــار، وأكد أن 
الشــاملة فرصــة لتجاوز  املفاوضات 

االنقسامات وحتقيق سالم دائم.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعتمد على 
هذه املفاوضــات، وأنه يحق لألفغانيني 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، كما أكد أن 
الواليات املتحدة لن تنسى يوم التاسع 
تعرضت  التي  والهجمات  من سبتمبر 
لها مدنها، وأن واشنطن لن تنسى كل 
من وقف إلى جانبها للوصول إلى هذا 

اليوم.
اجتماعات  فــي غرفة  احملادثات  وتعقد 
كبيــرة فــي فنــدق ضخــم مت توزيع 
متباعدة  على مســافات  فيه  املقاعد 
اجتماعيا في مقابل الفتة كتب عليها 
“مفاوضات ســالم أفغانســتان” بأربع 

لغات.
وبــدأ املندوبون في الوصول منذ الفجر 

إلى املوقع الذي استضاف توقيع اتفاق 
بني الواليات املتحدة وطالبان في فبراير، 

مما مهد الطريق للمحادثات.

سالم شامل
وكان  الرئيــس األميركي دونالد ترامب، 
ضغط باجتاه سحب القوات االميركية 
وإنهاء أطول حــرب تخوضها الواليات 
املتحدة بدأت قبل ما يقرب من 20 عاما 

عندما غزت واشنطن أفغانستان.
وقد يستغرق التوّصل إلى اتفاق سالم 
شامل سنوات، وســيعتمد ذلك على 
مقاربة  إليجاد  اجلانبني  كال  اســتعداد 

مشتركة لطريقة احلكم في بلدهما.
التي رفضت  وستسعى حركة طالبان 
االعتراف بحكومة الرئيس أشرف غني 
لتصبح  أفغانســتان  بنــاء  إعادة  إلى 
“إمارة” إســالمية، بينما ستعمل إدارة 

غني على احلفــاظ على الوضع الراهن 
الغرب جلمهورية دستورية  املدعوم من 
كّرست العديد من احلقوق مبا في ذلك 

مزيد من احلريات للمرأة.
ودعــا  بــرادر اجملتمعني إلــى أن تكون 
بنظام  مســتقال  بلــدا  أفغانســتان 
اســالمي في حــال التوصــل التفاق. 
وقال أمام اجملتمعني فــي الدوحة “أريد 
من اجلميــع أن يعتمدوا االســالم في 

مفاوضاتهــم واتفاقاتهم وأال يضحوا 
باالسالم من أجل مصالح شخصية”.

وأضــاف “نريــد أن تكون أفغانســتان 
وأن  بلدا مســتقال ومزدهرا واسالميا” 
“تتضمــن نظاما اســالميا يعيش في 

ظله اجلميع بدون تفرقة”.
في هذا الوقت، تتواصل أعمال العنف 
اليوميــة في البلد الغــارق في احلرب، 
وقــال عبيــد اهلل )50 عامــا( وهو من 
ســكان كابول “كانت حليتي ســوداء 
عندما بدأت احلرب، اآلن أصبحت بيضاء 

وما زلنا في حالة حرب”.
وأضــاف املوظف املتقاعــد “ال أعتقد 
أن احلرب ســتنتهي قريبا، فأنا أشكك 
بشأن احملادثات ألن اجلانبني يريدان تنفيذ 

أجندتهما الكاملة”.

حفظ احلقوق 
يخشى كثير من األفغان أن تؤدي عودة 
طالبان للسلطة بشكل جزئي أو كامل 
إلى إعادة ترسيخ الشريعة اإلسالمية.

من جانبــه، قــال األمني العــام لألمم 
املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عبــر 
الفيديــو، إنه يجب ضمان مشــاركة 
النســاء في العديد مــن األدوار” خالل 

محادثات السالم.
جميع  ووتــش  رايتس  هيومــن  ودعت 
املشــاركني في احملادثات إلــى التعهد 
بدعم احلقوق األساســية وهم يقّررون 

مستقبل البالد.
أّن “جميع املشاركني  واعتبرت في بيان 
فــي أي حكومة أفغانية مســتقبلية 
يجب أن يلتزموا باملؤسسات والعمليات 
التي تدعــم حقوق املــرأة والصحافة 

التعذيب فــي احلجز،  وإنهــاء  احلــرة، 
وضمان العدالة للمنتهكة حقوقهم”.

مرحلة مبهمة
وقــادت قطر بهدوء جهود الوســاطة 
التي تعّقدت بســبب أعمــال العنف 
فيروس كورونا  وأزمة  أفغانســتان  في 
املســتجد، حيث أكــد كبير مفاوضي 
الدوحــة مطلــق القحطاني اخلميس 

على “قوة الدبلوماسية”.
وكانت قطر دعت حركة طالبان لفتح 
مكتب سياسي في الدوحة عام 2013 
وساعدت في التوسط في اتفاق شباط 

لسحب القوات بني واشنطن واحلركة.
وأدى هذا األمر إلــى توتر بعدما رفعت 
أثار  مما  طالبان علمهــا في مكتبهــا 
الغضــب في كابــول، وُحمــل علمان 
وطنيــان أفغانيان إلى فنــدق الدوحة 
الفاخر الذي يستضيف احملادثات، فيما 
اصطــف عناصــر طالبان إلــى جانب 
وسائل اإلعالم ومتعهدي تقدمي الطعام 
إلجــراء اختبارات فيــروس كورونا قبل 

احملادثات.
وحتى لــو توصلت طالبــان واحلكومة 
املطاف،  اتفاق في نهاية  إلى  األفغانية 

فإن املرحلة املقبلة تبقى مبهمة.
وأّكدت الواليات املتحدة أن مســتقبل 
أفغانستان أصبح اآلن في أيدي األفغان 
انهارت عملية السالم  إذا  أنه  واعتبرت 
ووقعت حرب أهلية فهذه مسؤوليتهم.
وقالت كريستني فير اخلبيرة في شؤون 
جنوب آســيا من جامعــة جورجتاون 
“لنكن واضحــني: هذا ليــس تفاوضا 
بشــأن الســالم. هذا يتعلــق بخروج 

الواليات املتحدة” من البالد.

تقرير

بدء مفاوضات تاريخية بين الحكومة األفغانية وطالبان في الدوحة

بغداد - الصباح الجديد :
التركمانية  اجلبهة  رئيس  طالب 
ارشــد الصاحلــي، امس  النائب 
احلكومــة  رئيــس  الســبت، 
بالتوجه  الكاظمــي  مصطفى 
بحث  كركوك  حملافظــة  الفوري 
تهريب النفــط وايقاف عمليات  
تالعب واســعة فــي املمتلكات 

العامة.
وقــال الصاحلي فــي تصريح له 
وحلولها  كركوك  “مشــاكل  إن 
مهمة وهي ال تقــل اهمية  عن 
مشــاكل  اقليــم كردســتان”، 
مبينا أن “لكركوك اهمية وطنية 

ودولية وهي تشهد حتديات كبيره 
تتطلب تواجد رأس السلطة في 
فيها  الوزارية  وكابيتنــه  العراق 
لغــرض تــدارس ووضــع حلول 
ملشــاكلها االمنية واالقتصادية 
مبطالــب  والنظــر  والنفطيــة 

املتظاهرين املطالبني بالتعيني”.
وشدد الصاحلي على ضرورة “حل 
مشاكل تهريب النفط واالهمال 
من قبل بعض الوزارات ملشاريعها 
وعــدم انصافها مبســتحقاتها 
املالية  والقضاء على اكبر فساد 
في التجاوز على االمالك اخلاصة 

للمحافظة”. 

الصالحي يطالب الكاظمي بمنع 
تهريب نفط كركوك وإيقاف
التالعب بالممتلكات العامة

بغداد ـ الصباح الجديد:
قال عضو اللجنة املالية النيابية 
امس  اجلبــوري  احمــد مظهــر 
الســبت، ان موازنة العام املقبل 
تعيينات  بال  تقشــفية  ستكون 

جديدة او مشاريع استثمارية.
واصدر اجلبوري بيانا تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منــه، ورد فيه ان 
غطاء  عن  عبــارة   2020 "موازنة 
قانوني ملا مضى من االشهر وهي 
عبارة عن موازنة تقشفية بعيدة 

عــن االســتثمارات، تشــغيلية 
وان  خاصــة  مباشــر  بشــكل 
االقتراض السابق 15 تريليون دينار 
قامــت الدولة بســحبها كانت 

فقط رواتب".
املوازنة  انه "حتى  واضاف اجلبوري 
لالقتراض  فقــرات  هناك  املقبلة 
لتســديد  واخلارجــي  الداخلــي 
فيها  جديد  ال  وبالتالــي  الرواتب 
االســتثماري  االطار  عــن  بعيدا 

والتعيينات".

بغداد - الصباح الجديد:
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية 
الســبت،  امس  العقابي  حســني 
نهائي  اصــدار موقف  الى  القضاء 
وحكم حاسم بايقاف عمل شركات 
الهاتــف النقــال وســحب جتديد 

العقود التي ابرمتها احلكومة.
وقال العقابــي في تصريح اطلعت 
عليه الصباح اجلديد، ان “ما اقدمت 
احلكومة من خــالل جتديد  عليــه 
عقود شــركات الهاتف النقال في 
العراق غير قانوني ما ادى الى جمع 
االطراف  بعض  وجلوء  نيابية  تواقيع 

الى القضاء”.
بايقاف  مطلب  “القضاء  ان  واضاف 
قــرار التجديد بشــكل نهائي وال 
رجعة فيه باعتبــاره نهب لالموال 

العامة العراقية”.
من  أمله  عــن  العقابــي  واعــرب 
“مجلــس القضــاء االعلــى عدم 
الرضوخ الى الضغوط السياســية 
ومنــع هدر املــال العــام بالقانون 
واصدار قرار ايقاف الشــركات حلني 
تصحيــح العقــود بــني احلكومة 
والشركات بشكل قانوني واصولي 

ومرض للشعب العراقي ".

القانونية النيابية: القضاء
مطالب بموقف حاسم تجاه

شركات الهاتف النقال

 المالية النيابية: موازنة العام 
المقبل تقشفية بال تعيينات او 

مشاريع استثمارية

بغداد - وعد الشمري:
أكــدت اإلدارة احمللية في البصرة، 
أمس الســبت، اســتقراراً أمنياً 
تعيشــه احملافظة منــذ انطالق 
عمليات "الوعد الصادق"، مشددة 
على أن القوات العسكرية تواصل 
نشــاطها ملواجهة اجلرمية وفرض 
سيادة القانون، وحتدثت عن نتائج 
ايجابيــة غيــر متوقعة حصلت 

خالل األيام املاضية.
وقــال املتحدث باســم احملافظة 
معني احلسن، إن "عمليات الوعد 
الصادق جتري علــى ثالثة محاور، 
األول علــى احلــدود اإلداريــة مع 
محافظة ميسان، الثاني في أبي 
والثالث  العرب،  اخلصيب وشــط 

في الفاو والزبير".
وأضاف احلســن، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"ـ أن "احلملة 
شــاملة تضــم حصر الســالح 
بيــد الدولــة وإلقــاء القبــض 
مختلفة  بتهــم  املطلوبني  على 
مثــل القتل واملتاجــرة باخملدرات، 
ومالحقة العجالت غير األصولية 

واملظللة".
وأشار، إلى أن "هدفنا هو القضاء 
الذي  املنفلــت  الســالح  علــى 
في  العشائر  بعض  تســتخدمه 
شكلت  الظاهرة  وهذه  نزاعاتها، 
خالل  للمواطنني  كبيــرة  أزمــة 

السنوات املاضية".
ينصب  "عملنا  أن  احلســن،  وبني 
مبختلف  اجلرمية  مكافحــة  على 
أنواعها في جميع إرجاء احملافظة، 
وعدم  القانــون،  ســيادة  وفرض 
الســماح ألي جهــة مبمارســة 
نشــاط يؤثر ســلباً فــي األمن 

اجملتمعي".
أن "وجــود دعم  وشــدد، علــى 

كبيــر لهــذه احلملة ســواء من 
الفعاليات  وكذلك  احمللية،  اإلدارة 
الشــعبية والسياسية، وبالتالي 
فــأن هــذا الدعم ســيصب في 

املصلحة العامة".
وحتدث احلسن، عن "نتائج ايجابية 
غيــر متوقعــة حصلــت عليها 
القوات األمنية في عملياتها التي 
أجرتها خالل األيام املاضية، كلها 
تصب في مصلحة املواطن برصد 

اخملالفات ومعاجلتها".

وأورد، أن "اســتقراراً امنياً واضحاً 
بدأت  منــذ  البصــرة  تعيشــه 
وقد ســجلنا  األخيرة،  العمليات 
تعاوناً من العشــائر التي شددت 
على ضرورة إبعاد السالح املنفلت 

وحماية النظام العام".
ويتوقع احلســن، أن "تشهد األيام 
لعمليات  كبيراً  انحساراً  املقبلة 
بيع وشــراء األســلحة وتداولها 
بالتزامــن مــع اســتمرار الزخم 
األمنــي واالســتخباري لقــوات 

عمليات البصرة".
ولفت، إلى أن "العمليات النوعية 
من  واالستباقية ســوف تستمر 
أجــل القبــض علــى املتورطني 
وجميــع  األخيــرة  باالغتيــاالت 
اخلارجة عن  اجلهــات املســلحة 

القانون".
ومضى احلسن، إلى أن "توجيهات 
املســلحة  للقوات  العام  القائد 
مصطفــى الكاظمــي بالضرب 
بقوة علــى كل من يخرق القانون 

بغض النظر عن انتمائه".
من جانبه، طالب عضو جلنة األمن 
والدفاع النيابية كاطع الركابي بـ 
"اســتمرار العمليات األمنية في 
العصابات  على  للقضاء  البصرة 

واخلارجني عن القانون".
وذكــر الركابي، فــي تصريح إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "األيــام 
خاللهــا  أصبحــت  املاضيــة 
االغتيــاالت ظاهــرة واضحة في 
البصــرة ما ينبغــي معها تعزيز 

اجلهد االســتخباري وعدم فسح 
اجملــال للخارجــني عــن القانون 
مبمارسة نشــاطهم الذي يهدف 

إلى العبث باألمن".
ويأمــل، بأن "يواصل املســؤولون 
االحتاديون زيــارة البصرة من أجل 
الوقــوف علــى تلــك العمليات 
توجيههــا بنحو مباشــر لغاية 
املطلوب  الهــدف  إلى  الوصــول 
على  والقضاء  القانون  فرض  وهو 

اجملاميع اإلجرامية".

البصرة تشهد استقرارًا أمنيًا بعد عمليات "الوعد الصادق"
العتقال المجرمين وحصر السالح بالدولة

جانب من عمليات الوعد الصادق

نتائج إيجابية غير متوقعة على صعيد فرض القانون ومواجهة العصابات

تقريـر

بغداد ـ الصباح الجديد:
الصحــة  جلنــة  عضــو  رأى 
النيابيــة، حســن خالطي، أن 
العليا للســالمة  اللجنة  قرار 
تكون  بــأن  القاضي  والصحة 
نسبة الدوام 50 باملئة يتناسب 
أنه ال ميكن  مع الواقع، مبينــاً 
الدوائر  يستمر شلل حركة  ان 
الرســمية ومصالح املواطنني 

واملوظفني.
وقــال خالطــي، إنــه "بعــد 
لـ"كورونا"  الواســع  التفشي 
فإن قضية احلظر جزئيا او كليا 
لم تعد حاسمة بقدر االعتماد 
واملوظفني  املواطنني  وعي  على 
باالجــراءات  والتزامهــم 

الوقائية".

املوظفــني  "دوام  أن  وأوضــح 
بنســبة 50 باملئــة يجــب أن 
الدوائــر  خضــوع  يصاحبــه 
احلكومية لإلجــراءات الوقائية 
االجتماعــي  التباعــد  مثــل 
بني  ومســافات  حواجز  ووضع 
التزاحم"،  وجتنــب  موظفيها 
مؤكداً "عدم صـــدور أي قـرار 
 100 بنسبـة  الدوام  يخـــص 

باملئـة".
 وعّد خالطي، قرار الدوام بـ 50 
باملئــة "قرارا واقعيــا وموافقاً 
كثير  اتخذتها  التي  لالجراءات 
او  الدول ســواء دول اجلوار  من 
االخرى"، مشــيراً إلى أن "االمر 
هذا يتناسب مع الوضع الوبائي 

اجلديد للفيروس".

 لم يصدر أي قرار بخصوص الدوام 
ونسبة 50 % تتناسب وواقع البالد 

لجنة الصحة البرلمانية:



محليات 2

البصرة _ سعدي السند :

تواصــل املديرية العامــة لتربية 
البصــرة تنفيــذ خطتهــا التي 
أعدتهــا اســتعداد لبــدء العام 

الدراسي اجلديد 2020 – 2021 .
وعلم مكتــب الصباح اجلديد في 
البصرة من خالل الزميل باســم 
القطرانــي مدير عالقــات واعالم 
تربية البصرة والزمالء في القسم 
ان قســم األدارة والتجهيزات في 
تربية البصرة بــدأ بتوزيع الكتب 
على  والقرطاســية  املنهجيــة 
املــدارس األبتدائيــة فــي مركز 
الدراسي  للعام  احملافظة  وأطراف 

اجلديد .
القســم ســاجدة  وأكدت مدير 
عــارف الكعبــي بأنــه بعــد إن 
والقرطاســية  الكتب  تســلمنا 
بنسبة متقدمة من الوزارة بلغت 
نحــو ٩٠% بدأنــا بتوجيه الدعوة 
ألدارات مــدارس املركز للمراجعة 
وكذلــك عبــر مديريات أقســام 
التربية بالنسبة لألطراف من أجل 
التسلم إستعدادا للعام الدراسي 
اجلديد وحسب التعليمات الوزارية 
ومبعدل ٢٠ مدرسة يوميا ، كذلك 
املدارس  بتجهيــز  نقــوم  فنحن 
ذات احلاجــة الفعليــة بالرحالت 
املدرســية بعد أن زودتنا احلكومة 
احملليــة ب٣٠ ألف رحلة كجزء من 

دعمها للعملية التربوية .

منصة نيوتن في تربية البصرة 
تفعيل

وأجنــزت اللجنــة اخلاصة مبنصة 
البصرة تفعيل  تربيــة  نيوتن في 
لنحو  للمنصة  الدخول  حسابات 
١٥٠٠ مدرســة حكومية وأهلية 
املدارس  منذ تسلمها حلســابات 
من الوزارة بتاريــخ ٧/٦/٢٠٢٠ حلد 
اآلن فــي حني أقامت ١١ ورشــة 
املــدارس عبــر  تدريبيــة ألدارات 
زوم مبشــاركة ٦٠٠ من  منصــة 
مديــري املدارس وصــوال لتفعيل 
حســابات مدارس احملافظة كافة 
حســب التعليمات الوزارية التي 
بتفعيل  األدارات  إلزام  على  نصت 

احلسابات اخلاصة بها .
 وقد مت انشاء إستمارة الكترونية 
الى  احلســابات  تســليم  لغرض 
وتفعيــل  فحــص  ومت  األدارات 
حســابات هذه املدارس وارســال 
احلســابات الى مدير املدرسة عبر 
مبنصة  اخلاصــة  التلكــرام  قناه 
نيوتــن والتي تتضمن نشــر كل 
تبليغات  املنصة مــن  مايخــص 
اللجنة  ودروس وورش  كما قامت 

التدريبيــة بألقاء  الــورش  عبــر 
محاضــرات حول كيفيــة دخول 
املدارس واالستاذ والطالب  مديري 
احلســاب  وتفعيل  املنصــة  الى 
وادخــال املالك والطلبة وانشــاء 
جدول البث املباشــر ، ومت انشــاء 
قناة علــى اليوتيوب لنشــر كل 
مقاطــع الفيديــو التــي تخص 

املنصة.

