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بغداد - وعد الشمري:
لــم يكتمــل النصاب مــرة أخرى 
فــي اجللســة االســتثنائية التي 
عقدهــا مجلس النواب امس االحد  
للتصويــت على حكومــة محمد 
توفيق عــاوي، ما يعنــي اإلخفاق 
السياسية  التجاذبات  جراء  مجددا 
بني الكتل واألحزاب وصراع االرادات، 
األمر الــذي جتلى واضحــا في عدد 
النــواب الذيــن لم يشــاركوا في 
اجللســة والذي كان اكثر من ثلثي 
االعضــاءن بعد حضــور 108 نواب 
فقــط مبا فيهــم هيئة الرئاســة، 
حســبما اعلن محمد احللبوســي 
رئيــس مجلس النــواب امس، بعد 
إعانه  تأجيل اجللسة لعدم اكتمال 

النصاب القانوني.
حوارات  املاضيــة  األيام  وشــهدت 
الوزراء املكلف  ومحادثات بني رئيس 
محمد توفيق عــاوي وقادة الكتل 
السياسية التي اختلفت مشاربها 
واجتاهاتهــا، مــن دون التوصل الى 
منح  تؤمن  توافقــات  او  اتفاقــات 
الثقة للحكومة اجلديدة وبرنامجها 

االنتخابي
وتطالــب الكتل سياســية بأجراء 

املزيد من احلــوارات قبل املضي في 
الوصول  بأمل  الثقــة  عملية منح 
إلى توافق على املرشــحني واملنهاج 
الوزاري، لكن هذا التأخر وجدته كتٌل 
أخرى ال يصب في املصلحة العامة، 
على  للحصــول  الســعي  وهدفه 

املناصب وتكريس احملاصصة.
وقال النائب عن تيار احلكمة حسن 
إلــى "الصباح  خاطي، في حديث 
اجلديد"، إن "استمرار فشل مجلس 
النواب في املضي بعملية التصويت 
بان  مؤشــراً  يعطي  احلكومة  على 
هناك انقساما واضحا وعميقا بني 

الكتل السياسية".
"التجــارب  ان  خاطــي،  وأضــاف 
املاضية فــي اختيار رئيس احلكومة 
والتصويت على مرشــحي الوزارات 
اتفاقات  بناء علــى  كانت حتصــل 
مسبقة، وتنعقد اجللسة جملرد منح 

الثقة".
وأشار إلى ان "قضية مترير احلكومة 
تعــّد أمــراً اســتراتيجياً وال ميكن 
املضــي بها بنحــو فوضــوي، أمنا 
بتهيئــة ارضية اتفاق بــني القوى 

السياسية".
تتمة ص2

عمق االنقسام بين الكتل يتجلى في غياب اكثر من 
ثلثي النواب عن جلسة تصويت البرلمان على الحكومة 

مجلس النواب

متابعة ـ الصباح الجديد:
واصــل آالف املهاجريــن التدفق 
امــس األحــد باجتــاه احلــدود 
تركيا  أعلنت  بعدمــا  اليونانية 
فتح حدودها أمامهم في سياق 
ســعيها إلى احلصول على دعم 
تتواجه  غربي في ســوريا حيث 

أنقرة مع نظام دمشق.
ووصل ما ال يقل عن ألفي مهاجر 
إضافيني امس األحد إلى املنطقة 
واليونان،  تركيــا  بــني  احلدودية 
حيث عبروا مســافات واســعة 
بغيــة بلــوغ معبــر بازاركوله 
بكاستانييس  )املعروف  احلدودي 
من اجلهة اليونانية(، بحسب ما 

قال صحافيون في فرانس برس.
اجلمعة  أكــدت  تركيا  وكانــت 
البرية  حدودهــا  فتــح  املاضي 
الاجئــني  أمــام  والبحريــة 
واملهاجريــن، في إعــان أثار في 
أزمة  أوروبا اخلشــية من حدوث 

التي  بتلــك  شــبيهة  هجــرة 
شهدتها القارة عام 2015.

وأعرب االحتاد األوروبي امس األول 
مبدياً  "القلــق"،  عن  الســبت 

مساعدات  لتقدمي  االســتعداد 
إضافية لليونان وبلغاريا احملاذيتني 

لتركيا.
وأشــارت أثينا امــس األحد إلى 

منعهــا في غضون 24 ســاعة 
نحــو 10 آالف مهاجر قدموا من 
تركيا من الدخول بطريقة "غير 

شرعية" إلى أراضيها.

األوروبيــة  الوكالــة  وأعلنــت 
ملراقبــة وحماية احلدود اخلارجية 
"فرونتكــس" امــس األحد رفع 
"األقصى"  إلى  التأهب  مستوى 

عند احلدود اليونانية التركية.
أحصت  املتحــدة  األمم  وكانــت 
امس األول السبت ما ال يقل عن 
13 ألف مهاجــر عند احلدود بني 
اليونان وتركيا البالغ طولها نحو 

200 كلم.
بينهم  من  آالف  بضعة  وأمضى 
الليل البارد في بازاركوله بعدما 

قطعت الطريق عليهم.
وواصلت مجموعات صغيرة من 
والعراقيني  واألفغان  الســوريني 
نســاء  بينهم  االحــد،  امــس 
وأطفال، السير في طوابير باجتاه 
احلدود، حاملــني أمتعتهم على 

ظهورهم أو فوق رؤوسهم.
التركي،  الدرك  من  عناصر  وكان 
الطبيــة،  األقنعــة  يضعــون 

يشــيرون لهم باأليدي من أجل 
املضي قدماً.

