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بغداد- وعد الشمري:
يشــهد الوســط السياســي 
بشأن  كبيراً  انقســاماً  السّني 
املوقف من رئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق عالوي قبل ساعات 
من جلســة منح الثقة، وفيما 
يتحــدث حتالف احملــور املدعوم 
مــن خميس اخلنجــر عن وجود 
أغلبية سياســية قــادرة على 
حتالف  يســتمر  احلكومة،  مترير 
محمد  برئاسة  العراقية  القوى 
احللبوســي في رفضها، محذراً 

من اللجوء إلى "االغلبية".
وقــال النائب عــن حتالف احملور 
الوطني أحمد اجلربا، في تصريح 
إلى "الصباح اجلديد"، إن "األمور 
املتعلقــة بجلســة التصويت 
على احلكومــة مازالت ضبابية، 
فهنــاك كتــل تؤّيــد وأخــرى 

تعارض".
وأضــاف اجلربــا، أن "تغييــرات 
فــي القناعات قــد حتصل في 
الســاعات األخيرة وذلك يعتمد 
التي تسبق  على نتائج احلوارات 

جلسة التصويت".
وأشــار، إلــى أن "احلظوظ تبدو 
لصالــح عــالوي مــن خــالل 
السعي إلقناع الرافضني لتمرير 

احلكومة بالعدول عن موقفهم، 
وأن يصوتوا مبنح الثقة".

وبني اجلربا، أن "الكرد لم يعطوأ 
وإسقاط  بالرفض  نهائياً  موقفاً 
رئيس الــوزراء املكلف، فلديهم 
تذوب مع  االعتراضات قد  بعض 

استمرار احلوارات".
املقبلة  "الســاعات  أن  ويــرى، 
باملفاجئات،  حبلــى  ســتكون 
وســتحمل معها نتائج جديدة 
تختلــف عّما كانــت عليه في 

السابق، وهو أمر متوقع".
وال يســتبعد اجلربــا، "حصول 
أســماء  على  التعديالت  بعض 
املرشــحني للــوزارات التــي مت 
وإجراءات  اإلعــالم،  في  طرحها 
إجماع  تهــدف للحصول  أخرى 

نيابي لتمرير احلكومة".
وشــّدد، على أن "املشكلة التي 
بنصاب  تتعلق  حاليــاً  تواجهنا 
مجلس النواب، وهو لم يتحقق 
في جلســة اخلميس املاضي ما 
دعا إلى تأجيلها ومبجرد حصوله 
ستكون الكلمة الفصل للنواب 
وحينها ســنعرف من هو مؤّيد 
على  واملصر  للحكومــة  فعلياً 

رفضها".
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القوى: نسعى الى اسقاط عالوي وال اتفاق على دعمه 
والمحور: القناعات ستتغير في الساعات األخيرة

محمد توفيق عالوي

الصباح الجديد - متابعة:
انتشــار  خريطــة  اســتمرت 
فيروس كورونا امس الســبت في 
االتساع لتشــمل مناطق جديدة 
في  تســارع  وســط  العالم،  من 
التطورات املتعلقة بهذا الفيروس 
العاملية  الصحة  منظمة  وتأكيد 
أنه ال ميكن إيقافه بشــكل فوري 
وإمنا ميكــن فقط العمل على منع 

انتشاره.
الفيروس  أن  املنظمة  أعلنت  فقد 
بات منتشرا في أكثر من 49 دولة 
بعدد إصابات جتــاوز 80 ألفا و726 
حالة، من بينها نحو 4315 إصابة 
خارج الصني، في حني جتاوز مجمل 
عدد الوفيات جراء الفيروس 2859 
حالة. كما رفعت املنظمة خطورة 
انتشــار الفيروس في العالم إلى 
"أعلــى مســتوى"، ودعت جميع 
الــدول التــي لم تســجل فيها 
االســتعداد  إلى  بعــد  إصابــات 
لوصــول الوباء، محــذرة من أنها 
ســترتكب "خطأ مميتا" إن ظنت 

أنها مبنأى عنه.

ففي الصــني موطــن الفايروس، 
للصحة  الوطنية  اللجنــة  قالت 
حالــة   427 رصــدت  امســإنها 
إصابــة جديــدة، ليرتفــع بذلك 
العدد اإلجمالي لإلصابات املؤكدة 
بالفيروس إلــى 79251 حالة. في 

حني بلغ عدد الوفيات 2838 حالة 
بنهاية أمس اجلمعة.

فيما ســجلت في كوريا اجلنوبية 
لليوم نفســه، 219 إصابة جديدة 
بالفيروس، ليصــل بذلك إجمالي 
حــاالت اإلصابــة إلــى 3150، مما 

يجعــل البالد ثانــي أكبر متضرر 
مــن الوبــاء بعد الصــني. كما مت 
تأكيد ثالث وفيات إضافية ليرتفع 

إجمالي ضحايا املرض إلى 16.
وعن ايران افادت إذاعة "بي بي سي 
اإلذاعة  لهيئة  التابعة  فارســي" 

210 أشخاص على  أن  البريطانية 
األقــل قضوا فــي إيران بســبب 
الفيــروس، معظمهم في طهران 
وقم، وهــي أرقام نفتهــا اجلهات 
أعلنت  املقابــل،  في  الرســمية. 
الســلطات اجلمعة وفــاة ثمانية 
أشــخاص جراء الفيروس، مما يرفع 
عدد الوفيات إلى 43 واملصابني إلى 
593، بينهــم أربعة نواب برملانيني، 
في بلد يعد واحدا من أكثر البلدان 

تأثرا بانتشار الفيروس.
كمــا أعلن وزير الصحــة اإليراني 
إغالق كافــة املدارس حتى الثالثاء 
املقبل بسبب اخملاوف من انتشاره.

وفــي الكويت، قالت وزارة الصحة 
إنها لم تســجل أي إصابة جديدة 
الـ24  الســاعات  خــالل  ب كورونا 
املاضية واحلاالت األخرى مستقرة، 
كمــا دعــت املواطنني إلــى عدم 
الســفر في الوقــت احلالي جتنبا 
خلطر تفشي الفيروس. وكانت قد 
سجلت أمس في الكويت إصابتان 
جديدتــان، مما رفــع إجمالي عدد 

اإلصابات في البالد إلى 45 حالة.

السعودية  اخلارجية  وزارة  وأعلنت 
دخول  تعليق  األوالجلمعــة،  امس 
التعاون  مجلــس  دول  مواطنــي 
املكرمة  مكــة  إلــى  اخلليجــي 

واملدينة املنورة بشكل مؤقت.
وكانت الرياض قد علقت اخلميس 
املاضي دخول األفراد ألداء العمرة أو 
زيارة املســجد النبوي في املدينة، 
فضال عن املسافرين من دول ميثل 
فيها فيروس كورونا خطرا وفق ما 

تقرره الهيئات الصحية.
كما فرضت ســلطات أبو ظبي 
احترازيا  صحيــا  حجرا  اجلمعة 
على نــزالء في فندقــني تعامال 
مع اثنني من ســائقي الدراجات 
احملترفــني من إيطاليــا مصابني 
بفيــروس كورونا. كمــا ألغيت 
طواف  من  األخيرتــان  املرحلتان 
اإلمــارات للدراجات، بعد التأكد 
من إصابة مشــاركني إيطاليني. 
من  آخــرون  أشــخاص  وعــزل 
اخملالطــني لإليطاليني في جزيرة 

ياس مبنازلهم.
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كورونا يواصل غزوه ويصل الى اكثر من 49 دولة باصابات تجاوزن 80 الف حالة 
من بينها نحو 4315 خارج الصين

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت مديرية املــرور العامة، 
مواقع  فــي  العمــل  تعليــق 
التســجيل في عمــوم العراق 

حفاظاً على سالمة املواطنني.
وذكــرت املديرية في بيان تلقت 
منه:  نسخة  اجلديد"  "الصباح 
"التزامــاً بتوجيهات جلنة األمر 
الديواني ٥٥ لسنة ٢٠٢٠، ونظراً 
التسجيل  مواقع  تشــهده  ملا 

بغداد  فــي  االجــازات  واصدار 
وكافــة احملافظــات مــن زخم 
بشــري وبغيــة احلفــاظ على 
منســوبينا  وعلى  املواطنــني 
فايروس  تفشــي  من  وللوقاية 
تعلن  عليه،  والسيطرة  كورونا 
العمل  املرور عن تعليق  مديرية 
واصدار  التســجيل  مواقع  في 
االجــازات فــي عمــوم العراق 
احلبيب للحفاظ على ســالمة 

املواطنني".
الداخلية  وزارة  اعلنــت  وكانت 
العمل  ايقاف  املاضي،  اخلميس 
باصدار املستمسكات الثبوتية 
املدنية  األحوال  دوائر  في جميع 
واجلــوازات واإلقامــة في بغداد 
اليوم  ابتداء مــن  واحملافظــات 

االحد .
وقالــت الوزارة فــي بيان تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه 

املدنية  األحــوال  ان "مدير عام 
اللــواء  واإلقامــة  واجلــوازات 
ابراهيــم  نشــات  احلقوقــي 
العمل  ايقــاف  قــرر  اخلفاجي 
بإصدار املستمسكات الثبوتية 
في جميــع دوائــر املديرية في 
بغــداد واحملافظــات ابتداء من 
اليوم االحد املوافق االول من اذار 

وملدة سبعة ايام". 
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بغداد - الصباح الجديد:
أكــد النائب عــن حتالف الفتح 
حنني قدو امس السبت استمرار 
املفاوضــات مــن أجــل ضمان 
مشاركة الكتل الكردية وحتالف 
القوى فــي التصويت على منح 

الثقة حلكومة عالوي.

وقال قدو في تصريحات صحفية 
ان "املباحثات ما زالت جارية من 
اجــل مللمة مكونات الشــعب 
العراقــي ودعــوة االخــوة في 
القوى  وحتالف  كردستان  اقليم 
للمشــاركة في احلكومة لكن 
بشــرط ان يتم تقدمي مجموعة 

من االسماء ويتم االختيار منها 
املكلف  الــوزراء  رئيس  قبل  من 

محمد توفيق عالوي".
وأضــاف ان "تأجيــل جلســة 
الســبت الى اليــوم االحد هو 
مؤشــر واضح على انــه هناك 
بعض املفاوضات اجلارية من اجل 

القوى  احلصول على دعــم كل 
السياســية  واالحزاب  الوطنية 
للدعــم والتصويــت بشــكل 
ايجابي علــى الكابينة الوزارية 
التي نتمنى ان يتم تقدميها يوم 

غد االحد".
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المرور العامة تعلق العمل في مواقع التسجيل بعموم البالد نائب: المباحثات مع الكرد وتحالف القوى مستمرة 
وتأجيل الجلسة الى اليوم غايته دعم عالوي

بعد مديرية األحوال المدنية والجوازات في محاوالت الساعات األخيرة 

تركيا تعلن تدمير »منشأة لألسلحة 
4الكيميائية« في سوريا انقسام واضح في الموقف الكردي 

2تجاه دعم او معارضة حكومة عالوي 

بغداد - الصباح الجديد:
اكــدت اخلبيرة االقتصادية ســالم 
سميســم، امس السبت ، أن لكل 
الواردة  العائدات  مواطن حصة في 
مــن النفط. وقالت سميســم إّن 
العراقية  للدولة  اإلدارية  اإلمكانية 

تفتقد األداء الذي يحقق ذلك.
وبينــت سميســم أّن الدســتور 
العراقي قــد ضمن حــق كل فرد 
في الثروة الوطنيــة، لذا فمن حق 
كل فرد بحصــة مالية من النفط 
تتفاوت بني األفراد إال أنها تنعكس 
على التنمية الذاتية في أن يحظى 
وتعليم  الئــق،  بســكن  املواطنني 
مستمر، ومحو لألمية، في السياق 

تتساءل اخلبيرة اإلقتصادية إن كان 
هــذا كثير على بلــد يتصدر قمم 

األوبك.
ويُذكــر أن كتالً نيابيــة قد طالبت 
بتضمني  النــواب  مجلــس  رئيس 
مقترحهــا باســتقطاع مبلغ من 
كل برميل نفــط وتوزيعه لكل فرد 

عراقي ضمن موازنة العام القادم .
وقد علق فــي وقٍت ســابق عضو 
جاســم  النيابية،  اخلدمــات  جلنة 
خماط علــى مقترح قانون صندوق 
 10% بتوزيع  الذي يقضــي  املواطن 
املالية على  النفطية  العائدات  من 
العراقيني، فيما أكّد أّن النص احلالي 

للقانون غير ناضج.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكــدت اللجنة املاليــة في مجلس 
رفضها  الســبت,  أمــس  النــواب, 
بإيقــاف عالوات  او مقترح  أي قــرار 
لكــون مثل هكذا  املوظفني  وترفيع 
قرار ســيضر بشــريحة واسعة من 

الشعب.
النائب حنني  اللجنــة  وقال عضــو 
عليه  اطلعــت  تصريح  فــي  القدو 
الصبــاح اجلديــد، ان “اللجنة املالية 
سوف لن مترر أي قرار او مقترح يتعلق 
بقطــع عــالوات وترفيــع املوظفني 
املوازنة”,  نفقــات  تقليــل  بحجــة 

والترفيع  العــالوات  “مبالغ  ان  مبينا 
ال تشــكل مبلغا كبيرا, فضال على 
انها ســتلحق ضررا كبيرا بشريحة 

واسعة من الشعب العراقي”.
وأضــاف القــدو، ان “مثــل هكــذا 
مقترحات سوف تؤجج الشارع وذلك 
لتنصل البرملان عن قراراته اإلصالحية 
وعلينا ان ان نؤســس الى تقدمي منح 
وتســهيالت مالية لشرائح الشعب 
العراقــي بدال من االســتقطاع من 
قوتــه خاصــة وان الوضــع العام ال 

يشجع مثل هكذا قرارت”.
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خبير اقتصادي: الدستور يضمن حصة 
لكل مواطن في النفط لكن إدارة 

الدولة تفتقد أداء التنفيذ

المالية النيابية تعتزم رفض مقترح 
ايقاف عالوات وترفيع الموظفين

بغداد - الصباح الجديد: 
طالب وزير الدفاع جناح الشــمري 
عالوي  توفيــق  محمد  املكلــف 
برئاســة احلكومة اختيار مرشح 
لتولــي حقيبة الدفــاع من رحم 

الوزارة.
وقال الشمري في رسالة موجهة 
الــى املكلف عالوي عبر شــريط 
فيديو " انا من حكومة مستقيلة 
وال أبغــي منصبــاً او منفعة اال 

للصالح العام، وحرصا مني على 
وزارة الدفــاع ودميومة دعم اجليش 
حتى يصبح جيشــا مهنيا قادرا 

على حماية العراق وشعبه".
لتضحيات  اكرامــا  و"  وأضــاف 
الشهداء واجلرحى واملقاتلني قادة 
وامريــن وضباطا ومراتــب، فاني 
أرى من األنســب ان يكون مرشح 
لتولــي حقيبة الدفــاع من رحم 

الوزارة".

وزير الدفاع يطالب عالوي 
باختيار مرشح لحكومته من 

رحم الوزارة

بغداد - الصباح الجديد:
أكــد النائب عن احتــاد القوى 
العراقيــة يحيــى احملمدي ان  
القوى الســنية  الكثيــر من 
والكردية ، وبعض الشــيعية، 
لتمريــر  معارضــة  ماتــزال 

حكومة محمد عالوي ".
تصريح  فــي  احملمدي  وقــال  
اجلديد  الصباح  عليه  اطلعت 
امس :" ان اخلالفات السياسية، 
ما زالت قائمة، وال زالت الكثير 
من القــوى السياســية، من 
والكردي،  الســني  املكونــني 
وحتى بعض القوى السياسية 
الشــيعية ،معارضــة لتمرير 

حكومة عالوي".
واضاف النائب عن احتاد القوى 
ان  متريــر حكومــة عالوي في 
البرملان صعب، بســبب وجود  
قوى  مــن  املعارضــة   هــذه 

رئيسة".
أكدت  الكــردي،  اجلانب  وعلى 
الدميقراطي  احلزب  عن  النائبة 
انه  الكردستاني خالدة خليل، 

توافقات  حصــول  عدم  بحال 
حقيقية، فــان حكومة رئيس 
الــوزراء املكلف محمد توفيق 
عالوي لن يتم متريرها، مشيرة 
الــى انه ســيتم الذهاب الى 

اخلطوة الدستورية االخرى.
وقالــت خليــل فــي تصريح 
ان  اجلديد،  الصبــاح  تابعتــه 
ليس على شخص  "اعتراضنا 
رئيــس الــوزراء املكلف، لكن 
على اليات تشــكيل احلكومة 
املتبعــة من قبلــه والتي لم 
رفض  والقــت  موفقة  تكــن 
السياسية  القوى  من  العديد 
داخل قبــة البرملان"، مبينة ان 
فيه  كان  احلكومــي  "املنهاج 
خلل كبير ويبدو انه كتب على 
ومالمح  نقــاط  وفيه  عجالة 
غير واضحة، وتركت النهائيات 
مفتوحــة فــي العديــد من 
واحلساســة  املهمة  القضايا 
ومنهــا قضيــة االنتخابــات 

املبكرة ومطالب املتظاهرين. 
تتمة ص2

انقسام "سّني" كبير قبل جلسة التصويت على الحكومة

بغداد - الصباح الجديد:
الــوزراء املكلف  رئيــس  يخوض 
محمــد توفيق عالوي غــداً، آخر 
معاركه مع مجلس النواب الذي 
يتكون أصال من كتل سياســية 

ميكــن  ومكونــات  متناقضــة 
تريد  وارادات ال  باملنحازة،  وصفها 
ان تتنــازل عن مكاســبها التي 
حتققت لها طوال سنوات ما بعد 

.2003

وفي معركته األخيرة هذه يواجه 
عالوي خياران احلى ما فيهما مر، 
فإما ان ينال الثقة ويبدأ مهمات 
شــاقة فرضهــا على نفســه، 
بتعهداته أيام كان اسمه متداوال 

قبــل تكليفه الرســمي، والتي 
تبدو شبه مستحيلة لعدد كبير 
من املراقبني، واما ان يفشــل في 
مترير كابينته املثيرة للجدل كما 
فشــل اخلميس املاضي حني لم 

يكتمل النصاب القانوني للبرملان 
جراء تعنت الكرد والسنة وبعض 

القوى املؤثرة فيه.
في حال نال عالوي الثقة سيواجه 
التحديات األصعــب التي تعهد 

تلك  فــي مقدمة  مبواجهتهــا. 
التحديات تقدمي قتلة املتظاهرين 
إلى القضاء وهو ما فشــل فيه 

سلفه عادل عبد املهدي.
تتمة ص2

اما الفوز ومواجهة تحديات فرضها على نفسه واما الخسارة وانتصار االرادات المضادة 
اليوم..عالوي يخوض آخر معاركه مع البرلمان جراء نهاية المهلة الدستورية

تقريـر
سنة وكرد: حكومة عالوي 

تواجه معارضة قوية وتمريرها 
في البرلمان بات صعبا
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الملف األمني

بغداد – هجوم مسلح 
ذكــر مصدر في خليــة االعالم االمني 
امس الســبت ان ثالثة افراد من احلشد 
العشائري استشهدوا في هجوم شنه 
مســلحون من عناصر داعش شمالي 

بغداد.
وقــال املصــدر ان »ثالثــة مقاتلني من 
احلشد العشــائري استشهدوا بإطالق 
نار مباشــر من قبل عناصــر عصابات 
داعش اإلرهابية في منطقة هور الباشا 
شــمالي العاصمة بغداد« ، مضيفا ان 
»القوات األمنية جتــري عملية تفتيش 
بحثــا عن العناصر التــي أقدمت على 

هذا العمل االرهابي«.

ديالى – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 

ديالــى امس الســبت مبقتل شــرطي 
بهجوم مســلح فــي ناحيــة مندلي 

شرقي احملافظة.
وقال املصدر ان »الشــرطي لقي حتفه 
بهجوم مســلح وسط ســوق ناحية 
مندلي الصغير شــرقي ديالى بظروف 
غامضة« ، مضيفا ان »القوات االمنية 
نقلــت اجلثة للطــب العدلــي وفتح 

حتقيقاً باحلادث«.

كركوك – عملية تفتيش
اكــد مصدر في خليــة االعالم االمني 
واصابة  منتسبني  مقتل  السبت  امس 
ارهابيني فــي داقوق  اخــر بهجومــي 

واحلمدانية في محافظة كركوك .
وقــال املصدر ان »القــوات األمنية في 
كركوك اجرت عملية تفتيش بحثا عن 
عناصر ارهابية تعرضت على احد نقاط 

اللواء ٤٥ بقرية مطيق شــمال قضاء 
داقــوق، مما ادى الى استشــهاد مقاتل 
وإصابة آخر«، مضيفا ان عناصر ارهابية 
اخرى تعرضت على الفوج الثالث باللواء 
٥٦ في قرية احلمدانية في القضاء ذاته، 
وقد أسفر هذا التعرض عن استشهاد 

مقاتل«. 

بابل – مخلفات حربية 
اعلن مصدر امني في مديرية شــرطة 
بابل امس الســبت عــن متكن قوة من 
مركز شــرطة املشــروع معززة مبفارز 
مكافحــة املتفجرات، مــن تأمني ورفع 
خمــس قنابر هاون عيــار 60 ملم عثر 
عليها فــي اثنــاء اعمــال احلفر قرب 

سيطرة املالح شمالي احملافظة. 
واوضح املصدر ان هذه القنابل هي من 
اخمللفات احلربية التي تعود جليش النظام 

الســابق وهي صدئة ، وقد مت تسليمها 
الى مفارز الدفاع املدني متهيداً إلتالفها.

صالح الدين – تفكيك صاروخ 
كشف مصدر امني في قيادة عمليات 
ســامراء امس الســبت عــن تفكيك 
صاروخ والعثور على عبوات ناسفة في 

جزيرة غرب سامراء.
وقــال املصــدر ان »قطعــات قيــادة 
عمليات ســامراء، نفذت عملية بحث 
وتفتيش في جزيرة غرب ســامراء، خط 
الاليــن، حيث عثرت خاللهــا على )٣٨( 
عبوة ناســفة مــن بينهــا )١٢( عبوة 
عبارة عن جلكان ســعة )١٠( التار من 
اتالفها  االرهابــي مت  داعــش  مخلفات 
حتت الســيطرة« ، مضيفا ان »قســم 
القيــادة من خالل  اســتخبارات وامن 
فوج طوارئ  املشــترك مع  التنســيق 

صالح الدين الرابع عشــر وبناًء عن ورود 
معلومات عن وجود صاروخ في منطقة 
حضيرة الشــرقية متكنت مت تفكيكه 

حتت السيطرة«.

االنبار - عملية امنية 
اعلن مصدر امني في قيادة قوات احلشد 
الشعبي مبحافظة االنبار امس السبت 
ان عملية امنية باســم »قادة النصر« 
مســتهدفة  اجلمعة  فجــر  انطلقت 
عددا من املناطق التي تشــهد حتركات 
من قبل تنظيــم داعش اإلرهابي، غربي 

احملافظة.
وقال املصدر انه مبشــاركة اربعة الوية 
وبدعم واسناد من قبل املديريات التابعة 
انطلقت  الشــعبي  لهيئــة احلشــد 
يــوم امس اســتنادا  العمليــة، فجر 
ملعلومــات اســتخبارية« ، مضيفا ان 

»عناصر داعــش اإلرهابي يتواجدون في 
عدد من املناطق ذات اجلغرافية الصعبة 

والتي تُدعم من خارج العراق«.