التربية ُتدد ضوابط التقدمي 
ملدارس املوهوبني

وعلمت الصبــاح اجلديد بأن وزارة 
الترشيح  ضوابط  أعلنت  التربية 
التشخيصية  االختبارات  لدخول 
املوهوبني  مــدارس  فــي  للقبول 
للعــام الدراســي 2020 - 2021 
للصف الرابــع االبتدائي والصف 

االول املتوسط .
وتؤكــد ضوابــط التقــدمي على 
مرحلــة الرابــع االبتدائــي على 
حصــول التلميذ علــى درجات ال 
تقل عــن 10/10 لكل مــن مواد 
واللغــة  والرياضيــات  العلــوم 
والثاني  االول  للصفــوف  العربية 
، امــا في ما  والثالــث االبتدائي 
يخــص التقــدمي للصــف االول 
املتوســط للمحافظــات فهــو 
حصــول الطالب علــى درجات ال 

تقــل عن %100 لــكل من مادتي 
والرياضيات ومبجموع عام  العلوم 
ال يقل عن ) 582( للصف السادس 
االبتدائي للعام الدراســي -2019

2020 ، وحصــول الطالــب على 
درجات ال تقل عــن %97 لكل من 
مادتي العلوم والرياضيات للصف 
اخلامس االبتدائي للعام الدراسي 

2018-2019
مع ضوابط اخرى تخص االمتحان 
االلكترونــي للتقدمي على مدارس 
املوهوبــني وهي تتمثــل بإعطاء 
املراقــب قاعــة الكترونية تضم 
10 طالب ، وعليه ان يُشــخص اي 
حالة غش اثنــاء تأدية االمتحان ، 
حيث ســيحرم الــذي ثبت عليه 
الغش من دخول مدارس املوهوبني 
وســتهمل ورقة االجابــة ، اذ ان 
الفيديوي ســيكون  التســجيل 
حتت اشراف جلنة تدقيقية رقابية 
وســيتم خزنُه في قاعدة بيانات 
املوهوبني في حالة  هيئة رعايــة 
االعتــراض ، على ان يتــم تنبيه 
ادارة  بعــدم  الطالب   / التلميــذ 
الوجه مييناً ويساراً ويكون التركيز 
على شاشة احلاســبة او املوبايل 

حصراً .
اضافة الى وجود تعليمات تخص 
التلميذ / الطالب تفيد بأن يكون 

االعتماد في االجابة على حصيلة 
معلوماته السابقة لضيق الوقت  
هــذا وســيتم اجــراء اختبارين 
مواطــن  الكتشــاف  جتريبيــني 
الضعف ومحاولة جتاوزها ، وأخير 
سيتم تزويد كل تلميذ برقم سري 
 ، اإللكتروني  لالمتحــان  للدخول 
وستهمل اجابة التلميذ / الطالب 
في حالة شك اللجنة االمتحانية 
والتدقيقية الرقابية بأي خرق اثناء 

تأدية االمتحان االلكتروني . 

فتح باب التقدمي الى الكلية 
التربوية املفتوحة

أما مايخص التقدمي على الدراسة 
في الكلية التربوية املفتوحة فقد 
بدأ في ضوء تعليمات وزارة التربية 
اعتبارا من األول من شــهر أيلول 
احلالي وينتهي في الـــسادس من 

كانون الثاني لعام 2021 
كما دعت عمادة الكلية الراغبني 
بالتقــدمي ، الى مراجعــة املراكز 
واحملافظات  بغداد  في  الدراســية 
والفــروع التابعــة لها بشــكل 
مباشــر من اجل احلصــول على 

االستمارة اخلاصة بالتقدمي .
وان التقــدمي ســيكون ألقســام 
الفيزياء(   – احليــاة  )علوم  العلوم 
البدنية وعلوم  التربية  ، وقســم 

الرياضة ، وقســم التربية الفنية 
، وقســم التربيــة اإلســالمية ، 
وقسم الرياضيات ، وقسم التربية 
اخلاصة ، وقسم اإلرشاد النفسي 
والتوجيه التربوي ، وقسم العلوم 
التربويــة )االدارة التربوية ، معلم 
الصفوف األوليــة ، تعليم الكبار 
، رياض االطفال( ، وقســم اللغة 
العربية  اللغة  ، وقسم  االجنليزية 
، وقســم االجتماعيــات )التاريخ 
اللغــة  وأخيــراً   ، اجلغرافيــة(   –

السريانية .

وضع آلية للدراسة الصفية 
وااللكترونية في ظل الظروف 

واملتغيرات املستقبلية
وعلمت الصباح اجلديد بأنه وضمن 
سلســلة اجتماعاتها املتواصلة 
للعــام الدراســي اجلديد عقدت 
اللجنة املشكلة في وزارة التربية 
رؤيٍة  الثانية( حول  )الفقرة  إلعداد 
متقدمة للعام الدراســي القادم 
وااللكترونية  الصفية  للدراســة 
فــي ظــل الظــروف واملتغيرات 
بها  أعلمت  التــي  املســتقبلية 
مديريــات التربية فــي احملافظات 

ومنها تربية البصـرة .
توصيات  بعدة  االجتماع خرج  وان 
اهمهــا .. التعايش مــع جائحة 

)كورونا( واخذ االجراءات الصحية 
التباعد  عــن تطبيــق  ، فضــالً 
االجتماعــي للتلميــذ والطالب 
وعــدم االكتظــاظ فــي الصف 
الواحد وترك مســافة مناســبة 
، وحتديــد الطاقة االســتيعابية 
للصف بـ15 تلميذا وطالبا فقط 
30 دقيقة  وتكون احلصة الواحدة 
حســب مقــررات خليــة االزمة 
الصحية ، وكذلك كيفيه تنظيم 
الــدوام واالشــراف عليــه ، هذا 
التوصيـــات  هذه  عرض  وسيتم 
حميـد  علـــي  التربية  وزير  على 
املصادقـــة  بغيـــة  الدليمـــي 

عليهـا .
وان االجتمــاع )اخلامــس( للجنة 
تنــاول ايضا اآللية املســتخدمة 
وااللكترونية  الصفية  للدراســة 
الســريعة  التدريــب  وعمليــة 
مواقــع  باســتخدام  واملركــزة 
التواصل االجتماعي ، واستكمال 
وتعزيز املعرفة الســابقة للمواد 
التــي اخذت عــام 2019 - 2020 
، ويلــزم اخــذ املواد التــي تركت 
بالســنة الســابقة فــي العام 
التدريس  مــع  القادم  الدراســي 
واالمتحــان بها ، اضافًة الى وضع 
الدراســة  املناهج وتكييفها مع 

االلكترونية والصفية. 

تربيه البصرة تباشر تنفيذ خطتها للعام الدراسي 
2021 - 2020

استعدادا للعام الدراسي الجديد

بدعم من صندوق األمم المتحدة للسكان

بدأت تربية البصرة 
بتوجيه الدعوة ألدارات 

مدارس المركز  
واالطراف للمراجعة 

من أجل تسلم الكتب 
والقرطاسية إستعدادا 
للعام الدراسي الجديد 

وحسب التعليمات 
الوزارية وبمعدل ٢٠ 

مدرسة يوميا

االحد 13 أيلول 2020 العدد )4492(
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مديرة قسم األدارة والتجهيزات في تربية البصرة

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلن مصرف النهرين االسالمي )مصرف حكومي( 
عن اســتئناف منح التمويــالت على وفق الصيغ 
االســالمية خملتلف املرابحات بعــد توقف لفترة 

قصيرة من اجل اعداد اليات جديدة للمنح “.
وقــال بيان صــدر عــن املصــرف انه انــه وجه 
ترويــج معامالت منح  فروعه كافة باســتئناف 
التمويالت  للمواطنني واملوظفني بجميع انواعها 
والتسهيالت املالية ، بعد ان مت ايقاف عملية منح 
التمويالت من اجل استحصال املبالغ املالية بذمة 
املتلكئــني خاصة ،وكذلك من اجــل اعداد اليات 
جديدة في عملية املنح جلميــع التمويالت والتي 

متنح على وفق الصيغ االسالمية “.
واشار البيان الى ان “ التمويالت التي مت استئنافها 
)شراء العقار بالنســبة للموظفني حصرا وشراء 
السيارات ومتويل املشــاريع الصغيرة واملتوسطة 
ومتويــل العالج ومتويــل التعليم والزواج وشــراء 
السلع اضافة الى التمويالت االخرى التي مينحها 

املصرف”.
وبني البيان ان “ مصرف النهرين االســالمي طالب 
دوائر ومؤسسات الدولة بإلزام موظفيهم وكذلك 
االمنية بضرورة  القوات  وافراد  الكسبه  املواطنني 
االسراع بتســديد ما بذمتهم من ديون واسترداد 
حقــوق املصرف املتأخــرة واملترتبــة لتجنيبهم 
التبعات القانونية بســبب إحلاقهم الضرر باملال 

العام”.

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث رئيــس مجلس املفوضية العليا املســتقلة 
لالنتخابات جليل عدنان خلف  مع القائم باألعمال 
الفرنســي لدى العراق جان نويل بونيو واملستشار 
الثانــي كلويه بودرو جملة من االمــور التي تتعلق 

بعمل املفوضية .
وإســُتهل  اللقــاء ترحيب رئيس اجمللــس باحلضور 
مؤكداً على ضرورة وأهمية هــذا  اللقاء في توثيق 
أواصر التعاون املشــترك كون دولة فرنســا لها باع 

طويل في العملية الدميقراطية .
وتطــرق رئيــس اجمللــس الســتعدادات مفوضية 
اجلديدة  التنظيمية  االدارية  بهيكليتها  االنتخابات 
عاداً اياها مرحلة تأريخيــة لبناء دولة مرتكزة على 

اسس دميقراطية . 
واشــار خالل اللقاء الى ضــرورة  التعاون في دعم 
العمليــة االنتخابية من خــالل فاعلية  املنظمات 
الدولية فــي الرقابة والتوعيــة االنتخابية .  داعياً 
اياهم  للتنســيق مع املنظات الدولية الفرنســية 
لتغطية االنتخابات  والضفاء النزاهة والشــفافية 

على العمل االنتخابي. 
من جانب اخر ابدى القائم باالعمال اســتعداد بلده 
في دعم العمليــة الدميقراطية فنياً ولوجســتياً 
فــي التحضير لالنتخابات املقبلــة  املزمع إجراؤها 
في حزيران ٢٠٢١، وهذا ما أكده  الرئيس الفرنســي 

اميانويل ماكرون خالل زيارته للعراق .
وختاماً أعــرب رئيس اجمللس عن شــكره وامتنانه  
لهذه الزيــارة املثمرة وابداء التعــاون مع مفوضية 
االنتخابــات كــون تربط الدولتني عالقــات ثقافية 

اجتماعية.   

 بغداد _ الصباح الجديد : 
دعت وزارة النفط / شــركة توزيع 
احلصة  وكالء  النفطية  املنتجات 
التموينية في بغــداد حصرا الى 
مراجعة موقــع هيأة توزيع بغداد 
فــي منطقة الگيالني لتســلم 
الوقوديــة  البطاقــة  قســيمة 

اجلديدة .
وقال وكيل مدير عام شركة توزيع 
الشــركة  ان  النفطية  املنتجات 
املركزية  عبــر مطابعها  اكملت 
طباعة قســيمة النفط االبيض 
اســتعداد لفصل الشتاء ، مبينا 
ان الشركة ستشرع بعد االنتهاء 

من تســلم القســائم بتجهيز 
داعيا   ، االبيض  بالنفط  املواطنني 
املواطنــني الى اقتنــاء هذه املادة 
املنتشــرة  التوزيعية  املنافذ  عبر 
فــي بغــداد  واحملافظــات وعبر 

الوكالء اجلوالني املعتمدين .
الى ذلــك بني مدير هيئــة توزيع 

الشــركة  مطابــع  ان  بغــداد 
ســتكمل قســائم احملافظــات 
الوقودية في االيام القليلة املقبلة 
وستدعو وكالء احلصة التموينية 
الى تســلمها عبر وسائل االعالم 
للشركة  الرســمية  والصفحة 
على الفيس بوك حال اكتمالها .

 بغداد _ الصباح الجديد : 
انطلقــت امس الســبت مالكات  
طبيــة وإحصائيــة متخصصــة، 
أثر  لدراسة  السريع  املسح  لتنفيذ 
جائحة كورونا في خدمات الصحة 

اإلجنابية في العراق.
وجتري عملية جمع البيانات من 107 
مراكز صحية و10 مستشفيات في 
محافظات )بغــداد، أربيل، البصرة، 
ومبشــاركة  الدين(  صالح  النجف، 
(27( طبيباً و)16( إحصائياً. ويستمر 
العمــل امليداني وتناقــل البيانات 

إلكترونياً ملدة أسبوعني.
تتولى األشــراف على العمل جلنة 
عليــا من رئيــس اجلهــاز املركزي 
إحصاء  هيئــة  ورئيس  لإلحصــاء، 
إقليم كردســتان، ومدير عام دائرة 
الصحة العامة فــي وزارة الصحة 
ومديــر دائرة الصحــة العامة في 
وعدد  كردستان،  إقليم  وزارة صحة 
آخــر مــن املتخصصــني. ويتلقى 
العمــل املذكور دعماً فنيــاً ومالياً 
من صندوق األمم املتحدة للسكان / 

مكتب العراق.
املركزي  اجلهــاز  رئيــس  بــنّي  وقد 
لإلحصاء د. ضيــاء عواد كاظم أنه 

في ضوء موافقــة وزير التخطيط 
د. خالد بتــال النجم، يجري تنفيذ 
باكورة  يعــد  الــذي  املســح  هذا 
األعمــال امليدانية االســتقصائية 
التي يســتأنف بها اجلهاز نشاطه 
االحصائي بعد التوقف االضطراري 
بسبب اجلائحة. موضحا، ان الهدف 
الدراســة هو، استقصاء  من هذه 
األثــر الذي خلفتــه جائحة كورونا  
في مجال  العاملــة  املالكات  على 
الصحــة اإلجنابية وعلــى اخلدمات 
املقدمة في هذا اجملال. كما سيتم 
الواجب  اخلدمات  عن  االســتطالع 
توفيرهــا فــي ظل هــذه الظروف 
وتهيئة  اخلدمــة  دميومة  لضمــان 
ظروف وقائيــة حلماية هذا القطاع 

املهم. 
من جانبه أشــار مدير عــام دائرة 
الشــؤون الفنية في اجلهاز املركزي 
لإلحصاء قصي رؤوف  الى إن عملية 
للمالكات  جــرت  مكثــف  تدريب 
الطبية واإلحصائية لتنفيذ العمل 
امليداني في املراكز واملستشــفيات 

املشمولة باملسح.
فيما  أشار ســيروان محمد رئيس 
هيئة إحصاء إقليم كردســتان الى 

إّن املتوقع من نتائج هذه الدراســة 
تشــخيص الفجوة في مســتوى 
اخلدمات املقدمة في مجال الصحة 
املطلوبة  واالحتياجــات  اإلجنابيــة 
لتأمني ذلك بعد حتديد آثار اجلائحة 
والوقوف  املذكــورة،  اخلدمــات  من 
على مســتوى املعرفة عن املالكات 
واخلدميــة  والصحيــة  الطبيــة 
العاملــة فــي مجــال الصحــة 

اإلجنابية.
 الدكتــور رياض عبــد األمير مدير 
عام دائــرة الصحة العامة في وزارة 
الصحة، لفت إلى أهمية تنفيذ هذا 
الذي يتولى تنفيذه نخبة  املســح 
الذين  واإلحصائيــني  األطبــاء  من 
مباشرة  ميدانية  لقاءات  سيجرون 
مع املســؤولني اإلداريــني واألطباء 
واخلدميني  الصحيني  واملســاعدين 
في عدد كبيــر من املراكز الصحية 
واملستشفيات التي تقدم خدماتها 

في مجال الصحة اإلجنابية. 
وقــد أكــدت الدكتورة رغــد عبد 
الرضا- رئيس الفريق الطبي اخلاص 
باملســح على أهمية التعرف على 
نســبة املراجعات في ظــل األزمة 
لتعزيز  حدوثهــا  بعد  ومقارنتهــا 

االســتجابة آلثار اجلائحة والتركيز 
على قضايا املرأة ة والفتاة والعنف 

املرتبط بالنوع االجتماعي.
 اما  الدكتورة هازة هوشــيار طاهر 
الصحية  الرعايــة  / مدير قســم 
األوليــة فــي وزارة صحــة إقليم 
كردستان،،فقد بينت إّن وزارة صحة 
اإلقليــم وبالتنســيق مــع هيئة 
هيأت  كردســتان  إقليــم  إحصاء 
العمل  لتنفيذ  املطلوبــة  املالكات 
وســتبدأ التنفيذ امليداني بالتزامن 
مــع احملافظات األخرى املشــمولة 

باملسح.
ريتا  الدكتــورة  أبدت  من جانبهــا 
األمم  صنــدوق  مديــر  كولومبيــا 
املتحدة للســكان / مكتب العراق 
ســرورها للتمكن من اإلعداد لهذا 
العمــل الكبيــر والبــدء بتنفيذه 
بدعم مباشــر مــن الصندوق في 
تقــدمي االستشــارات الفنية، وفي 
امليدانية  العمــل  متطلبات  تأمني 
الصندوق  أن  وأكــدت  واملكتبيــة، 
يتطلــع للوقوف على املشــكالت 
والتحديات التي تواجه مراكز تقدمي 
خدمــات الصحة اإلجنابيــة بغية 

تقدمي الدعم لها.

 بغداد - خاص
أكدت شركة كي استمرارها 
التي  التطــورات  مبواصلــة 
الدفــع  آليــات  تشــهدها 
وتبنيها  عامليــًا  اإللكتروني 
الثقة  يعزز  بشــكل  محلياً 

ما بني الشركة وعائلتها من 
املستفيدين.

 وأكــد بيان للشــركة انها 
العاملية  التطــورات  تواكب 
من أجل تطويــر واقع الدفع 
وان  العراق،  فــي  اإللكتروني 

حاملي  مكنــت  الشــركة 
مــن  ماســتركي  بطاقــة 
مصرف الرافدين من احلصول 
على   ٪٥ علــى خصومــات 
مشــترياتهم للمستلزمات 
املنزلية والكهربائية واملالبس 

من خطــار ســنتر بفروعة 
الربيعي  شارع  في  املنتشرة 
ومول زيونة واملنصور، كما ان 
كثب  عن  يتابع  العمل  فريق 
كل جديــد من اجــل تبني 

احدث املنتجات.

 بغداد _ الصباح الجديد : 
اختتـــم املدير العــام لدائرة 
االجتماعي  والضمان  التقاعد 
للعمــال فــي وزارة العمــل 
رائد  والشــؤون االجتماعيــة 

جبــار باهض دورة املفتشــني 
اخلاصة بقسم تفتيش العمل 
لتعزيز الوزارة مبالكات كفوءة ، 

التي استمرت ملدة ثالثة أيام .
وذكــر املديــر العــام للدائرة 

ان الــوزارة ماضيــة في تعزيز 
مــالكات قســم التفتيــش 
باملفتشني االكفاء وزجهم في 
أكثر من دورة لتطوير خبراتهم 
االمر الذي ســينعكس إيجاباً 

العمــل فضال  علــى ســير 
عــن االرتقاء بواقــع اخلدمات 
العمــال  املقدمــة وتوعيــة 
للمطالبة بحقوقهم ومعرفة 

واجباتهم.