وفتح مهاجرون كّوات امس األول 
السبت في السياج احلدودي من 
اجلهة التركية بهدف العبور إلى 
املنطقــة احملظورة مــع اليونان، 
أدراجهم بعدما  أّنهم عادوا  غير 
أطلق عناصر الشرطة اليونانية 

الغاز املسّيل للدموع باجتاههم.
وإذا كان العديــد من املهاجرين 
يســعون إلى عبور احلدود البرية 
التي تبدو مغلقــة أمامهم، جلأ 
آخرون إلى املسارات البحرية من 
أجل بلوغ اجلزر اليونانية في بحر 

ايجه.
أربعة  وصلــت  األحــد،  وصباح 
 220 قوارب مطاطية حتمل نحو 
ليســبوس،  جزيرة  إلى  مهاجراً 
فيما وصــل قــارب خامس إلى 

جزيرة ساموس.
تتمة ص2

المهاجرون يواصلون مسيرهم باتجاه الحدود اليونانية

تركيا تسمح لالجئين بالمغادرة إلى أوروبا في ورقة ضغط
للحصول على الدعم الغربي 

الصباح الجديد ـ وكاالت:
العراقــي  الســفير  كشــف 
لدى أنقرة حســن اجلنابــي قرار 
إيقــاف  التركيــة  الســلطات 
الرحات اجلوية مع العراق بسبب 
فايــروس كورونــا، فيمــا أفادت 
شــركة اخلطوط اجلوية العراقية 
بأن رحاتهــا إلجاء مواطنينا من 

الدول املصابة.
وقــال اجلنابي في منشــور على 
صفحته في فيس بــوك "ابلغنا 
رسميا بإيقاف الرحات اجلوية بني 
العراق وتركيا حتى إشــعار آخر، 
وقد ابلغنا بدورنــا وزارة اخلارجية 

العراقية بذلك".
للطائــرات  "سيســمح  وبــني 

العراقية بنقــل الرعايا العراقيني 
العراق ولن يسمح  الى  من تركيا 
بقــدوم مســافرين عراقيني من 

العراق الى تركيا".
ودعا اجلنابــي املواطنني العراقيني 
الى "التأني مبوضوع السفر لكي 
ال يتعرض املواطنون الى مشكات 
للراغبــني  بالنســبة  موضحــا 

بالعودة من تركيا الى العراق نرجو 
االتصال مبكاتــب اخلطوط اجلوية 

العراقية لتنظيم عودتهم".
قررت  التركية،  السلطات  وكانت 
يــوم اول أمــس الســبت إيقاف 
الرحات اجلوية والبرية مع العراق 

مؤقتاً بسبب فايروس كورونا.
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اخلاصة  املصــارف  رابطة  أعلنت 
تخصيص  االحد،  امس  العراقية، 
تريليون  الواحد  مبــادرة  جزء من 
دينار التي اطلقها البنك املركزي 
العراقــي،  لدعــم املواطنني في 
شــراء وحدات ســكنية مببلغ ال 
يتجاوز الـــ 75 مليون دينار ومبدة 

تسديد ال تتجاوز 10 أعوام  . 
لرابطة  التنفيــذي  املديــر  وقال 
املصارف اخلاصــة العراقية، علي 
طــارق، في بيان تلقــت الصباح 
اجلديد نســخة منه: " دعما من 
العراقي  واملصارف  املركزي  البنك 
التي  الســكن  ازمة  اخلاصة حلل 
تعيشــها الباد منذ زمــن، قررا 

اطــاق قرض الـ75 مليــون دينار 
الراغبني  بشراء  العراقيني  جلميع 
ومبدة  وحدات ســكنية جاهــزة 
10 أعــوام "، مبينا أن  تســديد 
" البنــك املركــزي وجــه جميع 
املصارف املشــاركة فــي مبادرة 
لتخصيص  دينار  الواحد  تريليون 
جزء مــن األموال لدعــم قطاع 

اإلسكان ".
القــرض  فائــدة   " أن  وأضــاف 
ستكون ٪4 سنويا كما أن البنك 
املركــزي حث املصــارف اخلاصة 
بوضــع فوائد تفضيليــة وزيادة 
مســتوى التنافســية  من خال 

جعل الفائدة أقل من 4٪.. 
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تركيا توقف الرحالت مع البالد ورحالت "العراقية " 
الجوية الجالء مواطنينا من الدول المصابة

جراء زحف فايروس كورونا عالميا
قروض تشمل كل المواطنين من البنك المركزي 

والمصارف الخاصة لشراء وحدات سكنية

تبلغ 75 مليون دينار بفائدة سنوية 4 %

دمشق تتحسب لهجمات جوية تركية وتهدد 
4بإسقاط أي طائرة تخرق مجال شمال غرب سوريا بايرادات تصل الى ترليون و300 مليار دينار.. 

2حكومة االقليم تعجز عن تأمين رواتب مالكاتها

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اعلنــت وزارة التربيــة اتخاذها 
دوام  اجــراءات تقضي بجعــل 
املوظفني في املؤسسات التابعة 
لهــا بنســبة %50 للوقاية من 
تفشي فيروس "كورونا"، بدًء من 

يوم امس االحد.
وقالــت الوزارة فــي بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه، إنها 
"اتخــذت إجــراءات تخص دوام 
العامة في  املديريــات  موظفي 
ديوان الــوزارة واملديريات العامة 

للتربية في احملافظات كافة.
وأضافــت الوزارة انــه "تقرر أن 
يكــون دوام الــوكاء واملــدراء 
العامني ومعاوني املدراء العامني 

ورؤســاء األقســام والشــعب 
يومياً،  ورســمي  كامل  بشكل 
فيما يكــون دوام املوظفني في 
العامة  واملديريات  املؤسســات 
التابعة لوزارتنا %50 من الكوادر 
وذلك بالتنســيق مــع املديرين 
العامني ومدراء األقســام، وذلك 
ابتداء من يــوم ) امس األحد 1 
مــن آذار اجلاري ( وحلــني إصدار 
تعليمات جديدة من قبل خلية 

األزمة".
يذكر ان انباء تواترت تفيد باتخاذ 
قرار حكومي بجعل الدوام بهذه 
النســبة في كل وزارات الدولة، 
اجلديد  للصبــاح  يتســن  ولم 

التأكد من هذا األمر .