نينوى – اعتقال ارهابيني 
اكد مصدر امني في وزارة الدفاع امس 
الســبت اعتقال »ارهابيني« اثنني قدما 
لـ«الدواعش« بقضاء مخمور في  دعماً 

نينوى.
شــعبة  »مفــارز  إن  املصــدر  وقــال 
الفرقة  في  العســكرية  االستخبارات 
الرابعة عشرة القت القبض على اثنني 
من االرهابيني بعد نصب كمني محكم 
لهما فــي طريقــي اربيــل - مخمور 
ورود معلومات  وشرقاط - مخمور بعد 
اســتخبارية دقيقة عــن حتركاتهما« ، 
مضيفا أن املعتقلني »هما من العناصر 
التي قدمت دعما معلوماتيا ولوجستيا 

للدواعــش ومــن املطلوبــني للقضاء 
مبوجب مذكرات قبض على وفق أحكام 

املادة ٤ إرهاب«.

ذي قار – اطالق نار 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار امس السبت أن اربعة اشخاص 
سقطوا بني قتيل وجريح باطالق نار في 
اثناء تشييع شيخ عشيرة في احملافظة 

.
وقال املصدر ان »شــخصا قتل واصيب 
ثالثة اخــرون باطالق نــار عرضي خالل 
تشييع شيخ عشائر آل حميد وزوجته 
اللذيــن قتــال طعنا بالســكني داخل 
منزلهما فــي ذي قار«، مضيفا ان »قوة 
امنية طوقــت مكان احلــادث، ونقلت 
املصابني الى مستشــفى قريب لتلقي 

العالج واجلثة الى الطب العدلي«. 

هجوم مسلح في هور الباشا شمالي العاصمة بغداد * انطالق عملية امنية باسم »قادة النصر غربي االنبار
اعتقال »ارهابيين« اثنين بقضاء مخمور في نينوى * سقوط 4 مواطنين في تشييع شيخ عشيرة في ذي قار

القوى: نسعى الى اسقاط عالوي وال 
اتفاق على دعمه واحملور: القناعات 

ستتغير في الساعات األخيرة
ويعّلق اجلربا على مساعي رئيس مجلس 
النواب محمد احللبوسي الستمرار تأجيل 
اجللســات بالقول، »متى حتقق وجود 166 
نائباً وهو احلد األدنى للنصاب ميكن لنائب 
الرئيس أن ميضي باجللسة دون احلاجة إلى 

احللبوسي«.
ويواصل، أن »قبولنــا مبنح منصب رئيس 
الوزراء إلى عالوي جــاء نتيجة رفع صوره 
فــي ســاحات التظاهر، والرفــض الذي 
يتعرض له ليس بســبب شــخصه، إمنا 
هنــاك امتعاض شــعبي مــن الطبقة 

السياسية بأكملها«.
ومضــى اجلربا إلى القــول، إن »الداعمني 
لعــالوي يريدون تشــكيل حكومة تلبي 
مطالــب املتظاهرين وقــادرة على إعادة 

األمور لنصابها الصحيح«.
من جانبه، ذكــر النائب عن حتالف القوى 
العراقية يحيى احملمــدي، في حديث إلى 
»اعتراضنا على  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 
عالوي ليس لكسر إرادة الداعمني له، لكن 
بهدف تشكيل حكومة منسجمة وتلبي 
طموح جميع مكونات الشعب العراقي«.

وتابع احملمــدي، أن »حتفظنا لم يكن على 
إمنا أنصب  البعــض،  الوزارات كما يدعي 
علــى تكليــف محمــد توفيــق عالوي 
بتشــكيل احلكومة، وهــو موقف أعلناه 

منذ البداية وليس جديداً«.
ولفــت، إلى أن »الكتل الشــيعية ولكي 
متنــع اســتمرار األزمة عليها اســتبدال 
عالوي مبرشــح آخر يلقي قبوالً من جميع 
املكونات، ويتمتع بالقدرة على تشــكيل 
تســتطيع  انتقالية  مؤقتــة  حكومــة 
انتشــال العراق من وضعه املتأزم إلى ما 

هو أفضل«.
ويجّد احملمدي، أن »استمرار فشل مجلس 
النّواب في عقد جلســة التصويت على 
احلكومــة؛ ســببه عــدم اتفــاق القوى 
السياســية علــى دعم عــالوي، وهو ما 

حذرنا منه في السابق«.
ويسترســل، أن »عــالوي مت تقدميه على 
أنه مرشــح مســتقل، لكن الواقع اثبت 
ذلك الســيما في جلسة اخلميس املاضي 
التي فشل انعقادها، حيث ظهر للكافة 
أنه مدعوم من كتلة ســائرون الساعية 
لتشــكيل حكومــة بعيــداً عــن بقية 

املكونات السياسية في مجلس النواب«.
ويذهب احملمدي، إلى »عــدم وصول اتفاق 
وتفاهــم بــني الكتل السياســية على 
خارطة طريق مع استمرار رفض املرشحني 

للوزارات والبرنامج احلكومي«.
ويعــرب عن قناعتــه، بــأن »عملية مترير 
حكومة برئاســة محمــد توفيق عالوي 
بطاقمهــا مــن املرشــحني احلاليني أمر 
صعب للغاية، ونحن مصرون على رفضنا، 
وتشاطرنا في املوقف كتل شيعية وأخرى 

كردية«.
وحذر احملمدي، من »السعي لتمرير عالوي 
باالعتمــاد على األغلبية الشــيعية مع 
بعض النواب من املكونات األخرى، من دون 
اخــذ رأي الكتل املمثلة للســنة والكرد، 
فهــذا اإلجراء لــن يصب فــي مصلحة 
احلكومــة التــي تنتظرهــا العديد من 

االستحقاقات وخالل وقت ضيق«.
يشــار إلــى أن مجلس النواب يســعى 
منذ يوم اخلميس املاضي لعقد جلســة 
استثنائية لتمرير حكومة محمد توفيق 
عالوي وسط جدل بني الكتل السياسية 
حول أسماء املرشحني للوزارات والبرنامج 

احلكومي.

اما الفوز ومواجهة حتديات فرضها 
على نفسه واما اخلسارة وانتصار 

االرادات املضادة 
 أمــا التحــدي الثانــي فهــو مواجهة 
الفصائل املســلحة جلهة حصر السالح 
بيد الدولة وهو ما فشل فيه كل أسالفه 
الســابقني، نوري املالكي وحيدر العبادي 

وعادل عبد املهدي.
ان ما يجعــل من الصعب متريــر كابينة 
عالوي في جلســة يوم غد يعــود إلى أن 
»مواقــف الكتل السياســية التي متثل 
املكونني الســني والكردي لم تختلف ألن 
منهج رئيس الــوزراء املكلف لم يختلف 
وبالتالي فإنه ال جديد ميكن البناء عليه«، 
هكذا يقول مراقبون ذهبوا الى ان  »الكتل 
السياسية والبرملانية األخرى مبا في ذلك 
بعض القوى التــي كانت داعمة له بدأت 
تغير مواقفها يضاف إلى وجود جو برملاني 
يتمثل في عــدم التزام نواب كثر مبا تريده 
كتلهــم وبالتالي فإن قاعــدة الرفض له 

بدأت تتسع«. 
املراقبون قالوا أيضا ان »الكتل السياسية 
بــدأت تتداول أســماء بديلــة لعالوي ال 

ســيما أن اليوم األحد هو نهاية للمهلة 
لتشكيل  لعالوي  املمنوحة  الدســتورية 

احلكومية«. 
الوســائل  املعارضون لعالوي لم يعدموا 
لتسويغ اعتراضاتهم، فالنائب عن حتالف 
الكربولي مثال،   العراقية محمــد  القوى 
يقول إن »خالفنا مع عالوي هو ليس مثلما 
يشــاع في وســائل اإلعالم بأننا نريد أن 
نتولى نحن ترشيح وزراء املكون السني بل 
إن أصل اخلالف يتعلق باملنهاج احلكومي«. 
وأضاف الكربولي أن »املشكلة ليست في 
الوزراء وال يهمنا هــذا األمر لكننا وجدنا 
أن منهاجه احلكومــي غير واضح وعائم 
وال يلبــي طموح مناطقنــا التي تضررت 
كثيرا بســبب اإلرهاب أو قضايا أساسية 
بالنســبة لنا مثــل النازحــني واملغيبني 
واخملتطفني فضال عن عدم حتديده موعدا 
واضحــا إلجراء االنتخابــات املبكرة التي 
نصر عليها مبا فــي ذلك حل البرملان قبل 

املوعد بشهرين«.
بدوره، يرى اخلبير القانوني طارق حرب أنه 
لم يعد ثمة إلزام لــدى رئيس اجلمهورية 
بانتظار ما يأتيه من الكتل السياســية 
كأســماء بديلــة في حال لــم يتم مترير 
عالوي، مبينا أن الدســتور يتيح له اختيار 
من يراه هو مناســبا. وقال حرب في بيان 
أمس انه دستوريا يتولى رئيس اجلمهورية 
تكليف مرشــح آخر بتشكيل الوزارة في 
حالــة عدم نيــل وزارة عــالوي الثقة في 
جلسة البرملان غداً طبقاً للفقرة خامساً 
من املادة 76 من الدســتور مشيراً الى ان 
)هــذا هو األكثر احتمــاالً بعد أن اتفقت 
أغلب الكتل الشيعية والسنية والكردية 
على عدم التصويــت ومنح رئيس الوزراء 

املكلف الثقة(.
 وأضاف حرب: »رغم أن املرشــحني للوزارة 
ميثلــون جميع املكونات فــإن هذه الكتل 
تشــترط في الــوزراء أن تكــون هي من 
ترشحهم ولكل كتلة حصتها من الوزراء 
أي احملاصصــة احلزبية وليــس احملاصصة 
الطائفية التي أخذها رئيس الوزراء بنظر 
االعتبار وإمنا تطلب الكتل أن يكون الوزراء 
رئيس  تابعيها وهي من ترشحهم وليس 
الوزراء وهكــذا كانت احملاصصة البرملانية 
وراء اإلجهاز على عالوي وعلى مشــروعه 
في تأسيس حكومة بعيدة عن احملاصصة 
مع احترام املكونات بتمثيلها في الوزارة«. 
وأشــار حرب إلــى أن »عــدم منح عالوي 

الثقة يترتب عليه دســتوريا تولي رئيس 
اجلمهورية تكليف مرشح آخر ومالحظة 
أنه ال توجد في هذه احلالة الكتلة النيابية 
األكثر عددا وإمنا ســلطة مطلقة لرئيس 

اجلمهورية برهم صالح«.

املالية النيابية تعتزم رفض مقترح 
ايقاف عالوات وترفيع املوظفني

في الســياق، أعلن نائب رئيــس اللجنة 
رفضه  السامرائي  مثنى  البرملانية  املالية 
مقتــرح جتميــد العــالوات والترفيعات 

ملوظفي الدولة مبوازنة 2020.
وقال السامرائي في تغريدة على حسابه 
في تويتر: »بصفتي نائــب رئيس اللجنة 
املالية، نرفض بشدة مقترح خلية األزمة 
العــام ٢٠٢٠ بتجميد  إلعــداد موازنــة 
العالوات والترفيعات ملوظفي الدولة، ألنه 
مخالــف للقانون ويضــر بحقوق ماليني 

املوظفني«.
واضاف، ان »من يريــد حلوالً للعجز الذي 
تواجهــه املوازنة عليــه التفكير بتنمية 

اإليرادات، ال أن يقتطع من أرزاق الناس«.

نائب: املباحثات مع الكرد وحتالف 
القوى مستمرة وتأجيل اجللسة الى 

اليوم غايته دعم عالوي
وتابــع قدو »نحــن من الداعمــني لهذه 
الكابينة من اجــل العراق وليس من اجل 
شــخصية معينة وال مــن اجل املصالح 
احلزبية الضيقة ونريد ان نستمر ونتقدم 
من اجل انقاذ البلد الــذي يواجه الكثير 
من التحديات«، مبينــاً اننا »يوم اخلميس 
املاضي كنا مع تأجيل اجللسة الى السبت 
الوقت للمفاوضات مع  املزيد من  إلعطاء 
الكرد وحتالف القوى من اجل املشــاركة 

في احلكومة«.
وكان كشــف مصدر سياســي في وقت 
ســابق من يوم امــس، ان احلــوارات مع 
بعض الكتل بشــأن تشــكيل احلكومة 
وصلت لطريق مسدود ، فيما اشار الى ان 

املعسكر املعارض بدأ يتسع.
وقال املصدر ان »األمــور بدأت تتفلت من 
يد رئيــس الوزراء املكلــف محمد عالوي 
والكتل الداعمة له بشكل واضح«، مبينا 
ان »مجريات احلوارات احلالية وصل بعضها 

مع عدة كتل إلى طريق مسدود تقريباً«.
واضــاف ان »عــالوي لم يتوصــل إلى أي 
تقارب مع الكرد حتى اآلن، كما أنه أخفق 

فــي حلحلة األزمــة مع حتالــف القوى 
العراقية، بينما فشــلت جهــود الكتل 
الداعمة له، بإقناع الكتل التي انقسمت 
عنها وتخلت عــن دعم عالوي«، الفتا الى 
ان »املعسكر املعارض لعالوي بدأ يتسع«. 
واكــد ان »هــذا االنقســام الواضح دفع 
عــالوي لطلب تأجيل اجللســة كفرصة 
أخيرة، أشــبه مــا تكون فرصــة الوقت 
الضائع«، موضحا ان »عالوي يحاول اليوم 
أن يجري عدة لقاءات، وسيركز على اجلانب 
الكردي محاوالً كســبه، لكن جهوده قد 
تبوء بالفشــل، مع احلديث عن مرشحني 

جدد كبدالء عنه قد يتم طرحهم«.

املرور العامة تعلق العمل في مواقع 
التسجيل بعموم البالد

واضــاف اللــواء اخلفاجــي ان »ذلك جاء 
حفاظا على ســالمة املواطنــني والتزاماً 
الديواني ٥٥ لسنة  بتوجيهات جلنة األمر 
٢٠٢٠، ونظــراً ملا تشــهده دوائر االحوال 
املدنية واجلوازات واالقامة من زخم بشري 
، وللوقاية مو انتشــار فايــروس كورونا«، 
مشيرا الى انه »يستنثى من ذلك احلاالت 

اإلنسانية واحلرجة«.

كورونا يواصل غزوه ويصل الى اكثر من 
49 دولة باصابات جتاوزن 80 الف حالة

وفي البحرين ارتفع عدد املصابني إلى 36 
شخصا.

وأعلنــت وزارة التربيــة اللبنانيــة إغالق 
املدارس من 29 شباط حتى 8 آذار كإجراء 
وقائــي بســبب الفيروس. كمــا أعلنت 
السلطات وقف الرحالت اجلوية والبحرية 
من الدول التي تشــهد تفشيا للفيروس 
أبرزهــا إيــران وكوريــا اجلنوبيــة. ودعت 
السفارة السعودية في بيروت السعوديني 
واملقيمني إلى تأجيل أي سفر مبرمج إلى 

لبنان.
ايضا تعليق  اليابانية  وأعلنت احلكومــة 
الدراســة لنحو شــهر، ودعت إلى إلغاء 
نطاقها.  تقليص  أو  العامــة  التجمعات 
وطلبت من السكان العمل من منازلهم 

وعدم التنقل خالل ساعات الذروة.
وفي منغوليا وضع الرئيس خالتما باتولغا 
قيد احلجر الصحي ملدة 14 يوما، مع عدد 
من املسؤولني احلكوميني إثر عودتهم من 

زيارة الصني.
وحذر الرئيس الكوري الشمالي، الزعيم 

كيم جونــغ أون املســؤولني في احلزب 
احلاكم من »عواقــب وخيمة« في حال 
دخول فيروس كورونا إلى البالد. وأشارت 
الوكالة الرســمية الكورية الشمالية 
إلى إقالة مســؤولني اثنني في النظام، 
وإلــى حل خلية حزبية، لالشــتباه في 
وجود فساد كان ميكن أن يهدد التدابير 

الوقائية املتخذة ضد الفيروس.
وفي إيطاليا بلغ عدد اإلصابات بفيروس 
كورونــا 888 حالــة، توفــي منهم 21 
األبرز  البؤرة  البلد  شــخصا، مما يجعل 
واتخذت  أوروبا.  في  الفيروس  النتشــار 
الســلطات تدابير جذرية لردع تفشي 
املدارس  إغــالق  الوبــاء، من ضمنهــا 
وإلغــاء مناســبات رياضيــة وثقافية، 
وفرض احلجر الصحي على 11 بلدة في 
الشــمال الذي يعتبر الرئة االقتصادية 

للبلد. كما أعلنت 
وأعلنت الســلطات الفرنســية أمس 
تأكيد 19 حالة إصابة جديدة بالفيروس 
ليرتفع عدد اإلصابات اإلجمالي إلى 57. 
ونصح وزيــر الصحــة أوليفييه فيران 
املواطنني باالمتنــاع عن املصافحة في 
إطار جهــود مكافحة العدوى، في حني 
ستبقى العديد من املدارس مغلقة في 
منطقة واز شــمالي باريس بعد انتهاء 
العطلــة. كمــا تأكدت عــدة إصابات 
العسكرية  قاعدة كريل  بالفيروس في 

شمالي العاصمة الفرنسية.
كما سجلت ست واليات في غرب املانيا 
إصابــات جديدة، ليناهــز إجمالي عدد 
املصابني 60 شخصا. ويُقدر عدد األفراد 
الذين يخضعــون للحجر الصحي في 
منازلهم حاليــا كإجراء احترازي بوالية 
شمال الراين-فيســتفاليا حوالي ألف 

شخص.
وفي الدامنارك، ارتفع عدد حاالت اإلصابة 
إلى  البالد  بالفيروس في عموم  املؤكدة 
ثالث، وأعلن تسجيل إصابتني في إجنلترا 
ليصل عــدد املصابني إلى 19 حالة، في 
وقت حظرت السلطات الروسية  دخول 

اإليرانيني مؤقتا إلى البالد.
حظر  السويسرية  الســلطات  وقررت 
التجمعــات العامة التــي تتجاوز ألف 

شخص حتى منتصف الشهر املقبل.
وفــي الواليــات املتحدة، ســجلت 62 
إصابــة بالفيــروس دون تســجيل أي 
الرئيس  أفــاد  حالة وفاة، بحســب ما 

دونالد ترامب أمس. وحذرت واشــنطن 
رعاياها من الســفر غير الضروري إلى 
إيطاليــا التــي تعد مقصدا رئيســيا 
للسياح األميركيني. كما قال مسؤوالن 
أميركيان مطلعان اجلمعة إنه سيتأجل 
اجتماع لزعماء رابطة دول جنوب شرق 
آسيا )آسيان( كان مقررا أن تستضيفه 
الواليــات املتحــدة فــي 14 آذار املقبل 

بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.
إصاباته في  أولــى  الفيروس  وســجل 
وليتوانيا  ونيجيريا  ونيوزيلندا  أستراليا 
وروســيا البيضــاء وجنــوب أفريقيــا 
وأذربيجان، في حني سجلت هولندا ثاني 
إصابة بالفيروس، وسجلت ثالث حاالت 

في املكسيك.

سنة وكرد: حكومة عالوي تواجه 
معارضة قوية ومتريرها في البرملان 

بات صعبا
واضافــت ، ان »الــوزراء الذيــن جــاء 
بهم لــم يكن هنالك توافــق عليهم، 
خاصة ان التوافق مــن ضرورات العمل 
السياســي في جنــاح اي حكومة على 
اعتبار ان العراق بلد مكونات وهذا االمر 
يختلف عن احملاصصــة بل هو جزء من 
الى  للمكونات«، الفتة  التمثيل  مراعاة 
ان »هنالــك حقوقا دســتورية القليم 
كردســتان واســتمرار احلوار بني بغداد 
واالقليم لن يكون ناجحــا اذا لم يكن 
وفق االطــر واحلقوق الدســتورية التي 

وصلت الى مراحل متقدمة. 
واكدت خليل، انــه »بحال عدم حصول 
توافقــات حقيقية، فان حكومة عالوي 
لن يتم متريرها بجلسة البرملان املقبلة 
واخملصصــة للتصويت علــى كابينته 
الى  للذهــاب  وســنضطر  احلكومية، 
اخلطوة الدستورية االخرى وهي تكليف 
شــخص اخــر لتشــكيل احلكومــة 
ونتمنــى ان يكــون الشــخص املقبل 
يحظــى مبقبولية القوى السياســية 
بغيــة متريــره وحتقيــق مــا يصبو له 
الشــعب العراقي«، مشــددة على ان 
السياســية  باالغلبية  احلكومة  »مترير 
جهة  وسيطرة  والســنة  الكرد  وابعاد 
معينة على القرار السياسي سيوصل 
العملية السياسية الى طريق مسدود 
ويؤدي بالبلد الــى ازمات اخرى وهو امر 

ال نتمناه.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:

دعــا عضــو مجلس النــواب عــن االحتاد 
االســالمي الدكتــور مثنى امــني الكتل 
والقوى السياســية الكرديــة الى مراعاة 
الى  املكلــف، الفتا  الــوزراء  رئيس  موقف 
ان تعاطي الكرد معه لم يكن باملســتوى 

املطلوب.
واضــاف مثنى امني فــي تصريح للصباح 
اجلديــد، ان الكــرد بنحــو عــام ككتــل 
كردستانية واحزاب متحدون جتاه املشاركة 
من عدمها في احلكومة املقبلة وجلســة 
املكلف  الــوزراء  رئيس  لكابينة  التصويت 
محمد توفيق عالوي، برغم وجود اراء فردية 
تختلف مع رأي القــوى واالحزاب الكبيرة، 
مشيراً الى ان على القوى الكردستانية ان 
تراعي موقف رئيس الــوزراء املكلف والية 
انها حكومة  الذي قــال  اختيار حكومته، 
انتقاليــة مؤقتة، وكذلــك مراعاة الظرف 
اخلاص لتشــكيل هذه احلكومة، وان يراعوا 
الــوزراء املكلــف وموقف  موقــف رئيس 
الشارع العراقي منها، الذي ينادي ويطالب 
بان تكــون هذه احلكومة مســتقلة وغير 

حزبية.
واضــاف امــني،« كان االجــدر ان ترشــح 
الشخصيات  بعض  الكردســتانية  القوى 
الكردســتانية املســتقلة ليختــار منها 
عالوي االكفأ واألنزه، وان يركزوا على احلقوق 
واملطالب املســتحقة لشــعب كردستان 
بعيدا عن التمســك باحلصص واالمتيازات 

احلزبية.
وفي معرض رده على ســؤال حول موضع 
اعتراض االحزاب الكردية على الشخصيات 
التي رشــحها عالوي لشــغل  الكرديــة 
الوزارية التي ســتؤول للكرد في  املناصب 
وراء  احلقيقة  امــني«ان  اضــاف  حكومته، 
رفض القــوى الكرديــة يكمن بــان هذه 
الشخصيات لم ترشح من احزاب الكردية 
الكبيرة فــي االقليم ،التي تدعي بانها من 

التي  الترشــيح  الية  ترفــض  املبدأ  حيث 
اعتمدها عــالوي الختيار وزرائه، التي تقول 
االحــزاب الكردية بانه يلغــي دور ومكانة 
االقليم في اختيار من ميثلهم في مجلس 
الوزراء املقبل، واردف،«احلقيقة هي ان عالوي 
رفض تســيس حكومته واعتماد مرشحي 
احزاب بعينها، باعتقــادي ان اصرار القوى 
الكرديــة هو اصــرار على احلصــول على 
املناصب اكثر منه مطالبة بحقوق االقليم 
الدســتورية، وان عالوي قالها صراحة بانه 
ليــس لديه اعتراض على اي حق مشــروع 
للكــرد، وان القول بانه جتــاوز على حقوق 

الكرد الدستورية يجانب الصواب.
وعبــر امني عن خشــيته، ان يخلق املوقف 
الكردي املتزمت جتاه التصويت املشــاركة 
في حكومة عــالوي نوعا من االصطفافات 
السياسية، التي التخدم الكرد في النهاية، 
هو سيسهم باحراج رئيس الوزراء املكلف 
بفرض بعض االشــخاص التي تتعارض مع 
ما اعلن عنه فــي برنامجه احلكومي، الفتا 
الى ان اصرار بعض القوى السياسية على 
ترشــيحه ملنصب رئيس الــوزراء كانت له 
مردودات ســلبية اكثر منها ايجابية وادت 
الــى معارضتــه من قبل بعــض االطراف 

السياسية.
واضاف، ان مباحثات سرية اجراها مستشار 
االمن الوطني فالح الفياض ورئيس حتالف 
الفتــح هــادي العامري مع رئيــس احلزب 
الدميقراطي مسعود بارزاني قبل يومني في 
اربيل كان الغرض منها التوصل الى اتفاق 
مع الكرد لتمريــر كابينة عالوي، لم تفلح 
في تليني موقف احلزب الدميقراطي، وما زال 
موقف الكرد رافض للمشاركة في كابينة 
رئيس الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي.    
وكان مصــدر نيابي كردي قد كشــف، بأن 
مفاوضات القوى الكردية مع رئيس الوزراء 
املكلف أغلقت دون تفاهم، مشــيرا الى ان 
عالوي اصبــح في موقف حرج لكون اغلب 
القوى السياسية غير داعمه حلكومته ولن 

ينجح بتمريرها في مجلس النواب.