“النهرين االسالمي” 
يستأنف ترويج 

معامالت منح التمويالت

العراق يبحث مع فرنسا 
بناء دولة مرتكزة على 

اسس ديمقراطية

المنتجات النفطية تدعو الوكالء في بغداد الى تسلم 
البطاقة الوقودية من موقع الكيالني

بدء العمل الميداني لدراسة أثر جائحة كورونا 
في خدمات الصحة اإلنجابية

شركة كي.. تعزز قائمة منتجاتها بالجديد

العمل تختتم دورة المفتشين لتعزيز الوزارة بمالكات كفوءة

تعزية
مصرف الرشيد/ شركة عامة

بسم اهلل الرحمن الرحيم
"إن وعد اهلل حق"

صدق اهلل العلي العظيم
 ببالغ احلزن واألسى، يعزي مدير عام مصرف الرشيد، ورئيس مجلس 

اإلدارة السيد باسم عبد علي يوسف، وأعضاء مجلس اإلدارة، 
ومنتسبو املصرف كافة بوفاة املدير األسبق ملصرف الرشيد الراحل:

األستاذ فؤاد حسني كاظم الوكيل
سائلني اهلل عز وجل أن يتغمده فسيح جناته ويلهم عائلته الصبر 

والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون



3 االحد 13 أيلول 2020 العدد )4492(

Sun.13 Sep. 2020 issue (4492)
شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد ـ وكاالت :
تلقــت الواليات املتحدة اجلمعة دعماً من إســرائيل 
فقط فــي تصويتها ضّد نّص فــي اجلمعّية العاّمة 
لألمم املّتحدة يدعو إلى “استجابة شاملة ومنّسقة” 
في مواجهة جائحة كوفيد19- ويشــّدد على “الدور 

احلاسم” ملنظمة الصّحة العاملّية.
وهذا النّص الذي متّ التفاوض بشأنه منذ مايو، اعُتمد 
بغالبّية ســاحقة من جانب 169 دولة من أصل 193 
من أعضاء األمم املتحدة، فيما امتنعت أوكرانيا واجملر 

عن التصويت.
والقرار الذي يضّم نحو ســّتني مــاّدة “يعترف بالدور 
احلاســم ملنّظمة الصّحة العاملّية والدور األساسي 
ملنظومــة األمم املتحدة في تعبئة وتنســيق العمل 

العاملي ضّد الوباء”.
وانســحبت الواليات املتحدة في الربيع من منظمة 
الصحــة العاملية متهمــة إياها بســوء إدارة أزمة 
فيروس كورونا املســتجد وبالتأّخــر في إطالق حتذير 

عاملي.
وأوضحت الواليــات املتحدة أمــام اجلمعّية العاّمة 
أّنها ال تســتطيع دعم قرار يُبرز دور منّظمة الصّحة 
العامليــة وال يأتي علــى ذِكر املدافعــني عن حقوق 

اإلنسان.
ويُطالب النــص “بتعزيز التعاون والتضامن الدوليَّني، 
مــن أجل احتــواء الوباء” والتغلــب عليه وتخفيف 

عواقبه.
ويؤّيــد النص دعوة أطلقها في مــارس األمني العام 
لألمم املتحدة انطونيو غوتيريش إلى وقف إلطالق النار 
في البلدان التي تشــهد نزاعات، تسهيالً ملكافحة 

املرض، وهي دعوة لم تلق حتى اآلن جتاوبا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
شــن التحالف الــذي تقوده الســعودية في اليمن 
هجوما امس الســبت، على هدفــني في العاصمة 
صنعاء، التي تســيطر عليها جماعــة “أنصار اهلل” 

احلوثيني.
ونقلت وكالة “رويترز” عن شــهود عيــان واملتحدث 
باســم اجليش اليمني املدعوم من التحالف، وضاح 
الدبيش، أن مقاتالت شنت تســع غارات جوية على 
معســكر دائرة الهندسة العســكرية في صنعاء 

ومقر جهاز األمن القومي.
وقــال املتحــدث إن التحالف اســتهدف اجتماعا 

لقيادات رفيعة  جلماعة “أنصار اهلل” في املعسكر.
بدورهــا، قالت قناة “املســيرة” التابعــة للحوثيني 
إن 6 هجمات اســتهدفت معســكرا للمهندسني 

العسكريني اليوم السبت.
ولم يؤكد التحالف الذي تقوده الســعودية تعرض 
الرياض لهجوم، ولكنه قال إنه اعترض ودمر عددا من 
الصواريخ الباليســتية والطائرات املسيرة امللغومة 

التي أطلقت صوب السعودية اخلميس املاضي.
ويأتي الهجوم بعــد أن أعلن احلوثيون أنهم  هاجموا 
“هدفــا مهما” فــي العاصمة الســعودية الرياض، 
اخلميس املاضي باستخدام صاروخ باليستي وطائرات 

مسيرة.
ومنذ ســبتمبر العام املاضي قلص التحالف قصف 
العاصمة صنعــاء بعد بدء الريــاض محادثات غير 

مباشرة مع احلوثيني.
وأدى الصراع الدائر منذ عام 2015 إلى ما تصفه األمم 

املتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وســيطر احلوثيون على العاصمــة اليمنية صنعاء 
ومعظم املدن عــام 2014 بعد طرد حكومة الرئيس 

عبد ربه منصور هادي من العاصمة صنعاء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
امس  البريطاني  اجليــش  أعلن 
السبت، اســتثمار 23.8 مليون 
جنيه اســترليني )30.5 مليون 
ددوالر( كــي يزيد بثالثة أضعاٍف 
الدقم في  حجم قاعدته مبيناء 
ُعمان، وهو موقع اســتراتيجي 

في اخلليج.
وقالــت وزارة الّدفاع في بيان إّن 
“االســتثمار في مينــاء عمان 
حجم  أضعاٍف  بثالثة  ســيزيد 
املوجودة،  البريطانّية  القاعــدة 
وسُيساهم في تسهيل انتشار 
احمليط  فــي  امللكّية  البحرّيــة 

الهندي”. 
وأضــاف البيــان أّن هناك أيًضا 
حوًضا جافًّا “ميكن أن يستوعب 
حاملَتي الطائــرات إتش إم إس 
كويــن إليزابيث وإتــش إم إس 

برِنْس أوف ويلز.

وصــّرح وزير الدفــاع بن واالس 
في إطار زيــارة لُعمان وقطر، أّن 
بني  األمد  الطويلــة  “الصداقة 
اخلليج  ودول  املتحــدة  اململكة 
تُعــّد أكثر أهمية مــن أّي وقت 
مضى”، وأضاف “من الضرورّي أن 

نعمل مًعا من أجل االســتقرار 
إلى  بالّنظر  والعاملي”  اإلقليمي 
“اجملالني  في  املشتركة  املصالح 

الدفاعي واألمني”.
وقــال إّن هــذه الــدول تتعاون 
اإلرهاب،  احلرب ضّد  بالفعل في 
ال ســّيما ضّد تنظيــم الدولة 

اإلسالمّية.
وفــي مــا يتعّلق بقطــر التي 
العالــم  كأس  ستســتضيف 
لكرة القدم عــام 2022، كانت 
عرضــت  املّتحــدة  اململكــة 
مســاعدتها من أجــل أن يُقام 
بطريقة  الرياضــي  احلدث  هذا 

“آمنة”.
الدقم على بحر  ويُطّل مينــاء 
العرب، ويبعد نحو 500 كلم عن 
مضيق هرمز االستراتيجي الذي 
ميّر عبره مــا يصل إلى %30 من 
صادرات النفط العاملية سنويًا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
كشــف الرئيــس الفنزويلــي 
نيكوالس مادورو أن الســلطات 
تخريبيا  مخططــا  أحبطــت 
باليتو”  “إل  النفط  مصفاة  في 
وقبضت على جاسوس أمريكي 
مســلح كان يتجســس على 
أكبــر مصفاتني بالبالد “أمواي” 

و”كاردون”.
وقال مــادورو خالل اجتماع عبر 
فيديــو كونفرنس مــع اجلناح 
االشتراكي  للحزب  الشــبابي 
الفنزويلــي: “اعتقلنــا أمــس 
جاسوســا أمريكيــا في والية 
فالكــون كان يتجســس على 

مصفاتي أمواي وكاردون”.
وأضــاف أن املقبــوض عليــه 
البحرية  مشــاة  قوات  من  هو 
في  قــد خدم  وكان  األمريكية 
لوكالة  تابعة  قواعد عسكرية 

األمريكية  املركزيــة  اخملابــرات 
بالعراق. 

وتابع: “كانت بحوزته أســلحة 
ومبلغ كبير  ثقيلة  متخصصة 
أخرى  وأشــياء  الــدوالرات  من 

مكتب  إلى  مباشــرة  نقلناها 
املدعــي العام وهــو اآلن يدلي 

باعترافاته”.
وقــال إن وزيــر النفــط طارق 
مهدنسني  وفريق  العيســمي 
خطة  يومــني،  قبل  أحبطــوا 
لتنفيــذ تفجير فــي مصفاة 
“إل باليتــو” الواقعة على بعد 
غرب  كيلومتــرا   120 حوالــي 

العاصمة كاراكاس.
وتعتبــر مصفاة “كاردون”، التي 
تبلغ طاقتهــا 305 آالف برميل 
يوميا، جزءا من مركز “باراجوان” 
األكبر في  النفط، وهي  لتكرير 
البالد وثاني أكبــر مصفاة في 
العالم بقــدرة تكريرية معلنة 
تصل إلى مليــون برميل يوميا 
ما يعادل %72 من قدرة املعاجلة 
الوطنيــة  النفــط  لشــركة 

.PDVSA الفنزويلية

أميركا ترفض نصا بشأن 
كورونا في األمم المتحدة 

مسؤول عسكري يمني: 
التحالف يقصف أهدافا في 

صنعاء

بريطانيا تزيد حجم قاعدتها العسكرية
 في عمان 3 أضعاف

فنزويال تعلن إحباط مخطط تخريبي 
واعتقال جاسوس أميركي

متابعة ـ الصباح الجديد :

املرحبــة  ردود األفعــال  توالــت 
باإلعــالن عن االتفــاق بني مملكة 
البحرين وإسرائيل، باعتباره إجنازا 
جديدا على طريق مستقبل واعد 
يســتهدف إحالل السالم ورخاء 

شعوب املنطقة.
وأعلن الرئيــس األميركي دونالد 
ترامب، في وقت متأخر حســب 
االول  امــس  من  بغــداد  توقيت 
اجلمعــة، اتفاق مملكــة البحرين 
وإسرائيل على إبرام اتفاق سالم، 

واصفا إياه بـ”اإلجناز التاريخي”.
وغرد ترامب على حسابه الرسمي 
عبــر تويتر، قائال: “إجنــاز تاريخي 
آخر اليــوم.. صديقانا العظيمان 
إسرائيل ومملكة البحرين يتفقان 

على اتفاق سالم”.
تصنع  عربية  دولــة  “ثاني  وتابع: 
السالم مع إسرائيل في 30 يوما”، 
في إشارة إلى اتفاق السالم الذي 
أعلــن عنه بــني دولــة اإلمارات 

وإسرائيل في أغسطس املاضي.
أن  األميركــي  الرئيــس  وأكــد 
يوم  إلينا  البحريــن “ســتنضم 
معاهدة  على  للتوقيــع  الثالثاء 
الســالم التي تعــد خرقا وحتوال 
تاريخيــا إقليميا، وهــذا ما كنا 

نطمح إليه”.
واعتبــر ترامــب أن املســتقبل 
مليء باألمل وال يجــب أن تقرره 
فتح  ومع  الســابقة،  اخلالفــات 
احلوار والعالقات املباشرة سيعزز 
التحول اإليجابي للشرق األوسط 
واالزدهار  واألمن  االستقرار  ويزيد 

في املنطقة.
وقال مستشار الرئيس األميركي 
جاريد كوشنير إن االتفاق هو ثاني 
اتفاق تتوصل إليه إســرائيل مع 
دولة عربية فــي غضون 30 يوما 
بعد التوصل إلى سالم مع دولتني 

عربيتني فقط ،مصر واألردن ، قبل 
سنوات.

وأضــاف كوشــنر “هذا ســريع 
جدا.. املنطقة تستجيب بشكل 
اإلمارات  التفــاق  للغاية  إيجابي 
العربية املتحــدة ونأمل أن تكون 

عالمة على أن املزيد سيأتي”.
األنظار على السعودية

يأتي حتسن العالقات مع إسرائيل 
في ظل مخاوف مشــتركة من 
خطر إيران في املنطقة. والسؤال 
األهــم اآلن يــدور حول مــا إذا 
كانت الســعودية احلليف القوي 
للواليات املتحدة ستســير على 

نفس النهج.
دول  إقناع  ترامــب  إدارة  وحتــاول 
عربيــة أخرى قلقة مــن النفوذ 
اإليراني، منها السعودية، بإقامة 
عالقات مع إســرائيل. وأشــارت 
الســعودية حتــى اآلن إلى أنها 

ليست مستعدة لذلك.
ورحبت دولة اإلمارات بقرار مملكة 
البحريــن إبرام اتفاق ســالم مع 
العالقات  ومباشــرة  إســرائيل 

الدبلوماسية بينهما.
التعاون  و  اخلارجية  وزارة  وأشادت 
الدولي فــي بيان لها بقرار مملكة 
البحرين وأعربــت عن أملها في 

أن يكون لهذه اخلطوة أثر إيجابي 
التعاون  و  الســالم  على منــاخ 

إقليميا و دوليا.
وأشارت الوزارة إلى أن قرار مملكة 
العالقــات  مباشــرة  البحريــن 
مع دولــة إســرائيل يعد خطوة 
مهمة لتعزيز األمن واالزدهار في 
املنطقــة مؤكدة أن هذه اخلطوة 
من شأنها توسيع نطاق التعاون 
والعلمي  والثقافــي  االقتصادي 

والدبلوماسي.
املصــري  الرئيــس  ووصــف 
اتفاق  السيســي،  عبدالفتــاح 

السالم بـ”اخلطوة التاريخية”.

وذكــر السيســي، فــي تغريدة 
على حســابه الرسمي في تويتر 
“تابعــت باهتمــام بالــغ البيان 
الثالثــي الصــادر مــن الواليات 
والبحرين  األميركيــة  املتحــدة 
وإســرائيل بشــأن التوافق نحو 
بني  دبلوماســية  عالقات  إقامة 

مملكة البحرين وإسرائيل”.
وأضــاف: “ أثمــن هــذه اخلطوة 
الهامة نحو إرســاء االســتقرار 
الشــرق  والســالم في منطقة 
األوســط ومبا يحقق التســوية 
للقضيــة  والدائمــة  العادلــة 

الفلسطينية”.

وقــال وزير اخلارجيــة البريطاني 
دومنيــك راب، إن بــالده ترحــب 
باتفــاق الســالم بــني البحرين 
وإســرائيل الذي أعلــن عنه في 

وقت سابق اليوم.
وأضاف راب أن بريطانيا تتمنى أن 
تخطو مزيد مــن الدول خطوات 
مماثلة من أجــل التقدم بعملية 

السالم في الشرق األوسط.
اجلمهوري  الســيناتور  أكد  كما 
ليندســي غراهام أن هذا االتفاق 
يضع الشرق األوسط على مسار 
والتكامل  التعــاون  مــن  جديد 

االقتصادي.

المنطقة تستجيب بنحو إيجابي

“ستنضم إلينا يوم 
الثالثاء للتوقيع 

على معاهدة 
السالم التي تعد 

خرقا وتحوال 
تاريخيا إقليميا، 

وهذا ما كنا 
نطمح إليه

البحرين تلحق باإلمارات وتتفق على تطبيع العالقات مع إسرائيل

برعاية أميركية 

متابعة ـ الصباح الجديد :

بدأت احلكومة األفغانية وحركة طالبان 
في العاصمــة القطرية الدوحة امس 
السبت، محادثات سالم تاريخية برعاية 
أميركية ترمي إلــى إنهاء ما يقرب من 
عقدين من احلرب، رغم استمرار أعمال 

العنف على األرض.
ودعا كبير املفاوضني باســم كابل عبد 
اهلل عبد اهلل في اجللســة االفتتاحية 
العلنية إلــى االتفاق على وقف إلطالق 
12 ألف  النــار، متحّدثا عــن مقتــل 
مدنــي وإصابة 15 ألفــا آخرين بجروح 
منذ توقيع اتفــاق بني احلركة والواليات 
املتحدة بشأن االنسحاب من هذا البلد 

في فبراير املاضي.
وقــال املســؤول احلكومــي املكّلــف 
املفاوضات باســم كابل فــي كلمته 
االفتتاحيــة “علينــا أن نوقف العنف 
وأن نتفــق علــى وقف إطــالق نار في 
أســرع وقت ممكن. نريد وقف إطالق نار 

انسانيا”.
وحضر اجللســة املســؤول في حركة 
طالبــان املال عبــد الغني بــرادر ووزير 
اخلارجية األميركي مايك بومبيو ممثلون 

عن االطراف االفغانية ودول أجنبية.
خالفات مريرة

وانطلقــت املفاوضــات بــني العدوين 
اللدودين بعد ستة أشــهر من املوعد 
املقــرر، بســبب خالفات مريــرة حول 
صفقة تبادل أســرى مثيــرة للجدل مت 

االتفاق عليها في فبراير املاضي.

وبــدأت احملادثات بعد يــوم من الذكرى 
الـــ19 لهجمــات احلــادي عشــر من 
ســبتمبر 2001 التي دفعــت الواليات 
املتحدة إلى غزو أفغانســتان وإطاحة 
يــأوي زعيم  الذي كان  نظام طالبــان 
بن  أســامة  املتطرف  القاعدة  تنظيم 

الدن قبل مقتله.
وقال بومبيو في كلمته “ســنواجه بال 
شك العديد من التحديات في احملادثات 
خالل األيام واألسابيع واألشهر القادمة. 
تذكروا أنكم تعملــون ليس فقط من 
أجل هذا اجليل من األفغان بل ومن أجل 

األجيال القادمة أيضا”.
وأعرب بومبيو عن أمله في اســتمرار 
السالم مع أفغانستان، وحث الطرفني 
على اتخــاذ قرارات تبعد أفغانســتان 
عن الفســاد وحتقق االزدهــار، وأكد أن 
الشــاملة فرصــة لتجاوز  املفاوضات 

االنقسامات وحتقيق سالم دائم.
وأشار إلى أن العالم بأسره يعتمد على 
هذه املفاوضــات، وأنه يحق لألفغانيني 
اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، كما أكد أن 
الواليات املتحدة لن تنسى يوم التاسع 
تعرضت  التي  والهجمات  من سبتمبر 
لها مدنها، وأن واشنطن لن تنسى كل 
من وقف إلى جانبها للوصول إلى هذا 

اليوم.
اجتماعات  فــي غرفة  احملادثات  وتعقد 
كبيــرة فــي فنــدق ضخــم مت توزيع 
متباعدة  على مســافات  فيه  املقاعد 
اجتماعيا في مقابل الفتة كتب عليها 
“مفاوضات ســالم أفغانســتان” بأربع 

لغات.
وبــدأ املندوبون في الوصول منذ الفجر 

إلى املوقع الذي استضاف توقيع اتفاق 
بني الواليات املتحدة وطالبان في فبراير، 

مما مهد الطريق للمحادثات.

سالم شامل
وكان  الرئيــس األميركي دونالد ترامب، 
ضغط باجتاه سحب القوات االميركية 
وإنهاء أطول حــرب تخوضها الواليات 
املتحدة بدأت قبل ما يقرب من 20 عاما 

عندما غزت واشنطن أفغانستان.
وقد يستغرق التوّصل إلى اتفاق سالم 
شامل سنوات، وســيعتمد ذلك على 
مقاربة  إليجاد  اجلانبني  كال  اســتعداد 

مشتركة لطريقة احلكم في بلدهما.
التي رفضت  وستسعى حركة طالبان 
االعتراف بحكومة الرئيس أشرف غني 
لتصبح  أفغانســتان  بنــاء  إعادة  إلى 
“إمارة” إســالمية، بينما ستعمل إدارة 

غني على احلفــاظ على الوضع الراهن 
الغرب جلمهورية دستورية  املدعوم من 
كّرست العديد من احلقوق مبا في ذلك 

مزيد من احلريات للمرأة.
ودعــا  بــرادر اجملتمعني إلــى أن تكون 
بنظام  مســتقال  بلــدا  أفغانســتان 
اســالمي في حــال التوصــل التفاق. 
وقال أمام اجملتمعني فــي الدوحة “أريد 
من اجلميــع أن يعتمدوا االســالم في 

مفاوضاتهــم واتفاقاتهم وأال يضحوا 
باالسالم من أجل مصالح شخصية”.

وأضــاف “نريــد أن تكون أفغانســتان 
وأن  بلدا مســتقال ومزدهرا واسالميا” 
“تتضمــن نظاما اســالميا يعيش في 

ظله اجلميع بدون تفرقة”.
في هذا الوقت، تتواصل أعمال العنف 
اليوميــة في البلد الغــارق في احلرب، 
وقــال عبيــد اهلل )50 عامــا( وهو من 
ســكان كابول “كانت حليتي ســوداء 
عندما بدأت احلرب، اآلن أصبحت بيضاء 

وما زلنا في حالة حرب”.
وأضــاف املوظف املتقاعــد “ال أعتقد 
أن احلرب ســتنتهي قريبا، فأنا أشكك 
بشأن احملادثات ألن اجلانبني يريدان تنفيذ 

أجندتهما الكاملة”.

حفظ احلقوق 
يخشى كثير من األفغان أن تؤدي عودة 
طالبان للسلطة بشكل جزئي أو كامل 
إلى إعادة ترسيخ الشريعة اإلسالمية.

من جانبــه، قــال األمني العــام لألمم 
املتحــدة أنطونيــو غوتيريــش عبــر 
الفيديــو، إنه يجب ضمان مشــاركة 
النســاء في العديد مــن األدوار” خالل 

محادثات السالم.
جميع  ووتــش  رايتس  هيومــن  ودعت 
املشــاركني في احملادثات إلــى التعهد 
بدعم احلقوق األساســية وهم يقّررون 

مستقبل البالد.
أّن “جميع املشاركني  واعتبرت في بيان 
فــي أي حكومة أفغانية مســتقبلية 
يجب أن يلتزموا باملؤسسات والعمليات 
التي تدعــم حقوق املــرأة والصحافة 

التعذيب فــي احلجز،  وإنهــاء  احلــرة، 
وضمان العدالة للمنتهكة حقوقهم”.