بغداد ـ الصباح الجديد:
قالــت اللجنة املاليــة البرملانية، 
أمــس االحــد، ان االتفاقيــة بني 
"بعض  والصني ســينالها  العراق 
التأثير املؤقت" حلني احتواء فايروس 

كورونا.
النائب احمد  اللجنــة  وقال مقرر 
الصفار في حديث تابعته الصباح 
اجلديــد، ان "فايــروس كورونا هي 
حالــة طارئــة، اثرت علــى عاقة 
الصــني مع الــدول جميعا وليس 
الى  العــراق"، مشــيرا  فقط مع 
العاملي  االقتصــاد  علــى  تأثيرها 
برمته على اعتبــار ان الصني متثل 

االقتصاد الثاني عامليا".
"االتفاقية  ان  الصفــار،  واضــاف 
العــراق والصــني  املبرمــة بــني 
التاثير  بعض  بالتأكيد  ســينالها 
الفايــروس"،  انتشــار  بســبب 
مستدركا أنه "تأثير مؤقت ينتهي 
باحتواء املرض". واشار الصفار، الى 
ان "العراق اعطى الدفعتني االولى 
والثانية من النفــط الى الصني"، 
موضحا أن "باقي الدفعات ستبقى 
واالجراءات  على سياسة احلكومة 
املفترض اتخاذها حلماية العراق من 

انتقال العدوى من الصني".
تتمة ص2

المالية النيابية: تأثير كورونا على 
االتفاقية العراقية الصينية "مؤقت"

التربية تجعل دوام موظفيها بنسبة 
50 % للوقاية من فايروس كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:  
كشــف العضــو املراقــب في 
اجمللس األعلى ملكافحة الفساد 
ســعيد موســى عن أن مقدار 
"قضائيــاً"  احملكــوم  األمــوال 
باســتردادها من خــارج العراق 
يصل إلى أكثر مــن 15.6 مليار 

دوالر أميركي.
وقال موسى في تصريح اطلعت 
”هناك  إن  اجلديد،  الصباح  عليه 
قرارا مــن مجلس األمــن يعزز 

تســهيل إمكانية الكشف عن 
في  السرية  البنكية  احلسابات 
البنوك السويســرية، وإن دائرة 
النزاهة  االســترداد في هيئــة 
تعمل على االســتفادة من هذا 
األمر، والعمل جارٍ كما مخطط 

له حتى اآلن“.
قرارات  الى  نحتاج  ”اننا  وأضاف، 
قضائية باتة، إضافة الى ضرورة 

متانة القرارات القضائية“.
تتمة ص2

تحرك حكومي إلسترداد اكثر من 15 
مليار دوالر من أموال البالد المنهوبة 

في الخارج

بغداد ـ الصباح الجديد:
التقاعــد  هيئــة  أعلنــت 
الوطنيــة، امــس األحد، عن 
وخصومات  صحــي  تأمــني 
مالية لعوائلهم بالتعاون مع 
شركة التأمني الوطنية وذلك 

ألول مرة في العراق.
وقالت الهيئة في بيان تلقت " 
الصباح اجلديد " نسخة منه، 
إلى قرار مجلس  إنه “استناداً 
الوزراء رقم ٢٣٩ لسنة ٢٠١٥ 
الفقرة السادســة منه التي 
والهيئات  الــوزارات  الزمــت 
كافة  احلكوميــة  والدوائــر 
ضرورة توفير التأمني الصحي 
لكافة منتســبيها ومن اجل 
لهذه  الطبية  اخلدمات  تقدمي 
اجملتمع  في  املهمة  الشريحة 
افنت عمرها في خدمة  التي 
العراق والعراقيني باشرت هيأة 
التقاعــد الوطنية وبالتعاون 
مع شــركة التأمني الوطنية 
مبنح املتقاعدين تأمني صحي 

الهوية  من خال اســتخدام 
العمليات  يشمل  التقاعدية 
اجلراحيــة والعاجــات داخل 
التي  األهلية  املستشــفيات 
لغايــة  املتقاعــد  يجريهــا 
2,000,000 )مليونــي( دينــار 
الواحد  للمتقاعــد  عراقــي 

سنوياً”.
وأشــارت إلــى “خصومــات 
ماليــة تصــل الــى %40 له 
 – )الــزوج  عائلتــه  والفــراد 
عن  جميعاً(  واالوالد  الزوجــة 
طريق بطاقة مزايا ومن خال 
التقاعدية  الهوية  استخدام 
فــي املستشــفيات االهلية 
واملراكــز الطبيــة األهلية و 
احلكوميــة  املستشــفيات 
اجلنــاح اخلــاص مقابل مبلغ 
قدره )1500( الف وخمسمائة 
للمتقاعد  دينار فقط شهرياً 
وأفراد عائلته )الزوج – الزوجة 
عــدد  بلــغ  واالوالد(مهمــا 

الزوجات واألوالد”.

حكومة عالوي تواجه اخفاقا جديدا بحضور 108 فقط !