وقال املصدر في تصريح، إن« القوى الكردية 
أغلقت التفــاوض مع رئيس الوزراء املكلف 
محمد توفيق عالوي منذ اخلميس والتوجد 

حلد اللحظة أي اتصاالت بيننا وبينه« .
بدوره قال عضــو مجلس النواب عن االحتاد 

الوطني الكردســتاني شيركو ميرويس، ان 
اي تقدم لم يحصل حلد االن في املفاوضات 
اجلارية بــني الكرد ورئيس الــوزراء املكلف 
حول املناصب التي ســتؤول الى الكرد في 

احلكومة املقبلة.

واضــاف ميرويس فــي تصريــح للصباح 
اجلديد، ان هناك وحــدة كلمة وموقف بني 
الكردســتانية جتــاه احلقوق  القوى  اغلب 
كردستان،  لشــعب  الدستورية  واملطالب 
في احلكومــة املقبلة، مشــيرا الى وجود 

رأيني داخل الكتــل الكردية احداهما داعم 
واالخر معارض ملشــاركة الكرد في جلسة 

التصويت على حكومة عالوي.
وتوقع ميرويس، ان تعقد جلســة مجلس 
النــواب اليوم االحــد في ظل اســتمرار 

املباحثات اجلارية بني مكونات البالد والقيادة 
السياســية الكردية من جهة، وبني الكرد 

ورئيس الوزراء املكلف، من جهة اخرى.
واشــار ميرويس الى ان للكــرد مالحظات 
لرئيس  احلكومــي  البرنامج  علــى  كثيرة 
الوزراء املكلف حول مســتحقات االقليم 
واملناطق املتنازع عليها واحلضور الدستوري 
لالقليــم، وان تكــون حقــوق املكونــات 
محفوظــة في احلكومة اجلديــدة، مبراعاة 
التنوع، اذا ما متسك عالوي بتلك االمور فان 

الكرد ليس لديهم اي مشكلة مع عالوي.
واضــاف ان الــكالم والوعــود التكفي وان 
الكرد يســعون للتوصل الى اتفاق مكتوب 
مــع عــالوي الن الكرد يريــدون التأكد من 
حقوقهم وواجباتهم في احلكومة االحتادية 

املقبلة.
بدورها وبينمــا قالت عضو مجلس النواب 
اال طالبانــي ان لدى الكرد العشــرات من 
البرنامج احلكومي لرئيس  املالحظات على 
الوزراء املكلف توقعــت ان يجري تعديالت 
على كابينته الوزارية تلبية ملطالب بعض 

املكونات.
واشارت طالباني في تصريح الى إن عالوي 
مســتمر في لقاءاته مع بعــض القيادات 
السياسية، ورمبا طلب وقتاً ليقوم بالتعديل 
فــي كابينتــه الوزارية، مبينــة، أن عالوي 
أدرك ان اكمــال كابينته الوزارية ليســت 
بهذه الســهولة، وكانــت لديه معلومات 
غير صحيحة عن الواقع السياســي داخل 

البرملان.
العشــرات  لديهم  الكــرد  أن  وأضافــت، 
من املالحظــات على البرنامــج احلكومي 
وشــخصيات  املقبلة  االنتخابــات  وحول 
في الكابينة املقبلــة، مبينة أن الكرد لم 
يطلبوا من عالوي تغيير أســماء مرشحي 
الكابينــة الوزارية، وأعطوا مالحظات على 
اســماء مرشــحة في كابينته، وتوقعت 
أن يقوم عالوي بتغيير بعض األســماء في 

كابينته الوزارية.

انقسام واضح في الموقف الكردي تجاه دعم او معارضة حكومة عالوي 
الفياض والعامري قاما بزيارة سرية الى اربيل التقيا فيها بمسعود بارزاني 
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البصرة _ سعدي السند :

أجنزت شــعبة صيانــة األنابيب في 
العمليات  معــدات  صيانة  قســم 
بهيئة العمليات إنشاء أنبوب مزاوجة 
بني أنبوب 517 قياس 36 عقدة الذي 
يضخ النفط باجتاه مســتودع زبير/1 
واألنبوب الواصل مــن حقل حلفاية 
قيــاس 30 عقدة ، واألنبوب املُنشــأ 
إجمالي  وبطــول  عقــدة   28 قياس 
600م ويعمــل على حتويــل جزء من 
نفط حقل حلفاية بشــكل مباشر 
إلى مستودع زبير/2 وبكميات تتراوح 

بني 200 – 300 برميل/ اليوم .
األقدم مهند  املهندسني  رئيس  وقال 
عبد احملســن محمد مسؤول شعبة 
صيانة األنابيب لقد مت توجيه قســم 
صيانة معــدات العمليات التابع إلى 
هيئة العمليات بإنشاء أنبوب مزاوجة 
بني أنبوبي مشروع أنبوب 517 قياس 
36 عقــدة وأنبوب احللفاية قياس 30 

عقدة قرب مستودع الطوبة.
واألنبوب أجنز بقياس 28 عقدة وطول 
إجمالــي 600 م ويعمــل على حتويل 
جــزء من نفــط حقــل حلفاية إلى 
مستودع زبير/2 وميكن االستفادة من 
املساعدة  العمودية  املضخات  طاقة 
بتجهيز الوحــدات التوربينية لغرض 
زيادة طاقة الضخ من املستودع باجتاه 
املوانئ وهذا يوفر طاقة اســتيعابية 
ميكن تســلمها بالطاقــة املتناقلة 
نفســها من حقول غــرب القرنة 1 

وحقل الغراف النفطي.
وأضاف رئيس املهندسني اجنز األنبوب 
بكونها  تتســم  جهــود  بتضافــر 
بني  مشــتركة  واســتثنائية  جبارة 
قســم صيانة معــدات العمليات - 
اخلزن  وقسم  األنابيب  صيانة  شعبة 
الساندة  األقسام  وبقية  والتصريف 
والسالمة  الهندســي  الفحص  من 
واإلطفاء والتشييد بأعمال التثقيب 
احلار وذلــك بداية مــن توفير جميع 
ومناقلتها  للمشروع  املطلوبة  املواد 
من مخازن الشركة ومن ثم التوفيق 
بينها ، من دون اللجوء إلى األســواق 
لشــراء أية مــادة لغرض إجنــاز هذا 

األنبوب.

من جهتــه قال رئيس املهندســني 
أثير عبد احلســني مسؤول مستودع 
التســلم  أعمال  حملدودية  الطوبــة 
والضــخ فــي مســتودع الطوبــة 
واملقاربــة ملليــون و100 ألف برميل 
يومياً ، توجهنا إلى البحث عن حلول 
أو بدائــل الســتيعاب كميات طاقة 
فكانت   ، املتسلمة  والزيادات  احلقول 
فكرة مد أنبوب املزاوجة هذا لتحويل 
200 - 300 ألــف برميــل مــن نفط 
 500 املتســلم مبقدار  حقل حلفاية 
ألف برميل يومياً والستقبال كميات 
التي من  إضافية من بقية احلقــول 
ضمنها حقل غــرب القرنة/1 وحقل 
الغــراف ، ما يعنــي ان الكمية التي 
يتم ضخها عبــر أنبوب املزاوجة هذا 
إضافية  اســتيعابية  طاقة  ستوفر 

مماثلة في مستودع الطوبة.
وهذا املشروع الذي أجنز بجهود وطنية 
خالصة قلص الكلف واختصر اجلهد 
والوقــت وكل ما يتطلبه املشــروع 

فيما لو أحيل إلى شــركات أجنبية 
لتنفيذه..

أكبر مركز لتدوير النفايات في 
العراق 

املمارســات  أفضل  مــع  ومتاشــياً 
الصناعية العاملية، ولالرتقاء بالواقع 
بادرت شــركة  والصناعي،  البيئــي 
نفط البصرة/ هيئة تشغيل الرميلة 
عن طريق مشــغل احلقــل ) بي بي 
(  بإنشــاء مركــز لتدويــر النفايات 
املتخلفة في حقل الرميلة الشمالي 
واجلنوبــي ، حيث أنشــئ املركز في 
شــهر آب 2015م ودخــل للعمــل 

الفعلي في شهر آذار 2016م
املهندســني  رئيس  معــاون  وقــال 
مسؤول شــعبة معاجلة التلوث في 
قسم الصحة السالمة والبيئة في 
الرميلة حيدر ناصر  هيئة تشــغيل 
عبد لقد صمم هذا املركز مبواصفات 
عاملية، ويعد املركز األكبر في العراق 

إلعادة تدوير النفايات، وهو يتســلم 
النفايات من كل املواقع اإلنتاجية في 
10م³  ومبقدار  الرميلة  حقل تشغيل 
يوميا، تُفرز وتُّصنــف هذه النفايات 
إلى نفايات قابلــة للتدوير كعبوات 
األملنيوم  وعبوات  البالستيكية  املياه 
احلديد  - وعبوات  الغازية  -املشروبات 
أو القصديــر والزجاج أمــا النفايات 
غيــر القابلة للتدويــر فيتم حرقها 
في مركز حرق النفايات، حيث توجد 
محرقتان كبيرتان بقدرة حرق 100م³ 
يوميــاً لــكل واحدة منهمــا وهي 

صديقة للبيئة .
وأضاف عبــد توجد في املركز مخازن 
لنفايات املــواد الكيميائية، ونفايات 
املــواد املشــعة طبيعيــة املنشــأ 
وهــذه تكون فــي منطقــة بعيدة 
إالّ  بالدخول  وآمنة اليسمح  معزولة 
بالدخول،  املصرح لهم  لألشــخاص 
ويشــتمل املركز أيضا على ســاحة 

خلزن السكراب .

الدورة املؤهلة المتحان إدارة 
املشاريع االحترافية

إلدارة  اإلستراتيجية  للرؤية  وتطبيقاً 
بيئة  لتطوير  البصرة  نفط  شــركة 
التدريب االحترافي واستثمار اخلبرات 
أقام  العملية والتطبيقية ملالكاتها، 
قسم التدريب والتطوير في الشركة 
الدورة املؤهلة المتحان إدارة املشاريع 
االحترافيــة وذلك على قاعة شــط 
العرب في املركــز الثقافي النفطي 
التــي ضمت  الــدورة  وخالل هــذه 
34 مشــاركاً قدمت جتربــة تدريبية 
متميزة للمالكات املتقدمة من شتى 
النفطي مزجت ما  القطاع  شركات 
بني التطبيق العملــي والنظري في 
مجال إدارة املشــاريع على يد رئيس 
حداد  شــفيع  محمد  املهندســني 
فــي هيئــة املشــاريع احلاصل على 
شــهادة pmp و شهادة باالختصاص 
 eni corporation university مــن 
واملتخصص في مجال إدارة مشاريع 

صناعة النفط والغاز ملدة ١٦ عاماً.
واوضح محاضر الدورة محمد شفيع 
ان مستوى املشاركني كان رائعاً جداً 
وتبدو عليهــم اخلبرة الواضحة التي 
اكتســبوها نتيجة العمل امليداني ، 
وخالل الــدورة مت عرض ما موجود من 
نظريــات عاملية في إدارة املشــاريع 
تؤهل املشاركني عند عودتهم ملواقع 
عملهــم لطرح أفكار تســهم في 

حتسني بيئة العمل بشكل أمثل.
يذكــر أن الدورات هــذه كانت تقام 
فــي بغداد مــن قبل الــوزارة ، إال أن 
اختصاراً  البصــرة  نفــط  شــركة 
ولضمان  للتكاليف  وخفضاً  للوقت 
مشــاركة أكبر عدد مــن العاملني 
ارتأت إقامة هــذه الدورات في  فيها 

البصرة.
وفي ختام الدورة قام الدكتور سلمان 
الــرزاق محمد مدير قســم  عبــد 
الشهادات  بتوزيع  والتطوير  التدريب 

على املشاركني.

إنشاء أنبوب مزاوجة بين مستودع زبير/1 و حقل حلفاية 
وافتتاح أكبر مركز لتدوير النفايات في العراق  

“الصباح الجديد” تتابع عددا من الفعاليات النفطية في شركة نفط البصرة

أولها حق السكن والعيش الكريم

للوقاية من انتشار فايروس كورونا 

 تم توجيه قسم 
صيانة معدات 

العمليات التابع إلى 
هيئة العمليات بإنشاء 

أنبوب مزاوجة بين 
أنبوبي مشروع أنبوب 
517 قياس 36 عقدة 

وأنبوب الحلفاية 
قياس 30 عقدة قرب 

مستودع الطوبة
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هيئة السياحة تباشر بتعقيم طوابق المبنى 
وتوزيع الكمامات لـ”منتسبيها “  الغنام: نسعى وبمتابعة شخصية الستحصال  حقوق المنتسبين

صحة الكرخ تغلق دور السينما والمقاهي والنوادي والمنتديات لمدة )10( ايام 

بغداد ــ نجالء صالح الدين 
في إجــراء احترازي غير مســبوق 
يرمــي إلى منــع وصــول فيروس 
كورونا املســتجّد وبتوجيه مباشر 
من قبــل رئيس هيئة الســياحة 
وكالــة الدكتور محمــد العبيدي 
، اصــدرت الهيئــة عــدة نصائح 
صحية لكيفية التعامل  والوقاية 

مع “ فايروس كورونا “  .
وقال العبيدي إّنه في إطار “إجراءات 
وقائيــة اســتباقية ملنــع وصول 
الفيروس وانتشاره” ، تقّرر “ تعقيم 
مبنــى هيئــة الســياحة وتوزيع 
والقفــازات للحفاظ  الكمامــات 
 “ علــى ســالمة موظفينــا من 
فايروس كورونا. وامر العبيدي خالل 
ترأسه اجتماعا مع قسم الصحة 
الســياحة  هيئة  في  والســالمة 
الصحية  التدابير  “بإتخاذ جميــع 
والوقائية على وفق شروط منظمة 

الصحــة العامليــة ملنع انتشــار 
اجلهات  أّن  وأضــاف   ،“ الفايــروس 
تطورات  عن كثب  “تتابع  الصحية 
انتشاره . واكد العبيدي ان “الهيئة 
وضعت عــدة اجــراءات للتصدي 
للحاالت الطارئــة وفي حال وجود 
التعامل  حالة مشتبه بها سيتم 
الصحية  اللوائــح  ،وحســب  بها 
العاملية، ولفــت الى “تقدمي الدعم 

الكامل الى دوائر الهيئة من خالل 
نشــر اخبــار التوعيــة والتوجيه 
العام للتصدي الى االشاعات التي 
تربك عمل الهيئة “. وشــدد رئيس 
“بــذل اقصى اجلهود  الهيئة على 
خطر  لدرء  االحترازيــة  واإلجراءات 
فيــروس كورونا”،مــن خالل اطالق 
لتعزيز  وتوعويــة  وطنيــة  حملة 
التدابير الوقائية في منع تفشــي 

الفايروس املذكور . واشاد العبيدي 
“باجلهود التي تبذل من قبل االدارة  
واملالكات الســاندة في الهيئة من 
امليدانــي في طوابق  العمل  خالل 
الهيئة لتقدمي االرشادات واخلدمات 
طالبت  جانبها  مــن  للموظفني”. 
واملتابعة  التفتيش  دائرة  عام  مدير 
ابتهال خاجيــك  “ أصحاب املرافق 
الســياحية بأخذ احليطــة واحلذر 
واتخاذ االجــراءات الالزمة للوقاية 
كورونا”.  “فيــروس  مــن  الصحية 
احملال  ، “أصحاب  وحذرت خاجيــك 
بتعليمــات  االلتــزام  واملطعــام 
الصحية  الســالمة  وتوجيهــات 
واجلهــات ذات العالقة وخاصة في 
مجال النظافة والشهادة الصحية 
، منبه على  اإلســراع بالتبليغ عن  
اي حالة مشتبه بها بالتنسيق مع 
اجلهات الصحية وذلك لدفع الضرر 

عن ابناء شعبنا.”

بغداد _ الصباح الجديد :
التقــى مدير عــام الشــركة العامة 
املهندس عدنان  العراقية  لالســمنت 
متابعة  جلنــة  مكتبــه  في  الغنــام 
وعدد  الشــركة  ملقر  التابعة  األراضي 
املدير  معاون  بحضور  املنتســبني  من 
العام املهندس عقيــل ردام وعدد من 
الســادة مدراء األقســام ومت التباحث 
في موضوع األرض التابعة للشــركة 
في بغداد/ بزايــز الفضيلية وإمكانية 
الرســمية  املوافقــات  اســتحصال 
البالغ  املنتســبني  علــى  لتوزيعهــا 
عددهــم أكثر من )500( موظف. وأكد 
الغنــام خــالل األجتماع مــع أعضاء 
اللجنــة واملنتســبني أنــه يســعى 
املنتسبني  حق  ألستحصال  شخصياً 
في األرض التابعة للشــركة وتوزيعها 
املعنية  اجلهات  مع  املباشر  بالتنسيق 
كون حقوق املنتســبني مــن أولويات 
اإلدارة. واشــار املديــر العــام الى أنه 
لتحويل  رســمي  بكتاب  الوزيــر  فاحت 

جنــس األرض من عمــودي إلى أفقي 
الوزراء  الوزير جمللــس  مفاحتــة  وطلب 
موافقته  ومتت  بالتغيير  املوافقة  ألخذ 
بانتظــار رفعها إلى مجلس الوزراء في 
اجللســات املقبلة . وفي الصعيد ذاته 
العراقية  االسمنت  عام  مدير  وبجهود 

حصلت موافقة وزير الصناعة واملعادن 
الدكتور صالح اجلبــوري على مفاحتة 
البيع  بــدل  احلكومة على تقســيط 
لألراضــي التابعــة ملعمل اســمنت 
املرقمة  للقطعــة  والنــورة  كربــالء 
)3/26847م61( والبالغ مســاحتها 40 

دومنا علــى وفق أحكام املــادة 25 ثانياً 
من قانون بيــع وإيجار أمــوال الدولة 
رقم 21 لســنة 2013. وأشــار الغنام 
إلى ســعيه بالتنســيق مع معاونية 
االســمنت اجلنوبيــة إلكمــال عمل 
اللجان اخلاصة بفرز وتوزيع قطعة أرض 
اخلشــب املضغوط على مستحقيها 
من موظفي املعاونية ومعمل الكوفة 
والنجــف األشــرف. يذكــر أن األرض 
لالسمنت  العامة  للشــركة  التابعة 
العراقية تقع في بزايز الفضيلية تبلغ 
وتكفــي جلميع  دومنا   44 مســاحتها 
األرض  الشركة وصنف  منتسبي مقر 
ســكني عمودي يتطلب توزيعها على 
أفقي  ســكني  إلى  حتويلها  املوظفني 
وال يوجد أي عــارض قانوني لتحويلها 
ولكن هناك بعض اجلهات تعرقل طلب 
حتويلها  ملصالح شخصية ولكن إدارة 
بالوقوف  أكــدت  اجلديدة  االســمنت 
مــع مطلــب املنتســبني وحقوقهم 

املشروعة.

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنــت دائرة صحــة بغــداد الكرخ عن 
قيامهــا بغلــق دور الســينما واملقاهي 
والنــوادي واملنتديــات االجتماعيــة ملدة 

عشرة ايام ولغاية الســابع من شهر اذار 
تنفيــذا لالمر الديواني رقم )55( لســنة 
2020 وذلك للمحافظة على املواطنني من 
انتشــار فايروس كورونا بعد انتشاره في 

العديد من دول العالم والبلدان اجملاورة
وبني مدير عام دائرة صحــة بغداد الكرخ 
الدكتور جاسب لطيف علي احلجامي إن “ 
الدائرة قامت بتنفيذ االمر الديواني املرقم 

)55( لســنة 2020 و عمــال باحكام املادة 
)46( من قانون الصحة العامة املرقم)89( 
لســنة 1981 حيــث مت غلــق جميع دور 
الســينما واملقاهي والنــوادي واملنتديات 

للحفاض  الكرخ  االجتماعية في جانــب 
على املواطنني انتشار فايروس كورونا بعد 
انتشــاره في دول اجلوار وتســجيل بعض 

احلاالت في العراق .