مرحلة مبهمة
وقــادت قطر بهدوء جهود الوســاطة 
التي تعّقدت بســبب أعمــال العنف 
فيروس كورونا  وأزمة  أفغانســتان  في 
املســتجد، حيث أكــد كبير مفاوضي 
الدوحــة مطلــق القحطاني اخلميس 

على “قوة الدبلوماسية”.
وكانت قطر دعت حركة طالبان لفتح 
مكتب سياسي في الدوحة عام 2013 
وساعدت في التوسط في اتفاق شباط 

لسحب القوات بني واشنطن واحلركة.
وأدى هذا األمر إلــى توتر بعدما رفعت 
أثار  مما  طالبان علمهــا في مكتبهــا 
الغضــب في كابــول، وُحمــل علمان 
وطنيــان أفغانيان إلى فنــدق الدوحة 
الفاخر الذي يستضيف احملادثات، فيما 
اصطــف عناصــر طالبان إلــى جانب 
وسائل اإلعالم ومتعهدي تقدمي الطعام 
إلجــراء اختبارات فيــروس كورونا قبل 

احملادثات.
وحتى لــو توصلت طالبــان واحلكومة 
املطاف،  اتفاق في نهاية  إلى  األفغانية 

فإن املرحلة املقبلة تبقى مبهمة.
وأّكدت الواليات املتحدة أن مســتقبل 
أفغانستان أصبح اآلن في أيدي األفغان 
انهارت عملية السالم  إذا  أنه  واعتبرت 
ووقعت حرب أهلية فهذه مسؤوليتهم.

وقالت كريستني فير اخلبيرة في شؤون 
جنوب آســيا من جامعــة جورجتاون 
“لنكن واضحــني: هذا ليــس تفاوضا 
بشــأن الســالم. هذا يتعلــق بخروج 

الواليات املتحدة” من البالد.

تقرير

بدء مفاوضات تاريخية بين الحكومة األفغانية وطالبان في الدوحة
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بغداد - الصباح الجديد: 
ارتفعت اســعار صرف الدوالر في اسواق بغداد 
امس السبت ، بعد ان سجلت بورصة الكفاح 
املركزية في بغداد 123250 دينار عراقي مقابل 
100 دوالر اميركي، وســجلت بورصة احلارثية 

ببغداد 123300 دينار مقابل 100 دوالر.
في حني ســجل سعر صرف الدوالر في بورصة 
الكفــاح ليوم اخلميس املاضــي 123150 ألف 
دينــار لــكل 100 دوالر امريكــي ، فيما بلغت 
اســعار البيع في محال الصيرفة باألســواق 
احمللية في بغداد 123750 دينــار ، بينما كانت 
اســعار الشــراء 122750 دينار لكل 100 دوالر 

اميركي. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
تداول  األوروبيــة جلســة  األســهم  أنهــت 
متقلبة على ارتفاع يوم امس الســبت إذ كان 
املستثمرون يوازنون بني مؤشرات على زيادة في 
وتهديد  واالستحواذ  االندماج  صفقات  نشاط 
اقتصادي ناجم عن تنامي احتماالت خروج دون 

اتفاق لبريطانيا من االحتاد األوروبي.
وصعد املؤشر ستوكس 600 األوروبي 0.1 باملئة 
وأنهى األســبوع على زيــادة 1.8 باملئة تقريبا. 
واملؤشر محصور داخل نطاق محدود منذ يونيو 
حزيران، إذ فقد النمو االقتصادي الزخم بسبب 
ارتفاع اليورو وزيادة تكلفة الصادرات األوروبية.

في غضــون ذلــك، يكثــف االحتــاد األوروبي 
مللحمة  مضطربــة  لنهايــة  االســتعدادات 
اخلروج البريطاني من التكتل التي اســتمرت 
أربع سنوات، إذ يتأهب مســؤولون كبار إلبالغ 
دول االحتــاد البالــغ عددها 27 بشــأن اعتزام 
البريطاني بوريس جونسون خرق  الوزراء  رئيس 

معاهدة االنفصال.

الصباح الجديد - وكاالت: 
أعلن متحدث مصلحــة اجلمارك االيرانية روح 
اهلل لطيفي امس السبت، عن تشغيل یومي 
ملعبــر »جذابة« احلــدودي مع العــراق والواقع 

جنوب غربي البالد لتصدير السلع.
ونقلت وكالة فارس االيرانية عن لطيفي قوله، 
إنه »وبعد تشغيل جتريبي لعدة أسابيع، اتفق 
مديرا جمارك جذابة االيراني والشيب العراقي 
على تنفيذ االجــراءات اجلمركيــة على مدار 

االسبوع بغية تصدير السلع«.
ولفت املتحدث الى أن »املعبر كان يعمل جتريبيا 
كســائر املعابر العراقية يومي االحد واالربعاء 
فقــط«، مؤكدا أنه »خالل الفتــرة التجريبية 
كانت متر نحو 30 شــاحنة عبــر منفذ جذابة 
احلــدوي يوميا واالن قد بلغ نحو 170 شــاحنة 
غالبيتها حتمــل الفواكه واخلضــروات واملواد 

االنشائية«.
يذكر أن املعبــر االيراني »جذابــة«، آخر معبر 
مغلق مع العراق، حيث متت إعادة افتتاحه بعد 
إغالق استمر ستة أشهر جراء تفشي فيروس 
كورونــا، وبذلك فان جميع املعابر املشــتركة 
بــني البلديــن مت فتحها مجددا امــام احلركة 

التصديرية.

إرتفاع اسعار صرف 
الدوالر في بغداد

ارتفاع االسهم االوروبية 
بفعل نشاط االندماج 

إعادة افتتاح آخر معبر حدودي 
مغلق بين العراق وايران 

بغداد - الصباح الجديد:   

كشــف مستشــار رئيس الوزراء 
واملالية،  االقتصاديــة  للشــؤون 
مظهــر محمد صالــح أن حجم 
واخلارجي  الداخلي  العراقي  الدين 

يبلغ ١٣٤.٤ مليار دوالر.
وأوضح صالح في مقال نشره على 
شــبكة االقتصاديــني العراقيني 
أن »٢٥ مليــار دوالر ديون خارجية 
اغلبها سيادية واجبة الدفع خالل 
االعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا 
تســوية ديون نادي باريس، مضافا  
اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم 
تتعدى ١٢ مليار دوالر من اصل ٢٥ 
مليار دوالر في اعاله بســبب ازمة 
النفط وقتذاك واحلرب على داعش 
الســبعة  مجموعة  من  مقدمة 
الكبار والصني واقتراض من سوق 

راس املال«.
وأشار املستشــار إلى أن »هنالك 
ديون ســيادية جملموعــة دول من 
خارج اتفاقية نــادي باريس /٢٠٠٤ 
وتخضــع لشــروط االتفــاق مع 
النــادي وتظهــر برقــم اجمالي 
العوام  وتعــود  الشــطب  قبــل 
قبل ١٩٩٠ ما يقتضي شــطبها 
بنســبة ٨٠٪ فاكثر، اذا كان الدين 
صحيح وحساباته وفق معتقدات 
نــادي باريس وتعــاد جدولة بقايا 
الدين ومنها: اربــع دول  خليجية 
وقطــر  والكويــت  )الســعودية 
واالمارات( وثماني دول مثل بولندا 

والبرازيل وتركيا وغيرها«.
وأضاف مستشــار رئيــس الوزراء 
أن »إحمالــي ذلــك الدين من دون 
شطب مازال بنحو ٤٣ مليار دوالر 
)ولكــن البد ان تشــطب مبوجب 
اتفاق نادي باريــس واال فان الدين 

معلق(«.
وأردف صالح بأن »اجلانب االكبر من 
الديون والــذي يبلغ اليوم قرابة ٦٠ 
مليار دوالر هو الدين الداخلي سواء 

نقدا او لقاء كفالة بدفع الدين من 
قبل وزارة املاليــة«، مبينا أن »هذا 
الدين )الداخلي( هو بني وزارة املالية 
واجلهــاز املصرفي احلكومي حصرا 
)رافدين رشــيد املصــرف العراقي 
للتجارة والبنك املركزي العراقي(«.

»عند جمع  بالقــول،  وتابع صالح 
 ١٢٨  =(٦٠+٤٣+٢٥( أعــاله  الديــن 
مليــار دوالر«، مضيفــا »رمبا جرى 
ســحب قروض دولية كانت تنتظر 
دورها في عــام ٢٠٢٠ كالتزامات او 

تعهدات سابقة وهي مازالت حتت 
السحب ســواء من اليابان اواملانيا 
وغيرها وملصلحة بعض املشــاريع 
االســتثمارية املتعهــد بتمويلها 
وقدرها رمبــا ٦ مليارات دوالر ٢٠٢٠، 
لذا ســيبلغ اجملموع الكلي للديون 
برقم هو  واخلارجيــة(  )الداخليــة 
الــذي اعلنه وزير  الرقم  قريب من 

املالية البالغ 134.4 مليار دوالر«.
الناجت  أنه »لكون  إلى  ولفت صالح 
رمبا   ٢٠٢٠ للعــام  اإلجمالي  احمللي 

فقد او ســيفقد قرابــة ٣٠٪ من 
قيمته بســبب االزمــة النفطية 
والركــود االقتصادي الــذي متر به 
البــالد، فان نســبة ديــون العراق 
والتي ارتفعت حقا مقسومة على 
الناجت احمللــي اإلجمالي )املنخفض( 
ســترتفع بالنســبة والتناســب 
قطعــا. لذلك فقــد ارتفعت عن 
املقبولة  الدولية  املعيارية  النسبة 
البالغــة ٦٠٪ )دين عــام الى الناجت 

احمللي االجمالي(«.

وقال مستشــار رئيس الــوزراء إن 
»دق ناقــوس مخاطــر الديون جاء 
زيادة في  االول، حصــول  باجتاهني، 
االقتراض الداخلي بنســبة عالية 
، واالخــر احتمــال حتصيل بعض 
الى  )اضافة  اخلارجيــة  القــروض 
املتحصــل منها حاليــا باتفاقات 
حكوميــة ســابقة( املمكنة مع 
املؤسســات املاليــة الدولية مثل 
ومبا  الدوليني  والبنــك  الصنــدوق 
يســوغه قانون االقتــراض للعام 

.»٢٠٢٠
ولفت املستشــار صالــح إلى أن 
»ارتفــاع االقتــراض الداخلي جاء 
هــذا العام بزيادة بلغت نســبتها 
ابتــداًء ٢٠٪ مــن اجمالــي رصيد 
الدين الداخلي ذلك بســبب عجز 
املوازنة التشــغيلية وقيد الرواتب 
جراء  الدفع  الواجبــة  وااللتزامات 
التي  واالقتصادية  املالية  الضائقة 
تعيشــها البالد حاليا منذ االزمة 

املالية السابقة ٢٠١٤-٢٠١٧«. 

مظهر محمد صالح: حجم الدين الداخلي
 والخارجي يبلغ ١٣٤.٤ مليار دوالر

ديون العراق تدق ناقوس خطر

هنالك ديون سيادية 
لمجموعة دول من 
خارج اتفاقية نادي 
باريس وتخضع 
لشروط االتفاق 
مع النادي وتظهر 
برقم اجمالي قبل 
الشطب وتعود 
العوام قبل ١٩٩٠ 
ما يقتضي شطبها 
بنسبة ٨٠٪ فاكثر

 بغداد - الصباح الجديد: 
حــذرت وزارة النفــط، مــن تداعيــات 
"اإلخالل" باتفاق أوبك بالس على السوق 

النفطية العاملية وأسعار النفط اخلام.
وقال املتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد 
في تصريحات صحفيــة للفرات نيوز ان 
التحديــات التي تواجه اســواق النفط 
العاملية تدعو اجلميع الى االلتزام بإتفاق 
خفض االنتاج من أجل الســيطرة على 
الفائــض النفطي الذي تراكم وشــكل 
عقدة كبيرة للمنتجني بسبب تداعيات 
انتشــار فايروس كوفيــد 19 في جميع 
انحاء العالم وتسبب في كساد االقتصاد 
العاملي  وبتراجع في االستهالك  العاملي، 
مــن النفط ما أدى الى انخفاض ســعر 
البرميل الــى 10 دوالرات خــالل الفترة 
املاضية، ما دعــا الدول املنتجة في اوبك 
بــالس ودول اخرى الــى االنضمام التفاق 

خفض االنتاج ومنها العراق".
وبني ان االتفاق "هذا أثر ايجاباً على حتسن 
اسعار النفط التي ارتفعت الى اكثر من 
40 دوالراً للبرميــل" مؤكداً ان "التحدي 
الرئيس للسوق النفطية مازال قائماً، وان 
عدم السيطرة الفعلية على كوفيد 19 
ستبقى السوق النفطية العاملية تعاني 

من عدم االســتقرار وتذبذب في اسعار 
النفط".

وأضــاف جهــاد، ان "العــراق يتعامــل 
بواقعيــة مــع التحديات التــي تواجه 
السوق النفطية، وهناك تنسيق وتواصل 
مع االمانة العامة ملنظمة الدول املنتجة 
للنفــط )اوبك( ومــع الــدول االعضاء، 
والعراق عضو في اللجنة الوزارية ملراقبة 

االنتاج واملنبثقة من اوبك بالس".
ولفت الى ان "هدف العراق احلفاظ على 
االلتزام  وان  لنفطه،  الســعرية  القيمة 
املنتجني  مــع  هو مصلحة مشــتركة 
ملعاجلة ازمة تواجه اجلميع، ولهذا يحتاج 

التعامل معها بحكمة وموضوعية،
وعــن بعــض التصريحات التــي تدعو 
الوزارة الى االنســحاب من اوبك او عدم 
االمتثال لالتفاق اكد جهــاد، ان "الوزارة 
حتترم جميــع اآلراء املهنيــة والواقعية 
التي تهدف الى خدمــة الصالح العام، 
الوزارة جهة تنفيذية تنفذ سياسة  وان 
احلكومة، ومبا يحقــق اعلى مردود مالي، 
يدعــم ويعــزز االقتصاد الوطنــي، واذا 
كانت هناك  مقترحات واقعية وليست 
شــعارات حتقق نتائج أفضل من الوضع 
احلالي فانها على اســتعداد ملناقشتها 

واألخذ بها".
وشــدد جهاد على، ان "االخــالل باتفاق 
خفــض االنتــاج ســيؤثر ســلباً على 
الســوق العاملية وسعر البرميل، بسبب 
بعد على  الســيطرة  لعدم  هشاشتها 
فايروس كوفيــد 19، وبالتالي التحديات 

واالسباب مازالت قائمة".
واشــار الى ان "معدل تصدير النفط في 
شهر ايلول قد بلغ )2.597 مليون برميل 
باليــوم(، بايــرادات بلغت اكثــر من )3) 
مليارات و)517( مليونا و )45( الف دوالر".

يشــار الى انه واعتبارا من أول مايو أيار، 
للبترول  املصدرة  البلدان  منظمة  نفذت 
باســم  يعرف  فيما  وحلفــاء،  )أوبــك( 
مجموعة أوبك+، خفضا قياســيا مبقدار 
9.7 مليــون برميــل يوميا أو مــا يعادل 
عشــرة باملئة من اإلنتــاج العاملي، بعد 
أن ســحق فيروس كورونــا ثلث الطلب 
العاملي. واعتبارا من أول أغســطس آب، 
جــرى تخفيف اخلفض إلــى 7.7 مليون 

برميل يوميا حتى ديسمبر كانون األول.
وفي مايو أيار ويونيو حزيران، وافق العراق 
على خفض إنتاجه من اخلام بأكثر قليال 
من مليون برميل يوميا، مع تخفيف ذلك 
اخلفض إلى 849 ألف برميل يوميا اعتبارا 

من يوليو متوز وحتى نهاية العام.
واســتمر العراق عضوا في االتفاق لكنه 

أنتج ما يزيد عن حصته.
لكن العــراق يرغــب اآلن فــي االلتزام 
الكامــل بأهداف اإلنتــاج املتفق عليها 
وحتى التعويض عن إنتاجه الزائد سابقا 
في الفترة بني مايو أيــار ويوليو متوز عبر 

خفض أكبر في األشهر الالحقة.
وفي أغســطس آب، بلغ العــراق أعلى 
القليلة  الســنوات  امتثــال في  معدل 
املاضية لكنه قال إنه رمبا يحتاج لتمديد 

فترة التعويض شهرين.
 97 النفــط لتمويل  العراق على  ويعول 
باملئة من ميزانيته احلكومية. وأبلغ وزير 
األربعاء  البرملــان يوم  املالية علي عالوي 
العراق  االقتصــاد  إصــالح  أن  املاضــي 
سيستغرق خمس ســنوات من العمل 
وأن الدين احلكومي بلغ ما يتراوح بني 80 
و90 باملئة من الناجت القومي، بينما يبلغ 

الدين اخلارجي 133 مليار دوالر.
وتشــير تقديرات البنــك الدولي إلى أن 
اقتصاد العراق سينكمش 9.7 باملئة في 
2020 في ضوء انخفاض أســعار النفط 
وفيروس كورونا، مقارنة مع منو 4.4 باملئة 

في 2019. 

الصباح الجديد - وكاالت: 
لم يطرأ تغير يذكر على أســعار النفط 
يوم امس الســبت لكنها تكبدت خسارة 
أســبوعية للمرة الثانية على التوالي، إذ 
يتوقع املســتثمرون اســتمرار تخمة في 
املعروض العاملي إذا زاد ضعف الطلب في 
ظل تنامي حاالت اإلصابة بفيروس كورونا 

في بعض الدول.
وأنهى خام برنت اجللســة على تراجع 23 

ســنتا، أو ما يعادل 0.6 باملئة، إلى 39.83 
دوالر للبرميل، بينما صعد اخلام األمريكي 
ثالثة ســنتات إلــى 37.33 دوالر للبرميل. 
وانخفض اخلامان القياســيان بنحو ستة 

باملئة لكل منهما هذا األسبوع.
تتنامى وتيرة اإلصابات اجلديدة في الهند 
أســرع من أي مكان آخــر، وأعلنت وزارة 
الصحــة عن قفــزة جديدة فــي حاالت 
اإلصابة اليومية إلى 96551 حالة جديدة ، 

مما يرفع اإلجمالي الرسمي إلى 4.5 مليون.
وتراجعــت األســهم األمريكيــة وتتجه 
الثالثة هي  الرئيســة  األسهم  مؤشرات 
األخرى لتكبد خســارة أســبوعية للمرة 
إذ تنم مؤشــرات  التوالي،  الثانية علــى 
اقتصاديــة في اآلونة األخيــرة عن تعاف 

بطيء وصعب من اجلائحة.
وقــال محللون مــن كومرتــس بنك في 
مذكــرة “تواصل األســواق املالية ضبط 

النغمة، مبا في ذلك سوق النفط... اخملاوف 
حيــال فيوض املعروض فاقمت الشــعور 

العام بالضبابية”.
كما ارتفعــت مخزونات اخلام في الواليات 
املتحدة مليوني برميل األســبوع املاضي 
على عكس التوقعــات، إذ عادت مصافي 
إلــى العمليات بعد إغالق  التكرير ببطء 
مواقع اإلنتاج بســبب عواصف في خليج 

املكسيك.