بغداد - الصباح الجديد:
القانونــي طارق حرب  اخلبير  قال 
يوم االحــد ان نواب رئيس مجلس 
الوزراء املستقيل عادل عبد املهدي 
ســيتولون منصبه بدال منه في 
حــال مغادرته وعــدم التصويت 
برئاسة  االنتقالية  احلكومة  على 
املكلف بها محمد عاوي، مؤكدا 
انــه لن يكون هنــاك اي فراغ في 

عمل حكومة تصريف االعمال.
وقال حرب في بيان اطلعت عليه 
الصباح اجلديــد:“ال يوجد خلو أو 
فراغ لوجود نواب لرئيس الوزراء اذا 
ترك عبد املهدي عمله ويســتمر 
االمور  عمــل حكومة تصريــف 
وحلــني منــح الثقــه للحكومه 

اجلديده".
واضــاف ان “ماصرح به عادل عبد 

املهدي مــن انه ســيترك عمله 
كرئيس وزراء من يوم غداً 2/3 ال أثر 
وال يترتــب عليه اذ ميكن أن يتولى 
الــوزراء مهمته  رئيس  نواب  أحد 
وبالتالي فإن ذلك ســوف ال يؤثر 
كونها  احلكومــي  العمــل  على 

حكومة تصريف أمور يومية”.
واردف حــرب بالقــول ان حكومة 
تصريــف االمور ستســتمر بعد 

عدم عقــد جلســة البرملان يوم 
للبرملان  وحلني عقد جلســه   1/3
وتصويــت ملنح الثقــه أو عدمه 
وحلني منح الثقه حلكومة جديده 
حيث تنتهــي مهمة عبد املهدي 

وحكومته”
ونوه الــى انه “في حــال عقدت 
اجللســة البرملانيــة ولــم متنح 
الثقة، تســتمر حكومة تصريف 

االمور برئاســة نائب رئيس الوزراء 
الغضبان أو فؤاد حسني في حالة 
نفذ الســيد عبد املهدي تهديده 

وترك عمله ومهما طالت املدة”.
وتابــع اخلبير القانونــي “اليوجد 
خلــو أو فراغ فــي جميع االحوال 
سابقاً وال ميارس رئيس اجلمهوريه 
صاحيــة رئيس الــوزراء طاملا ان 
فاملادة  الوزراء  لرئيس  نوابا  هنالك 

التــي منحت  81 من الدســتور 
باجلمع بني  احلق  رئيس اجلمهورية 
واخللو  الفراغ  اشترطت  املنصبني 
نواب  لــم يتحقق لوجــود  وهذا 
رئيس وزراء حلكومة تصريف االمور 
التي تســتمر حلني منــح الثقة 
كانت  اجلديدة ســواء  للحكومة 
حكومــة عــاوي أو أي حكومة 

أخرى.مينحها البرملان الثقه”.

طارق حرب: مغادرة عبد المهدي عمله لن تسبب فراغا وحكومة تصريف االعمال ستستمر

تقريـر
هيئة التقاعد الوطنية تشمل 
المتقاعدين بالتأمين الصحي 
وخصومات مالية لعوائلهم
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عمق االنقسام بني الكتل يتجلى 
في غياب اكثر من ثلثي النواب عن 

جلسة تصويت البرملان على احلكومة 
ولفــت خالطي، إلى أن »عملية التوافق، 
ولو كانــت بأقل درجة ممكنــة، ضرورية 
من أجل ضمــان متريــر احلكومة وجناح 
مهمتها السيما في مرحلة خطرة كما 

هو الوضع احلالي«.
ويرى النائب عن احلكمة، أن »اســتمرار 
تأجيل عقد جلســة مجلس النّواب هو 
إلعطاء املزيد من التفاهمات بني القوى 
السياســية لعلها تتوصــل إلى حلول 

بشأن املرشحني واملنهاج احلكومي«.
وأكد خالطي، أن »مكونات رئيســة في 
مجلــس النــواب متثل شــرائح مهمة 
من الشــعب العراقي مــا زالت رافضة 

للمضي في عملية التصويت«.
بدأت  السياسية  »القوى  أن  ويستغرب، 
تعطــي مواقــف متغايرة بني ســاعة 
وساعة أخرى ما يجعل املشهد ضبابياً 
التوقع مبوعــد عملية  وال ميكن معــه 

التصويت على احلكومة«.
ومضى خالطي، إلى »اهمية أن تستمر 
املباحثــات بني الكتل السياســية، من 
أجل الوصول إلى نقاط مشتركة وعدم 
اللجوء إلى فرض االرادات وكسرها، ألننا 
امام مســؤولية خطرة ينبغي التعامل 

معها على وفق املصلحة العامة«.
مــن جانبه، نفى عضــو االحتاد الوطني 
في  الســورجي  غيــاث  الكردســتاني 
توصل  اجلديد«،  »الصبــاح  إلى  تصريح 
االحــزاب الكردية إلى اتفــاق مع رئيس 
احلكومة املكلــف محمد توفيق عالوي 

بشان التصويت على الوزراء.
إلى  الســورجي، فــي حديــث  وأفــاد 
»الصباح اجلديد«، بأن »احلوارات ما زالت 
مســتمرة ولم حتســم املوضوع لغاية 
االن، فالتشــكيلة التي قدمها وظهرت 

اسماؤها ال تبلي الطموح«.
وشــدد، على أن »جميع القوى الكردية 
متفقة علــى موقف واحــد وهو عدم 

جتاوز اقليم كردستان في عملية اختيار 
الوزراء«.

وأكمل الســورجي بالقــول، إن »القوى 
الكردســتانية الرئيســة لن حتضر إلى 
ما  احلكومة  علــى  التصويت  جلســة 
لم يحصل اتفــاق يضمن حقوق املكون 

الكردي ضمن التشكيلة الوزارية«.
مــن جانبــه، أنتقد النائــب عن حتالف 
ســائرون عالء الربيعي »االســتمرار في 
تأجيل جلسة التصويت على احلكومة«.