الدائــرة قامت بتهيئة  ان  واكد احلجامي 
جميع االجــراءات االحترازية ومنها تهيئة 
ردهات العزل وســيارات االسعاف وتوفير 
االدوية وتهيئة املالكات الطبية والصحية 

املدربة الستقبال احلاالت املصابة واملشتبه 
بها ال سامح اهلل اضافة الى مباشرة فرق 
الرقابة الصحية بالتحري ومتابعة جميع 

املناطق واالماكن العامة والتجمعات .
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بغداد _ الصباح الجديد :

إن مجلــس املفوضــني منذ إســتالمه 
ملهامــه ، يعمل على رؤية مســتقبلية 
لتحقيــق اهــداف املؤسســة، لضمان  
جناح العمليــة االنتخابية وفقاً للمعايير 
الدولية  التي تلزم بــان جترى االنتخابات 
مبوجب  القانون وباطار شــفاف وإعطاء 
فرص عادلة ومتســاوية للمنافسة بني 
الفرصة  وإتاحــة  السياســية  االطراف 

للمراقبة املستقلة لالنتخابات.
وفــي هذا الصــدد تبنــى اجمللس خطة 
عمل  استراتيجية مستقبلية لتحقيق 
التــوازن بني االهــداف اآلنيــة واالهداف 
للمفوضيــة، يعمل على  املســتقبلية 
تنفيذها بحرص شديد تتمثل  في إجراء 

إصالحــات إداريــة تنظيميــة وبتفعيل 
قنــاة للتواصل مع موظفــي املفوضية 
العليــا املســتقلة لالنتخابــات كافة, 
وذلك للوقوف على ادارة االعمال بشكل 
امللقاة على كل  الواجبات  يسهل تنفيذ 
دوائر املفوضية. واالطالع على املشــاكل 
واملعوقات التــي تواجه املوظفني لغرض 
ايجــاد احللول املناســبة التي تســاعد 
بالعمل وتفعيل  والتقــدم  االرتقاء  على 
آليــة للتواصل مــع شــركاء العملية 
االنتخابيــة مثل الوزارات واملؤسســات 
الدولية  واملنظمات  السياسية  واالحزاب 
ومنظمات اجملتمع املدني ووسائل االعالم 
لتعزيز افضل االتصاالت وتوســيع نطاق 
وبني  مابينهما  فــي  االنتخابية  التوعية 
املفوضية العليا املســتقلة لالنتخابات 
.وبهذا الصدد سيكون هناك لقاء في كل 
شهر مع هذه املؤسســات لغرض تبادل 

الشــفافية  وحتقيق  واملعلومات  االفكار 
املطلوبة الجــراء انتخابات حــرة نزيهة 
وعادلــة.    ومن هــذا املنطلق فقد عقد 
املنصرم  املفوضني  في االسبوع  مجلس 
جلســتني االولى اعتيادية نوقشــت من 
خاللهــا  آلية توزيــع بطاقــة الناخب 
االلكترونيــة  واالخرى اســتثنائية  متت 
التنظيمي  الهيكل  املصادقة على  فيها 
والــذي ميثل احلجر االســاس العادة  بناء 
مفوضية االنتخابات  وحتديد الصالحيات 
، واملســؤوليات، بحسب اخلبرة والكفاءة 
لتحقيــق العدالة الوظيفيــة بني افراد 
املؤسســة،ولكي تقــوم مبهامهــا في 
تنفيذ االســتحقاقات االنتخابية بنزاهة 

وشفافية.  
   وحرصاً من أعضاء اجمللس للوقوف على 
ما مت العمــل به ســابقاً واالطالع على 
االجهزة التي اســتخدمت في انتخابات 

مجلس النــواب العراقي 2018، ومعرفة 
الية عملها فقد استضاف اجمللس  ممثلني 
عن الشــركة املصنعة الجهزة التحقق 

االلكتروني واجهزة تسريع النتائج .
  وتدعــو مفوضيــة االنتخابــات جميع 
الناخبــني مــن الذين حدثــوا  بياناتهم 
الى مراجعة مراكز  البايومترية ســابقاً 
التســجيل القريبة من محل سكناهم 
البايومترية  بطاقاتهم  إســتالم  لغرض 
املســجلني  غير  وتدعو  ،كما  االنتخابية 
بايومترياً الى مراجعة املركز لتســجيل 
بياناتهــم البايومتريــة مســتصحبني 
معهم الوثائق الثبوتية ، وتؤكد املفوضية 
في هذا الشــأن إن مســؤولية احلفاظ 
على نزاهــة االنتخابات هي مســؤولية 
تضامنية يؤدي الناخــب دوراً كبيراً فيها 
من خالل  حتديث بياناته البايومترية لكي 
يسهم في احلفاظ على صوته االنتخابي. 

تقرير

مجلس المفوضين يتبنى استراتيجية لتحقيق التوازن أالني والمستقبلي

جانب من مركز تدوير النفايات في العراق أنشأته شركة نفط البصرة

اعالم كهرباء بغداد
تفقد مديــر عام الشــركة العامة لتوزيــع كهرباء بغداد 
املهندس احمــد طالب احلبوبــي في جولــة ميدانية الى 
محطة كهربــاء الفضليــة الثانوية لالطالع على ســير 
االعمال فيها واشــرف ميدانيا على مشــروع مد مغذيات 
١١/٣٣ الى احملطة واملنفذ من قبل قسم تنفيذ املشاريع في 
فرع توزيع الصدر باســلوب تنفيذ أمانة. ورافقه في اجلولة 
مدير فرع توزيع الصدر   ومدير قســم تنفيذ املشــاريع في 
الفرع ومدير قســم العالقات واالعالم.. وناقش املدير العام 
مع مدير الفرع واملهندس املشرف على املشروع جميع االمور 
االدارية والفنية واهم معوقات العمل بعد ان مت اكمال تنفيذ 
محطة الفضيلية لالعمال املدنية والكهربائية وباشــراف 
املالكات الهندســية والفنية لقســم تنفيذ املشاريع في 
الفرع.. واكد مديــر الفرع للمدير العــام ان مالكات الفرع 
عازمة على اجناز بناء احملطات من اجل فك االختناقات ضمن 
الرقعة اجلغرافية للفرع وتوفير افضل اخلدمات للمواطنني 
، مشــددا على ضرورة اجناز مد املغذيات خالل فترة قصيرة 
برغم الصعوبات على مســار القابلوات وتشــغيل احملطة 

خلدمة اهلنا في الفضيلية واملناطق احمليطة بها.

بغداد _ الصباح الجديد :
زار الوكيل الفني لوزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 
األســتاذ جابر عبد خاجي محافظة الديوانية برفقة مدير 
عام الشــركة املهندس حســني جاســم كاظم وعدد من 
مدراء الشــركات االخرى للتباحث حول امكانية تقدمي هذه 

الشركات خدماتها الهالي الديوانية الكرام .
والتقى الوفد خالل الزيارة محافظ الديوانية زهير الشعالن 
وبحــث معــه تطوير اواصــر التواصل والعمل  املشــترك 
مبا ينســجم مع الواقع العراقي احلالــي للنهوض بجميع 
احملافظــات وبناء منظومتهــا اخلدمية وبنيتهــا التحتية 
وتوفير كل مســتلزمات النهوض بواقع ابناء احملافظة . كما 
مت البحث عن الوســائل والطرق املتاحة واملمكنة لتحقيق 
هذا التعــاون بني الوزارة واحملافظة مــن خالل احلصول على 
فرص عمــل تخدم احملافظة ملا متتلكه هذه الشــركات من 
باع طويل في تنفيذ املشــاريع اخلدمية وامتالكها للخبرات 
واإلمكانيات التــي تؤهلها لتنفيذ اصعب املشــاريع وفي 
شــتى الظروف . وقد رحب محافظ الديوانية بهذه الزيارة 
واثنــى على اجلهود التــي تبذلها الوزارة وتشــكيالتها في 
خدمة العراق وشــعبه العزيز. من جهة اخرى تواصلت هذه 
الزيارة  لتصل الى مشــروع طريق املرور السريع/ط٦  حيث 
تفقــد الوفد الزائر العمل في هذا املشــروع  والتاكيد على 
مضاعفة اجلهود من اجل اجنازه بأســرع وقت ممكن وضمن 
املواصفات املطلوبة كونه يعد من اهم الطرق السريعة في 
العراق وما يقدمه مــن خدمة في عملية نقل البضائع بني 
شتى احملافظات العراقية. وقد اثنى الوفد  خالل الزيارة على 
اجلهود الكبيرة التي تبذلها املالكات الهندســية والفنية 
املنفذة للمشــروع وبارك هذه اجلهود اخليرة   التي تصب في 

خدمة وبناء وتطوير بلدنا وخدمة شعبنا الكرمي. 

الحبوبي يتفقد محطة كهرباء 
الفضيلية الثانوية ويشرف 

ميدانيا على مد المغذيات

الوكيل الفني لوزارة 
االعمار يتفقد مشروع 

المرور السريع /ط٦
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
عبرت مصر عن أســفها لتغيب إثيوبيــا »غير املبرر« عن 
االجتماع األخير في واشــنطن بشأن سد النهضة، داعية 
اخلرطوم وأديس أبابا حلذو حذوها والقبول باالتفاق النهائي 

حول قواعد ملء وتشغيل السد.
وقالت اخلارجيــة املصرية في بيان لها أمس األول اجلمعة، 
إن مشــاركة مصر في االجتماع الذي دعت إليه الواليات 
املتحدة يومــي 27 و28 فبراير، جاءت من أجل التوصل إلى 
اتفاق نهائي حول قواعد ملء وتشــغيل ســد النهضة، 
وتنفيذا لاللتزامات الواردة في اتفاق إعالن املبادئ املبرم بني 

مصر والسودان وإثيوبيا في 23 مارس 2015.
وأضــاف البيان أنه »وعلى ضوء ما يحققه هذا االتفاق من 
احلفاظ علــى مصالح مصر املائية وضمــان عدم اإلضرار 
اجلســيم بها، فقد قامت مصر بالتوقيــع باحلروف األولى 
علــى االتفاق املطروح تأكيدا جلديتهــا في حتقيق أهدافه 
ومقاصده«.وأشار البيان إلى أن مصر »تتطلع أن حتذو كل 
من السودان وإثيوبيا حذوها في اإلعالن عن قبولهما بهذا 
االتفاق والتوقيع عليه في أقرب وقت باعتباره اتفاقا عادال 

ومتوازنا ويحقق املصالح املشتركة للدول الثالث«.
وجدد البيــان تقدير مصــر »للدور الذي تقــوم به اإلدارة 
األمريكيــة وحرصها على التوصل إلــى اتفاق نهائي بني 
الدول الثالث«، كما عبر عن أسف القاهرة لـ«تغيب إثيوبيا 
غير املبرر عن هذا االجتماع في هذه املرحلة احلاســمة من 

املفاوضات«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
حّذر الزعيم الكوري الشــمالي كيم جونغ أون املسؤولني 
الرئيســيني في احلزب احلاكم من »العواقــب الوخيمة« 
لدخول فيروس كورونا املســتجد إلى البالد، بحســب ما 

ذكرت وسائل اإلعالم الرسمية امس السبت.
وأغلقت هذه الدولة الفقيرة واملعزولة دبلوماســًيا، والتي 
يُعانــي نظامها الصّحي مــن نقص املعــّدات والتقادم، 
حدودها بشــكل صارم جتّنًبا حلدوث أّي إصابات بالفيروس، 
إذ حتّدها أكثر دولتني تضّرراً فــي العالم جّراء كورونا هما 

الصني وكوريا اجلنوبّية.
وقال كيم خالل اجتماع حلزب العمال إّن مكافحة الفيروس 
»أمٌر حاســم للّدفاع عن الشــعب« ويتطّلب انضباًطا ال 
تشوبه شائبة، بحســب ما نقلت وكالة األنباء الرسمّية 

الكورّية الشمالّية.
وأضــاف »إذا وَجَد املــرض املعدي، الذي يخــرج عن نطاق 
السيطرة، وســيلًة لدخول البالد، فستكون لذلك عواقب 

وخيمة«.
وأشارت الوكالة الرســمية الكورية الشمالية الى إقالة 
مسؤولني في النظام، هما ري مان غون وباك تاي دوك، والى 
َحّل خلّية حزبّية، لالشــتباه في وجود فساد كان ُيكن أن 

يُهّدد التدابير الوقائّية املّتخذة ضّد الفيروس.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ســقط العديد مــن الصواريخ 
»مــن طراز غــراد« امــس األول 
اجلمعة في أنحــاء متفرقة من 
العاصمــة الليبية ، مبا في ذلك 
مطــار معيتيقــة الدولــي، ما 
أســفر عن إصابة شخص على 
األقل وأضرار مادية. وقال شهود 
إن الصواريخ اســتهدفت أحياء 
الهضبة اخلضراء وســوق امس 
األول اجلمعــة وأبو ســليم في 

جنوب شرق طرابلس.        
أفــادت مصــادر متطابقــة أن 
غراد«  طــراز  »من  صواريخ  عدة 
ســقطت امــس األول اجلمعة 
في عــدة أنحاء مــن العاصمة 

الليبيــة طرابلس، وطالت مطار 
معيتيقة الدولــي الوحيد الذي 
يزال يعمل فــي طرابلس، ما  ال 
أســفر عن إصابة شخص على 

األقل وأضرار مادية.
واســتهدفت الصواريــخ أحياء 
الهضبة اخلضراء وســوق امس 
األول اجلمعــة وأبو ســليم في 
جنــوب شــرق طرابلــس، وفق 
شــهود عيان ومصور في وكالة 
األنباء الفرنسية كان في املكان.

وأشارت القوات املوالية حلكومة 
الوفــاق الوطني على صفحتها 
عبر فيس بوك إلى »إصابة امرأة 
نتيجة استهداف منزلها بإحدى 

القذائف الصاروخية«.

وقالــت القــوات املوالية لهذه 
إن  بيانهــا  فــي  احلكومــة 
حفتر  احلرب  مجرم  »ميليشيات 
استهدفت بأكثر من 60 صاروخ 
ومحيطه  معيتيقة  مطار  غراد 
وعددا من األحياء السكنية في 
طرابلس«. وأكــدت هيئة مطار 
صواريخ  عدة  سقوط  معيتيقة 
في هذه املنشــأة التي اضطرت 
إلى تعليــق الرحالت امس األول 
اجلمعــة. وكان مطار معيتيقة 
قــد تعــرض لســقوط قذائف 
في محيطــه اخلميس، وعلقت 
الرحالت لبضع ســاعات بسبب 
»اســتمرار القصف«، على وفق 

ما كانت قد أعلنته السلطات.

وفــي 4 نيســان 2019، شــنت 
للمشــير  املواليــة  القــوات 
حفتــر هجوما باجتــاه طرابلس 
للســيطرة عليهــا. ومنذ ذلك 
الوقت، هاجمت مطار معيتيقة 
عدة مــرات التهامهــا حكومة 
باســتخدامه ألغراض  الوفــاق 

عسكرية.
طرفــا النــزاع توصــال األحــد 
عقــب مباحثات غير مباشــرة 
جنيف  مدينــة  اســتضافتها 
السويسرية إلى »مسودة اتفاق 
لوقف دائم إلطالق النار« ينبغي 
وضع اللمســات االخيرة عليها 
في آذار املقبل، بحسب بعثة األمم 

املتحدة في ليبيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
نقلــت وكالة »رويتــرز« عن 
في  املستوى  رفيع  مســؤول 
اإلدارة األمريكيــة أمس األول 
اجلمعــة، أن الرئيــس دونالد 
زعماء  للقاء  مستعد  ترامب 
وبريطانيا  والصــني  روســيا 
قضايا  بحث  بهدف  وفرنسا، 

احلد من التسلح.
وقال املســؤول الــذي حتدث 
الكشــف  عــدم  شــريطة 
عــن هويتــه، إن ترامب يريد 
استخدام مثل هذا االجتماع 
دائمي  اخلمســة  لألعضــاء 
العضويــة في مجلس األمن 
الدولــي حملاولة إحــراز تقدم 

في اتفــاق ثالثــي للحد من 
التسلح مع روسيا والصني.

وأضاف املسؤول: »ستستغل 
الواليات املتحدة هذه الفرصة 
إلدخال كل من روسيا والصني 
فــي إطــار دولــي للحد من 
التسلح وجتنب سباق تسلح 

مكلف«.
فــإن  للمســؤول،  ووفقــا 
مهتمتان  والصني  »روسيـــا 
بتجنـــب وضــع لــن تكون 
املتحــدة  الواليـــات  فيـــه 
مقيـدة في إمكانيات حتديث 
النوويـــة.  القــوات  ونشــر 
روســيا  على  يتوجب  واليوم 
والصــني والواليــات املتحدة 

العسكرية  القوى  باعتبارها 
األعضاء  وكذلك  الرئيســية 
الدولي، خفض  في اخلماسي 
مســتوى التهديــد والعمل 

على احلد من التسلح«.
وأضاف املصــدر، أن »الرئيس 
)ترامب( أعطى إشارة واضحة 
إلــى أنه مســتعد للقاء أي 
قائد عاملي فــي أي وقت من 
أجــل تعزيز مصالــح األمن 

القومي للواليات املتحـدة. 
املتحدة  الواليات  وســتعمل 
في  اآلخرين  األعضــاء  مــع 
أجل  مــن  اخلمــس  الــدول 
بحـــث وتنظيم مثل هـــذا 

االجتمـاع«.

ولم يحــدد املصدر متى وأين 
يكن أن تنعقد القمة.

»تــاس«  وكالــة  وذكــرت 
الروســية امس األول اجلمعة 
أن البيت األبيض لم يرد بعد 
استعداد  تأكيد  طلبها  على 

ترامب للقاء كهذا.
الروســي  الرئيس  أن  يذكــر 
فالديير بوتني اقترح في ينايـر 
املاضي عقد اجتماع لزعمـاء 
والصيـــن  وبريطانيا  روسيا 
والواليــات املتحدة وفرنســا 
لبحث سبل »حماية السالم 
وأعلنـــت  احلضارة«،  وحفظ 
باريس وبكني في وقـت الحـق 

عن تأييدهمـا لهذه املبادرة.

مصر تدعو السودان 
وإثيوبيا التباع نهجها 
بشأن اتفاق سد النهضة

كيم يحذر من »عواقب وخيمة« 
اذا وصل فيروس كورونا 

المستجد الى كوريا الشمالية

ليبيا: سقوط صواريخ بعدة أنحاء من طرابلس 
منها مطار معيتيقة الدولي

ترامب مستعد للقاء مع زعماء »خماسي« 
مجلس األمن الدولي

متابعة ـ الصباح الجديد :

الســبت  امس  تركيا  أعلنــت 
أنها دمرت »منشــأة لألسلحة 
للنظام  تابعــة  الكيميائيــة« 
السوري في شمال شرق البالد، 
رداً على ضربات جوية أســفرت 
عن مقتل أكثر من 30 عسكرياً 
تركياً اخلميس، فيما أكد املرصد 
السوري حلقوق اإلنسان لوكالة 
أنقرة قصفت  أن  بــرس  فرانس 
في  العســكري  كويرس  مطار 
ريــف حلب الشــرقي، حيث ال 
وجــود ألي أســلحة كيميائية 

بحسب املرصد.
واتهــم النظام الســوري أكثر 
من مرة باســتخدام الســالح 
الكيميائي منــذ بدء النزاع في 
سوريا عام 2011. وينفي النظام 
أنــه تخلص من  ذلك مؤكــداً 
ما  وهو  الكيميائية،  ترســانته 

يشكك به عدد من املراقبني.
اجلديدة  التركية  الضربات  تأتي 
بعد مقتل 34 عســكرياً تركياً 
نسبتها  األقل في ضربات  على 
أنقرة للنظام السوري في إدلب 
في شــمال غرب ســوريا منذ 

اخلميس.
أنقــرة  بــني  التصعيــد  وأدى 
ودمشق إلى توتير العالقات بني 
تركيا وروســيا أحــد الداعمني 

األساسيني للنظام السوري.
وأجــرى الرئيــس التركي رجب 
طيب إردوغان ونظيره الروســي 
فالدييــر بوتني اتصــاالً هاتفياً 
اجلمعة أعربا فيه عن »قلقهما« 

بشأن االحداث.
وفي األســابيع األخيــرة، حّض 
الرئيــس التركــي أكثــر مــن 
مــرة القــوات الســورية على 
االنســحاب من بعــض املواقع 
في إدلب بحلول نهاية شباط ، 
مهدداً باللجوء إلى القوة ما لم 

تستجب.
ويشــّن النظام السوري، بدعم 
من موســكو، منذ كانون األول 

عملية عســكرية الســتعادة 
محافظة إدلــب املعقل األخير 
جملموعات معارضة وجهادية في 

سوريا.
وفي الســياق، أعلن الســفير 
الروســي لــدى األمم املتحــدة 
فاســيلي نيبينزيــا امس األول 
األمن  مجلــس  أمــام  اجلمعة 
الدولي أّن روســيا »مســتعّدة 
للعمل على خفٍض للتصعيد« 
فــي منطقة إدلب في شــمال 
غرب سوريا »مع جميع الراغبني 

بذلك«.
مجلــس  أّن  اعتبــاره  وغــداة 

مــن  الكثيــر  يعقــد  األمــن 
االجتماعات املتعّلقة بســوريا، 
بأّن  الروسي  الدبلوماســي  أقّر 
»الوضع ســاء وتوّتر بشّدة« في 

منطقة إدلب.
األمن  اجتماع طارئ جمللس  وفي 
اململكة  بناًء علــى طلب  عقد 
املتحدة والواليات املتحدة وأملانيا 
وإســتونيا  وبلجيكا  وفرنســا 
قال  الدومينيكان،  وجمهوريــة 
نيبينزيا إّنه »يوجــد حالًيا وفد 
روسي في أنقرة من أجل تهدئة 

الوضع«.
وهو  اجمللــس،  اجتماع  وخــالل 

السادس حول سوريا منذ بداية 
شــباط، أّكد نيبينزيــا مجّددًا 
أّن موســكو »لم تُشــارك في 
الهجمــات« التي نُِســَبت إلى 
وُقِتــل فيها  دمشــق اخلميس 

بحسب أنقرة 34 جنديًا تركًيا.
الروسي إلى  وأشــار الســفير 
أّن »األتــراك يُعلمــون الــروس 
مســتمّر،  بشــكل  مبواقعهم 
ويتّم نقل )هذه اإلحداثّيات( إلى 
السوري من أجل ضمان  اجليش 
أمن« اجلنــود األتراك. وأضاف أّن 
التركّية  املواقــع  »إحداثّيــات« 
غــارات  اســتهدفتها  التــي 

اخلميس »لم تَُسلَّم« إلى اجلانب 
الروسي.

العظمــى  الغالبيــة  ودعــت 
األمن  مجلــس  أعضــاء  مــن 
النار.  عاجل إلطــالق  وقف  إلى 
إّن  األوروّبيــون  األعضــاء  وقال 
»التصعيد العسكري في إدلب 
يجب أن يتوّقف. يجب أن يتوّقف 

اآلن«.
واعتبــروا أّن »هــذه الهجمات 
تظهــر أّن النظــام الســوري، 
من  سياسي  ودعم  مبســاعدة 
اســتراتيجيته  يواصل  روسيا، 
العســكرية بأّي ثمن، متجاهاًل 

عواقب أفعاله ضّد املدنّيني«.
األميركية  الســفيرة  وقالــت 
كيلي كرافت »نطالب روســيا 
بوقف إطــالق طائراتها احلربّية 
فــورًا، وندعــو جميــع القّوات 
الســورّية ومؤّيديهــا الــروس 
إلى خطوط وقف  لالنســحاب 
إطالق النار التي متّ حتديدها عام 
2018«. وخالل افتتاح اجللســة، 
اعتبر األمني العام لألمم املتحدة 
أنطونيو غوتيريش أّن »النزاع قد 
إلى  تغّيرت طبيعته«، مشــيرًا 
الذي شهدته  الكبير  التصعيد 

إدلب خالل األيام األخيرة.