النفط تحذر: أي إخالل باتفاق أوبك + يعني 
الفوضى في السوق وأنهيار األسعار

 النفط يستقر في ظل تراجع بالبورصة األميركية ويسجل خسارة أسبوعية

التحديات التي تواجه اسواق النفط العالمية تدعو االلتزام بإتفاق خفض االنتاج

الصباح الجديد - وكاالت: 
بعد نصف عــام من وصول فيروس 
كورونا املســتجد الواليات املتحدة، 
ال يُعرف بعد كيف وال متى ســيتم 
التعافــي مــن اآلثــار االقتصادية 
للجائحة، في ظل ظهور تبعات غير 
متوقعة بصورة يومية في قطاعات 

ال تدخل في حسابات الكثيرين.
إغالق  فــي  الوباء  هــذا  وتســبب 
اقتصــادي شــبه تام ممــا أدى إلى 
إصابة أميركا بأكبر ركود اقتصادي 
عرفته في تاريخها، نتج عنه تدهور 
اقتصــادي غيــر مســبوق في كل 

القطاعات.
وبعد 6 أشهر من اجلائحة، ومع وفاة 

190 ألف أميركي وإصابة  أكثر من 
6.5 ماليني آخرين، يشــق  أكثر من 
اقتصــاد أميركا طريقــه الصعب 
للخروج مــن النفــق املظلم رغم 
استمرار فقدان مليون وظيفة كل 
أســبوع. في الوقت ذاتــه، ال يعرف 
أحد يقينا ماذا يعني كل ما ســبق 
الرئاســية  لالنتخابات  بالنســبة 
املقــررة فــي الثالث مــن نوفمبر/

تشرين الثاني املقبل.
وما يزال االقتصاد في موقف هش، 
ويرى بعــض االقتصاديني أن الكثير 
من القطاعات لن تتعافى لسنوات، 
ومــن املتوقــع أن تصبــح العديد 
مــن فــرص العمل التــي فقدتها 

الســياحة  مثل  القطاعات  بعض 
والضيافة وعمال املتاجر ضائعة بال 

عودة.
كما اجتــه الكثير مــن األميركيني 
لالعتماد على التسوق عبر اإلنترنت، 
وعّبر الكثير منهم عن عدم الرغبة 
في التســرع في ركــوب طائرات أو 

االقامة بفنادق.
املرئية  اآلثار االقتصاديــة غير  ومن 
-على سبيل املثال- ما يتعلق مبرافق 
مختلف  فــي  العامة  املواصــالت 

الواليات.
وتكبد مترو أنفــاق مدينة نيويورك 
خسائر  األميركي-  االقتصاد  -قلب 
استخدامه  تاريخية بســبب عدم 

من قبل ســكان املدينة إال بنسب 
تقل عن %15 خالل األشهر املاضية، 
وهــو مــا يتســبب في خســائر 

أسبوعية تقدر بـ 200 مليون دوالر.
وأعلنت وزارة العمل في 4 سبتمبر/
أيلول احلالي تراجع نسبة العاطلني 
إلى مســتوى %8.4 أي ما يقرب من 
16 مليون عاطل بنهاية أغسطس/
آب املاضي بعد أن كانت %10.2 في 
يوليو/متوز املنصــرم، وأضافت أنه مت 
1.37 مليون شخص خالل  توظيف 

أغسطس/آب.
ورمبا ميثــل تراجع نســبة البطالة 
إلى أقل من %10 للمرة األولى، منذ 
تفشي جائحة كورونا في مارس/آذار 

املاضي، خبرا ســعيدا حلملة إعادة 
انتخاب الرئيس دونالد ترامب.

جديــر بالذكر أن نســبة البطالة 
لم  كورونا-  جائحة  تفشــي  -قبل 
تتجــاوز %3.5، وهــي أدنى نســبة 
شــهدتها الواليــات املتحدة خالل 

نصف قرن.
وأعتبــر شــريف عثمــان، احمللــل 
مبؤسســة  واملالــي  االقتصــادي 
واشــنطن آناليتيكا في حديث مع 
اجلزيرة نــت أن "االقتصــاد يزحف 
فــي طريقــه للخروج مــن حفرة 
بســبب  مخاطرة  وهناك  عميقة، 
االســتقطاب السياسي حيث لم 
يتم االتفاق بعد على حزمة الدعم 

االقتصادي الثانية والضرورية".
وكان الكونغــرس قــد توصل -مع 
البيت األبيض- التفــاق إنقاذ مالي 
قيمتــه 3.4 تريليونــات دوالر خالل 
حزمة  تضمــن  املاضي،  مايو/أيــار 
للشــركات  كبيــرة  مســاعدات 

الصغيرة واملتوسطة والكبيرة.
ومنح املواطنــون -ممن يقل دخلهم 
الســنوي عن 99 ألــف دوالر للفرد 
أو 150 ألفا لألســرة- إعانات مالية 
دوالر للشــخص،   1200 بـــ  قدرت 

إضافة إلى 500 دوالر لكل طفل.
وقدمت كذلك إعانات بطالة قدرت 
بـ 600 دوالر أسبوعيا امتدت لشهور 

حتى نهاية يوليو/متوز املاضي.

اقتصاد أميركا يزحف للخروج من النفق المظلم برغم استمرار فقدان مليون وظيفة كل اسبوع
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نص

ويــرى زياد صــاح » ان الكتابــة موقف 
اســتثنائي مــن الوجــود ، فــي حني ان 
القراءة هــي موقف مختلف من الكتابة 
، أما النقد ، فهــو موقف مركب من كا 

املوقفني » . 
وفي حقل » قراءات » قّدم الكاتب والروائي 
ســالم حميد مقالة بعنوان » وردة على 
قبر الناقد »، جاء فيها : » ان موت املؤلف 
يختلف كثيرا ً عن مــوت الناقد ، وليس 
كما يتصور البعــض ، إذ أن موت املؤلف 
هو مــوت إيحائي ، فعندما يكتب املؤلف 
النص يتحــّول الى مجّرد قــارئ ال أكثر، 

بينما موت الناقد موت وظيفي«.
ويشــير الكاتب ســالم ، الــى ان نقاد 
الصحافة في الفتــرات املتأخرة من عمر 
احلداثة شــكلوا جبهة ملواجهة منظري 
املعرفة  بساط  وحاولوا سحب  اجلامعات 
اإلقامة  وفــرض  بأبــراج عاجية  وزجهم 

اجلبرية عليهم داخل أسوار اجلامعات .
وقــد انطلــق الكاتب من فكــرة كتاب 
» مــوت الناقد » لرونــان ماكدونالد في 
تفكيك مقــوالت النقد االكادميي والنقد 
االيديولوجي، ليتجه نحو تشريح امراض 

النقد الثقافية .
وفي حقل » نقد » كتب الدكتور جاسم 
خلف الياس دراسة بعنوان » التقصيص 
احلكائــي فــي مجموعتي ) خربشــات 
سعيد بن هدلج ( و) الزورد أحمر( للقاص 

فارس الغلب«. 
ومن خال بنيات القص عند فارس الغلب 
، يــرى الناقــد » إن بنية الســخرية من 
املهيمنة في أحداث  البنيــة  الواقع هي 
وشخصيات قصصه ، وال سيما السخرية 
من املمارســات واالفــرازات الا أخاقية 

حلضارة همها القتـل والهيمنـة«.
ومــن النقاط التــي ارتكز اليهــا الناقد 
فــي تناول قصص فــارس الغلب : الراوي 
/ الشــخصية ، غواية الــروي الداخلي، 

الغرائبي.
يقــول الناقد عن مجموعة » خربشــات 
ســعيد بن هدلج » : » ان اجملموعة جاءت 
بلغة شعرية حتاكي الواقع البدوي ، لغة 
تســمو بالقص وتّعربه من مفاتن احلكي 

الصحراوي«.
أما في مجموعة » ال زورد احمر«  فغالبا ً 
ما يعمد القاص في مفتتحات قصصية 
الى التداخل السردي الشعري ، إذ تقترب 
لغة القصــص من لغة الشــعر إن لم 
نقل تتماهى معهــا ، فضا ً عن االيحاء 

الشعري في بناء الصورة الواقعية » . 
وتضمــن حقــل » ثقافة عامليــة » ، أوال 
 « أمامنــا  األرض   « بعنــوان  ً: قصيــدة 
للشــاعر االمريكــي من أصــل افريقي 
كوامي داويــس ، ترجمتها عن االنكليزية 
الشاعرة العراقية املقيمة في امريكا دنيا 
ميخائيل ، وثانيا ً : قصة بعنوان » فستان 
أحمــر » لـ » أليس مونرو ، ترجمها أحمد 

فاضل .
وفي حقل« تشــكيل » قّدم هيثم عباس 
قراءة في أعمال الفنــان العراقي صالح 
كــرمي ، حملت عنوان » الرؤيــة البصرية 

بوصفهــا رؤية طباقية » ، وقد وّجه فيها 
عناية القارئ الى إن أعمال الفنان صالح 
س لرؤية بصرية جديدة ، إلعادة  كرمي تؤسِّ

تركيب رموز الكائن التي تفككت بفعل 
واالضطراب  والتبعثر  التشــظي  عوامل 

ونزاع الا – إنسانيات في العالم.

وبذا يرى الكاتب ، اننا إزاء عالم تشكيلي 
يتقاطع فيه الواقع مع الهايبر ، عبر رؤية 
بصرية سائلة من حيث األزمنة واالمكنة 
واخمللوقــات اآلدمية ، وقد تشــكلت عبر 
هيئات ترمز الى كائنات مفككة تسعى 
الى االلتحام أو التماســك ، وسط عالم 

عائم على سطوح قلقة.
ولعل اهــم ما يــراه الكاتــب في هذه 
االعمال املركبة » ان اخلاصية األكثر متثا 
ً لها في الرؤيــة البصرية تكمن في قوة 
وعمق التشريح البصري في كيفية جتزئ 
أو جتميع األشــكال أو الهيئات البشرية 
فــي حّيز مؤطــر بقدرة ديناميــة عالية 
من التركيز والتكثيــف الرمزي والداللي 
، وبهــذا حقق الفنان صالــح كرمي حيازة 
جديــدة بامتاك هذه اخلاصية اخلاصة به 
وحده بجمالية بصرية تشكيلية جديدة.

وفــي حقــل » نصــوص » كتــب عمار 
كشيش قصيدة حملت عنوان » جسدي 

في املزرعة«.
وفي حقل » نقطــة ابتداًء » من صفحة 
» أطيــاف » كتــب رئيــس التحرير عن 
مصير الواقعية والواقعية االشــتراكية 
الرثــة » ، وقد جــاء فيها : » لــم يتوقع 
بوريس يورســوف في كتابــه » الواقعية 
اليــوم وأبدا ً » ما آل اليه مصير الواقعية 
االشــتراكية اليوم ، وبخاصة بعد انهيار 
النظام االشتراكي في االحتاد السوفيتي، 
الشيوعية  االنظمة  معه  انهارت  وكيف 

في العالم«.
ومع االنهيار املفاجئ للنظام االشتراكي 
فــي مقابل التقــدم املفاجــئ للنظام 
الرأســمالي ، حــدث مــا هــو عكس » 
حتمية الثــورة البروليتارية » و » حتمية 
انهيار الرأسمالية » ، لهذا فإن ما يعنينا 
منهمــا : مصيــر الواقعيــة الرثة التي 
خلفتها االشتراكية ، وكيف خرج ُكّتابها 
عــن النظام االشــتراكي ، ومتــّردوا على 

االشتراكية ، ومن ثم ماذا يقي منها ؟ . 
وهناك حقل » أخبار وتقارير » ثقافية. 

بغداد ـ الصباح الجديد:

 صدر العدد ) 235 ( من » االديب الثقافية » 
الذي يرأس حتريرها الكاتب العراقي عباس 
عبد جاســم ، وتضمن عدد من الدراسات 

واملقاالت واملتابعات .
فــي حقل » فكر« قــّدم الكاتب واملترجم 
املغربي عبد الرحيم نــور الدين موضوعا 
ً مترجمــا ً للفيلســوف الفرنســي آالن 
باديو بعنــوان » الوباء واجلهــل واالماكن 
اجلماعية اجلديــدة » ، تناول فيه ما يحدث 
في الــدول البرجوازية ، وما » يتوجب على 
الدولــة حتميا ً ان حتمي مســتقبل بنية 
اجملتمــع اخلاصة ككل » ، ويــرى باديو إن » 
املشكلة احلقيقية تكمن في ان الثقة في 
العقانيــة غالبا ً ما تكون جاهلة وعمياء 
» ، ثم توقف عنــد جوهر أزمة الوباء الذي 
زرع املوت بني ســكان العالم ، ومتطلبات 
حياة الناس ، والتركيز على » االحتاد الدولي 
للمــدارس كخطوة مهمة من أجل انبثاق 
بعــض العناصر األساســية على األقل ، 
وبعض خطوط القوة من برنامج سياسي 
جديد ، يقــع خــارج دميقراطياتنا الزائفة 

وبعيد عن فشل شيوعيات الدولة«.
وفــي  حقل » جتــارب وشــهادات » كتب 
الدكتور زياد صاح ، وهو شاعر وناقد أروني 
، عن ســيرته النقدية ، وما انطوت عليه 
من تشــّكات أدبية ونقدية ، رأى فيها أن 
النقد في واقع احلــال » أدب نقدي بامتياز 
» ، وإن أعمــق أنواع نقد االدب في اعتقاده، 
هي التي يغدو فيها كل من النصني االدبي 
والنقدي ، كاملرايا املتقابلة ، التي تتناسل 
فيهــا الصــور املعّبرة الى مــا ال نهاية » 
وانه ال ينحاز لـــ » األدب النقدي إال ّ بقدر 
ما يصنعه فــي أحكامه االســتنباطية 
املســتنيرة من توازنات بني كل من احلس 

والعقل واحلدس«. 
وفي الشــعر ، يقول زيــاد صاح » لم أعد 
أحتمل تلك اللغة التي ال حتتمل أكثر من 
وجه واحد في القــول ، مما دفعني الختراق 
الكثيــر مــن احلواجز النمطيــة الى حد 

اجتراح ما يسمى » القصيدة النقدية«.

عدد جديد من »االديب الثقافية»

هناء السعيد

إننا نختار جحيمنــا بإرادتنا ،نختاره ألننا 
نختار أفعالنا، ولكل اختيار عاقبته..

اجلحيم هو اآلخرون..
في مسرحية “جلسة سرية” للفيلسوف 
جان بول ســارتر ،تنطلق هــذه الصرخة 
فــي نهايتها التي لن تنتهي بالنســبة 
لشــخوصها ،إنهــا حتمــل الكثير من 
الــدالالت، حتمل الكثير من املســؤولية 

واالختيار أيضا.
في غرفة واحدة، يجتمع أبطال “سارتر”، 
الذين اختاروا عذابهم ، رجل وامرأتان، بني 
جنب وخيانة وشذوذ يتقلب خلق “سارتر” 
في سقرهم ، عذابهم صورتهم ، يريدون 
الهروب مــن جنايتهم فــي األرض على 
غيرهــم ، ولكن اجلحيم هــو اآلخر ،من 
آذيناهــم ، ومن آذونا، إننــا لن نهرب من 
جهنمنا، فقــط نختار نوعه، في جحيم 
ســارتر، العذاب نفســي، يعّير األبطال 
بعضهــم بذنوبهم فيها إلــى األبد دون 

توقف.
نظرة اآلخر لنا..

إن نظرة الدونية ،بإمكانها أن حترقنا دون 
لهب، نظرة اللوم قاتلة، نظرة الشــفقة 
محطمة، إننا طــول الوقت نفعل ألجل 
أن نحصــل على نظــرة ترينــا النعيم 
،ولكــن أحيانًا يغلبنــا نقصنا ، ونتخلى 
عن إرادتنــا، ومنضي با اكتراث للنظرة، ال 
نخجل وال نلتفت، على أمل أن كل شيء 
ميكن إصاحه، ميكــن غفرانه وتطهيره ، 

نود صورة مائكية، ونعشــق الشيطنة 
، اإلنســان وحــده ميكنــه أن يكون كل 

اخمللوقات مًعا.
اجلحيم ” الســارتري”، ال يرحم النفوس 
التــي ال تواجه مصيرها التــي اختارته 
بشــجاعة ، لكل لذة ثمن، ولكل إيذاء 

جزاء، ولكل وجود عناء وشقاء.
يكون اآلخر جحيمنا..

عندمــا يقــرر ســلًفا أننــا ناقصات ، 
ســاقطات ، ال يُطهرنــا مــاء البحــر 
،فالغوايــة أكثر أهل النــار ،فقط ألنها 

امرأة ، العلة أنها امرأة.
وعندمــا نُخلق على ملــة ال اختيار لنا 
فيهــا، ثم جند أنفســنا محكوم علينا 
،مهمــا فعلنا مــن خيرات  باجلحيــم 
واحسانات ،فقط ألنها ملة غير َمرضية، 
في نظر من حتكموا في مصائر البشرية.
وعندما نصدق رجال الدين حني يتحدثون 
عــن فضــل إعمــال العقل فــي زيادة 
اإلميان،لكن جتد عقلك قادك في عرفهم 

للزندقة.
تُباع لنــا اخلاصات حتت أجمل  وعندما 

الشعارات، ثم ال جند إال اخليبات.
عندما يُسحرونا بالتاريخ ، ثم نفيق على 
بؤس احلاضر بســبب تقديسه ، جحيم 

اآلخر امليت.
اآلخر هو اجلحيم ،عندما يعدك ومينيك، 
وفي الا شــيء يُلقيك، في النســيان 

يلقيك.
وعندما حتب وتخلص، واآلخر في كوكب 

آخر ،يبحث عن حب آخر.
وعندما يُلهيــك اآلخر حتي يصنع منك 

ِقبلة للتفاهة ،أو يســلبك كل بهجتك 
فتصبح حائًطا للمبكى.

وعندما تكون وسيلة اآلخر ال غايته.
فترتبــط، خوًفــا من جحيــم الوصم 
بالعنوســة ،فتدخل جحيــم مهمة ال 
تُطيق، تدمر الشــريك، الــذي قد يكون 
هاربًا من جحيم الشــتات على املقاهي 
واملطاعــم والكافيهات ، فقرر أن يجمع 
مزايا الــكل في واحدة ،هي شــريكته 
، التي سيحرقها ألجل سعادته  اخلارقة 
، ويستمر العذاب ويورث للنسل املُهمل 

بفعل. 
هيئتنا ، ديننــا ،لغتنا ،انتماءنا، رجولتنا، 
أنوثتنا ،خنوثتنا ..كل ما فينا ســيوردنا 

جحيم اآلخر.
بطل “ســارتر” كان ميكنــه الهرب من 
جحيمــه، إال أنــه اختار البقــاء ،ليزين 
صورته في عيون شــركاء اجلحيم ، لقد 
نبهنا “ســارتر” لوجودنا املريض، اجلميع 
فيه يختــار اجلحيم ، حــني يختار واقع 
غير واقعــه ، حني يحــارب في معركة 
غير معركته، حني يكون اآلخر أول وأخر 
وكل همــه، حني يزيف وعيه، ويهرب من 

حقيقته.
ال ميكننا إســكات األفكار ، لكن ميكننا 
التحكــم فــي ســماعها أو ال ، ميكننا 
اختيار االستســام لنوع اجلحيم الذي 
يعرضه اآلخر ، جحيم احلــب املال اجلاه 
الفكر العقل اجلمال السلطة ، فهاكنا 
دوًما علي يد اآلخر كما قال ابن الفارض 
)أنــَت القتيُل بــأيِّ مْن أحببتــُه فاخترْ 

لنفسَك في الهوى مْن تصطفي(.

إن أهوائك حني تفقد ســيطرتك عليها 
،تغريها عروض اآلخر.

فماذا لو خذلنا وخدعنا اآلخر؟ إنه مرآتنا 
التي تَصــدق حني نصــدق، وتراوغ حني 

نراوغ.
حني نؤمن باحلرية، فعلينا أن نؤمن معها 
أن اآلخر هــو امتحانها ،هو عقبتها، وأن 
تعرف متى التأقلم معــه ، متى جتاوزه، 
ومتــى قطيعته كل هــذه اختبارات لن 

نكون احرارًا إال بالنجاح فيها.
إننا فــي اجلحيم نكون كمــا كنا على 
االرض، اجلحيم لن يطهرنا ، لكن يظهرنا.
كما أظهر بشــاعة شــخوص جحيم 
»سارتر«، تلك البشاعة التي يسقطون 

فيها إلى ما ال نهاية.
اجلحيم هو اآلخرون .. وأنت مرشح للعب 

دور اآلخر كذلك با عصمة.
كًا منا سيتصرف أنه املعِذب واملوسوس 
بالنســبة لآلخرين ، هكذا يكون شــر 
»زيجمونــت باومان« الســائل ،لم يعد 
الشــر حكرًا صلًبا مجمًدا على إبليس 
وحــده، بالتالي لم يعد اللعن اإللهي له 
وحده، وال كذلك صاحيــات إمتام لعبة 
إبليســية صرفة، سنفعل  الســقوط 
الشر بأنفسنا، وســنجد له وجه وديع، 
لكن احلقيقة ســوف تنتقم لنفســها 

يوًما ما.
ســواء صدقت بوجود جحيم أخير أو ال، 

فأنت حتيا في أحد جتلياته اآلن.

* عن موقع كوة

ريسان الخزعلي

األغنية الصامتة

          الوردة ُ
           أغنية ٌ صامته

           َمن منح َ العطر َ ..،
         هذه املوسيقى وهذا اجلناح ..؟

جلسة روبسبير
         َمن أشار َ على / روبسبير كومونة /

          أن ْ يختــار َ اجلهــة َ اليســرى من 
القاعة ..؟

        ال أعرف ُ ..