وذكــر الربيعــي، فــي تصريــح إلــى 
»الصباح اجلديد«، أن »قسماً من الكتل 
السياســية تظهر أمام االعــالم بأنها 
رافضة حلكومة عالوي وتعطي اســباباً 
غيــر واقعيــة، ألن حقيقــة موقفهم 
اساســه عدم حصولهم على مناصب 

ووزارات«.
ويــرى، أن »التعنــت فــي عــدم عرض 
احلكومــة للتصويــت، واالمتنــاع عن 
منحهــا الثقة ســيلحق ضــرراً كبيراً 
بالعملية السياسية، والشارع لن يقبل 

بأن تبقى االوضاع معلقة ملدة أطول«.
وينصــح الربيعــي »القــوى الرافضة 
لتشــكيل احلكومة بأن تراجع مواقفها 
وأن تفكر باملصلحة العامة وتبتعد عن 
املطالبة باحلصص كوننــا أمام مرحلة 
يجــب معها مغادرة االليات الســابقة 

التي مت فيها توزيع الوزارات بني الكتل«.
يشــار إلى أن عملية تشكيل حكومة 
يترأســها عالوي تتعــرض للعديد من 
االنتقــادات السياســية والشــعبية، 
مع وجود اصرار مــن بعض الكتل على 

متريرها.

حترك حكومي إلسترداد اكثر من 15 
مليار دوالر من أموال البالد املنهوبة 

في اخلارج
مبيناً ان ”احلصول على األموال املنهوبة 
لن يتم بالوقت القريــب، ومازال العمل 
على ذلك جاريا، وهناك تعديالت قانونية؛ 
منها تأسيس )صندوق استرداد األموال( 

إضافة الى ملف مالحقة أموال ما قبل 
2003 وما بعدها«.

ودعا موســى، »وزارتي العدل واخلارجية 
القيام  إلــى  والقضاء  النزاهــة  وهيئة 
األموال  استرداد  بإجراءات سريعة ألجل 
املنهوبة، ومــن املهــم أن نعتمد على 
قرارات قضايا ذات جودة ومتانة، ونحتاج 
الى عمل دؤوب من قبل وزارة اخلارجية«، 
مطالباً فــي الوقت نفســه ب »حصر 
ملف األموال في اخلارج بوزارتي اخلارجية 

والعدل وهيئة النزاهة« .
وشدد على ضرورة »عدم تدخل أي جلنة 
حكومية أخــرى في هذا امللــف منعاً 
لالبتزاز أو التشــكيك، إضافــة الى أن 
اجلهات األخرى ليست لها خبرة في هذا 
اجملال، وهنــاك أيضاً إجراءات مهمة بعد 
أن ســمح القانون بفسح اجملال لالتفاق 
مع شــركات قانونية في الدول من أجل 
تقليص النفقات مقابل عمولة مقبولة 
من األموال املســتردة، وفــي حال عدم 
استردادها لن يدفع العراق أي مبلغ لهذه 

الشركات«.
وأكد ان »هناك أمــواال منهوبة كبيرة، 
البالد،  لســيادة  احترام  هو  واستردادها 
وهــو أمر مهم ألنه من معايير ســيادة 
القانون، ويجــب أن يعمم في إدارة املال 
العام«، الفتاً إلــى أن »اجلهة القطاعية 
املســؤولة عن اســترداد األمــوال هي 
والعراق عضو وطرف في  النزاهة،  هيئة 
)اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد( 
التي تتيح له التحرك بشــكل سلس، 
تلتزم  الدولية  الكثير من األطــراف  ألن 
بالفصــل اخلامس مــن االتفاقية الذي 
املنهوبة، وعلى  األموال  باسترداد  يتعلق 
العراق أن يستثمر اجلهد الدولي في هذا 

الباب«. 
وأشار العضو املراقب في اجمللس األعلى 
»مشاركتنا  أن  الى  الفســاد،  ملكافحة 
في املؤمترات الدولية ركزت على استرداد 
الدول  دفــع  املنهوبــة، وهو ما  األموال 
التعبير  إلى  املشاركة في تلك املؤمترات 

عن تضامنها ومساعدتها واتفاقها مع 
العراق ومساعدته على استرداد أمواله 

املنهوبة«.
انه »مت تشــكيل فريق الســترداد  وبني 
األمــوال مكــّون من ممثلني عــن وزارتي 
اخلارجيــة واملالية واملســاءلة والعدالة 
والنزاهــة والشــرطة الدوليــة، وقــد 
تطــور الفريق بأن يكــون هناك صندوق 
لالســترداد«، مشــيراً الى »إننا نحتاج 
الى عمل حثيث من أجل استرداد أموال 
العــراق«، الفتاً إلــى أن »العــراق لديه 
محكمة خاصة جلرائم الفســاد جاءت 
القضاء األعلى  اســتجابة من مجلس 
وهي مختصــة بقضايــا النزاهة وهي 
نتاج للجهود املبذولة للمجلس األعلى 

ملكافحة الفساد«.
احملكوم  »األمــوال  أن  وأوضح موســى، 
باســتردادها تبلغ أكثر مــن 15 مليارا و 
631 مليــون دوالر، وإن مديرية اســترداد 
األموال في هيئة النزاهة قررت التحرك 
السترداد األموال احملجوزة والبالغة قرابة 
4.5 ماليــني دوالر، أما األموال املســتردة 
فعليــاً فبلغت قرابــة 15 مليون دوالر، 
بينما بلغ حجم األموال املسترجعة من 
داخل العراق أكثر مــن 27 مليون دوالر« 
، وأضاف، ان »مطالبــات العراق لدى 38 

دولة بلغت أكثر من 8 مليارات دوالر«.
وأشــار إلى أن »عدد ملفات االســترداد 
بلغت 457 ملفا، وعدد املدانني املطلوبني 
182 ، أما عدد املدانني املســتردين فبلغ 
ستة، بينما كان عدد املدانني الذين جرى 
القبض عليهم وحتويلهم للقضاء 11 ، 
واملدانــني الذين مت القبض عليهم وجرى 
رفــض تســليمهم فــي دول أخرى 25 

مدانا«.