تركيا تعلن تدمير »منشأة لألسلحة الكيميائية« في سوريا 
وروسيا مستعدة »للعمل على خفض للتصعيد« في إدلب

يشنّ النظام السوري، 

بدعم من موسكو، 

منذ كانون األول عملية 

عسكرية الستعادة 

محافظة إدلب المعقل 

األخير لمجموعات 

معارضة وجهادية في 

سوريا
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متابعة ــ الصباح الجديد :

تاريخيا مع  اتفاقا  واشــنطن  عقد 
الدوحة سيمهد  حركة طالبان في 
اجلنــود  آالف  لســحب  الطريــق 
األميركيني من أفغانستان، بعد 18 

سنة من احلرب.
وقــد يّهد االتفــاق إلنهــاء أربعة 
أفغانستان،  النزاعات في  عقود من 
ويفتــح باب احلــوار بــني حكومة 
كابول واحلركة املتطرفة لوضع حد 

للمعاناة في البلد الفقير.
ولم يتم اإلفصاح عن فحوى االتفاق 
التفــاوض حوله ألكثر من  متّ  الذي 
عام، لكّن من املتوقــع أن يؤدي الى 
بدء انسحاب اجليش األميركي، األمر 
الــذي يريده الرئيــس دونالد ترامب 
وجزء كبير من الطبقة السياسية 

والرأي العام األميركي.
ويرى احمللل في معهــد »مجموعة 
األزمات الدولية« أنــدرو واتكينز أّن 
»هناك الكثيــر من التكهنات حول 
اخلطوط  نعلم   ، االتفــاق  مضمون 
العريضــة لكن من غيــر الواضح 
ما إذا كانت بنود االتفاق ستنشــر 

كاملة«.
ولن تكون حكومة كابول ممّثلة في 

حفل التوقيع في الدوحة بعد ظهر 
اليوم، لكنها سترسل فريقا مؤّلفا 
من ســتة أشــخاص لفتــح قناة 
اتصال مع املكتب السياسي حلركة 
طالبان الذي تأّســس في العاصمة 

القطرية عام 2013.
الليلة  األميركــي  الرئيــس  وحض 
على  األفغاني  الشــعب  املاضيــة 
اغتنــام الفرصة ملســتقبل جديد، 
مشــيرا الى أن وزير اخلارجية مايك 
بومبيو سيحضر توقيع االتفاق مع 

طالبان في الدوحة.
وقال »في النهاية ســيتوقف األمر 
على شــعب أفغانستان كي يحدد 
مســتقبله. لذا، نحض الشــعب 
الفرصة  هذه  اغتنام  على  األفغاني 
من أجل السالم ومستقبل جديد«.

وأضاف »فــي حال كانــت طالبان 
واحلكومة األفغانية على مســتوى 
االلتزامات، ســنمضي قدماً لوضع 
حد للحرب في أفغانســتان وإعادة 

جنودنا إلى الوطن«.

فرصة تاريخية 
اجلزيرة  تكــن قطــر، شــبه  لــم 
الغازية  بثرواتها  املعروفة  الصغيرة 
وفوزهــا املثير للجدل باســتضافة 
القدم  لكرة  العالــم  كأس  بطولة 
2022، خيــارًا مطروحا على ما يبدو 

الستضافة املفاوضات.
لكن توفيــر اإلمــارة الثرية موقعا 
إنهاء  محايدا إلجراء محادثات حول 
الصراع املســتمر منذ 18 عاًما في 
أفغانســتان، عّزز مكانتها الدولية 
وجهودهــا في حتدي احلظر املفروض 
واإلمارات  الســعودية  مــن  عليها 

والبحرين ومصر منذ 2017.

غير  املفاوضات مشاهد  وشــهدت 
مألوفة كتحّول مقاتلي طالبان إلى 
العاصمة  في  سياسيني  مفاوضني 
وقع موســيقى  علــى  القطريــة 
مداخل  فــي  تصدح  كالســيكية 

فنادقها الفخمة.
وكانت احملادثات التي توســط فيها 
دبلوماســيون قطريــون، ماراثونية 

كثيرة،  أحيــان  في  التوتر  شــابها 
وامتدت حتى وقت طويل من الليل 

مرات عدة.
ومن املتوقع أن يحضر ممثلون عن 30 
العاصمة  التوقيــع في  دولة حفل 

القطرية.
وســيوقع االتفاق بعد أســبوع من 
هدنة جزئية غير مسبوقة اعتبرها 

األميركيون اختبار نوايا للمضي في 
قرار توقيع االتفاق أم ال. وقد صمدت 

بشكل عام.
وقــال بومبيو في اليــوم الرابع من 
الثالثاء »نحن على مشارف  الهدنة 
فرصة تاريخية للسالم. إن احلد من 
العنف يتم احترامه بشكل غير تام 

لكنه ينجح«.

ضمانات 
ويرجح أن يــؤدي االتفاق الى خفض 
من  أفغانســتان  في  القوات  عديد 
حوالى 13 ألفا حاليا الى 8600، وهو 
العدد الذي كان منتشــرا هناك مع 
وصول ترامب الى الرئاسة في 2016.

بتوفيــر ضمانات  املتمــردون  ويعد 
أمنيــة في مــا يتعلــق مبكافحة 
مبفاوضات  فــوراً  والبدء  »اإلرهاب«، 
في  السلطات  مع  مباشــرة  سالم 
اعتبارهم  مــن  الرغم  على  كابول، 
الرئيــس أشــرف غنــي أداة في يد 

واشنطن.
وقــال واتكينــز إّن االتفاق يدشــن 
األميركــي  االنســحاب  عمليــة 
لالحتفال  ســببا  »وليس  فحسب، 

داخل احلكومة أو لدى حلفائها«.
وجــرت انتخابــات رئاســية فــي 
أفغانســتان في أيلــول ومتّ اإلعالن 
عن فوز غني بوالية ثانية األســبوع 

املاضي.
لكــن منافســه رئيس الســلطة 
التنفيذية عبــداهلل عبداهلل رفض 
نتيجة االنتخابات ووعد بتشــكيل 
حكومــة موازية، في خــالف ألقى 
بظاللــه على جهــود التوصل الى 
االتفاق بني الواليات املتحدة وطالبان.

وجناح االتفاق بــني الواليات املتحدة 
وطالبــان مرهون بعمــل احلكومة 
البــالد إلى أرض  على منــع حتويل 

خصبة للجماعات املتطرفة.
وكان اســتقبال حركــة طالبــان 
أرض  علــى  القاعــدة  لتنظيــم 
أفغانستان السبب الرئيسي للغزو 
 11 أعقــاب هجمات  األميركي في 

أيلول عام 2001.
وطرد حتالف دولي بقيــادة الواليات 
املتحدة احلركة من الســلطة بعد 
الهجمــات، ونفذ املتمــردون الذين 
 1996 كانوا يحكمون كابــول منذ 
هجمات   ،2001 األول  تشرين  وحتى 
متواصلة أودت بحياة أكثر من 2400 
من  اآلالف  وعشرات  أميركي  جندي 

أفراد قوات األمن األفغانية.
وأنفقت واشــنطن أكثــر من ألف 
مليــار دوالر فــي احلرب التــي ُقتل 
وأصيــب فيها أكثر مــن مئة آالف 
مدنــي أفغاني منذ 2009، حســب 

أرقام األمم املتحدة.

تقرير

واشنطن وحركة طالبان في الدوحة لتوقيع اتفاق
سيمهد الطريق لسحب آالف الجنود األميركيين
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلنت هيئة اجلمارك الفدرالية الروسية، أمس 
السبت، أن روسيا زادت بيع الذهب لبريطانيا، 

بواقع 12.3 ضعف في العام املاضي.
وفــي 2019، بلغــت قيمة مبيعــات الذهب 
الروســي لبريطانيا أكثر مــن 5.3 مليار دوالر، 

وفي 2018 بلغت 433.3 مليون دوالر.
وقالــت هيئة اجلمــارك، إن قيمة الذهب الذي 
باعته روسيا بشكل إجمالي في العام املاضي، 
بلغت 5 مليــارات و740.5 مليون دوالر، وبذلك 
تصــل حصة بريطانيا في هــذه املبيعات إلى 

%93 تقريبا.  
وفي عــام 2018، بلغ حجــم مبيعات الذهب 

الروسي 705.4 مليون دوالر.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
انخفضت الليرة التركية ألدنى مســتوى في 
17 شهرا وحظرت جهة تنظيمية البيع على 
املكشوف لكل األسهم التركية ملدة يوم، بعد 

أن قتل قصف جوي 33 جنديا تركيا.
وبلغــت الليــرة 6.2475 في مقابــل الدوالر، 
لتتراجــع 0.65 باملئة، مقارنــة مع إغالق عند 
6.2080 اخلميــس، مما يصل بخســائرها منذ 
بداية العام اجلــاري إلى نحو 5 باملئة. والعملة 
عند أدنى مستوياتها في التعامالت االعتيادية 

منذ سبتمبر 2018.
وفي »انهيار وجيز« في التعامالت اآلســيوية 
فــي 26 آب من العام املاضي، بلغت الليرة ملدة 
قصيرة مســتوى 6.47 حني كانت الســيولة 

شديدة االنخفاض.
وقال مجلس أســواق رأس املــال في تركيا إنه 
حظر البيع على املكشــوف جلميع األســهم 

املدرجة في بورصة إسطنبول أمس.
واتخذ اجمللس خطوات مماثلة في الســابق في 
أوقات ارتفاع التقلبات مبــا في ذلك في العام 

املاضي.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حذر رئيــس مركز أكد للشــؤون 
والدراســات  الســتراتيجية 
حســني  االكادميي  املســتقبلية 
عالوي أمس السبت من ان يشهد 
غير مســبوق  ماليا  العراق عجزا 
جــراء التداعيات احملتملة لفيروس 

كورونا على االقتصاد العاملي.
وقال عالوي في حتليل عن ملخص 
االقتصاد السياسي في البالد: »ما 
يقلقنا اذا صحت التســريبات في 
موازنة عــام ٢٠٢٠ ان العجز املالي 
في املوازنــة يبلغ ٤٨ مليار دوالر اَي 
٥١ مليار دينار في مسودة املوازنة 

لعــام ٢٠٢٠ مقارنــة بالعجز في 
املوازنة العامــة لعام ٢٠١٩ والذي 

قدر آنذاك بـ ٢٣ مليار دوالر«.
وأضاف: »نحن االن امام حتدي كبير، 
االقتصادية  التداعيــات    خصوصاً 
احمُلتملــة لفيــروس كورونــا في 
ســيؤدي  كورونا  العراق  ففيروس 
الى انخفاض واردات اكبر مشتري 
للنفط العراقي بواقع ٣٣.٤٠ ٪ من 
مجمل الصــادرات الصينية وفقا 
إلحصائيــة مبيعــات النفط في 
 3.7 كانون االول ٢٠١٩، وتســتورد 

مليون برميل يوميا من العراق«.
ومضى الــى القــول، ان »املوازنة 

إعادة  إلى  حتتــاج  اجلديدة  العامة 
بناء وصياغة مجدداً، فهي كتبت 
سياســية،  مبجامــالت  وأُعــدت 
كما  التظاهرات  إســكات  بهدف 
كانــوا يتوقعون، وأخــرى وظائف 
غير مســبوقة ال حتتاجها الدولة 
إن  ولذلك  املوازنــة،  كاهل  أثقلت 
إعــادة صياغــة املوازنــة مجدداً، 
ومراجعــة قــرارات حكومة عبد 
إعادة  شــأنه  من  األخيرة،  املهدي 
ضبط األوضــاع املالية للبالد، وإال 
فسيكون العراق مبواجهة سيناريو 

عجز غير مسبوق«.
العامة االحتادية  ان »املوازنة  واردف 

للعام 2020 ســتظل بحاجة إلى 
عمليــة جراحية متويليــة جريئة 
ليس التقشف ديدنها بل السعي 
إلى حتقق االســتدامة املالية ذات 
العامة،  للماليــة  العالــي  االداء 
أي توافر ســبل ومبادئ االنضباط 
املالي للعراق من دون تقشــف أو 

حرمان«.
نحتاج  »اذن  بالقــول  وتابع عالوي 
ان تكون  من احلكومــة اجلديــدة 
ولديها  جامعــة  وطنية  حكومة 
احتادية  موازنة  لبناء  قرار سياسي 
افضــل من اجــل حيــاة ناجحة 

للعراق والعراقيني«.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
ختمت األســهم األوروبية أسبوع 
نحــو  منخفضــة  التعامــالت 
1.5 تريليــون دوالر في أســوأ أداء 
املالية  األزمة  لها منذ  أســبوعي 
في 2008 إذ أدى االنتشــار السريع 
لفيــروس كورونا خارج الصني إلى 
عمليــات بيع مطــردة تخوفا من 

ركود اقتصادي.
 600 ســتوكس  املؤشــر  وتراجع 
األوروبــي 3.5 باملئة يــوم اجلمعة، 
لتصل خســائره إلــى 13.2 باملئة 
منــذ الــذروة القياســية التــي 
األسبوع  من  األربعاء  يوم  سجلها 

املاضي.
مديــر  بروجــر،  فيليــب  وقــال 
يونيون  ستراتيجية االستثمار في 
إنفستمنت، ”حركة اليوم وحركة 
بتدفقات  مدفوعتــان  األســبوع 

وذاتية. الحظنا قدرا هائال  شاملة 
من تقليص املراكز )هذا األسبوع(“.

وتراجع جميع مؤشرات القطاعات 
األوروبيــة تراجعا كبيرا، مع تصدر 
الكيماويــات والتأمني واالتصاالت 
خســائر يوم اجلمعة، بانخفاضها 

أكثر من أربعة باملئة لكل منها.
األملانية من  باســف  وكان سهم 
املئوية  بالنســبة  اخلاسرين  أكبر 
أن  بعد  الكيماويات  مؤشــر  على 
حذرت من استمرار تراجع أرباحها 

هذا العام.

والترفيه  السفر  أسهم  أداء  وجاء 
أســوأ بكثير مــن نظيراتها على 
مدار األســبوع، إذ انخفضت نحو 

18 باملئة.
وكانت شركات الطيران هي األشد 
تضررا، مع تفاقــم الوضع بعد أن 
قالــت آي.إيه.جي مالكة اخلطوط 
اجلويــة البريطانيــة إن أرباحهــا 
ستتأثر ســلبا هذا العام في ضوء 

تهاوي أعداد املسافرين.
يوم  باملئــة   8.4 الســهم  ونــزل 
اجلمعة، في حني انخفضت أسهم 
منافســاتها إيزي جت وإير فرانس 

ولوفتهانزا بني 0.9 و6.4 باملئة.
وتراجعــت األســهم األملانية 3.9 
باملئة مع ارتفــاع عدد احلاالت في 
60. وكان سهم ميونخ  أملانيا إلى 
ري للتأمني من بني األسوأ أداء بعد 

تراجع أرباح الربع الرابع للشركة.

بريطانيا تضاعف 
شراء الذهب من روسيا

أدنى مستوى لليرة 
التركية في 17 شهرًا 

تحذير من عجز مالي »غير مسبوق« في العراق

أسهم أوروبا تفقد 1.5 تريليون دوالر في أسبوع

بغداد ـ الصباح الجديد :

ليســت  »لويدز  كشــف موقــع 
باملعامالت  املعنــي  إنتليجنــس« 
البحريــة عــن أن إيران تســتعني 
مبيناء خــور الزبير فــي محافظة 
البصــرة للخالص مــن العقوبات 
املفروضة علــى قطاعيها النفط 
والشحن من قبل الواليات املتحدة 

األميركية.
وقال املوقع فــي تقرير له إن »إيران 
متكنت من حتميــل 2.1 مليون طن 
الثاني في  النفط في كانــون  من 
املنطقــة احمليطــة باملينــاء التي 
يطلق عليها )Off Port Limit(، وهو 
ما يقترب مــن ضعف الكمية في 
الفترة ذاتها مــن عام 2019 والتي 

بلغت حينها 1.3 مليون طن«.
إجمالي  »حجم  إن  التقريــر  وذكر 
احلموالت التي مت رصدها في 2019 
بلغ 23.8 مليون طن، مقارنة بنحو 
11.4 مليــون طــن، أي قبل فرض 

العقوبات األميركية على إيران«.
وقــال املوقع إن احلمــوالت التي مت 
شحنها من امليناء الذي جتري عبره 
زيت  اخلام  شحنات  معظم  شحن 
الوقود في العراق كانت أكبر بكثير 
من البيانات الرسمية في »املبادرة 
جلمع  املنظمــات  بني  املشــتركة 

البيانات«.
ويشــير التقرير أيضا إلــى أعداد 
متزايدة مــن الناقالت التي تعطل 
»نظــام حتديد الهويــة التلقائي« 
بهدف  املينــاء،  من  تقتــرب  وهي 

إخفاء هوية السفينة ومصدرها.
وذكر املوقع أن بعض ناقالت النفط 
التي تســتخدم هذه احليلة تقوم 

بتفريغ حمولتها قبالة الفجيرة.
وأوضح أن أربــع ناقالت نفط تقوم 
بأنشــطة لتجــاوز العقوبات، من 
نفط خام عمالقتان  بينها حاملتا 
حتمالن علم بنما مت بيعهما مؤخرا 

ملالك غير معروف.
وذكر املوقع أن الســفينتني أبحرتا 
نحو ســواحل ماليزيــا، إلى مركز 
اخلام  لنقل  معــروف  عائم  تخزين 
اإليراني وعمليــان تفريغ حموالت، 
إلى ماليزيا  وقد سلكتا طريقهما 

عبر مسارات غير تقليدية.
ويقــول التقرير إن هــذه الناقالت 
وغيرها تغلق »نظام حتديد الهوية 
التلقائي« حول العراق بعد أن تبحر 
من مضيــق هرمز أو عنــد القيام 
بعمليات نقل شحناتها إلى سفن 

أخرى.
ومت تعقب شبكة من أربعة ناقالت 
دبي  تديرها شــركة فــي  نفــط 

العذراء  جزر  في  شــركة  ومتلكها 
البريطانية، تقوم بالشحن بانتظام 
الزبير إلى الفجيرة وتفرغ  من خور 
حمولتها بســفن أخــرى من دون 
تشغيل نظام »نظام حتديد الهوية 

التلقائي«.
وهناك ســفينتان أيضــا تديهما 
شــركة مقرها الهند مت رصدهما 
في املنطقة خالل شهرين ماضيني، 
ويشــير التقرير إلى وجود فجوات 

في نظام حتديد الهوية بهما.
على صعيد أســعار النفط، هوت 
السادســة على  للجلســة  هذه 
مستوياتها  أدنى  لتسجل  التوالي 
في أكثر من عــام، مكبدة العقود 

أسبوع  في  خسائرها  أشد  اآلجلة 
واحد منــذ 2016، مع تأجج اخملاوف 
من تأثر الطلب على الطاقة بفعل 
تباطــؤ االقتصــاد العاملــي جراء 

فيروس كورونا.
وواصــل الفيــروس انتشــاره يوم 
اإلعالن عــن حاالت  اجلمعة، مــع 
إصابة للمرة األولى في ســت دول 
عبر ثالث قارات، مما عصف باألسواق 
ودفع منظمة الصحة العاملية إلى 
زيادة مســتوى التحذير من اخملاطر 

إلى ”مرتفع جدا“.
وتراجع أنشــط عقود برنت اآلجلة 
تســليم أيــار 2.06 دوالر مبا يعادل 
أربعة باملئة ليتحدد سعر التسوية 

عنــد 49.67 دوالر للبرميــل، أدنى 
مســتوى له منذ متــوز 2017.  في 
غضــون ذلك، فقــدت عقود برنت 
 3.2 أو  1.66 دوالر  تسليم نيســان 
باملئــة لتغلــق علــى 50.52 دوالر 
للبرميــل، فــي حني هبــط اخلام 
الوسيط  تكساس  غرب  األمريكي 
2.33 دوالر أو خمســة باملئة ليبلغ 
وهذا  التســوية.  عند  دوالر   44.76
أدنى إقفال لكل مــن برنت وغرب 

تكساس منذ كانون األول 2018.
وعلى مــدار األســبوع، فقد برنت 
نحــو 14 باملئة، في أكبر خســارة 
أسبوعية له بالنسبة املئوية منذ 
كانون الثاني 2016، في حني هبط 

غرب تكســاس أكثر من 16 باملئة 
في أشــد تراجع مئوي منذ كانون 

األول 2008.
ودفــع الفــزع من كورونا أســواق 
واملعــادن  العامليــة  األســهم 
الصناعية والنفيسة للتهاوي هي 
األخرى، بخسائر تصل إلى خمسة 

تريليونات دوالر.
وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش 
إلينوي،  بوالية  جالينا  في  وشركاه 
في تقرير، ”عمليــا، جميع األصول 
الثابتة حتاول خصــم األثر الدقيق 
على الناجت احمللي اإلجمالي والطلب 
من فيروس كورونا الذي يبدو أنه ما 

زال ينتشر بدال من أن ينحسر«.

إيران تستعين بميناء خور الزبير للشحن وتصدير النفط
نحو 50 دوالرًا لعقود »برنت« العالمي

يران تمكنت من 
تحميل 2.1 مليون طن 
من النفط في كانون 
الثاني في المنطقة 

المحيطة بالميناء التي 
 Off( يطلق عليها

Port Limit(، وهو 
ما يقترب من ضعف 
الكمية في الفترة 

ذاتها من عام 2019 
والتي بلغت حينها 1.3 

مليون طن

الصباح الجديد ـ وكاالت :

حذر مجلس السياحة والسفر العاملي 
من تداعيات انتشــار فيــروس كورونا 
على صناعة السياحة العاملية، وتوقع 
أن تبلغ خســائر القطاع من الفيروس 

املستجد قرابة 22 مليار دوالر.
وقــام اجمللــس بالتعاون مــع منظمة 
»أكســفورد إيكونوميكــس« بتقدير 
اخلسائر بناء على جتارب سابقة كانت 
قد هــزت قطــاع الســياحة العاملي 

بسبب انتشار فيروسات وأوبئة.
ونقلت صحيفة »إملوندو« اإلســبانية 
عن رئيســة اجمللس غلوريا جيفارا، أن 
أكبر تأثير سلبي لفيروس كورونا على 
قطاع الســياحة في الصــني، والذي 
ميثل نحو %11 مــن حجم الناجت احمللي 

اإلجمالي الصيني.
ووفقا للمســؤولة فــإن البلدان التي 
تعتمد على املســافرين مــن الصني 
معرضة للخطر في ظل تراجع حركة 

النقل والســياحة، مشيرة إلى ماكاو 
وتايالند وكمبوديا والفلبني.

»أكســفورد  خبــراء  ويحــذر 
22 مليارا  أن  إيكونوميكس« أيضا من 
هو مجرد تقدير أولــي، وأن هذا الرقم 
ميكــن أن يتضاعــف إذا لــم يتوقف 

انتشار الفيروس في العالم.
وتأتي التحذيرات في وقت تشهد فيه 
البورصات العاملية موجة بيع واســعة 
االقتصاد  منــو  على  مخاوف  بســبب 
العاملي جراء انتشار كورونا، حيث يقوم 
املســتثمرون بالتخلص مــن األصول 
عاليــة اخلطورة واالجتــاه نحو األصول 

اآلمنة وفي مقدمتها الذهب.
وقالت غيفارا إن وباء كورونا املستجد 
سيؤدي إلى خســائر بقيمة 22 مليار 
العاملي مع  دوالر لقطــاع الســياحة 

تراجع نفقات السياح الصينيني.
وأوضحت: »أجرينا حسبة أولية قدرت 
أن هــذه األزمــة ســتكلف القطاع 
على األقــل 22 مليــار دوالر«. وتابعت 
أزمات  »بنينا حســاباتنا على خبــرة 
سابقة، مثل سارس وأنفلونزا اخلنازير، 

ومرجعها اخلســائر الناجمة عن إلغاء 
الصينيني سفرهم في هذه اآلونة«.