        إن ْ كان َ الرجل ُ يجهل ُ في امليراث ِ ..،
       لقد أورثنا عقدة َ احلبل ِ في املشنقة 

..؟!

تغريدة َكلَكامش األخيرة
       هو َ الذي رأى .

..................        
     لقد أوهموك َ ،

    فمــا مــن عشــبة ٍ تغلــب ُ املــوت َ 
ياَكلَكامش .

     / أنكيدو/ ضحية ُ اللعبة ِ ..،  
   و/ سيدوري / عّلة ُ التأويل ِ ..،

أنت َ لم تر َهي َ التي رأت ْ ..!
فمن ْ دّلهــا على يقني ٍ يجهله ُ الكهنة ُ 

وامللوك ..؟
.....................................................

.....................................................

) األسطر ُ األربعة ُ األخيرة ُ مخرومة ٌ من 
التغريدة (

والســيد ُ / طه باقر / ما كان َ على وفاق 
َ ٍ مع 

TWITTER

 لوركا اجلديد    
     ال ُخضرة َ اآلن َ على الطريق
     ال غجرا ً ينتظرون َ املساء .

ُ     القمر 
   الليلة َ                                                                                       

  ضيف ٌ عليل .
                                                                                          ،.....

 َمن يفتح ُ الباب َ إلى أسبانِيا

والفرس ُ السوداء ُ ..،

لم حتمل ْ سوى فارسها القتيل ..؟

سّكني

       التتعب 

        يا أرق َ الليلة ِ التتعب

  فأنا سّكني ٌ في هذي اللعبة .

ال أقطع ُ شيئا ً غيرك َ ..،

لكّني قد أقطع ُ أوردتي ....

جحيم سارتر*

مكاشفات الصحو ..

في حقل » قراءات » قدّم 
الكاتب والروائي سالم حميد 

مقالة بعنوان » وردة على قبر 
الناقد »، جاء فيها : » ان موت 

المؤلف يختلف كثيراً  عن موت 
الناقد ، وليس كما يتصور 

البعض ، إذ أن موت المؤلف 
هو موت إيحائي ، فعندما 

يكتب المؤلف النص يتحوّل 
الى مجرّد قارئ ال أكثر، بينما 

موت الناقد موت وظيفي«.
غالف العدد

من اعمال الفنان جبر علوان
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شبيه ميسي يبيع السجائر في دهوك
في وسط سوق شــعبي في محافظة دهوك شمال البالد، يبيع 
الشــاب عمر حسام الدين 36 عاماً، وهو شبيه مليسي، السجائر 
فيما يرتدي قميص “البرشــا”.وهذا الشــبه كان نعمة وفأل خير 
عليه، ألن الكثير من مشجعي برشلونة يفضلون شراء السجائر 

منه.
ويقول عمــر وهو من املوصل وانتقل إلى دهوك قبل 7 ســنوات: 
“عندما يفوز برشلونة فإن مكسبي يتضاعف عن األيام العادية، 
حيــث يأتي أنصار الفريق لتشــجيعي، في حــن ألتزم املنزل وال 
أذهب إلى السوق في حال خسارة البرشا جتنبا للضيق واالنزعاج”.
كما يحظى عمر بشهرة كبيرة على مواقع التواصل االجتماعي، 

فيما يلتقط كل من يلتقيه صورة معه.

كورونا يغّير من عادات الملكة إليزابيت
أعلــن قصر باكنجهام، أن امللكة إليزابيث الثانية، ســتغادر إلى 
قلعة وندسور في غضون أسابيع، مع استعمال قصر باكنجهام 
فقط لـ”أحداث مهمة مختارة”. وذكــر بيان صادر من القصر، أن 
امللكة لن تعود إلى العاصمة لندن  في املستقبل القريب، بسبب 
جائحة فيروس كورونا. وأكد قصر باكنجهام أن امللكة وزوجها دوق 
إدنبرة، سيقضيان وقًتا خاًصا ألول مرة في ساندرينجهام عندما 
يغادران قلعة باملورال األسبوع املقبل. وقال متحدث باسم القصر: 
“ســتغادر امللكة ودوق إدنبرة قلعة باملورال خالل األسبوع املقبل 
لقضاء بعض الوقت بشــكل خاص في منطقة ساندرينجهام 
الريفية”. وســتعود إليزابيت  إلى قلعة وندســور في أكتوبر، مع 
وضع اللمســات األخيرة على برنامج اخلريف، فيما ستستخدم 
قصر باكنجهام للقاء اجلماهير وحضور أحداث مختارة.وحســب 
صحيفة “ميرو” البريطانية، ســتبقى هذه اخلطط قيد املراجعة 

وستخضع جلميع التوجيهات واملشورة.
يأتــي هذا في أعقــاب تكهنات في أواخر أغســطس بأن امللكة 
إليزابيث ســتبقى في قلعة وندسور في بيركشاير لبقية العام، 
وستعود فقط إلى لندن لتنفيذ أي ارتباطات خاصة بها أو حضور 

مناسبات ملكية فقط بقصر باكنجهام.

العثور على سفينة نازية بعد 80 عاما من 
إغراقها

ُعثر قبالة السواحل النرويجية على سفينة »كارلزرويه« النازية 
التي أغرقت ســنة 1940، حيث اكٌتِشف حطامها مصادفة على 

عمق 500 متر تقريبا خالل معاينة سلك كهربائي بحري.
وقال أولي بيتر هوبرســتاد، أحد كبار املهندســن في شــركة 
»ستاتنت« املشّغلة للســلك الكهربائي، في تصريحات لوكالة 
فرانس برس: »في بعض األحيان نعثر على آثار تاريخية، لكننا لم 
نعثر يوما على حطام بهذه األهمية«. وكانت الســفينة احلربية 
األملانية البالغ طولها 174 مترا قد أرســلت في إطار عملية غزو 

النرويج خالل احلرب العاملية الثانية.
وبعد إنزال اجلنود في التاســع من أبريــل 1940 تعّرضت لهجوم 
مــن قبل القوات النرويجية قبــل أن تهاجمها غّواصة بريطانية 
نســفتها بطوربيد، فقّررت القوات األملانيــة إغراقها قبالة مرفأ 
كريستيانســاند في جنوب النرويج. وقبل ثالث سنوات، رصدت 
أجهزة سونار حطاما بالقرب من كابل عالي التوتر يربط النرويج 
بالدمنارك، غير أن الوقت لم يتســّن  لـ«ستاتنت« كي تقوم مبزيد 
من األبحاث، بحســب ما أفادت الشركة.لكن في 30 يونيو، خالل 
عملية معاينة للكابل البحري بعد عاصفة، رصد جهاز مســّير 
حطامــا ضخمــا على بعد نحــو 15 مترا من الســلك »تعّرض 
للنســف بواسطة طوربيد... ســرعان ما تبّن من مدافعه وأحد 
الرموز النازية عليه أنه سفينة تعود لفترة احلرب«، على وفق بيان 
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متابعة الصباح الجديد :

نشــرت صحيفــة »الغارديان« 
البريطانية تقريــراً حتدثت فيه 
عــن تأثير إغالق املــدارس على 
ارتفــاع حــاالت الــزواج املبكر 

لألطفال.
وقالت في تقريرها »مع استمرار 
جائحة  بســبب  املدارس  إغالق 
فيروس كورونا، تعرض ما يصل 
إلــى ربــع العمــال النيبالين 
خلســارة وظائفهــم، مــا دفع 
العديد مــن األهالي إلى تزويج 
وفقا  الصغيــرات«،  فتياتهــن 

لترجمة صحيفة عربي 21
وأشــارت الصحيفة إلى إطالق 
دولية  خيرية  تنمية  »مؤسسة 
التطوعية  »اخلدمــات  تدعــى 
فيمــا وراء البحــار« مشــروع 
»األخــوات لألخــوات« وفكرته 
عبــارة عــن »فتيــات كبيرات 
الفتيات  يرشــدن  الســن  في 
الصغيرات ويشــجعنهن على 

مواصلة تعليمهن«.
وفي دراســة أجرتها املؤسسة 
في أربع مناطق ريفية في نيبال، 
مت سؤال الفتيات عن التغييرات 
في حياتهن منذ اإلغالق بسبب 
الغالبية  أبلغت  فيروس كورونا. 
العظمى أن %89 منهن تعرضن 
لزيادة الضغط للقيام باألعمال 
املنزلية أو الزراعية، ومت عقد 11 

زواجاً من أصل 152.
قائدة  بوديــل  أنانــدا  وتقــول 
مشــروع األخوات لألخوات في 
نيبال: » يبدو أن التحديات التي 
تواجههــا الفتيات فــي نيبال 
الرغم  وعلى  الوبــاء،  إلى  تعود 

مــن التقدم الــذي أحرزناه في 
مجال املساواة بن اجلنسن في 
أن  نخشى  األخيرة،  الســنوات 
تتراجع تلك املكاســب التي مت 

حتقيقها بشق األنفس«.
املناطــق  »تعتمــد  وتابعــت: 
على  نيبــال  في  عام  بشــكل 

األسر  وتتأثر  املهاجرة،  العمالة 
في املناطق الريفية بشــدة من 
وهذا  االقتصادية،  التداعيــات 
يزيــد الضغط علــى العائالت 
للبقــاء علــى قيد احليــاة.. مما 
يدفعهم للضغط على الفتيات 

الصغيرات للزواج«.

وعندمــا بدأت املــدارس بإغالق 
أبوابها في جميع أنحاء العالم، 
توقع خبراء حمايــة الطفل أن 
أعداداً كبيرة من األطفال خاصة 
في أجزاء العالم الفقيرة قد ال 
يعــودون إلى مدارســهم أبداً. 
وقدرت اليونســكو فــي نهاية 

آذار/ مارس أن أكثر من %89 من 
التعليم  املسجلن في  الطالب 
على مســتوى العالم مبا يقرب 
مــن 743 مليون فتــاة خرجوا 
من مدارســهم بسبب فيروس 

كورونا.
وهناك حتذيــرات من أن هذا قد 

يؤدي إلى زيــادة العنف القائم 
على النوع االجتماعي مع إجبار 
الطالب على األعمال الشاقة أو 

الزواج املسيء.
الدكتــورة فيث مواجني  وقالت 
بــاول الرئيســة التنفيذية في 
شركة  وهي  زوجات«  ال  »فتيات 
تضم أكثر مــن 1300 منظمة 
مدنيــة ملزمــة بإنهــاء زواج 
املدرسة عبارة  األطفال: »كانت 
عن شبكة أمان للكثيرين، وهذا 
أكثر  بالفتيــات  يضــر  الوضع 
مــن األوالد ألنهــن أكثر عرضة 
للزواج املبكر، حيث ينظر إليهن 
علــى أنهــن عبء علــى عاتق 
صعوبات  تواجه  التي  األســرة 
»هــذه  اقتصادية«.وأضافــت: 
تأخرنا  حتديات ضخمــة وكلما 
في حلها، كان تأثيرها أكبر على 

الفتيات«.
وقالت وكالة الســكان التابعة 
لألمم املتحدة في نيســان/ أبريل 
إن ما يصل إلى 13 مليون حالة 
زواج أطفال ميكــن أن تتم على 
مدى الســنوات العشر املقبلة 
وإغالق  كورونا  جائحة  بســبب 
املدارس وخدمات تنظيم األسرة 

ملدة ستة أشهر.
كما أشــارت تقاريــر حكومية 
في كينيــا إلى ارتفــاع حاالت 
حمل املراهقات سواء عن طريق 

الزواج أو االغتصاب.
بند  املبكــر مجرد  الزواج  ويعد 
واحــد مما يحــذر منــه اخلبراء 
حيــث أن هنــاك بنودا أوســع 
متضررة وتلحــق األذى بحقوق 
النســاء والفتيــات في جميع 
أنحاء العالم من قبل فيـــروس 

كورونـا.

متابعة الصباح الجديد :
بينت دراسة نشرتها السلطات 
الصحيــة األميريكيــة، الــدور 
الذي تلعبه املطاعم في جائحة 
“كوفيد″19-،  في نقل الفيروس 
في وقت قللت فيه من أهمية دور 
وسائل النقل املشترك واملكاتب.

أن املطاعم  الدراســة  وبحسب 
إلى أن  موضع شــبهات نظــراً 

وضع الكمامات فيها قليل، ال بل 
من  الزبائن  يتمكن  لكي  معدوم 
لكّن  واملشروبات،  الطعام  تناول 
الدراســات اجلدية كانت ال تزال 
درجة  تراتبية  في حتديــد  قليلة 
وفقاً  العامة،  األماكــن  خطورة 
لوكالة “فرانــس برس”.وأظهرت 
عمليات تعقب اخملالطة في عدد 
كثراً  أن أشــخاصاً  الواليات  من 

أصيبوا بالفيروس في املطاعم.
وتذهــب الدراســة اجلديدة في 
االجتاه نفســه، ولو أنها ال تؤكد 
بشكل قاطع املكان الذي أصيب 

فيه األشخاص بالعدوى فعلياً.
ووزع خبــراء مراكــز الوقاية من 
األمراض ومكافحتها استبيانات 
على نحو 300 شــخص حضروا 
إلجراء فحوص فــي متوز املاضي 

أمريكياً،  11 مستشــفى  فــي 
وجاءت نتائــج فحوص نصفهم 
إيجابية.ومن بن األســئلة التي 
طرحــت فــي االســتبيان: هل 
خرجتم للتبضع في األيام الـ14 
التي ســبقت ظهــور األعراض 
لديكم؟ هل اســتقليتم إحدى 
املشــترك؟ هل  النقل  وســائل 
قصدمت منــزالً أو مكتباً أو قاعة 

رياضة أو كنيســة أو مطعماً أو 
حانة.. حيــث كان يوجد نحو 10 

أشخاص؟.
وتبّن للباحثــن أن أولئك الذين 
جاءت نتيجة فحوصهم إيجابية 
السواء، يضعون  أو سلبية على 
نفســه،  بالقــدر  الكمامــات 
عينها  بالطريقــة  ويتصرفــون 
جلهــة الوقايــة فــي كل أنواع 

األماكن باستثناء املطاعم.
ومــن املفتــرض أن يتــم تأكيد 
أخرى،  بأبحــاث  الدراســة  هذه 
وخصوصــاً أنهــا ال متّيــز بــن 

املساحات الداخلية واخلارجية.
تؤكد ضرورة  الدراسة  لكّن هذه 
وضع الكمامــة لتفادي اإلصابة 
بالعــدوى جّراء تطاير الــرذاذ أياً 

كان حجمه.

المطاعم تعد بؤرًا النتشار كورونا

إغالق المدارس بسبب كورونا يؤدي الى الزواج المبكر

معلومة

متابعة الصباح الجديد :
أدى تفشي جائحة »كورونا« الى فرض حالة 
من اإلغالق العام في الكثير من دول العالم، 
األمر الذي أســهم في احلد من تلوث الهواء 

لتنخفض مستويات التلوث لدرجة كبيرة.
لكن ذلــك لم مينع الكثير من األشــخاص 
حول العالــم من التعرض للهــواء امللوث، 

داخل منازلهم.
ووفقا لوكالة حماية البيئة )EPA(، ميكن أن 
تكون مستويات ملوثات الهواء في األماكن 
املغلقــة أعلى مبرتن إلــى خمس مرات من 
املوجــودة في اخلارج، وفاقمــت حالة احلجر 

الصحي واإلغالق العام من ذلك.
بن أوائل اذار وأوائل مايو  2020، قامت شركة 
Airthings، الشــركة املصنعــة ألجهــزة 
تنظيــف الهواء الذكيــة ومقرها النرويج، 
بتحليل بيانات مســتخدميها في الواليات 
املتحدة وأوروبا ووجدت أن مســتويات ثاني 
أكســيد الكربون واجلزيئــات احملمولة جوا 
)املركبات العضويــة املتطايرة VOCs( زادت 
مبقدار من 15 إلــى 30% في أكثر من 1000 

منزل في عدة دول أوروبية.

 ،)WHO( ووفقــاً ملنظمة الصحــة العاملية
ميوت حوالي 3.8 مليون شــخص ســنويا 
بســبب التعرض لتلــوث الهــواء املنزلي، 

بحسب ما نقل موقع »بي بي سي«.
ويأتي تلوث الهــواء الداخلي من مجموعة 
كبيرة من األنشطة، حيث تنطلق اجلزيئات 
الدقيقــة من بعض األعمــال املنزلية مثل 
الطهــي )القلــي والتحميــص على وجه 

اخلصوص( والتنظيف واحلرائق والشموع.
تشــير التقديرات إلــى أن ثالثــة مليارات 
شــخص حول العالــم ال يزالــون يطهون 
بالنيران املكشــوفة أو املواقد البســيطة 
التــي تعمــل بالكيروســن أو الفحم أو 
الكتلة احليويــة، والتي تنتج كميات كبيرة 
الداخلي. ولكن حتى استخدام  التلوث  من 

املواقد احلديثة ميكن أن يشكل خطرا.
فبحسب إحدى الدراسات فإن اإلنسان أكثر 
تعرضا جلزيئات PM2.5، في أثناء الطهي في 
املنزل مقارنة مع الوقــوف على جانب أحد 

الطرق في لندن.
كما وأن اســتعمال معطرات اجلو يرفع من 
نســبة التلوث الداخلي، حيــث تدخل في 
تركيبها مواد كيميائيــة، كذلك األمر في 
أثناء اســتعمال املكنســة الكهربائية ما 
لم يتم اســتخدام مرشحات عالية اجلودة 
ومناسبة، وميكن أن يؤدي التنظيف مبنتجات 
تنظيف معينة أيضاً إلى زيادة مســتويات 
وتشمل  بالهواء،  احملمولة  الكيميائية  املواد 
امللوثات األخــرى جراثيم العفن وشــظايا 

العفن الناجتة عن الرطوبة والتكثف.

أخطار غير متوقعة للتنظيف والطبخ في المنزل

لقطة »عدسة: زياد متي«

حظك اليوم
الثورالحمل

األسدالسرطان

العقربالعذراء

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

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

املشاكل سلبًيا عليك شخصًيا. 

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

األولى بإجناز األعمال اخلاصة بالفريق. 

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

من حولك.

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

تأكد من عدم فقدان التركيز على الهدف. 

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

يجب عليك الدفاع عن وجهة نظرك. 

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

شريك حياتك والعائلة.

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

بالراحة في وجودك. 

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

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

مسارك. 

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

مثل هذه األوقات اختبارًا لقوة إرادتك. 

الجديالدلو

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

مستمرة ومكثفة للقوة.