املالية النيابية: تأثير كورونا على 
االتفاقية العراقية الصينية »مؤقت«

وكان رئيــس الوزراء »املســتقيل« عادل 
عبداملهدي قــد أعلن في ايلول 2019 أن 
العراق ســينضم إلى مشــروع الصني 

الضخم للبنية التحتية املعروف مببادرة 
»حزام وطريق«.

وتشــمل مبــادرة »احلــزام والطريــق« 
مشــاريع عامليــة ضخمة مــن موانئ 
صناعية  ومجمعــات  حديد  وســكك 
متتد في أنحاء آســيا وإفريقيا والشرق 
األوسط وأوروبا، والتي سيجري استثمار 

ترليونات الدوالرات في إطارها.
انتقادات  الصينــي  املشــروع  وواجــه 
ملراكمته ديونا على الدول الفقيرة بينما 
يثير قلق واشنطن التي ترى فيه محاولة 

من الصني لتوسيع رقعة نفوذها.
ويــرى خبــراء أن االقتصــاد الصينــي 
ســيواجه بعد الســيطرة علــى أزمة 
كورونــا، حتديثات تتمثل في اســتعادة 
حالة الثقــة باملنتجــات الصينية وما 
الفيروس،  إذا كانت خاليــة من بقايــا 
تالزم  احترازية ســوف  إجــراءات  فثمة 
العديد من الدول -خاصة املستوردة من 
اخملاوف الصحية، وهو ما  الصني- بشأن 
مكانتها  الصني  استعادة  فترة  سيؤخر 

االقتصادية على الصعيد العاملي.

تركيا توقف الرحالت مع البالد 
ورحالت »العراقية » اجلوية الجالء 

مواطنينا من الدول املصابة
وقــال وزير الصحة التركــي فخر الدين 
قوجه إن بالده أوقفت الرحالت من وإلى 
إيطاليا والعراق وكوريا اجلنوبية حتســباً 

النتشار فيروس كورونا اجلديد.
وبني الوزير ان بالده ســتمنع الســياح 
العراقيــني مــن الدخول إليهــا اعتبار 
من يوم امس االحد وســتكون الرحالت 

الرجاع العراقيني إلى بالدهم فقط. 
وفي الســياق، أصدرت شركة اخلطوط 
اجلويــة العراقيــة، توضيحــاً عن نقل 
مسافري البالد من دول مصابة بفايروس 

كورونا.
وذكر بيــان لها تلقت الصبــاح اجلديد 
نســخة منه »تــود الشــركة العامة 
للخطــوط اجلويــة العراقيــة إحــدى 

تشــكيالت وزارة النقل أن توضح للرأي 
اإلعالمية  املؤسســات  وجلميــع  العام 
واجلهات املعنية التزامها التام بقرار جلنة 
األمر الديواني املرقم )55( لسنة )2020( 
والذي تضمن منع ســفر املواطنني إلى 
الدول التي أنتشــر بها فيروس كورونا، 
وتبــني ان رحــالت الناقــل الوطني الى 
تلك الدول خصصــت إلجالء العراقيني 

والبعثات الدبلوماسية حصراً«.
وأضــاف »فيمــا تتبنــى وزارة الصحة 
العراقية وبالتنسيق مع سلطة الطيران 
املدني العراقي مهمة القيام باإلجراءات 
الوافدين  جتاه جميع  املطلوبة  الصحية 
العراقيني  من تلك البلدان الى االراضي 
العراقية وذلك للحد من خطورة انتشار 

فيروس كورونا«.
ودعت الشركة العامة للخطوط اجلوية 
العراقيــة إلى »توخي الدقــة في نقل 
واحلصول عليها من مصادرها  املعلومة 

الرسمية«.

قروض تشمل كل املواطنني من البنك 
املركزي واملصارف اخلاصة لشراء 

وحدات سكنية
كمحاولة للتخفيف من عبء الدين من 
جهة وجذب املوظفــني احلكوميني إلى 
التوطــني في املصارف  وزيادة الشــمول 

املالي والتقليل من االكتناز«.
ونوه طارق إلى ان »دعم املصارف اخلاصة 
لقطاع اإلسكان وتخفيف ازمة السكن 
ستساهم في حتريك االقتصاد العراقي، 
وزيادة فرص العمل  كون قطاع اإلسكان 

يساهم في حتريك القطاعات األخرى ».

تركيا تسمح لالجئني باملغادرة إلى 
أوروبا في ورقة ضغط

للحصول على الدعم الغربي 
وعلى نقيض امس األول الســبت الذي 
اجلزر  إلى  180 مهاجــراً  شــهد وصول 
اليونانية برغم اضطراب مياه البحر، فإّن 

األحوال اجلوية بدت مواتية امس األحد.

وأكــدت أنقرة األحد أّن أكثر من 76 ألف 
األراضي  اجلمعــة  منذ  غــادروا  مهاجر 
اديــرن، وهو  التركيــة عبــر محافظة 
رقم لم يكــن باإلمــكان التحقق منه 
فورا ولكن يبدو أّنــه مبالغ به في ضوء 

املشاهدات امليدانية لفرانس برس.
وقررت تركيا فتــح حدودها في محاولة 
منها للحصــول على دعــم غربي في 
سوريا حيث حلقت بأنقرة خسائر كبيرة 

خالل األسبوع احلالي.
وتســتضيف تركيا نحو 4 ماليني الجئ 
سوري كما أنها تســتضيف مهاجرين 
من دول أخرى مثل أفغانســتان لكنها 
منعتهم ســابقاً من املغادرة نحو أوروبا 
األوروبي  مبوجــب صفقة مــع االحتــاد 