22 مليار دوالر السيناريو  ويوافق مبلغ 
األشــد تفاؤال في دراســة نشرت في 

11 شــباط من قبل معهد أوكسفورد 
لالقتصاد وبنيت علــى فرضية تراجع 
بنسبة 7 باملئة في سفرات الصينيني 
الســيناريو  وذلك في مقابل  للخارج. 

األكثر تشاؤماً، والذي يقول إّن اخلسائر 
ميكــن أن تصل حد 49 مليــار دوالر إذا 
امتدت األزمة احلالية مثلما حصل مع 
أزمة ســارس في 2003 و73 مليار دوالر 

إذا طالت أكثر.
وأكثــر االقتصــادات التي ســتتضرر 
الصينيني مثل  الســياح  هي وجهات 
وتايالند وكمبوديا  واملغرب  هونغ كونغ 
والفيليبني، بحسب معهد أوكسفورد.
العاملية في  الصحــة  ودعت منظمة 
وقت ســابق إلــى التقليــص لألدنى 
زائــد للتنقل والتجارة  لكل »تعطيل 
الدوليني« ناجم عن إجراءات مكافحة 
الفيروس، وذلك خشــية »انعكاسات 

سلبية على قطاع السياحة«.
راسخاً  التزاماً  ويلتزم قطاع السياحة 
بإعطــاء األولوية للنــاس وعافيتهم 
فوق كل اعتبار آخــر. وللتعاون الدولي 
أهمية حيوية في ضمان متكني القطاع 
من اإلســهام بشكل فاعل في احتواء 
فاشــية مرض كوفيد19-. وتتشــاور 
منظمة الســياحة العاملية عن كثب 
مع منظمة الصحة العاملية والشركاء 
ضمان  على  الدول  ملســاعدة  اآلخرين 
تنفيذ التدابيــر الصحية بطرق تقلل 
إلــى أدنى حد ممكن مــن التدخل غير 
الضروري في حركة الســفر والتجارة 

الدولية.
ويتعــني أن تكــون اســتجابة قطاع 
ومتســقة  مدروســة  الســياحة 
ومتناســبة مع األخطــار التي تهدد 
إلى  ومســتندة  العمومية  الصحــة 
تقييم األخطار احمللية، وأن تُشرك كل 
حلقة في سلســلة إمداد السياحة، 
من الهيئــات العامة إلى الشــركات 
اخلاصة والســائحني، وفقاً لإلرشادات 
والتوصيات اإلجمالية ملنظمة الصحة 

العاملية.
تبــدي منظمة  الســياق  هــذا  وفي 
الســياحة العاملية ومنظمة الصحة 
العاملية اســتعدادهما للعمل الوثيق 
مع اجملتمعــات والبلدان املتضررة جراء 
الطارئــة الصحية احلاليــة، من أجل 
بناء مســتقبل أفضل وأكثــر مناعًة. 
فتطبيق أي قيود على الســفر يتجاوز 
نطاق التوصيات احلالية من شــأنه أن 
يســبب تدخالً غير ضروري في حركة 
الســفر الدولية، مبا ينطوي عليه ذلك 
من انعكاســات ســلبية على قطاع 

السياحة.

تقـرير

قطاع السياحة العالمي يتعرض لخسائر فادحة
تكبد 22 مليار دوالر بسبب »كورونا«
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استذكار

احتفاء

نصنافذة

علــى الئحــة االنتظار. وهــو أول ديوان 
شعري صدر له عام1969. واملوتى الذين 
يقصدهم خالد علي مصطفى ما هم 
إال الالجئــون الذين وإن غــدروا مدنهم 
هربــا من املــوت، لكنهم الزالــوا على 
الئحــة االنتظار. ولعــل اللجوء بنظره 
مــا هو إال موتا بطيئــا. الديوان الثاني« 

ســفر بني الينابيع« الصــادر عام 1973 
يشــير إلى اســتقرار احلالة النفسية 
البصرة  الثالــث:  ديوانه  للشــاعر. في 
ــــ حيفا. هذا الديوان نشره مصطفى 
بعد مرور 6 ســنوات على صدور الديوان 
األول. والعنوان يشــير الى مزج الشاعر 
احملطة األولى لــه في وطنه اجلديد وهي 
البصرة مع مدينة حيفا الفلسطينية. 
والشاعر هنا، رغم أنه عاش بني الينابيع، 
لم ينس مدينته األم أو املدينة التي متثل 
بعدا روحيا وثقافيا لدى الفلســطنيني 
وهــي حيفا. ثم رّســخ الراحــل وطنه 
األم في شــعره عبر دواوينــه الالحقة 
كديوان« سورة احلب« عام 1980 وديوان« 
املعلقة الفلسطينية« عام 1989. وآخر 
تلــك الدواوين هو« غزل فــي اجلحيم«.  
عام1993. كما له دراسات نقدية عديدة 
احلديث  الفلســطيني  الشــعر  منها: 
عام 1973 و شــاعر من فلســطني و« 
في الشعر الفلســطيني املعاصر. آخر 
تلك الدراســات كتاب« شــعراء البيان 
الشــعري«. وكما هو معــروف أن خالد 
علي مصطفى أحد املوقعني على البيان 
الشعري عام 1969 . في كتاب« شعراء 
البيان الشــعري« الصادر عام 2015 عن 
دار ميزوبوتاميا في بغداد، تناول الشاعر 
فيــه، الشــعراء املوقعني علــى البيان 
الشــعري، وهم كل من ســامي مهدي 
وفوزي كرمي وفاضل العزاوي. يقول خالد 
علي مصطفى عن نفســه في مقدمة 
كتاب« شــعراء البيان الشــعري« : إني 
ألعترف، واثقا غير متردد، بقصوري التام 
عــن علم العالقــات العامــة. ال أجيد 
الدعاية لنفسي، وال أعرف أي كتف من 
أكتاف املؤسســة الثقافية واإلعالمية 
تهيء لــي قطعة من حلمهــا الصالح 
لألكل. ال أراســل أحدا من خلق اهلل له 
القدرة على التســويق األدبي أو توسيع 
مجال الشهرة، وال أطلب من هذا الناقد 

أو ذاك أو ذياك، أن ينشــر مقاال أو بحثا، 
يتناول فيه ما يعــزز قيمة ما أنا طالب 
منــه. لعل هذا ما يفســر لنــا ابتعاد 
مصطفــى عن األضــواء، كذلك ابتعاد 

اآلخرين عنه. 
إن خالد علــي مصطفى، عــاش اغترابا 
ثقافيا، لم يعشه أحد غيره. ذلك االغتراب 
الطفولة  ذكريــات  حبيس  جعلــه  الذي 
واحلنني إلــى وطنه الذي لم يفارقه حلظة. 
فهو من جانب، وّقع مع شعراء عراقيني ما 
يعرف بالـــ » البيان الشــعري« . باملقابل، 
جنده قد كتب عن الشــعر الفلسطيني 
في تلــك الفترة. ولم يكتــب عن زمالئه 
شــعراء البيان الشــعري اال عــام 2015. 
وعن هذا الســبب، يقول خالــد« ما الذي 
يدعوني اآلن إلى أن أدلي بشــهادتي حول 
شــعراء جيلي... في هذا الوقت املتأخر...؟ 
قــد ال تكون االجابة مقنعة حني أقول: لن 
يتبقى من شعراء هذا اجليل إال قصائدهم 
اجلديرة بالبقاء. أمــا ضجيجهم وآراؤهم 
وما اصطنعوه ألنفسهم  ومالســناتهم 
من حــق ومن غير حــق. أمــا مدوناتهم 
التاريخ  البيان الشــعري« في  وال سيما« 
األدبي. ذلك أن ذمة هذا التاريخ الواسعة، 
قمينية بلم شــعث ما قيــل مهما كان 
داال علــى نوازع شــخصية تزكي النفس 
أو علــى النفس أو علــى منحى معرفي 
يزكي العقل. إن فلســطينية خالد علي 
مصطفى ال متنع عراقيته، فما قضاه من 
عمر في العراق، وما أجنزه من أدب وثقافة، 
جتعله عراقيا أصيال. وما حنينه إلى أرضه 
األم، بخادش لعراقيته. باملقابل، فإن ينابيع 
البصــرة وبغداد، رغم ما تركته من أثر في 
نفسه، لم جتعله ينسى ينابيع فلسطني. 
خالد علــي مصطفى، يحتاج إلى اهتمام 
حقيقي، يتناســب مــع تاريخــه األدبي 
ومكانته العمليــة والثقافية، يحتاج إلى 
اســتذكار يليق برجل، رحل وبداخله جرح 

تناسل إلى جروح متعددة. 

سالم مكي

األولى  الذكرى الســنوية  أيام  مرت قبل 
لرحيل الشاعر واالكادميي الدكتور« خالد 
علي مصطفــى«. وخالد علي مصطفى 
كما يقول عنه صديقه الشــاعر سامي 
مهدي: شاعر عراقي بنظر الفلسطينيني 
العراقيني. هذا  بنظر  وشاعر فلسطيني 
الشاعر الذي عاش في العراق منذ سنيه 
الهم  بداخلــه هّمني:  األول، كان يحمل 
خرج  فهو  العراقي.  والهم  الفلسطيني 
من وطنه األم، على أمل أن يجد في وطنه 
اجلديد مــا يتمنــاه كل مثقف ومواطن 
عربــي، لكنه صدم بــأن وطنه اجلديد، ال 
يختلف كثيرا عــن وطنه القدمي. بهدوء، 
رحل خالد علي مصطفى، وبهدوء أيضا 
الثقافي  الوسط  األولى على  مرت ذكراه 
الذي خدمــه خالد، طــوال حياته. فلم 
يذكره أحد، وال مؤسســة، وال وســيلة 
إعالمية، ســوى صديقه الشاعر سامي 
مهــدي، الذي ذّكــر بوفاتــه. جتربة علي 
كانت  ونقدا،  الغنية، شــعرا  مصطفى 
والزالت محط اهتمام بالغ من الوســط 
الثقافي، ولعــل األصبوحة التي أقامتها 
احتاد األدباء والكتاب عام 2018 ملصطفى، 
وحديثه عن الراحل ســركون بولص، وما 
شــهدته تلك األصبوحــة من مداخالت 
مهمة، كان أبرزها مداخلتي رئيس االحتاد 
ناجح املعموري والناقد فاضل ثامر. احملنة 
التــي الزمت خالد علــي مصطفى منذ 
بواكيــر حياته، لم تؤثر على نفســيته 
وسلوكه وكتاباته. وأعني باحملنة التشرد 
للهوية  املركــزي  والتفتــت  والضيــاع 
بوصفها جزءا  بــاألرض،  وفقدان عالقته 
مكمــال للهوية. والعيــش بعيدا عنها. 
كان ضياع وطنه أشــد وقعا من ضياعه 
شخصيا. وميكن تلمس هذا الضياع من 
خالل عنونــة دواوينه الشــعرية. موتى 

خالد علي مصطفى شاعر االغتراب و » البصرة - حيفا »
في ذكراه..

بغداد ـ فهد الصكر:

» بيــوم آخر ، ال تســتتر وال تكتمل غيمة 
عطر في متاهة ، متاهة مال قنبر ، إال عند 
رواس وسواحل ، ستظهر في صباح اليوم 
العاشر ويراها آخرون ، حيث يتجمعون » . 
تلك من » غيمة عطر » متوالية قصصية 
والتــي فازت باجلائزة األولــى لألبداع لعام 

.2019
ضّيف نادي السرد في االحتاد العام لألدباء 
والكتاب في العراق ، يوم األربعاء 26 شباط 
2020 وعلى منصة اجلواهري ، الروائي حميد 
الربيعي احتفــاًء مبجموعته القصصية ) 
غيمة عطر) الفائزة بجائــزة اإلبداع التي 

ترعاها وزارة الثقافة والسياحة واألثار.

أدار اجللســة الروائي محمد علوان جبر، 
الذي قــال : في هذا الصبــاح البغدادي 
اجلميل خاصة ونحن نحتفي ببغداد ايضا 
عبر سارد جل ما كتب من قصص وروايات 

عن بغداد .
وأضاف جبر : والقاص حميد يســتحضر 
الشــيوخ واالماكن واألزقة التي لم تعد 
تعنــي أحدا ســواه، بعــد ان انتهى من 
لذائذ السحر الكامن في بغداد وحاراتها 
، يومها قررت بغــداد ان تواصل غوايتها 
ومتارس ســطوتها كونها امرأة مشتهاة 
متتلك كل األســرار والوصايا التي جتعلها 
تسحب الى أحضانها من يستطب عان 

يفك تلك الشفرات. 
وأضاف  محمد : ولم يتوقف مشوار هذه 
احملبة حتى – ولكــي يرضي حبيبته التي 

كانت تضمــه بني أحضانها كل يوم قدم 
لها » غيمة عطر » الغيمة التي نحتفل 

اليوم بفوزها باجلائزة األولى لألبداع.
الربيعي  حميد  والروائــي  القاص  وحتدث 
األبداعية  ســيرته  مــن  عن محطــات 
في فضــاءات القصة والروايــة وكتابته 
ملتواليته » غيمــة عطر » التي دون فيها 
وجعه املنتمي لبغداد التي يحب ، وأصراره 
على املشاركة بها في جائزة األبداع التي 
أعلنت من قبل وزارة الثقافة والســياحة 
واألثار لتفوز باجلائــزة األولى بني أكثر من 

70 عمل مشارك بها.
مختتمــا محتوى اجملموعــة القصصية 
بالقــول ) عندما قــرروا بعدما تخلصوا 
من رائحة التفسخ ، وهم العترة الباقية 
لســالالت مبادة وقبائــل مندحرة وأقوام 

مشردة ، أن يعيشوا معا ويصنعوا شيئا 
جديدا(.

وحتدث خالل جلســة األحتفــاء بالروائي 
حميد الربيعــي كل مــن الناقد فاضل 
ثامــر والباحث ناجح املعمــوري والروائي 
حنون مجيد والنقــاد علي الفواز وعلوان 
عبد  أبراهيــم  وأســماعيل  الســلمان 
ومحمــد جثيــر ، مشــيدين باجملموعة 
القصصيــة » غيمــة عطر » ملــا تثيره 
من أشــكاليات نقدية ورؤيوية بوصفها 
تنطوي على قيمة سردية عالية لذا هي 
مجموعة تستحق القراءة وجديرة بالفوز 

باجلائزة االولى.
وكان مسك اخلتام تقدمي الناقد فاضل ثامر 
لوح اجلواهــري للروائي حميد الربيعي مع 

باقة ورد من الشاعر عبد اجلبار حنتوش.

حميد الربيعي وغيمته العطرة أبداعا
على منصة الجواهري..

لّوْح بيديَك وقْل وداعًا .. إنها هجرتَك اأَلخيرة»ظلُّ الخوف« للشاعر سوار ُمال

كما هو معروف أن 
خالد علي مصطفى أحد 

الموقعين على البيان 
الشعري عام 1969 . في 

كتاب« شعراء البيان 
الشعري« الصادر عام 2015 

عن دار ميزوبوتاميا في 
بغداد، تناول الشاعر فيه، 

الشعراء الموقعين على 
البيان الشعري، وهم كل 

من سامي مهدي وفوزي 
كريم وفاضل العزاوي

خالد علي مصطفى

صدر حديثاً عن منشــورات املتوســط –إيطاليا، 
اجملموعــة الشــعرية األولى للشــاعر الســوري 
ســوار ُمال، بعنوان »ظل اخلوف«، والتي جاءت في 
112صفحة من القطع الوســط، ضمن سلسلة 
»براءات« التي تصدرها الدار منتصرًة فيها للشعر، 
والقصــة القصيــرة، والنصوص، احتفــاًء بهذه 

األجناس األدبية.
في كتابه هذا يكســُر الشاعر ســوار ُمال حاجزَ 
العزلِة، باستعادِة طفولٍة هادئٍة اختارت الظلَّ ومنت 
حولها ظالٌل للخوِف من العالم الذي يحدث خارَج 
أســوارها. وحنَي تخرُج الذاُت الحقاً لتلتقي بذواٍت 
أخرى، ستغدو هي األخرى ذاتاً أخرى، شخصاً آخرَ، 
تُراقبُه عيوٌن من وراِء عتمتها. العتمة التي تُشبه 
لغز اخلوف الغامض، اخلوف الذي يسكُن مساَمنا، 

ويتحوَّل في غفلٍة مّنا إلى وحٍش بظلٍّ هائل.
ستبدُو التفاصيُل الصغيرُة في »ظلِّ اخلوف« رهَن 
أســئلٍة كثيرة، وهي تعيُد صياغــَة رؤيٍة جديدة 
واختالِف  البعيــدة  بالذكرياِت  تنشــغُل  للعالم، 
األمكنة، ومصارعِة الوقت، وكيف مُيســي اخلوُف 
ســالَح الضحايا أمــاَم القتلة، واملأســاة رفاهية 
الظاملني، وســنقُع ونحُن نقرأ هــذا الظلَّ املمتدَّ 
على طــول صفحاِت الكتــاب، ضحايا اخلوف من 
كلِّ شــيٍء حولنا: »نحُن الذين شربْنا من خوِفها/ 
وخرْجنا بال عودٍة/ عامودا آخــُر مكاٍن للطمأنينِة/ 

وأوَُّل ساحٍة للفزع«. يكتُب سوار ُمال.
فــي يومياتِه، ومحاوالتــِه املتكــرِّرة للتأقلم مع 
الغربة، أو مكان اللجوء، نكتشــف مع الشــاعر 
دة، ومتاريَن ال يكلُّ  صيغاً أخرى للخوف، ظالالً متعدِّ
صاحبها فــي البحث عن احلّب، عــن املمكِن من 
د اخلوف  احلياِة في ظلِّ غيــاِب األحّبة، واألهل، وجتدُّ
دائماً من فقداِن أحدهم، مع حدوث ذلك، واحتماِل 
حدوثه مــرَّاٍت ومرَّات. ورغــم الهواجس واملرثيات 
ســنلتقي كذلك بإيڤا واجلار أوشر، ورفاق األحالم 

واف والء الصَّ

:
تَذّكرْ .. وأنــَت تُطلُق ســاقيَك للرِّيِح أنَك 

َشجرة
وعشُّ اليماِم قائٌم على رأِسَك وعلى رأِسَك 

تَناُم الَغيمة
تَذّكــرْ .. خلَف املتاريِس َمــْن قايَض احللَم 

بالرصاِص ، اخلُبزَ  بالَكلماِت
الزهرَ بالَشجِن ووجَه احلبيبِة بالرِّيِح

تَذّكــرْ .. األرُض كلُّ األرِض َحبــة نــدى في 
َخريٍف أسمرَ تَناُم على َشَفِة أُنثى

تَذّكــرْ ..ال الغيــُم يلّقُن العابريــَن َمعنى 
بيِل السَّ

وال الباُب يَفهُم َطرقاِت الّســائِل عن قوٍت 
للعياِل

تَذّكــرْ .. ظلُّــَك الوارف ال يخشــى الّليَل ، 
َصمُتَك اجملنوُن مَيــرُح في البّريِة وقوُس اهلِل 
يَنمو على َشَفتيَك مثَل لبالٍب حزين  .. لّوْح 
بيديَك .. الســماُء َغجريٌة .. ناِعمٌة كريِش 

النَّعام 
كْم مرًة عليَك أن تَلمَس وَجَه الغيِب

وكْم مرًة عليَّ أال أدََعَك تَغيُب
وأُعّلُق على جسدي ما تراَكَم من َخطاياَك 

 ..
ع بالندوِب  .. صندوَقَك اخلََشبيُّ املرصَّ تَذّكرْ 
ِمْن  املُتســاِقِط  الضوِء  نثــارَ  حيُث تخبُئ 
رفيــِف أجنحــِة اجلْنّيــاِت ، وحيــُث  تَناُم 
أســنانَُك اللَّبنيُة التي َقذْفَتها ذاَت صيٍف 

مِس طمعاً بسنِّ الَغزاِل .. بوجِه الشَّ
وأنَت تقودُ دراجَتَك الَهوائيََّة 

على ظهرِ موجــٍة زرقاَء في بَْحٍر من ُقرنْفٍل 

وآٍس
رْ أنََك َحَبُة لؤلٍؤ في َعنِي أّمَك الثكلى تَذكَّ

لمَة  دْع َفمَك بكلماتِِه الغاربــِة يَلوُك الظُّ
ويلفُظها بقايا ِظالٍل ُمَتراشــقٍة .. ال تنكأُ 
جــرَح اجلُّوِع فيَك .. دَْعُه يَنــاُم على صدرَِك 
املُثَقــِل بنياشــنِي الَعوزِ .. العشــُب يقرأُ 
تفاصيــَل أقداِمَك وأنَت تَْعدو  .. وأنَت تَْعدو 
راِط املْشدودِ بنَي العشِب وَقدميَك  على الصِّ
تَذّكرْ ما َعلَِق من ُغبارِ احلُروِب فيها وما َعلَِق 
هيِل .. وِمْن َسماِء  على جبهتَك ِمْن أثَرِ الصَّ
حجرتِــَك املليَئِة بالثُقوِب ، املبتّلِة بالَوَجِع ، 
يسيُل َصداَك ، يَرقُد بجوارِ أحالِمَك الَبرْبرّيِة 
وقميُصَك املعّفــُر بالكاُفورِ .. الكوُن أصغُر 
من ِقــنِّ الَدجاِج  .. فغيابُــَك أكبُر .. ِهجرُة 
ماِن األخيرَِة ال تَْشَبُه موتََك أمِس  طائرِ السَّ
وال موتََك اآلَن .. ُقْل مِلن اغتاَل احللَم فيَك ، ما 
مان لي .. لّي املاُء ولََك اللَّهب  قالَُه طائُر السَّ
دَْع فراشــاِت البيِت الَقدميِ تَلهو على أنِفَك 

َكما في كلِّ َمرٍة
اجدْل َضفيرَة ِحلمَك مباِء الوردِ .. 

َمعاً نلتقُط احلَبَّ من أرِصَفِة املدينِة املغبّرِة

هذا رَغيفي نصُفُه لَك واآلخُر للَعصافيرِ
تَذّكرْ .. َحْبلَك الســرّي معقوداً بنَي نخلتنِي 
.. تَتدّلى ِمنُه جَنْمتاِن وقمٌر وخريٌف وســيرَُة 
َحرب َجــفَّ َحليُبها .. ُخْذ ظلــَك َمعَك .. 
فالظالُل تناُم باكراً وتَســتفيُق حنَي يَندلُق 
النبيــُذ أوَل الَفْجــرِ .. ِظلَُّك وحــدُه ال غيرَ 
مرًَّ ِمْن ُهنا .. أُخرْج عــن النَِّص بقّوِة اإلمياِن 

واصفرارِ الُسْنُبلِة .. 
ُكْن َكما أنَت .. حَتْمُل على أطراِف أصابِعَك 

وََجَع الِبالدِ
ُكْن دافئاً كالِبالدِ احلَبيَسِة في املْعنى

واآلَن أْطلْق ساَقيَك للرِّيِح

وأصدقاء الكتابة كمزاٍج آخر للشاعر في واقعه 
اليومّي وفي كتابه األول.