الميزان

القوس

الحوت

الجوزاء
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ناظم شاكر.. سيبقى 
خالدًا 

نعمت عباس
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بغداد ـ الصباح الجديد:

ناظم شاكر ثاني جنم يرحل بعد 
مضاعفات »فايروس كورونا« من 
منتخبنا  مثلــوا  الذين  النجوم 
الوطنــي فــي نهائيــات كأس 
العالم 1986، بعد الهداف أحمد 
راضي، وفجع الوســط الرياضي 
الذي  الصلــب  املدافع  برحيــل 
امضى عدة ايام حتت وطأة األلم 
في احدى مستشــفيات أربيل، 
االطباء  محــاوالت  تنفــع  ولم 
والتدخــل احلكومي في صموده 

امام الفايروس اللعني.
مصطفى  الــوزراء  رئيس  وعزى 
العراقي  الشــعب  الكاظمــي 
بوفــاة النجم الكروي الســابق 
ناظــم شــاكر.وقال الكاظمي 
في بيان التعزية: بقلوب مؤمنة 
بقضــاء اهلل وقدره، ميلؤها احلزن 
واألســى، نعــزي أبناء شــعبنا 
العراقي الصابر بأفول جنم وطني 
آخــر، وبطل كبير في ســمائه، 
الكابــن ناظم شــاكر، تغّمده 

الباري بواسع رحمته.
واضاف : ها هــي جائحة كورونا 
العراقيني  قلــوب  جنــاح  تثلم 
ُمجــدداً فــي األعــزاء واألحّبة، 
عســى أن يكشــف الرحمــن 
غّمتها عن شــعبنا امُلتســب 
إليه.وتابــع كان الفقيــد قامة 
رياضية بائنة، رفع اســم العراق 
عالياً في املافــل الدولية، وقّدم 
الرياضة  ألجــل  متفانياً  حياته 
جهده  يّدخــر  ولم  والشــباب، 
وعطــاءه فــي ســبيل وطنه. 
بخالص  نتقــدم  واضــاف كما 
العزاء وعظيم املواســاة ألحباء 
التي  الكرمية،  الفقيد وعائلتــه 
نحســبها بحجم العراق.وختم 
الكاظمــي، رحــم اهلل الفقيد 
، ونســأله جــّل وعال الشــفاء 
جلميع املرضى،و أن يســدد عمل 
اجملاهدين فــي التصدي لها، وأن 
يسبغ جميل غفرانه كل ضحايا 
اجلائحة، وأن يلهم ذويهم الصبر 

واإلميان.
وعــزى رئيــس اجلمهورية برهم 
صالح، برحيل الالعب الســابق 
ناظم شــاكر والــذي توفي يوم 
بفيروس  باصابته  متأثــراً  أمس 

كورونا.
وقــال صالح في تغريــدة على 
حســابه فــي تويتــر: »برحيل 
شــاكر،  ناظم  الكابن  املرحوم 
احد  العراقية  الرياضة  تخســر 
رموزهــا الســاطعة، الذي قدم 
املنجــز للوطــن، وعمــل بجد 
علــى تطويــر الرياضة ونشــر 
البهجة في قلــوب العراقيني«.
واضــاف: »نســتذكر املســيرة 
ومدرباً  العبــًا  للفقيد  املتميزة 
ترك بصمات ال تُنسى في ذاكرة 
لذوي  التعــازي  أحر  الشــعب، 

الفقيد ومحبيه«.
النواب  مجلــس  رئيــس  وعزى 
محمــد احللبوســي الشــعب 

العراقــي واالســرة الرياضيــة 
بوفاه جنم الكرة الســابق ناظم 
بيان  احللبوسي في  .وقال  شاكر 
التعزية: مبزيد من احلزن واألسى، 
وبقلوب خاشعة وراضية بقضاء 
اهلل وقدره؛ تلقينا نبأ وفاة النجم 
الدولي الســابق املدرب الكابن 
إثــر مضاعفات  ناظم شــاكر، 

إصابته بفايروس كورونا.
واضــاف : لقــد كان الفقيــد 
مدرســة في الرياضة وأخالقها، 
حيــث كتب مــع أبنــاء جيله 
تاريخا حافــال باإلجنازات الكروية 
رفع مكانة  التي ســاهمت في 
فقدانه  وميثل  العراقيــة،  الكرة 
الرياضية  لألسرة  مؤملة  خسارة 
والعربــي  امللــي  وجمهورهــا 

والدولي.
م لذويه ومحبيه  وتابع إذ نتقــدَّ
جميعــا  الرياضــي  والوســط 
املواســاة،  وبالغ  العزاء  بخالص 
نســأل املولى العزيز أن يتغمده 
بواسع رحمته، ويسكنه فسيح 
جناته، ويحفــه بعظيم املنزلة، 
وأن ميّن على املصابني بالشــفاء 

العاجل.
وزير  كما، عــزى عدنان درجــال 
االســرة  والرياضــة  الشــباب 
الرياضيــة بوفــاة جنــم الكرة 
ناظــم شــاكر.وقال  الســابق 
درجال في بيــان التعزية: بقلوٍب 
يعتصرهــا األلُم واحلــزن ومزيد 
من احلزن واآلســى مع التفويض 
للبارئ األعلى مبا أراد وقدر، تلقينا 
نبأ وفــاة املغفور لــه بإذن اهلل 
الســابق  الدولي  النجم  تعالى 

ناظم شاكر.
واملواساة  التعازي  واضاف أصدق 
إلى أســرة الفقيد خاصة وذويه 
عامة والى االوســاط الرياضية، 
راجيا من اهلل تعالى أن يتغمده 
ينزلــه  وأن  رحمتــه  بواســع 
الفردوس األعلى مــن اجلنة في 
والشــهداء  الصديقني  مقــام 
والصاحلني ، وأن يخلفه في أهله 
صديقنا  يا  اهلل  خيرا....رحمــك 
واخينا العزيز الغالي، وغفر اهلل 
لك وأســكنك فســيح جناته.
وتابع إن العني لتدمع وإن القلب 
ليحزن وإنــا على فراقك ملزونني 
وال نقول إال مــا يرضي اهلل، هلل 
ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء 
عنده بأجل مسمى، وإنا هلل وإنا 

إليه راجعون.
ونعى رعد حمودي رئيس اللجنة 
الالعــب  العراقيــة،  األوملبيــة 
الدولي الســابق ناظم شــاكر، 
أول أمس،  الذي توفــي مســاء 
مع  صــراع  بعد  أربيــل،  مبدينة 
فيــروس كورونا. وقــال حمودي: 
»رحيل شــاكر شــّكل صدمة 
الرياضي  موجعــة للوســطني 
والكــروي، وأملاً رخيمــاً لالعبني 
وجمع  وزاملوه،  عاصــروه  الذين 
كبير من الالعبني الذين أشــرف 
»ناظم  وواصل:  تدريبهم«.  على 
الوطني  لالعب  مثالً  كان  شاكر 
وكثيراً  أداءه،  غيرته تسبق  الذي 
ما كان ســبباً مباشراً في تّفوق 

مثلها  التي  العراقية  املنتخبات 
العبــاً فــّذاً ومدافعاً شــجاعاً 
عن كرة وســمعة بلده«. يشار 
إلــى أن ناظــم شــاكر مثــل 
نــادي القوة اجلويــة ومنتخبات 
العراق جلميــع الفئات العمرية، 
املنتخب في  وكان أحد العبــي 
مونديال املكســيك 1986، كما 
أشــرف على تدريب العديد من 

العراقية  األنديــة 
ملنتخبــني  ا و

ل  و أل ا

واألوملبي. 
ســياق  وفــي 

متصل، أعرب الشــيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
لكرة  اآلســيوي  االحتــاد  رئيس 
القدم، النائب األول لرئيس االحتاد 
القــدم »فيفا«،  الدولــي لكرة 
عن حزنــه العميــق لوفاة جنم 
الكــرة العراقية ناظم شــاكر، 
الــذي انتقــل إلــى رحمة اهلل 
بفايروس  بإصابته  متأثرا  تعالى 
كورونــا املســتجد. وقال رئيس 
االحتاد اآلســيوي: »إننا نستذكر 
النجم  إســهامات  اعتزاز  بكل 
عبر  الكروي،  اجملــال  في  الراحل 
والعطاء،  بالبذل  سنوات حافلة 
باإلضافة إلى مــا تركه من إرث 
كــروي كبيــر يشــكل مصدر 
إلهام لألجيال املتعاقبة في كرة 
القدم العراقية«. وتوجه الشيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفة 
بأحــر التعــازي واملواســاة إلى 
عائلة الفقيد الراحل وأسرة كرة 
القدم العراقية، داعيا اهلل تعالى 
أن يرحم النجــم الكبير ناظم 
شاكر ويســكنه فسيح جناته 
ويلهم أهله الصبر والســلوان. 
وعبر نــادي الصريح األردني، عن 
حزنه العميــق، بعد رحيل جنم 
ناظم  العراقيــة،  القــدم  كرة 
شاكر، الذي انتقل إلى جوار ربه، 
بفيروس  إصابته  بعــد  اجلمعة، 
برقية  املستجد.وحملت  كورونا 
التعزيــة »ينعى نــادي الصريح 
مبزيد  العجلوني،  برئاســة عمر 
األخ  وفــاة  واألســى،  احلزن  من 
والصديق الوفي، ناظم شــاكر، 
ويتقدم بأصدق مشاعر املواساة 

للشعب العراقي الشقيق«.
وشــدد عــدد كبير مــن خبراء 
وجنــوم الكرة األردنيــة، على أن 
والعربية  العراقيــة  القدم  كرة 

وفنية،  كرويــة  قامة  خســرت 
أعطت الكثير خالل الســنوات 
املاضيــة. ويعتبر ناظم شــاكر 
من جنوم الكــرة العراقية، حيث 
مونديال  في  بالده  منتخب  مثل 

املكسيك عام 1986.
املؤقتة  اإلدارية  الهيئــة  وقررت 
لنادي القوة اجلوية، تأجيل املؤمتر 
االنتخابي إلى يوم الســبت 
املقبل املوافق 19 
شــهر  من 
أيلــول 

ري،  اجلــا
ا  تخليــد
ابن  الكبير  للنجــم 
القوة اجلوية البار ناظم شــاكر، 
الــذي وافتــه املنية ، بســبب 
مضاعفــات فيــروس كورونــا. 
وأعلنــت اإلدارة احلــداد ملــدة 3 
أيام، وســيقام العــزاء في مقر 
القــوة اجلوية اعتبــارا من يوم 
أمــس الســبت..  كمــا قررت 
)4( نهائيا  الرقــم  اإلدارة حجب 
من الفريــق األول، وعدم ارتداءه 
تقديرا ملسيرته وتاريخه الكروي.
من جانبــه، اعلن نــادي الزوراء 
الرياضي، احلــداد ثالثة ايام على 
روح املدرب ناظم شــاكر.وتوفي 
مضاعفــات  بســبب  شــاكر 
في  كورونا  ب فيــروس  اصابتــه 
احدى مستشقيات اربيل مساء 

أول أمس. 
بيان  فــي  الــزوراء  نــادي  وذكر 
مقتضــب ان »الهيئــة االدارية 
لنادي الــزوراء، تعلن احلداد ثالثة 
ايــام علــى روح املــدرب ناظم 
مثل  شــاكر  ان  شــاكر«.يذكر 
املنتخــب الوطنــي فــي كأس 

العالم 1986.
وفجع الوســط الرياضي برحيل 
أحــد جنــوم الكــرة وواحد من 
ناظم  الفذ  املدافع  أســاطيرها 
فيروس  مضاعفات  إثر  شــاكر، 
مستشــفيات  أحد  في  كورونا 
مدينــة أربيل.وعانى الراحل من 
ضرر كبير أصــاب الرئة، وبرغم 
اإلسعافات الكثيرة إال أنه عانى 
من الغيبوبة، ملرات عديدة حتى 
فارق احلياة.وخلف رحيل شــاكر 
عن عمــر يناهز 62 عاما صدمة 
كبيرة، بعد رحيــل جنمي الكرة 
وأحمد  هــادي  علي  العراقيــة 
راضي، اللــذان فارقا احلياة أيضا 

بسبب كورونا.

وولد ناظم شــاكر فــي الثالث 
1958في  لعام  نيسان  عشر من 
بغــداد، وبدأ مســيرته الكروية 
في الفــرق الشــعبية ملنطقة 
الــدورة، وأصبح عام 1975 العبا 
لنادي العمال، ثم العباً في فريق 
الطيــران )القوة اجلويــة حاليا( 
عام 1976. ومثل شاكر منتخب 
شــباب العراق عــام 1978، ثم 
املنتخــب األول من عــام 1979، 
وكان ضمن تشــكيلة املنتخب 
العراقــي فــي نهائيــات كأس 
 ،1986 عام  باملكســيك  العالم 
والتي كانت مشــاركته األخيرة 
مع أسود الرافدين، ومن ثم أعلن 
اعتزلــه عام 1988، مــع فريقه 

الطيران بسبب اإلصابة.
اجته ناظم شــاكر بعد االعتزال 
إلــى ميدان التدريــب، وكان أول 
فريــق عمل معه كمــدرب هو 
نادي السالم العراقي عام 1992، 
حيث كان عامه األول في الدرجة 
فرق  تدريب  تولــى  املمتازة.ثــم 
والنفط  ودهــوك  وأربيل  الكرخ 
وبيرس والقــوة اجلوية واملصافي 
في  التدريب  احترف  وآرارات.كما 
من  ألكثر  وإماراتية  أردنية  أندية 
7 أعــوام إلى جانب عمله ضمن 
الــكادر التدريبــي للمنتخــب 

األوملبي عام 2005.
ومت تكليفــه مــن قبــل االحتاد 
كمدربــا  للعمــل  العراقــي 
العراقي عام  الوطني  للمنتخب 
2010، ولكنه قدم استقالته في 

12-1-2011 بعد خســارة أسود 
في  إيران  منتخب  أمام  الرافدين 
عمل  آســيا.كما  غربي  بطولة 
أيضاً ناظم شاكر كمدرب لفريق 

امليناء العراقي ونادي النجف.
املنتخب  ملع جنم  شــاكر مــع 
العراقــي في بطــوالت اخلليج 
وتوج مع أسود الرافدين ببطولة 
اخلليج اخلامسة عام 1979 التي 
بغداد  العاصمــة  فــي  أقيمت 
وحينهــا قــدم مســتوى مميز، 
املنتخب  وتوج مع  وعاد شــاكر 
بنسختها  اخلليج  بطولة  بلقب 

السابعة في سلطنة عمان.
تــوج ناظم شــاكر مع  كمــا 
املنتخب األوملبي املشــاركة في 
دورة األلعاب اآلســيوية في نيو 
دلهي عــام 1982، ليحرز ذهبية 
مســابقة كــرة القــدم، وآخر 
مسيرته مع املنتخب شارك في 
 1986 عام  املكســيك  مونديال 
في البرازيل. يعد ناظم شــاكر 
اجلوية  القوة  فريق  أساطير  أحد 
الذين متســكوا بقميص النادي 
ولــم ينتقلوا لفريقــا آخر رغم 
العروض التي تصلهم.وســطع 
جنم شــاكر في قلب الدفاع مع 
األزرق  ومــع  الوطني  املنتخــب 
اجلــوي حتى بات أحد أســاطير 
الفريق، لذا اتخــذت إدارة النادي 
قرار بحجب الرقم )4( الذي كان 
يرتديه الراحل إكراما ملســيرته 
مع الفريق، وعرفان للجهود التي 

قدمها للنادي.

ناظم شاكر.. ثاني مونديالي يهزمه فايروس كورونا
برقيات تعزية وحداد وألم برحيل نجم الكرة

ناظم شاكر.. ثاني الواقفني ميني الصورة ضمن تشكيلة املنتخب الوطني في مونديال مكسيكو

النجم العراقي الراحل »ناظم شاكر« ترك أثراً طيباً 
في الوسط الرياضي العباً ومدرباً، كان طيب الذات 
حلو املعشر تغلب عليه البساطة قضى وقتاً طويال 

بعيداً عن املالعب بسبب احلرمان واإلصابة. 
بدأ في دوري املظاليم ونال ثقة خبراء اللعبة حينذاك 
فرشــحه املدرب الكبير »عبد اإلله محمد حسن« 
الــذي أخبر املدرب الراحل »عمــو بابا« عنه وأوصاه 
باســتحقاقه لالنضمام ملنتخب العراق فاستجاب 
املدرب »عمو« لرؤيــة مدربنا الكبيــر »عبد اإلله« 
ووجه الدعوة للغزال األسمر لالنضمام إلى منتخب 
العــراق، فأبدع وصال وجال فــي البطوالت وخاصة 
بطولة كأس العالم عام 1986 في املكسيك وقدم 
مستوى متميز ولعب بكل ثقة وشجاعة، رغم أنه 
لم يكن فــي اجلاهزية نتيجة ابتعــاده عن املالعب 
وقدم للقوة اجلوية صوراً رائعة في العطاء والتفاني 

للدفاع عن الفريق األزرق.
وفي آخر مشواره انتقل إلى نادي السالم عام 1989 
وكان العباً ومدرباً في ذات الوقت وساهم مساهمة 
فعالة في صعود السالم إلى دوري األضواء. استدعاه 
للسالم املدرب األنيق »محمد علوان« لقناعته بوزن 
وقيمة ناظــم في املالعب، وجنح فــي هذا االختيار 
وبعد انتقال املــدرب »محمد علوان« إلى مكان آخر 
استلم املهمة الكابن »ناظم« وقاد الفريق للصعود 
إلى دوري الشهرة وكان عدد الالعبني 14 العباً فقط 
وكادره املســاعد الكابن »حسني لعيبي« والكابن 
»عبــاس لعيبي« وكاتــب املقال و«قاســم عبيد« 
حارســي الفريق، فكنا ندرب بعضنــا بعض بدون 

مدرب حراس. 
وقد جنح الكابــن »ناظم« في أول جتربة تدريبية له 
مع السالم، حيث ترجم خبراته الطويلة في املالعب 
واســتفاد من أفــكار املدربني الذين أشــرفوا على 
تدريبه واستمر في النجاح في ميدان التدريب وكان 
له جتــارب احترافية ناجحة في األردن واإلمارات وفي 
الدوري العراقي ومــع املنتخب الوطني، حيث حقق 
بطولة رباعية أقيمت في اإلمارات وكان وقتها مدرباً 
للفريق وقاد أســود الرافدين قيــادة ناجحة فنظم 
صفوف الفريق مــن كافة النواحــي داخل امللعب 

وخارجه.
اجته للتحليل وأبدع في التشخيص وكان رائعاً في 
املداخلة مع الزمالء ويعطي التفاصيل حقها وكان 
محبوبــاً من قبل اجلميع .. وداعاً »أبو فهد« يرحمك 
اهلل ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته بإذنه تعالى 

وإلى جنة اخللد إن شاء اهلل. 
تتســاقط رموزنا كأوراق الشــجر واملسؤولني عن 
الرياضة العراقية في ُســبات عميق وندعوا اهلل أن 
ينعم عليهم براحة البال، البعض من املســؤولني 
التقاعد لالعبني الدوليني السابقني  يفتخر بقانون 
ويعدونه إجنازاً يحســب لهم ولــم يعلموا أن هذا 
االســتحقاق قدمته الدكتورة »سهام فيوري« بنت 
جنم املتخب العراقي الســابق حسن فيوري، حيث 
قدمتــه عام 1984 في اجتماع فــي مجلس الوزراء 
لطالب كلية التربيــة الرياضية جامعــة بغداد - 
وكنت من ضمــن الطلبة املتواجديــن في املؤمتر - 
وبكل شــجاعة وقفت               »أم ياسر« الدكتورة 
الفاضلة وطالبت بحقوق الالعبني الدوليني القدامى 
أمام املسؤولني عن الرياضة العراقية آنذاك واألستاذ 
»مؤيد البدري« - اهلل يحفظه ويســلمه من الوباء 
- كان جالســاً بجانب رئيس االحتاد العراقي ورئيس 
اللجنة األوليمبية حينذاك »ُعدي صدام حســني« 
بكل شــجاعة وقفت وطالبت باحلقــوق الكاملة 
لنجومنا الســابقني دون تردد أو خوف مابالكم وما 
جرى لكم األمس فقدنا »علي حســني شــهاب« 
و«ناطق هاشم« في بالد الغربة واليوم فقدنا »عمو 
بابا« و«علي هادي« و«احمد راضي« و«ناظم شاكر« 
ورمبا نفقد املزيد من رموزنا الوطنية.. ندعوا اهلل أن 
يحل السالم في دار الســالم وأن يعود العراق ساملاً 

غامناً بحول اهلل وقوته.
* مدرب عراقي محترف

محاولة لقطع الكرة من امام العب مكسيكي
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رمبا يتساءل البعض ويقول :
ملاذا خالف االمام احلســني )ع( - حني 
عزم على اخلروج من مكة الى العراق 
في الثامن مــن ذي احلجة احلرام عام 
60 هـــ - الطريقة التــي انتهجها 
القــادة في جتميع االنصــار واالعوان 
والتي تقــوم علــى اذكاء روح األمل 

بالفوز والنصر ؟
اننــا جند في خطاب االمام احلســني 
)ع( في أصحابه مبكة في ذلك اليوم 

قوله :
) ُخــطَّ املــوت على ولْــد آدم مخّط 

القالدة على حيد الفتاة ..( 
وقوله :

}من كان بــاذالً فينا مهجته وَموِطنا 
على لقاء اهلل نفسه فليرحل معنا..{

ملــاذا َســدَّ االمام احلســني )ع( أمام 
أصحابِه أبواب الفوز ؟

واجلواب :
ان املعارك املصيريــة التي تخوضها 
الرســالة مــع اعدائهــا بحاجــة 
الــى رجال أشــداء ال يبحثــون عن 
املغــامن واملكاســب وامنــا يصدقون 
فــي توجههم للمنازلــة التاريخية 
الســاخنة ألعداء اهلل واالنســانية، 
غير مبالني ببــذل املهج واالرواح دون 

تلك االهـداف النبيلـة املقدسـة.
وهــذه القيافة القتالية الرســالية 
ال ميلكهــا االّ مــن امتحن اهلل قلبه 
والصبر فضالً  اليقــني  ورزقه  لالميان 
عـــن البسالـــة والسخـــاء فـي 

العطـاء.
أما اجليــش الكثيف العــدد اخلاوي 
روحيــا وعقائديــا فانه ســرعان ما 

ينهزم ويبوء بالهرب أمام أعدائه .
هذا اوالً

أما ثانياً فلقد أراد االمام احلسني )ع( 
توضيح الصــورة واملآل لكل من يريد 
االلتحاق بــه، ويوقفه على أنه ذاهٌب 
تتسم  الوطيس  حامية  الى معركة 
بأعلى درجات الضــرواة واحلقد على 
معارضي الطغيان واالستبداد األموي 
وال يعــرف االوغاد غير لغــة القتل 

والتنكيل واجتراح اجملازر الرهيبة دون 
هوادة .