مرتبطة باملساعدات.
املهاجرين  التركــي  التلفزيون  وأظهــر 
يتجهون ســيراً على األقدام إلى احلدود 
مع اليونان إلى جانب مشاهد من مدينة 
أدنــة التركية أوضحت الجئني على منت 
للعبور نحو ليسبوس  ســفن متجهة 

في اليونان.
وقال رئيس دائرة االتصال في الرئاســة 
التركية فخــر الدين ألتون إن املهاجرين 
أوروبا  أصبحــوا اآلن أيضــاً مشــكلة 
والعالم. وقــال إن تركيا لم يكن لديها 
أن تســّهل إجراءاتهــا على  إال  خيــار 
احلــدود ألنها لم تتلق دعمــاً كافياً في 

استضافتها لالجئني السوريني.
مــع ذلــك، كان هنــاك ارتباك بشــأن 
السياســة التركية بعدما قال مسؤول 
السياســة اخلارجية في االحتاد االوروبي 
التركية مولود جاويش  اخلارجية  وزير  إن 
أوغلو أكد له أن تركيا ستبقى ملتزمة 
في احلد مــن تدفق املهاجرين إلى االحتاد 

األوروبي.
وقال ألتون في وقت ســابق إن تركيا لم 
متتلــك القدرة على الســماح بالدخول 
لنحو مليون ســوري هاربني من القتال 
في إدلب. وطالب اجملتمع الدولي بحماية 

املدنيني هناك.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:

يناقش برملان كردســتان ملــف تهريب 
النفــط ومشــتقاته فــي االقليم، في 
خطــوة قد حتــرج احزابا ومؤسســات 
اقتصاديــة كبيرة تســتحوذ على ملف 

النفط وتتحكم بايراداته في االقليم.
ومــن املقــرر ان يجري برملان كردســتان 
القــراءة الثانية ملقترح مشــروع قانون 
واملصادقة  ومشــتقاته،  النفط  تهريب 
عليه في مسعى منه للحد من تهريب 
وفرض  الشــركات  ومعاقبــة  النفــط 
واجلهات  االشخاص  على  رادعة  عقوبات 
التــي تعمل بنحو غير شــرعي في هذا 

اجملال.
ويحظى مشروع القانون، الذي يتألف من 
عشر مواد بدعم كتل املعارضة في برملان 
كردســتان، الذي يأمل منــه اعضاء في 
برملان كردستان، احلد من تهريب وسرقة 

نفط االقليم املستمر منذ سنوات.
وينتج اقليم كردســتان يومياً من 600 – 
700 الف برميل من النفط يومياً، يصدر 
القسم االكبر منها عبر انبوب التصدير 
جيهان  ومينــاء  االقليــم  بــني  الرابط 
التركي، بينما يذهب قســم من نفطه 

املستخرج لالستخدمات الداخلية.
ورغــم ان واردات االقليم من بيع النفط 
ومــوارده االخــرى الداخليــة تبلغ وفقا 
العضاء في برملان كردستان قرابة ترليون 
و300 مليــار دينار، اال ان حكومة االقليم 
تعجز عن تامني رواتــب موظيفها، التي 
يبلغ اجماليها 880 مليار دينار شــهرياً 
وتستعني ب 452 مليار دينار ترسله لها 
احلكومة االحتادية شــهرياً وتســتكمل 

عليه لصرفها.
وبينما وصف مقرر جلنة الطاقة والثروات 
الطبيعية في برملان كردستان سركو ازاد 
مشروع القانون باملهم، اشار الى ان هناك 

القانون للحد  بارزتني يســعى  ظاهرتني 
تكرار  األولى:  ومنع استمرارهما،  منهما 
ثقب انبوب التصدير الرئيس في االقليم 
من قبــل مجاميع مســلحة، والثانية 
االقليم عبر  النفط من  استمرار تهريب 

الصهاريج واملركبات احلوضية.
وعلى صعيــد ذي صلة وجه عضو برملان 

كردســتان عن االحتاد االسالمي ابو بكر 
هلدنــي انتقادات شــديدة اللهجة الى 
حكومــة االقليــم نظــرا لعجزها عن 
تأمني رواتب املوظفني رغم مرور اكثر من 
خمسني يوماً على استالم املوظفني في 
االقليم راتب شهر تشرين االول من عام 

2019 املنصرم.

واضاف هلدني في منشــور على مواقع 
التواصــل االجتماعي تابعتــه الصباح 
اجلديــد، ان املوظفــني فــي االقليم لم 
يستلموا راتب شــهر تشرين الثاني من 
رئيس  املنصرم رغــم اعالن   2019 العام 
اللجنــة املالية في برملان كردســتان ان 
واردات االقليم جتاوزات ترليون و300 مليار 

دينار، التي تنقسم بني 300 مليار واردات 
داخلية و900 مليــار واردات بيع النفط، 

و453 مليار ترسلها احلكومة االحتادية.  
واضاف هلدني ان الســؤال الذي يطرح 
نفسه االن »ملاذا تعجز حكومة االقليم 
عن تامني رواتب املوظفني في االقليم من 
الواردات الشهرية التي تدخل خزائنها«.