من الكتاب:
تغبُط رجالً ينهارُ

يسيُل لُعابَُك
أماَم ما يتجرَُّعُه من ُسّم

حتفُر كلماتِِه على جذِع شجرٍة مقتلَعٍة
ُئها ببطٍء، كأنَّها قصيدتَُك األجمل وتُهجِّ

حتلُم بسيرتِِه املأساة
تسيُر في نوِمَك على قَدَمْيه

تلمُح من النافذِة انعكاَس صورتِه
تفتُح اآليبادَ ليقرأ

وتكتُب، اآلن، باسِمِه
لكّنَك

ال تصيُرُه قطُّ
إنَُّه دوماً سواَك

عن الشاعر:
سوار ُمال شــاعر وكاتب ســوري مواليد مدينة 
عامــودا 1992. يقيــُم في أملانيا منذ ســنوات 
ويدرُس علوم اللغة األملانية وآدابها، وتاريخ الفن، 
في جامعة غوته األملانّية. يكتب بالّلغات العربية 
واألملانيــة والكرديــة، وينشــر فــي الصفحات 

الثقافية العربية واألملانية.
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مدريد ـ وكاالت:

يعد الكالســيكو أكبر مبــاراة على 
مستوى األندية في العالم جتمع عددًا 
ضخما مــن النجوم في ملعب واحد، 
لكل  العالية  الشرائية  القوة  بسبب 
من ريال مدريد وبرشــلونة، باإلضافة 
إلى ســعي الالعبني للتواجد في فرق 
جاذبة لإلعالم وأنظار اجلماهير من كل 
األنحاء.. وقبل الصدام اجلديد بني ريال 
مدريد وبرشــلونة مساء اليوم األحد 
، يســتعرض التقريــر التالي القيمة 
الســوقية لقائمــة كل فريــق في 

املوسم احلالي:
الســوقية  القيمة  تبلغ  مدريد:  ريال 
26 العًبا  املكونة من  امليرجني  لقائمة 
في املوســم احلالــي 1.08 مليار يورو، 

وفقا ملوقع »ترانسفير ماركت«.
ويعد اجلنــاح البلجيكي إيدين هازارد 
صاحب القيمــة األكبر بـ120 مليون 
يورو، ويليه املدافع الفرنســي رافائيل 
فاران بـ80 مليونًا، ثم العب الوســط 
البرازيلي كاسيميرو في املركز الثالث 

بـ70 مليون يورو.
ويتذيل ثالثة العبني قائمة امليرجني من 
حيث القيمة الســوقية بـ15 مليون 
يــورو، وهم العب الوســط الكرواتي 
لــوكا مودريتش، واملدافع اإلســباني 
ناتشــو فرنانديــز، ومواطنــه العب 

الوسط إبراهيم دياز.
الســوقية  القيمة  تراجــع  ويعــود 
ملودريتش رقــم قدراته الفنية املميزة 
إلى عامل الســن، حيث أنه يبلغ 34 
املرمى،  حراسة  مستوى  وعلى  عاًما.. 
تبلــغ قيمة البلجيكــي تيبو كورتوا 
احلارس األساسي للميرجني 55 مليون 
يــورو.. أما املهاجم األساســي لريال 
مدريد فهو الفرنســي كرمي بنزميا )32 
 40 الســوقية  وتبلغ قيمته  عاًمــا(، 

مليون يورو.
وبالنســبة لنــادي برشــلونة: تبلغ 
برشلونة  لقائمة  الســوقية  القيمة 
املكونــة مــن 22 العًبا في املوســم 

احلالي 1.07 مليار يورو.
ويعــد النجــم األرجنتينــي ليونيل 
بـ140  األكبر  القيمة  ميسي صاحب 
الفرنسي  املهاجم  ويليه  يورو،  مليون 
أنطــوان جريزمان بـــ120 مليونًا، ثم 
فرينكي  الهولنــدي  الوســط  العب 
دي يــوجن واحلارس األملانــي أندريه تير 

شــتيجن في املركــز الثالث بنفس 
يــورو(.. ويتذيل  )90 مليون  القيمــة 
ثنائي قائمة امليرجني من حيث القيمة 
يــورو، وهما  بـ10 ماليني  الســوقية 
العب الوســط اإلسباني ريكي بويج، 
واملهاجم الدمناركي مارتني برايثوايت.

ويعــد األوروجوائــي لويس ســواريز 
األساســي  املهاجم  عاًمــا( هو   33)
لبرشــلونة، قبــل أن يتعرض إلصابة 
طويلــة، وتبلغ قيمته الســوقية 40 

مليون يورو.
التاريخية  الكالســيكو  مباراة  وتعد 
موعدا  وبرشــلونة  مدريد  ريــال  بني 
مهمــا لتوهــج كثير مــن النجوم، 
وتعزيز محبتهم فــي قلوب جماهير 
الفريقني، وعلــى النقيض رمبا تكتب 
فيها ســطور النهايــة آلخرين وفقا 

لظروف معينة.
في مساء اليوم االحد، يحل برشلونة 

ضيًفــا علــى ريــال مدريــد، مبلعب 
مباريات  ضمــن  برنابيو،  ســانتياجو 
برشــلونة  ويدخل  لليجا..   26 اجلولة 
املبــاراة متقدمــا على ريــال مدريد 
بنقطتــني في ترتيب جــدول الدوري، 
حيث ميلك 55 نقطة فــي الصدارة.. 
الظهور  الكالسيكو  وقد يشهد هذا 
األخير لـــ 5 من النجــوم الكبار في 

الفريقني.
 42 ليونيل ميســي: خاض ميســي 
مباراة كالســيكو، ليأتــي في املركز 
الثاني خلف أكثر الالعبني مشــاركة 
وهو سيرجيو راموس الذي شارك في 
43 لقــاء حتى اآلن.. وخــالل مبارياته 
ضد ريال مدريد ســجل ميســي 26 
هدفــا بات بهــا الهــداف التاريخي 
للكالســيكو، كمــا يتصــدر قائمة 
14 متريرة حاسمة..  بـ  صناع األهداف 
وبرغم ذلك فإن ميسي قد يغيب عن 

املقبل..  املوسم  بدًءا من  الكالسيكو 
وميلك ميسي شرطا في عقده، مينحه 
حرية الرحيل عن النادي، في نهاية كل 
موســم، حتى 2021، لكــن البرغوث 

األرجنتيني لم يستخدمه حتى اآلن.
إال أن تقارير عدة أحملــت إلى إمكانية 
اخلطوة  على  بلوجرانا  أسطورة  إقدام 
التي يخشــاها كل املنتمــني للنادي 
الكتالونــي، في ظل اخلالفــات التي 
نشــبت بينه وإدارة النــادي في األيام 

األخيرة.
كما أكدت تقارير أخرى أن ميسي باق 
في النادي، وال صحــة ألي حديث عن 
رحيله، ليبقى موقفــه رهن توقيعه 

رسميا على عقد جديد.
راكيتيتش  ابتعــد  راكيتيتش:  إيفان 
عن املشــاركة بشــكل أساسي مع 
برشــلونة فــي بداية هذا املوســم 
حتت قيادة املدرب الســابق إرنســتو 

الرحيل في  فالفيردي، وكان قريبا من 
انتقاالت الشــتاء املاضــي، لكنه لم 

يتلق أي عرض مناسب.
وضــع راكيتيتــش لم يتغيــر كثيرًا 
حتت قيــادة املــدرب اجلديــد كيكي 
ســيتني، الــذي اعتمد علــى جميع 
العبي الوســط في الفريق إال النجم 

الكرواتي.
ويرتبط راكيتيتش بعقد مع برشلونة 
حتى نهاية املوســم املقبل، وبالتالي 
رمبا تنتهي عالقته بالبارســا الصيف 
املقبــل، مــع اهتمام أنديــة بحجم 
أتلتيكو مدريد وباريس ســان جيرمان 
يونايتــد،  ومانشســتر  ويوفنتــوس 

بخدماته.
إيســكو: تراجع مســتوى إيســكو 
بشــكل ملحوظ مع ريال مدريد في 
آخر موســمني، ولم يصبــح الالعب 
املؤثر في تشــكيلة زيدان، ومن قبله 

ســوالري ولوبيتيجي، لذلك قد يكون 
ضمن الراحلني الصيف املقبل.

ويقدم إيســكو أداء جيدا مع الفريق 
حاليا، لكن ذلك رمبا ال يعني أن ال غنى 
عنه في تشــكيلة زيــدان، خاصة أن 
مشاركاته ترتبط غالبا بغيابات الريال 

الهجومية.
وقد يســتخدم ريال مدريد إيســكو 
إلجــراء صفقات  املقبل  الصيف  في 
تبادلية، خاصة أن عينه على أكثر من 
العب في أندية تسعى لضم الالعب 
اإلســباني مثل ليفربول ومانشستر 

سيتي وباريس سان جيرمان.
جاريث بيل: عالمات استفهام عديدة 
طــاردت موقف جاريث بيــل مع ريال 
مدريد قبل انطالق هذا املوسم، حيث 
كان مــن أوائل املرشــحني للمغادرة، 
لكــن لــم يســتطع أي نــاد تنفيذ 
مطالب الريــال املاليــة، ليبقى بيل 
برنابيو..  سانتياجو  داخل  النهاية  في 
وبرغم اخلالفات املعروفة بينه ومدربه 
زين الدين زيــدان، إال أن )زيــزو( حاول 
االســتفادة منه، طاملا اســتمر العًبا 
في الفريــق.. إال أن اإلصابات املتكررة 
لبيل وغيابه عن العديد من املباريات، 
أخرجــه من حســابات زيــدان، وبات 

رحيله في الصيف املقبل قريبا.
املمتاز،  اإلجنليزي  الدوري  ثنائي  ويعتبر 
مانشســتر يونايتــد وتوتنهــام أبرز 
الراغبــني في احلصــول على خدمات 
بيــل، باإلضافــة إلى أنديــة الصني 

وأمريكا.
خاميس رودريجيز: عــاد خاميس إلى 
ريال مدريد مطلع املوسم اجلاري، بعد 
انتهاء إعارته موسمني لبايرن ميونخ.. 
وكان بإمكان النــادي البافاري تفعيل 
بند أحقية شــراء خاميس مقابل 42 
مليون يورو فقط، لكنه رأى أن النجم 
الكولومبــي لم يقدم ما يســتحق 

عليه البقاء.
من جانبــه لم يكن ريــال مدريد في 
حاجة خلاميس، ورحب باالستماع إلى 
العروض التي ســتمنحه الرقم الذي 
وضعه لبايــرن، وبالفعل دخل الالعب 
دائــرة اهتمامــات نابولــي وأتلتيكو 
مدريــد، إال أنهمــا كانــا يســعيان 
أو تقســيطه، وهو  الرقم  لتخفيض 
ما رفضه مســؤولي الريــال.. وجاءت 
إصابة ماركو أسينسيو املفاجئة قبل 
انطالق املوســم بأيــام قليلة، لتجبر 

ريال مدريد على استمرار خاميس.

لمن الكلمة العليا في صراع القيمة السوقية بالكالسيكو؟
خماسي البارسا والريال يواجهون نهاية تاريخهم

الشبابي يودع 
بطولة كأس العرب 

هيئة مؤقتة إلدارة 
نادي كربالء

تأجيل مباراة الشرطة 
وأهلي جدة آسيويًا

متابعة الصباح الجديد:
قرر االحتاد اآلســيوي لكرة القــدم تأجيل مباراة 
الشــرطة العراقي وأهلي جدة الســعودي، في 
بطولة دوري أبطال آســيا، بســبب مخاوف من 
انتشــار فيــروس كورونا.. وكان مقــررا أن يحل 
الشــرطة ضيفا على األهلي، غــدا اإلثنني ، في 
اجلولــة الثالثة من دور اجملموعــات بدوري أبطال 
آسيا.. وأعلنت جلنة املسابقات باالحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم في بيان رسمي تأجيل مباراة األهلي 
مع الشرطة، والهالل الســعودي مع باختاكور 
األوزبكي )الثالثاء(، إلى موعد يتم حتديده الحقا.

يذكر أن األهلي السعودي يتصدر اجملموعة األولى 
برصيــد 4 نقاط، متقدما بفــارق األهداف على 
الوحدة اإلماراتي في املركز الثاني، فيما يقتسم 
الشرطة واستقالل اإليراني املركز األخير بنقطة 

واحدة لكل منهما.

بغداد ـ الصباح الجديد:
ودع منتخب شــباب العراق، بطولة العرب لكرة 
القدم بخســارته أمــام مصر في ربــع نهائي 
املســابقة عصر اخلميس.. املبــاراة التي أقيمت 
على استاد االمير محمد بن فهد في السعودية، 
ســجل هدفها الوحيد الالعــب محمود صابر 
في الدقيقة 71.. وجتــرى يوم غد االثنني مباراتي 
دور نصف النهائــي، اذا يلعب مصر امام املغرب، 

ويالقي املنتخب التونسي نظيره السنغالي.

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قررت وزارة الشــباب والرياضة، تشكيل هيئة 
مؤقتة الدارة شــؤون نادي كربــالء بعد قبول 
الطعــن املقدم مــن رئيس النادي الســابق.  
الهيئــة االداريــة اجلديدة املؤقتة ســتتألف 
من:د. خالد محمد رئيســاً : العب كرة سابق 
ودكتور في جامعة كربالء كلية تربية رياضية 
د. محمد عبــد گعيد امني الســر : جامعة 
بابــل كلية تربيــة رائد محمــد : بكلوريوس 
تربيــة وياضية انني مالي العــب نادي كربالء 
سابقا د . عزيز كرمي وناس - عضو حكم دولي 
ســابق ورئيس جلنة احلكام في االحتاد الفرعي 
د . مشــتاق جعفر : بطل ساحة وميدان في 

فعالية الرماية حاليا استاذ جامعي.

لقاء سابق بني برشلونة وريال مدريد

بغداد ـ فالح الناصر:

يستعد فريق نادي الوديع للمشاركة 
فــي دوري أنديــة الدرجــة االولى 
جملموعة بغداد لكرة القدم بطموح 
إدارته الفتية وثقة مالكه التدريبي 
وإمكانات الالعبني الشباب الذين مت 
الفريق  ألوان  عن  للدفاع  اختيارهم 
في املشــاركة املقبلــة التي تعد 
األولى في مســيرة النادي الذي حاز 
 25 على إجازة تأسيس رسمية في 

آيار من العام املاضي 2019.
»الصباح اجلديد« قررت ان تســلط 
األضواء علــى نادي الوديع الرياضي، 
واملالك  النــادي  برئيــس  وتلتقــي 
فكانت  األول،  للفريــق  التدريبــي 

احلصيلة اآلتية: 
يقول رئيس نــادي الوديع الرياضي، 
الالعب الســابق، وديع حسن عازب، 
انه يرأس الهيئة اإلدارية التي تضم 
املهندس كاظــم خليل نائبا وبهاء 
أمينا للســر وعلي  الدين حســن 
فــالح الدين أمينــا ماليا وعضوية 
علي سامي وهادي حسني، والسيد 

جاسم البخاتي رئيسا فخريا.
ويضيف: عنما قررنا تسيس النادي، 
واجهنــا بالتأكيــد صعوبات عدة، 
متثلت باحلصــول على قطعة أرض 

رســمية للنادي، فبعد العديد من 
محافظا  للســيد  كان  املراجعات، 
بغداد، فــالح اجلزائــري، دورا مهما 
في اســتحصالنا األرض التي تبلغ 
استئجارها  ومت  دومنني  مســاحتها 

مساطحة ملدة 20 سنة.
ومت البدء مبرحلــة البناء في االرض، 
 200 إدارة مبســاحة  فتم تشــييد 
ودار ضيافة  للتدريــب  متر وملعب 
وسيتواصل العمل تباعا في االرض، 
انشاء محالت سيكون  إلى  إضافة 
موردها للنــادي لكونه يعتمد على 

الدعم الذاتي وال يرتبط باية جهة.
ويتابع، ان نادي الوديع الرياضي، حاليا 
املدرب  يقوده  للرديف  فريقني  يضم 
ماجــد حميد، وفريق أول يســتعد 
للمشاركة في دوري الدرجة االولى 
ألندية بغداد بقيادة املالك التدريبي 
املؤلف من محمد كرم مشرفا ورعد 
جبار مدربا وســعيد صبيح مدربا 
مدربا  الرضا  عبد  وفريد  مســاعدا 
إلى جانب مدرســة  املرمى،  حلراس 
النــادي التخصصية لكــرة القدم 
للمواهــب ويعمل فيهــا املدربون ، 
عبير جمال وماجــد حميد واحمد 
طــارق، وهي ترفــد األندية بالعبني 

موهوبني في فرق الفئات العمرية.
أما مدرب فريق الوديع لكرة القدم، 
الكابــن، رعد جبــار، فاكد ان مدة 

اعــداد الفريــق تتواصل للشــهر 
حتضير  مبرحلة  وبدأت  تواليا،  الثاني 
وفقا  اختيارهم  مت  الذيــن  الالعبني 

لقناعــات املــالك التدريبــي وممن 
عطاء  تقدمي  علــى  املقدرة  ميلكون 
الدرجة  دوري  مباريــات  إيجابي في 

االولى ملنطقة بغداد، مشــيرا إلى 
ان الفريق اجرى سلســلة مباريات 
االنسجام  تعزيز  في  ودية أسهمت 

بني الالعبني واطالع املالك التدريبي 
على املستويات الفنية بصورة أكثر، 
فبدأ الفريق بالتعادل امام الصليخ 
بهدف ملثلــه، ومع األثيــر بهدفني 
نادي  رديف  والفوز علــى  ملثلهمــا 
احلسني بهدفني لهدف والفوز على 
شباب نادي السياحة بثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد.
فــي  بعدهــا  الفريــق  واشــترك 
شــهداء  بطولــة  منافســات 
التايكواندو الســابعة لكرة القدم 
التــي أقيمــت في ملعــب أبطال 
املدينة، خســر الفريق امــام نادي 
العدالــة بهدف ثم اخلســارة امام 
نادي الفتــح بهدفني لهدف والفوز 
علــى فريق النجــدة بثالثة أهداف 
نظيفة، لينتقل إلى دور ربع النهائي 
وأيضا خســر امام فريــق العدالة 
بعد  اجلــزاء  ركالت  بفــارق  املتميز 
التعــادل بهدف ملثله فــي الوقت 

االصلي للمباراة.
املدرب رعــد جبار، اكــد ان فريقه 
اســتفاد كثيرا من املشــاركة في 
التنشــيطية، فمواجهة  البطولة 
فريــق العدالــة ملرتني وهــو فريق 
متميــز ميلك اعدادا خاصا وســبق 
دوري االضواء اسهم  اللعب في  له 
فــي دفع عجلــة مســيرة االعداد 
إلــى االمام، كذلك  الفتي  لفريقه 

وفــرت املباريات في البطولة فرصة 
ملشاركة الالعبني الذين مت اختيارهم 
لتمثيل الفريق وقدموا في املباريات 
وضعت  مشــجعة  فنية  امكانات 
املالك التدريبــي في وضع مطمئن 
قبل املشــاركة في بطولــة دوري 

الدرجة االولى ملنطقة بغداد.
اما املدرب املســاعد، سعيد صبيح، 
وهو العب فريق نادي الشرطة سابقا، 
فاشار إلى ان املهمة احلالي هي االولى 
له مع فرق الدرجة االولى وســبق له 
قيادة فريق شــباب نادي االسكان في 
املوســم املاضي، موضحــا ان فريق 
الوديــع يتطلــع بثقة للمشــاركة 
الفعالــة فــي دوري الدرجــة االولى 
املقبل، مبينا ان اإلدارة متلك الطموح 
واملــالك التدريبــي لديــه الثقة في 
بنــاء فريق جيد وكذلــك االختيارات 
بالنسبة لالعبني تعد جيدة والشباب 
لديهم االصرار علــى تقدمي األفضل، 
البطولة  فــي  املشــاركة  ان  منوها 
ايجابية  نقطة  كانت  التنشــيطية 
جدا في رحلــة التحضيرات لكونها 
كشفت املســتويات الفنية لالعبني 
التناغم  درجة  تعزيز  واســهمت في 
بينهــم فــوق املســتطيل االخضر، 
اندفاعا  املقبلة ستشــهد  املدة  وان 
في تدريبــات الفريق ليكــون جاهزا 

للمنافسات الرسمية.

تقـرير

نادي الوديع يستعد لدوري الدرجة األولى البغدادي لكرة القدم 
بطموح اإلدارة وثقة المالك التدريبي وإمكانات الشباب 

 7:30 مساًء

 5:00 مساًء

 11:00 مساًء

 10:45 مساًء

مفكرة اليوم

أستون فيال ـ مان سيتي

إيفرتون ـ مان يونايتد

ريال مدريد ـ برشلونة

يوفنتوس ـ إنتر ميالن

نهائي الرابطة اإلنجليزية

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

بغداد ـ الصباح الجديد:
تنطلق مباريات اجلولة الرابعة لدوري 
الكرة املمتاز بعد غد الثالثاء باقامة 
مباراتــني، ففي ملعــب أانة بغداد، 
الزوراء،  الدار مــع فريق  يلتقي أهل 
ويضيف النجف فــي ملعبه فريق 
مباراتني،  االربعــاء  وجترى  الكهرباء، 
اربيل يضيف الصناعات الكهربائية 

ويلتقي  فرانسوا حريري،  في ملعب 
النفط بضيفه احلدود.

وفــي يــوم اخلميــس، يلتقي نفط 
الوســط امــام نفط اجلنــوب في 
ملعــب كربــالء الدولي ويشــهد 
اقامة  الدولــي  ملعــب الشــعب 
مباراة الطلبة ونفط ميسان، وتقام 
وامليناء في  الشرطة  مباراة  اجلمعة 

ملعب الشــعب الدولــي، وحصل 
فريق اجلوية على انتظار.

وتقام جميع املباريات في الســاعة 
الثانيــة والنصف مــن بعد الظهر 
باســتثناء مباراتــي الطلبة ونفط 
ميســان والشــرطة امــام امليناء 
فســتقامان في الســاعة الرابعة 

والنصف مساء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مدرب حراس مرمى فريق نادي 
الزوراء جليل زيدان، ان احلارس فهد 
طالب فــي العاصمــة اللبنانية 
وقال  الفحوصات.  إلجــراء  بيروت 
زيدان فــي تصريحات صحفية ان 

»غياب احلارس )فهــد طالب( عن 
صفوف الفريق جاء بسبب سفره 
الفحوصات  إلجــراء  )بيروت(  الى 

الطبية«.
واضــاف، ان »احلــارس غــاب عن 
املالعب بعــد تعرضه لإلصابة في 

الــدوري التأهيلي لــدوري ابطال 
حراسة  مركز  في  اسيا«.ويتواجد 
مرمــى الــزوراء حــارس املنتخب 
الوطني جالل حسن وحافظ على 
نظافة شباكه في املباراتني االولى 

للفريق.