ليكون على بصيرة من أجره ..
نعم 
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ان االمام احلســني )ع( لم يجبر احداً 
على املشاركة في القتال معه، وامنا 
املوقف  تبيانــا خلطورة  كان يخطب 

وتوضيحا الهميته .
وقــد حفــظ التاريخ لنــا أّن بعض 
أصحاب االمام احلسني )ع( كان يتمنى 
ان يُقتل بني يدي احلسني )ع( سبعني 
مرة وال يكف عــن قتاله العداء اهلل 

ورسوله واهل بيته .
هكــذا كان االبطــال املغاويــر في 
ثباتهــم بوجه االعــداء ، وفي صدق 

اميانهم واخالصهم .
وحــني أَذَِن لهم االمام احلســني )ع( 
ليلــة عاشــوراء باالنصــراف - ألنَّ 
القــوم ال يطلبون غيره - لم يتزحزح 
الراسخ على  احٌد عن اصراره  منهم 
خوض املعركة مع احلســني )ع( حتى 

الشهادة .
ومن هنا بقيت ثورة االمام احلســني 
)ع( - بأهدافهــا ، وبتضحيات رجالها 
اجلسام – الشــعلة التي تنير طريق 
االحــرار للخــالص مــن كل ألــوان 
احلقـوق  ومصادرة  واالنحراف  الظلم 

واحلريـات.

السؤال الخطير 

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

التركية  الصحفيــة  مّلت 
أو  تقارب  بوجود  بيرســني 
انســجام بني النجمة توبا 
كرة  والعب  بويوكســتون 
التركي  الســابق  القــدم 
واضافت  قونيــش،  علــي 
الثنائــي  ان  الصحفيــة 
بعضهما  مبتابعــة  بــدءا 
على احــد مواقع التواصل 
االجتماعي، كما لوحظ ان 
يعّلق على منشورات  علي 
توبا، األمر الــذي اثار جدال 
طبيعــة  بشــأن  كبيــرا 
توبــا  ورّدت  عالقتهمــا. 
بويوكســتون مؤخرا على 
التي  التركية  الصحيفــة 
مع  رؤيتها  خبــر  نشــرت 
اخملرج جودت  زوجها  صديق 

مرجان وهما يدا بيد، وقالت 
توبــا: "عزيزتي الصحيفة، 
لي  أن  أجــد  لكن  أعتــذر 
احلق بقول هذا نظراً لعدم 
أنكم  البــد  احترامكــم، 
هكذا  يسهل  هل  جننتم! 
اللعب بالناس ! ألقوا نظرة 
على ضميركم، أال يزال حي 
هو  الضمير  ألن  قليالً؟  ولو 

ما يجعلك انسان".

الفنانــة  كشــفت 
غوميز  ســيلينا  العاملية 
للضغط  تعرضــت  انها 
مسيرتها  خالل  النفسي 
املهنيــة ولهذا الســبب 
قررت االبتعاد عن األضواء 
إلى  واللجوء  سنتني،  ملدة 
العقلية  مركز للصحــة 
للحصــول علــى العالج 
مشيرة  وتابعت  املناسب. 
أنها كانــت تعاني  الــى 
تضارب  مــن  املاضي  في 
املشــاعر وعــدم قدرتها 
علــى الســيطرة علــى 
أحاسيســها. وعبرت عن 
فــي حديث مع  ندمهــا 

مجلة Allure عن املشاهد 
قدمتها  التــي  اجلريئــة 
: "فعلــت أمــور ال تعبر 
عنــي، كان هناك ضغط 
كبيــر ألبدو بالغــة أكثر 
في ألبومي Revival.. في 
أني  أشــعر  لم  احلقيقة 

ذلك الشخص". 

اللبناني  الفنــان  أكــد 
لم  أنه  احلالنــي  عاصي 
ولن يفكر فــي الهجرة، 
ألنــه "إذا غادرنا جميعاً 
الوطن من الذي سيبقى؟ 
لبنان بلدنا واألرض أرضنا 
مهمــا  نتركهــا  ولــن 
صــار ال أنــا وال عائلتي 
وصامد هنا". كما نصح 
في  بالبقاء  اللبنانيــني 
ال  وقــال: "كي  وطنهم، 
للحاقدين  نعطي فرصة 
والغربــاء ألخــذ األرض، 
اخلوف  الطبيعي  من  إنه 
لكنه  املســتقبل  على 
هو مؤمن باألرض، ودائما 
والتفاؤل  باألمل  يتسلح 

بغــد أفضــل". وأضاف: 
نبكي  زلنا  ومــا  "بكينا 
على بيروت ســت الدنيا 
وهي  احلبيبة،  وعاصمتنا 
أنا  قلبنــا،  قطعة مــن 
داخلي  وفــي  جداً  حزين 
حسرة كبيرة بسبب هذا 
الذي  الكارثي  االنفجــار 

دَمر احلجر والبشر". 

توبا بويوكستون

عاصي الحالني

سيلينا غوميز

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
طمأنــت الفنانة الســورية ميــادة احلنــاوي جمهورها على 
صحتهــا، مؤكدة أنها بحالــة ممتازة جدا بعد شــائعات عن 
مرورها بأزمة صحية، لم ترد عليها مدة طويلة ألســباب غير 

معلنة.
وقالــت احلناوي في رســالة صوتية عبر احــد البرامج: "قبل 
كورونا كان عندي حفل في موازين في املغرب كانت من أجمل 

احلفالت، وكان عندي حفل اخر في لبنان، ومن ثم في تونس..
وأضافت: "ظن اجلمهــور ان توازني اختل فــي احدى احلفالت 
التي اقمتها لكني في احلقيقة اردت ان اقرب امليكروفون مني 
فتقدمت قليال ومن ثم رجعــت الى اخللف لكن في اثناء ذلك 
تعثرت بذيل الفستان فسقطت، فتصور اجلمهور اني مريضة.

ونفت الشــائعات التــي حتدثت عن مرورهــا بوعكة صحية، 
موضحــة أن "الناس تناولوا اخلبر واشــاعوا خبر اني مريضة، 
لكن اغلبهــم ال يعلم انــي اكملت احلفــل بالطريقة التي 
كنت اريد، وال ادري ســبب الضجة فكلنا نعلم ان العديد من 
املشــاهير العرب والعامليني مروا مبثل هذه التجربة وسقطوا 

لعدة اسباب.
وأكدت أن سبب ابتعادها عن الســاحة الغنائية مدة طويلة 
يرجع إلى انتشــار فيــروس كورونا وتوقف الطيــران وبالتالي 
تأجيل العديد من احلفالت التي كان من املقرر اقامتها لها في 

اكثر من دولة.

ميادة الحناوي تكشف 
تفاصيل حالتها الصحية

الصباح الجديد - وكاالت:
تعرض دار سوذبي للمزادات واحدة من أندر املاسات في العالم، 
بحجم بيضة وزنها 102 قيــراط، للبيع في مزاد عبر اإلنترنت 

بداية الشهر املقبل.
ومن املتوقع أن تصبح املاســة أغلى جوهــرة يتم بيعها على 
اإلطالق إلى مزادات عبر اإلنترنت، حيث من املنتظر أن حتقق ما 

بني 12 و30 مليون دوالر.
وقالت دار ســوذبي للمزادات إن املاســة البيضاء ال تشــوبها 
شائبة، وهي ثاني أكبر ماســة بيضوية من نوعها تُعرض في 

مزاد.
وكانت املاســة األكبر بوزن 118.28 قيراطا، وســجلت سعرا 
قياسيا بلغ 30.8 مليون دوالر عندما بيعت في مزاد عام 2013.

وقــال كويغ برونينغ، رئيس قســم اجملوهرات في دار ســوذبي 
للمزادات بنيويورك: "بيع املــاس من هذا العيار واحلجم مبا بني 

11.9 مليون دوالر إلى 33.7 مليون دوالر".
وســيجري بيع املاسة من دون سعر ابتدائي في دار سوذبي في 

هونغ كونغ في اخلامس من أكتوبر املقبل.
وقالــت دار ســوذبي إن احلجر الكرمي قطع مــن 271 قيراطا مت 
اكتشافها في منجم مبقاطعة أونتاريو الكندية عام 2018 ومت 

قصها وصقلها ألكثر من عام.

عرض ماسة نادرة بحجم بيضة 
للبيع بماليين الدوالرات

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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احالم يوسف
هناك بيت شعر البو الطيب املتنبي 
يقول فيــه "ما كل مــا يتمنى املرء 
يدركه .. جتري الرياح مبا ال تشــتهي 
السفن" رد الشاعر نضال جابر على 

هذا البيت وقال:
جتــري الريــاح كما جتري ســفينتنا      

نحن الرياح ونحن البحر والسـفـن
إن الذي يرجتي شــيئاً بهمتــــــــه       

يلقاه لو حاربتــــــه اإلنس واجلــن
تدركها       األشياء  قمــم  إلى  فاقصد 

جتري الرياح كما رادت لها السفن
لكل من الشــاعرين بيئته وظروفه 
لكن كم  وزمانه،  تفكيــره  وطريقة 
منا يؤمن مبا قالــه املتنبي وكم منا 

من يعمل مبا رد به نضال جابر؟
عبد اخلالق طاهر الطبيب النفســي 
يقول: يعاني شــبابنا من ضغوطات 
كثيرة، بطالــة، عوز، خيبات وخذالن، 
لكن هــذا ال يعني ان نبقــى نردد ان 
الرياح ال جتري ما تشــتهي ســفننا 
وان حظنا قليل وليــس بيدنا حيلة 
لتغيير احلال! على الشباب ان يكون 
اقوى امام التحديات هذه، فهنا يثبت 
انه يســتحق احلياة وانــه قادر على 
يبحث  ان  عليه  وشــجاع،  املواجهة 
كيفية صناعة واقع له مثلما يطمح 

او في االقل قريبا من طموحه.
وتابع: كل املشاهير والعظماء الذين 
اليوم بإعجــاب وفخر  نقرأ عنهــم 
عانوا وتعبوا ومــروا بتجارب مخيبة 
ال تعــد وال حتصى، اذكــر منهم بيل 
الفقــي وتوماس  وابراهيم  غيتــس 
انه  اديســون الذي نعــرف جميعنا 
مرة،  االلــف  قرابة  بتجاربه  فشــل 
لكنه وجد ان كل فشل طريق ملعرفة 
النجاح. التقي العديد من الشــباب 
املبــط والســعيد بإحباطــه ألنه 
يعشــق لعــب دور الضحية، ليبقى 

ان ما يعرض  البيت بحجــة  حبيس 
عليه من اعمال ال تتناسب ومؤهالته 
او دراسته،  وهذا يعد مراوغة لتبرير 
كســلنا وعجزنا وخوفنا من االقدام 
على خطوة جديــدة، فالعمل بداية 
لتغيير احلياة لو اننا اســتثمرنا كل 

مؤهالتنا وقدراتنا فيه.
واضاف: كي جتري الرياح مبا تشــتهي 
ســفننا علينــا ان نقارن انفســنا 
باآلخرين الناجحــني، ما الذي يزيدون 
بــه عنــا؟ هــل تنقصنــا الكفاءة 
واملوهبة؟ شرط ان ال نقلل من شأننا 
بنفسنا  الثقة  االختالف.  تبرير  بغية 

وقدراتنــا، الثقــة بــان داخلنا اقوى 
مما نظن، وبــان لدينا قــدرات هائلة 
انســان  فلكل  نعم،  الواقع،  لتغيير 
طاقــة مرتبطة مبركــز الكون، نحن 
من نختار شــكلها فإمــا ان تكون 
اننا  التركيز على  ايجابية او سلبية، 
منتلــك قدرات كبيــرة وفاعلة جتعل 
الواقع.  بتغيير  افضل، يسهم  حالنا 
علينا ان ننبــذ اجلملة التي تقول ان 
احلظ وراثــة، وان قليل احلظ ال ميكن 
ان يســعد في يوم من االيــام، وبأنه 
"أي احلظ" يالزمنا منذ والدتنا وحتى 
مماتنا، الن تلك جملة كارثية وقبيحة 

التغيير  والدليــل  صحيحــة،  وغير 
الــذي حصل مع مئات االشــخاص 
من املشــاهير ومؤكد انه حصل مع 
املاليني من غير املشاهير. كيف حدث 
هــذا التغيير؟ وملــاذا؟ هناك ظروف 
عدة ساعدت على هذا، األهم هنا ان 
نعرف من خاللهم ان احلظ يتغير لو 

اننا قررنا تغييره.
اذن علينا ان نؤمن بــأن الرياح ميكن 
ان جتري مبا تشــتهي ســفننا، فاهلل 
قدر لنا حياتنا، لكنه دعانا للســعي 
واملثابرة كي جنعلها افضل ونشــكر 

نعمته علينا بهذه الطريقة. 

الصباح الجديد - وكاالت:
هولندية  أزيــاء  مصممــة  جنحت 
بتطويــر مالبس تتمكــن من قراءة 
عنها،  والتعبير  الداخليــة  األفكار 
لتتحرك أجزاء من الفستان وتضيئ 

بحسب احلالة النفسية.
الفســتان الغريــب مــن تصميم 
أسم  عليه  وأطلقت  ويبرخت  أنوك 
حليوان  نسبة  باجنولني"،  "فســتان 

آكل النمل احلرشفي.
ثالثــي  الفســتان  هــذا  ويتميــز 
األبعــاد بأنــه مغطــى بأكثر من 
ألــف جهاز استشــعار لتخطيط 
تتصل مبخ  والتي  الدمــاغ  كهربية 
مرتديه، وعندما تتلقـــى أجهـــزة 

االستشعـــار معلومـات، تتحـرك 
وتضـيء،  الفستـــان  من  أجـــزاء 
نشـاط  مستـوى  علـــى  اعتمـاداً 

دمـاغ صاحبـه. 
التقاريــر  مــن  للكثيــر  ووفقــاً 
الصحافيــة التــي نشــرت عــن 
الفستان، فإذا كان الشخص يشعر 
يضيء  الفستان  فإن  باالســترخاء 
باللون البنفسجي املهدئ، وإذا كان 
باخلفقان  األضواء  متوترا فســتبدأ 
و"األجنحة" على كتفي الفســتان 

بالرفرفة.
الفســتان مصنوع  من مادة نايلون 
خفيفة الوزن، مع واجهة بني الدماغ 
واللباس الذي صنعه معهد الدوائر 

يوهانس  جامعــة  فــي  املتكاملة 
التكنولوجيا  وشــركة  لينز  كيبلر 

.G.tec العصبية
كما متــت الطباعة ثالثيــة األبعاد 
للهيــكل اخلارجي اخلفيــف الوزن 
الذي يبلغ طولــه ثالثة ميليمترات 
على الفســتان، ليكون الفســتان 
خفيف بشكل ميكن ارتدائه، ولكنه 
قوي مبا يكفي لتحمــل امليكانيكا 

اخملتلفة.
وســيظهر الفســتان على منصة 
 Ars مهرجــان  خــالل  العــرض  
للفنــون  الســنوي   Electronica
والتكنولوجيــا واجملتمع في مدينة 

لينز بالنمسا.

فستان ذكي يقرأ األفكار ويعبر عنها

الرياح يمكن ان تجري كما تشاء السفن

الصباح الجديد - وكاالت:
العامليــة  النجمــة  وجهــت 
إليزابيث هيرلي املعروفة بـ ليز 
للنجم  مؤثرة  رســالة  هيرلي 
بلغ  أن  العاملي هيو غرانت بعد 
وشاركت  عمره.  من  الســتني 
عارضة األزياء ومصممة مالبس 
البحــر البالغة مــن العمر 55 

عاًما في صفحتها الرســمية 
علــى أحــد مواقــع التواصل 
االجتماعــي مقطع فيديو من 
فيلمه  في  غرانــت  هيو  رقص 
Love Actually والذي لعب فيه 
دور رئيس الوزراء اخليالي ديفيد.

وعلقــت ليــز علــى الفيديو: 
"لقد تأخرت ألنني اســتغرقت 

تسجيل  كيفية  لتعلم  يومني 
الشاشــة ســعيدة بـ 60 عام 

هيو اجمليدة.. أحبك لألبد".
وكان كل مــن هيــو وليز على 
عالقة حب اســتمرت من عام 
1987 حتــى عــام 2000 على 
الرغــم مــن انفصالهما قبل 
عقديــن من الزمــن، ظل هيو 

ليــز  و
يبــني  قر

مر  علــى 
 ، لســنني ا

حتــى أنــه كان 
الوحيد  ابنها  عراب 

الراحل  زوجها  مــن  داميان 
ستيف بينغ.

إليزابيث هيرلي لـ هيو 
غرانت: "أحبك لألبد" 

الصباح الجديد - وكاالت:
العروس  انتشــار قصــة  بعــد 
الكنديــة التــي طالبــت مــن 
املدعويــن دفع مبلــغ مالي عند 
الزفاف، وضعت  حضورهم حفل 
الشــرط،  ذلك  بريطانية  عروس 
يدفع أصدقائها مبلغ محدد  بأن 
من تكاليف حفــل الزفاف ألنها 
مالية  في ضائقــة  وخطيبهــا 

صعبة.
وقــررت العــروس أن تدفــع كل 
 400 صديقاتهــا  مــن  صديقة 
جنيه استرليني، ذلك املبلغ الذي 
رأت أنه مناسب للغاية و ميكن أن 
يحل أزمة احلاجة في حفل زفاف.
أنها  الســيدات  إحــدى  وقالت 

معترضــة علــى ذلك الشــرط 
الغريب الــذي وضعته العروس و 
وصفتــه بـ"املريب" ، ألنها حتضر 
الفتيــات ولم  أفراح كثيــر من 

تتجرأ إحداهن على طلب كهذا.
أعاد  القصة،  تلك  انتشــار  ومع 
املستخدمون نشر قصة العروس 
الكندية التي  أعلنت إلغاء حفل 

الزفــاف  لرفــض املدعويــن 
املشــاركة في نفقات حفل 
الزفــاف. وكتبــت حينهــا 
بــوك: "لقد جاء  على فيس 
قرار انفصالنــا بعدما رفض 
املدعوون املشاركة في نفقات 
حفل الزفاف".وأضافت: "كيف 

ميكننا أن نُقيم حفل زفافنا 
الــذي حلمنا به دون 

متويل مناســب؟ 
ضحينا  لقــد 
ولم  كثيــرًا 
من  نطلــب 
كل ضيــف 
 1500 سوى 

دوالر".

عروس تشرط على المدعوين دفع مبلغ مالي

الصباح الجديد - وكاالت:
 أظهرت مقاطع فيديو، وصور مت تداولها عبر 
وردي،  رتيالء  التواصل اإلجتماعــي  منصات 
وهو مــن فصيلة العناكــب كبيرة احلجم 
ميسك بدجاجة صغيرة في إصبع قدمه، في 
مشهد وصفه الكثير باألغرب على اإلطالق.
ووفًقــا لصحيفــة "ذا صــن" البريطانية 
شوهد العنكبوت الضخم ينزل من ارتفاع 
شاهق وميسك بالدجاجة في فمه بطريقة 

فريدة ومرعبة تسببت بصدمة للجميع.
وقال اخلبير جيســون دنلــوب، من متحف 
التاريخ الطبيعي في معهد ليبنيز للتطور 
وبحــوث التنوع البيولوجي فــي أملانيا، في 
تصريحــات صحافية له إن العنكبوت يبدو 
أنه رتيالء وردي أو شــيء وثيق الصلة بتلك 
الفصيلــة. ووفًقــا ملعهد سميثســونيان 
الوطني لبيولوجيا احليوانات واحلفظ، يعيش 

الرتيالء وردي األصابع في األشجار.

ويبلغ طول ساق اإلناث حوالي خمس 
الذكور أصغر  بوصات، في حني يكون 
قليــاًل  "حوالي 3.5 بوصــة" ويكون 
لونها أسود  ولديها شعر  مع بعض 
اللون الوردي في نهاية أرجلها، ولها 
أربعــة زوائد بالقرب مــن أفواهها، 
مــع اثنــني يحتويان علــى أنيابها 
كمخالب  ويستعمالن  وسمومها، 

ولإلحساس.

عنكبوت يلتهم دجاجة كاملة في وقت قياسي
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