فهد طالب في بيروت إلجراء الفحوصات الطبية

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
ملــدة 4 أشــهر، يواصــل طالــب 
كاظم،  محمد  ســيف  الدكتوراه، 
اجراء بحثه علــى عينات من واثبي 
 املركــز الوطنــي لرعايــة املوهبة 
الرياضية أللعــاب القوى في بغداد 
التابــع لدائــرة شــؤون االقاليــم 
واحملافظات بوزارة الشباب والرياضة 
، إلكمال اطروحتــه وتقدميها لنيل 
الشــهادة العليا من كلية التربية 
 البدنيــة وعلوم الرياضــة/ جامعة 
بغــداد باشــراف أ.د. إيهــاب داخل 

حسن. 
جهازاً   يســتخدم  انه  اكد  الباحث 
 « aqt « حديثاً إسبانَي املنشأ اسمه
يعمل على حتفيز العضالت وبناءها، 
ووجــد  ان التحفيز مع االداء افضل 
، كما انه يســهم  في تطوير القوة 
 ، للواثب  واللحظيــة  االنفجاريــة 

ويحسن  التقريبية  ســرعته  ويزيد 
لدى  امليكانيكية  بعض  املؤشــرات 
الرياضــي، مشــيرا الى انــه اختار 
املركــز الوطني إلجراء عينة البحث 
املركز مــن عمل منظم  ملا يضمه 
ووجــود مــالكات  إداريــة وتدريبية 
يسهمون في اجناح مسيرة الباحثني 

وكذلك التفاعل والتعاون الكبيرين 
من الالعبني املوهوبني.، كما اشــاد  
مشــرف البحث باألجــواء املثالية 
الجراء البحوث العلمية والدراسات 
والتعاون الكبيــر الذي تبديه إدارات 
الرياضية  للموهبة  الوطنية  املراكز 
في دائرة شؤون األقاليم واحملافظات.

الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز 
تنطلق الثالثاء باقـامة مباراتين 

واثبو المركز الوطني بألعاب القوى 
عينة أطروحة دكتوراه جديدة

فريق الوديع لكرة القدم .. حتضيرات متواصلة لدوري الدرجة األولى

واثبو املركز الوطني عينة أطروحة دكتوراه



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

كشفت اللقطات األولى 
مــن عقد قــران الفنانة 
ديانا كرزون على اإلعالمي 
األردني معاذ العمري على 
أبرزها  مؤثرة،  مقتطفات 
بكاء والدتها احلار في هذا 
احلدث السعيد. وانتشرت 
مشــاهد عدة من حفل 
عقد قــران كــرزون عبر 
مواقع التواصل، فخطف 
القلــوب مشــهد مؤثر 
للحظــة بــكاء والدتها 
واحتضانهــا لها، وحمل 
توقيع  العروس  فســتان 
العاملــي  األزيــاء  بيــت 
فجــاء   ،labourjoisie

بحبات  مطرزاً  تصميمه 
ذهبية اللــون المعة، مع 
حول  ذهبي  حــزام  وجود 
العروس  وأكملت  اخلصر، 
بتاج  إطاللتهــا  جمــال 
ذهبــي على الــرأس مع 
ترك شــعرها منســدل 

بتموجات ناعمة. 

تداول رواد مواقع التواصل 
للفنانة  رومانسي  فيديو 
دمية بياعــة وزوجها رجل 
احللو،  أحمــد  األعمــال 
حفل  حضورهما  خــالل 
عبد  شــيرين  الفنانــة 
الوهــاب، رصــد حلظــة 
اندماجهمــا مع كلمات 
"على  الشهيرة  أغنيتها 
بالي". وحرص زوجها على 
تصويــر هــذه اللحظة، 
األمر الذي جعلها تشعر 
أنه  إال  قليــالً،  باخلجــل 
مواصلة  منهــا  طلــب 
اجلمهور  وتفاعل  الغناء. 
بياعة  مــع فيديو دميــة 
الرومانســي،  وزوجهــا 

ليبدوا إعجابهم الشديد 
معــا  بانســجامهما 
التعبير  على  وحرصهما 
عن حبهما في أي فرصة. 
مــن جهة أخــرى، كانت 
دميــة بياعــة أعلنت عن 
املزمن ألول  ابنهــا  مرض 
مــرة خــالل وجودها في 

برنامج "صدى املالعب".

بعــد الشــائعات التــي 
إصابــة  عــن  صــدرت 
جاكي  العاملــي  النجــم 
كورونا،  بفيــروس  شــان 
وتأكيــد وســائل اإلعالم 
أنه بصحــة جيدة، أصدر 
بيانــاً  العاملــي  النجــم 
رســمياً موضحــاً فيــه 
وقال:"أريــد  التفاصيــل 
اســتغالل الفرصة لقول 
اهتم،  من  لكل  )شــكرا( 
أنا في صحــة جيدة جدا 
للحجر  أخضع  ولم  وآمن، 
تلقيت  لقــد  الصحــي، 
العديد من الرســائل من 
األصدقاء يسألون إذا كنت 
وقلقكم  حبكــم  بخير، 
أثلج صدري شــكرا! لقد 

تلقيت أيضا بعض الهدايا 
اخلاصة جدا من احملبني في 
جميع أنحاء العالم خالل 
جدا،  الصعب  الوقت  هذا 
الكمامات،  على  شــكرا 
تفكيركــم بــي وصلني، 
لقد طلبت من طاقمي أن 
ويهبها  تبرعاتكم  يجمع 
الرسمية،  املنظمات  عبر 

ملن يحتاجها فعليا".

ديانا كرزون

جاكي شان

ديما بياعة

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

عندمــا نتمكن من القاء نظــرة موضوعية ومنصفة 
على ما ضج به مشــهد عراق ما بعــد "التغيير" من 
هزائم وخيبات على شــتى اجلبهات املادية والقيمية، 
نظــرة متخففة مــن موروثاتنا في مجــال الغضب 
والشــكوى والعنتريات "التي ما قتلــت ذبابة"؛ نكون 
قد استعدنا شــيء من االرادة في االنعطاف قليالً عن 
ذلــك االرث الذي أحكم قبضته علــى مصائرنا لزمن 
طويل. غربة مثل هذه النظرة والتوجهات جندها ماثلة 
امامنا في املشــهد الراهن، وبنحو خاص فيما يتعلق 
باآلمــال املنتظرة من "االنتخابــات املبكرة" والتي من 
املقرر اجراءها فــي غضون عام مــن تصويت البرملان 
على تشــكيلة احلكومة اجلديدة. في ثالثينيات القرن 
املنصرم وضع رواد الوطنية العراقية شعار )ال انتخابات 
من دون أحــزاب(، ذلك الوعي العميــق جلوهر عملية 
االنتخابات ودورها في التأسيس للتجارب الدميقراطية 
الفتيــة، من الصعب العثور على ما ميت له بصلة في 
املشهد الراهن، والذي منحت فيه املفوضية املستقلة 
لالنتخابات رخصــة العمل ألكثر من 200 حزب وكيان 
سياســي، كيانات تعجز فيه أقوى امليكرسكوبات من 
العثور على يتيم واحد من بينها تنطبق عليه معايير 

احلزب السياسي احلديث )وطنيا ودميقراطيا(.
هنا جند انفسنا أمام ســؤال البد منه؛ ما علل عجزنا 
وفشــلنا في مهمة امتالك مثل ذلــك احلزب؟ بالرغم 
مــن مرور 17 عاماً على زوال الســلطة املطلقة لذلك 
اخمللوق الذي انتشل مذعورا من جحره االخير، لم يوفق 
العراقيون من شــتى الرطانات والهلوســات واالزياء، 
وعلى امتــداد التضاريس املنكوبة )بــني الفاو وزاخو(؛ 
في التأســيس ملثل تلك التحوالت اجلذرية في حياتهم 
السياســية واالجتماعية والقيمية، السباب العالقة 
لها مبؤامرات ودسائس "االعداء التاريخيني" وال كل انواع 
واحجام الشــياطني، كما يتفنن البعض في اساليب 
الضخ والترويج. علينا اكتشاف ذلك في حطام البشر 
والتقاليــد ومنط احليــاة والقيم التي تقــف باملرصاد 
ملثل تلك التحوالت واالنبثاقات، فاالحزاب السياســية 
باملعنــى الدقيق لهذا العنوان، هــي نتاج حلاجات منط 
احلياة احلديثة واالســاس الذي تستند اليه؛ أي اسلوب 
انتاج اخليرات املادية وســبل تراكمهــا وتوزيعها، ومن 
ثــم ما تفرزه من طبقات وشــبكة عالقات اجتماعية، 
وبالتالي نوع النشــاطات السياسية املتناغمة معها، 
عندها لن نتفاجئ مبا ميكن ان تتمخض عنه انتخاباتنا 

املبكرة..
علينا االســتعداد ملواجهة ما ميكن ان متنحنا اياه قدراتنا 
الفعلية )ال املتخيلة( في اجلولــة املقبلة من االنتخابات. 
حتى هذه اللحظــة وبالرغم من ماراثــون االحتجاجات 
املتواصلة منذ خمســة اشــهر، في العاصمة ومناطق 
الوســط واجلنوب، ما زالــت خارطة االحــزاب والكيانات 
السياسية لم تشهد أي تغيير جدي، كما ان التشريعات 
اخلاصة باالنتخابات، والتغييرات على املفوضية املستقلة 
لالنتخابات وغير ذلك من الترميمات، لن تشكل أي تهديد 
جدي خلارطة نفوذ االقطاعيات السياسية املهيمنة على 
املشــهد الراهن. صحيح ان البعض من ممثلي ســاحات 
االعتصام واالحتجاج، قد دعوا لتشــكيل حزب سياسي 
ملواجهة حتديات املرحلة املقبلة، لكن حتويل تلك التطلعات 
الى واقع ليس باالمر الهني واليسير، كل من خبر النشاط 
السياسي واحلزبي يدرك تعقيدات مثل هذه االنعطافات 
النوعيــة في حياة اجملتمعات والــدول. لكن ذلك ال يعني 
نهايــة املطاف، كما ان مثل هذه املعطيات والشــروط ال 
تدعو الى التشــاؤم واليأس، بل الى الواقعية والعقالنية 
في التعاطي مع متطلبات وحتديات ومســتلزمات مرحلة 
العدالة االنتقالية، ورافعتها االساس االحزاب السياسية 
)ال االقطاعيات القبلية واالســرية( املتربصة بانتخاباتنا 

املبكرة.. 

ومضــة

أحزاب االنتخابات المبكرة 

سمير خليل
لعل ما مييز معهــد الفنون اجلميلة 
للبنات في البصرة، تنوع نشــاطاته 
البسيطة،  إمكاناته  الرغم من  على 
ورمبا يعود ســبب بساطة اإلمكانات 
الى انه ولد من رحــم احلصار اخلانق 
الذي فرض علــى البالد، ذلك ألن هذا 
املعهــد انشــطر عن معهــد فنون 
البصــرة الــذي كان مختلطــا، في 
وزاري ينص على  1997، بقرار  ســنة 
انفصال البنات عن البنني في جميع 

محافظات العراق.

من مفارقات هــذا املعهد انه يخلو 
من قســم للمســرح، لكنه يقدم 

عروضا مسرحية، كيف؟
الشطري  جبار  خلود  الدكتورة  جتيب 
مديرة املعهد موضحة: "ال يوجد في 
معهدنا قسم للمسرح، إضافة الى 
ان املعهد ال ميتلك )اذا جاز لي التعبير( 
قاعة مســرح، فكانــت عروضنا في 
مول التامي سكوير وحسب الضوابط 
املكان  بعــد  وبســبب  والتعليمات، 
املعهد،  الــى  بفعالياتنــا  انتقلنــا 
وعملنا قدر املســتطاع على تهيئة 
قاعة عــرض خاصــة، وبالتعاون مع 
مديرية التربية في البصرة لتجهيزنا 

ببعض األجهزة الصوتية".
اكثر من هذا تناولــت مديرة املعهد 
نشاطات عدة يتوالها...تقول: "بجهود 
بعض املدرســات في مــادة التصوير 
الفوتوغراف، اقمنا مهرجان ســينما 
املوبايل في دورته األولى بالتعاون مع 
معهد البنني، وكانت مشاركة جيدة 
االســتاذ  وبإدارة  الطرفــني،  بجهود 
عباس حمدان مشــكوراً، واألساتذة 
كــرمي خزعــل، وكاظم حســني، مع 
الست شــيرين خير اهلل من معهد 
البنات، ومبســاهمة مصممة الدمى 
اقمنا ثالثة مهرجانات  وداد ريســان، 
طيلة ثالثــة اعوام للصغار من رياض 
األطفال وتالميــذ املرحلة االبتدائية، 
برغم ضعف  ناجحــة  فكانت جتربة 

اإلمكانــات،  ناهيــك عن املشــاريع 
واملعــارض التي نقيمها ســنوياً في 

قسم التصميم واالقسام األخرى.
وأضافــت: "عزمنــا علــى تصميم 
بجميــع  اجملــالت  مــن  مجموعــة 
التخصصات وبحوث ترتقي باملعهد، 
ولدينا مجلة خاصة ننتظر املوافقات 
الوزارية لكي تكــون منهاجاً لرياض 
األطفال باللغة اإلجنليزية، وهي ثمرة 
جهود معهدنا مع مدرسة احلاسوب 

وفاء كاظم والست بيسان".
املعهد:  يضم  الشــطري:"  وحسب 
بفروعه  التشــكيلية  الفنون  قسم 
األربعة الرسم والنحت والسيراميك 
اخلط  الثانــي،  القســم  والفخــار، 
والزخرفة، القسم الثالث التصميم، 
ونعمــل فــي هــذا القســم على 

التصميــم الطباعي لقلة تكاليفه، 
واملرئية  الســمعية  الرابع،  والقسم 

الذي استحدث حديثا".
وتابعت: "يبلغ عــدد طالبات املعهد 
120 طالبة جلميع  املراحل  وحســب 
األقســام في املرحلة األولى، والثانية 
85 جلميــع األقســام والثالثــة 52 
وجلميع األقســام والرابعة 43 جلميع 
األقســام أيضا، اما املرحلة اخلامسة 

فتضم 53 طالبة وجلميع االقسام".
يذكــر ان مديــرة املعهــد الدكتورة 
خلود جبــار حاصلة على شــهادات 
اكادميية وتقديرية في مجال املسرح 
والسينما والتليفزيون واإلذاعة، ولها 
والدراســات  البحوث  من  مجموعة 
في  العراق  مثلــت  األدبية،  واملقاالت 

عدد من احملافل الدولية. 

من الذاكرة 
1936 فــي بغداد معهد  افتتح عام 
املوســيقى العراقي، وعني املوسيقار 
محي الديــن حيدر مديــرا له، وفي 
عام 1940 فتحت وزارة املعارف آنذاك 
والنحت  والرســم  للتمثيل  فروعــا 
الفنون  "معهــد  فســمي حينذاك 

اجلميلة".
 وعلــى مدى ســنوات ظــل املعهد 
الوحيــد على صعيد العــراق، حتى 
بــادرت وزارة التربية الى فتح معاهد 
مماثلة في بقية احملافظات. عام 1977 
افتتــح معهد الفنــون اجلميلة في 
محافظة البصرة، وكان مختلطا بني 
اجلنســني، وفي عام 1997 ولد معهد 

الفنون اجلميلة للبنات في البصرة

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت سلســلة دجاج كنتاكي "كي 
إف ســي" األميركية الشــهيرة، عن 
الدجاج واحلكم عليه  وظيفة "تذوق" 
قبل تقدميه للزبائن، وكتبت "كنتاكي 

حتتاج إليك".
واستعملت الشركة في إعالن بحثها 

عن املوظفني اجلــدد، جملة "كي إف 
سي تفتش عن العق أصابع محترف"، 
في إشــارة إلى ســلوك اعتاد عليه 

محبو الدجاج املقلي بعد تناول 
وجباتهم.

إنهــا  الشــركة  وقالــت 
يــد  مــن تر

لنيل  التقــدم  معجبيهــا"  "كبــار 
الوظيفة اجلديــدة، من أجل "احلصول 
علــى فرصة للتســلل إلى 
املنتجات"،  أفضــل 
كما ســيحظى 
ن  و ئــز لفا ا
بحملة دعاية 

من "كنتاكي" مع نشر صورهم وهم 
يتذوقون الدجاج في املطاعم.

املتقدمني  مــن  الشــركة  وطلبــت 
تبرير سبب اســتحقاقهم للوظيفة 
إلــى جانب  التي تشــمل  اجلديــدة، 
الراتب وجبات مجانية مدى احلياة من 

"كنتاكي".

"كنتاكي" توفر وظيفة غريبة لمحبي الدجاج 

الفنون الجميلة للبنات في البصرة.. 
نشاطات فنية متنوعة بإمكانات بسيطة

جانب من النشاطات

قال احد االشخاص املقربني من أسرة 
أحمد  املوزع  وزوجهــا  أنغام  الفنانة 
أنها اتخذت قراراً حاســماً  إبراهيم، 
بعدم التصالح مــع أصالة، وأن هذا 

القرار نهائي، بحسب موقع فوشيا.
وعن ســبب إصرار أنغــام على عدم 
التصالح مع أصالة، أشار أنه بسبب 
حرصهــا وزوجهــا على عــدم الزج 
باسمهما في مشــكلة شخصية، 
فهي من البداية لم تتخذ أي موقف 
خصام مع الفنانة الســورية، ولهذا 
لن تســمح بالقول أنها اســتغلت 
انفصــال أصالة عن طــارق العريان 

للتقرب منها مجدداً.

وأكد أن أنغام لن تقدم على التصالح 
مع أصالة، وفي حالة لو بادرت األخيرة 
على  ستكون  فأنها  نحوها  بالصلح 
موقفها، ألنها كما قالت ســلفاً لم 
تكــن صديقتها لكي حتــرص على 

عالقتها بها.
زوج  إبراهيــم  املــوزع أحمــد  وكان 
علــى خبر  التعليق  رفــض  أنغــام 
طــالق الفنانة أصالــة واخملرج طارق 
العريان، ليرد بشــكل غير متوقع من 
خالل التشــكيك في وقوع األمر من 
األساس، وعندما أكد له املذيع أنهما 
أعلنــا االنفصال رســمياً أصر على 

موقفه.

يذكر 
أصالة  أن 

أنغام  هاجمــت 
أحمد  زواجها من  بعد  بقوة 

من  متزوجاً  كان  الــذي  إبراهيم، 
ابنة شقيقة زوجها السابق طارق 

العريان.

الصباح الجديد - وكاالت:أنغام ترفض الصلح مع أصالة
أقيــم فــي جزيــرة "أوخلــون" 
الواقعة في بحيرة بايكال بشرق 
 Olkhon Ice ســيبيريا مهرجان 
اجلليدية،  للتماثيل  الدولي   Fest
شــاركت فيه تســعة فرق من 

النحاتني.
نحت  املهرجــان  وشــهد 
متاثيل جليدية بشــتى 
أنواعهــا، كالنســور 
والتنانني  والثعابــني 
وحوريــة  واخليــول 
البحــر ومتثــال بوذا 
كرة  داخل  اجلالــس 
جليدية، وحتى متثال 
"اجلــد" الــذي ميثل 
مع  بايــكال  بحيرة 

حفيده نهر أنغارا.
التمثــال  واحتــل 
"امللكــة  اجلليــدي 
نحته  الذي  الفتية" 
املنغولي،  الفنــان 
جيــر  داشــبالد 
املرتبة  سيريبات، 
ويجســد  األولى 

ملكة حتيط بها حيوانات برية ألفتها 
مثل النمر واألسد والفهد وغيرها.

وشــغل النحات الروســي، أليكسي 
توغارينــوف، املرتبة الثانيــة بتمثاله 
"الطريــق املضيئة". فيما حصل على 
الوقت"  "جريان  متثــال  الثالثة  املرتبة 
الذي صاغه النحات الروســي فيتالي 

تشانتوريا".
وتولت شــركتان ســياحيتان روسية 

املهرجان.  إقامــة  متويــل  وفرنســية 
ومنظم  الروســي  األعمال  رجل  وقال 
املهرجان، سيرغي مايور، إنه اتُخذ قرارا 
بجعل املهرجان يقام كل عام في هذه 

اجلزيرة اجلميلة.
يذكــر أن بحيــرة بايكال التــي يبلغ 
عمقها نحو 1200 متر تعد من أعمق 
البحيرات فــي العالم وفيها %20 من 

موارد املاء العذب العاملية.

مهرجان دولي للتماثيل الجليدية

املوقــع  نشــر 
نــي  و لكتر إل ا
ســمي  لر ا
سســة  ملؤ
لســينما  ا
ســية  و لر ا
ميــة  حلكو ا
يثبت  تقريــرا 
روســيا  أن 
اليوم  تشــغل 
األولى  املرتبــة 
بني البلدان األوروبية 
من حيث عرض األفالم 

السينمائية.
وقدم اخملتبــر األوروبي 
تقريرا  األفــالم  إلنتاج 
عن شــراء التذاكر في دور 

الســينما بالبلــدان األوروبيــة عام 
2019 وذلك فــي إطار مهرجان برلني 
الســينمائي. وجاء في التقرير أن دور 
السينما الروســية باعت عام 2019 
نحــو 200 مليون تذكــرة ما يجعل 
الســوق احمللية لعــرض األفالم أكبر 

األسواق في العالم وأولها في أوروبا. 
وفــي عــام 2019 زار دور الســينما 
ما  219.4 مليون شخص  الروســية 
يزيد بنسبة %9.5 على مؤشرات عام 
2018. أما إيرادات شباك التذاكر في 
روســيا فبلغت عــام 2019 نحو 55 
مليار روبل )نحو 800 مليون دوالر(، ما 
يزيد بنسبة %10.3 عما هو عليه عام 

.2018
وتقدمت الســوق الروســية لعرض 
الفرنسية حيث  األفالم على السوق 
بيعت عــام 2019 نحــو 213 مليون 

تذكرة.
األســواق  أكبر  تصنيــف  ودخلــت 
أوروبــا كل من  فــي  الســينمائية 
بريطانيــا )176 مليون تذكرة( وأملانيا 
)118 مليون تذكرة( وإســبانيا )103 

ماليني تذكرة(.

الصباح الجديد - وكاالت:
في قــرار هــو األول مــن نوعه في 
العالــم، ويبــدو عالمــة فارقة في 
تاريخ الشــعوب واملواصالت العامة، 
سياسة  تطبيق  لوكسمبورغ،  بدأت 
مجانية املواصــالت العامة لتصبح 
أول دولة في العالم متنح الســكان 

والــزوار مثل هذه امليــزة، ولكن هل 
التنقل مجانيا بشكل فعلي  أصبح 

في تلك الدولة الصغيرة.
تأمــل حكومــة لوكســمبورغ من 
خالل هذه اخلطوة تشــجيع سائقي 
ســيارتهم  ترك  علــى  الســيارات 
واســتعمال وســائل النقل العامة، 

املروري،  االزدحام  بهدف حل مشكلة 
خصوصا حول مدينة لوكســمبورغ 

العاصمة.
لوكســمبورغ،  مدينــة  وتعانــي 
عاصمــة الدوقيــة الكبــرى من 
أســوأ ازدحام مروري في العالم، 
كونها موطنــا حلوالي 110 ألف 
شخص فقط، لكنها تستقبل 
أيضا 400 ألف شخص للعمل، 
في حني يشــكل عدد سكان 
نســمة  ألف   600 الدوقيــة 
منهــم 200 ألف يعيشــون 
في فرنســا وبلجيكا وأملانيا 
ويعبرون احلدود يوميا للعمل 

في لوكسمبرغ.
العام  النقل  وال تعد تكلفة 
في لوكســمبورغ مرتفعة، 
حيــث يبلغ ثمــن التذكرة 
 2 ســاعتني  مدتها  لرحلة 
ونظرا لصغر  يورو فقــط، 
البلــد )حوالي  مســاحة 
قد  مربــع(،  كلــم   2600
تغطي هــذه التكلفة أي 
رحلة، فــي حني يبلغ ثمن 
تذكرة القطار في الدرجة 
3 يورو و4 يورو ليوم  األولى 

كامل.

روسيا تتصدر السوق األوروبية 
لعرض األفالم السينمائية

أول دولة بالعالم بمواصالت
 مجانية للجميع

الصباح الجديد - وكاالت:
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