وعد هلدني صمت الشــارع وضعف دور 
املعارضة في االقليم، فضالً عن شــراء 
الذمم من قبل احزاب الســلطة السبب 
الرئيس وراء تقاعس حكومة االقليم عن 

تأمني رواتب املوظفني.
من جانبــه اكد عضو برملان كردســتان 
عن اجلماعة االســالمية سوران عمر، ان 

السلطات تستعبد املواطنني عبر جتويع 
وقمع الشــعب والتجــاوز على حقوقه 

ونهب ثرواته.
وقــال ان ادارة دفة احلكم فــي االقليم 
اضافة الى املعارضــة محرفة عن دورها 
احلقيقــي، وان احلكــم ال يكــون بهذا 
الشكل، واشار الى ان منع ارسال رواتب 
املوظفني في االقليــم من قبل موظف 
في وزارة املالية االحتادية، احرج املسؤولني 

الكرد في احلكومة االحتادية.
واشار الى ان املواطنني في االقليم غدوا 
اســتمرار  ضريبة  ويدفعــون  الضحية 

املشاكل والصراع بني بغداد واربيل.  
 الفتــا الى انه فــي الوقت الــذي تبيع 
حكومــة االقليــم كميــات كبيرة من 
النفــط، اال ان اكثر من نصف وارداته ما 

زال مصيرها مجهوالً.
وكان عضــو اللجنــة املاليــة مبجلس 
النواب الدكتور غالــب محمد قد اعلن 
في تصريح سابق للصباح اجلديد، ارتفاع 
واردات اقليم كردســتان املالية، من بيع 
الداخلية  االيــرادات  الى  اضافة  النفط، 

الى مليار و370 مليون دوالر شهرياً.
واوضح عضو اللجنة املالية، ان احلكومة 
االحتادية التزمت مبا يقع على عاتقها جتاه 
االقليم، اال ان حكومة االقليم لم تنفذ 
اي من التزاماتها جتاه املركز ولم ترســل 
حلد االن اية حسابات او فلس من االموال 
التي تقع بذمتها جتاه احلكومة االحتادية، 
وان حســاب االقليم لدى بغداد صفر، اي 
ان االقليم لم يرســل حلد االن اية واردات 

الى اخلزينة االحتادية.
وقــال، ان عدم تســليم نفــط االقليم 
الــى احلكومة االحتادية فــي اطار قانون 
املوازنة ســيؤثر سلبا على االقليم خالل 
املناقشات املقبلة مبجلس النواب لقانون 
املوازنة، وان النواب الكرد لن يستطيعوا 
2020 بســهولة لصالح  املوازنــة  مترير 

الكرد.

بايرادات تصل الى ترليون و300 مليار دينار..
حكومة االقليم تعجز عن تأمين رواتب مالكاتها

ملف النفط تصدير كبير وايرادات مفقودة

بغداد – ضبط عصابة 
ذكر مصــدر امني فــي وزارة الداخلية 
امــس االحــد ان مفرزة امنيــة القت 
القبض على عصابة لسرقة املواطنني 
في سوق الشــورجة وسط العاصمة 

بغداد.
وافــاد املصــدر ان »قــوة مــن مكتب 
اجرام  مديرية مكافحة  في  االعظمية 
بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون 
الشرطة في وزارة الداخلية متكنت من 
القــاء القبض على عصابة مكونة من 
اربعة متهمني متارس عمليات السرقة 
ســوق  في  املواطنني  مــن  )النشــل( 

الشورجة وسط العاصمة بغداد«.

ديالى – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في الشرطة العراقية 
امس االحــد بأن ضابطــا برتبة عقيد 

ينتســب لوزارة الداخلية قتل بهجوم 
مسلح شمال شرق محافظة ديالى.

وقال املصدر إن »مســلحني مجهولني 
فتحوا، صباح يوم امس نار اسلحتهم 
جتــاه ضابط برتبة عقيد ينتســب الى 
حماية املنشآت في وزارة الداخلية في 
اثناء مروره قرب قضاء املقدادية شمال 
شــرقي ديالى، ما اسفر عن مقتله في 
احلال ، مضيفا أن »قــوة امنية فرضت 
طوقا علــى منطقة احلــادث وفتحت 

حتقيقا في مالبساته«.

كركوك – استهداف نقطة 
عسكرية 

كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
عن  االحد  امــس  كركــوك  محافظة 
مقتــل عنصرين من احلشــد واصابة 
ثالثة اخرين في هجــوم لداعش غربي 

كركوك . 

وقال املصــدران عناصــر داعش نفذوا 
هجومــا على نقطه للفــوج اخلامس 
التابع للواء 56 في احلشد في منطقة 
احلويجة  لقضــاء  التابعة  الدناديــش 
غربي كركــوك ، مســتغلني الظروف 
اجلوية مــا ادى الى مقتل  اثنني واصابة 

ثالثة آخرين .

صالح الدين – ضبط اسلحة 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
العثور على  الدين امس االحــد  صالح 
مخبأ لألسلحة تابع لتنظيم »داعش« 

االرهابي غربي سامراء.
وذكر  املصــدر ان »معلومــات دقيقة 
 ٣١٤ اللواء  استخبارات  عليها  حصلت 
باحلشد الشــعبي أفادت بوجود مخبأ 
لألسلحة يعود إلى فلول تنظيم داعش 
اإلرهابي في منطقة الزورة غربي مدينة 
ســامراء« ، مضيفا أن »قيادة القاطع 

عثرت على مخبأ يحتوي على عدد من 
األسلحة التي كان تُستعمل في تنفيذ 
القطعات  اإلرهابية ضــد  العمليــات 

األمنية واملواطنني«.

االنبار – اطالق نار 
اعلن مصدر في خليــة االعالم االمني 
امس االحد عن مقتل خمســة عناصر 
مــن »داعش« بصد هجــوم في جزيرة 

الكرمة مبحافظة األنبار.
وقال املصدر إن »قوة من احلشد الشعبي 
األنبار  الكرمة مبحافظــة  في جزيــرة 
تعرضــت إلى إطالق نار ومت إســنادهم 
مــن قبل قوة من لواء املشــاة االربعني 
اجليش العراقي ردت القوة على مصادر 
النيــران«، مضيفا انه مت قتل خمســة 
من عناصر داعش اإلرهابية واستشهاد 

مقاتل من احلشد الشعبي«.

املثنى – احباط عملية 
اكد مصــدر امني في قيادة شــرطة 
محافظــة املثنى امــس االحد إحباط 
محاولــة لســرقة مخلفــات احلديد 
العائدة ملعمل اسمنت السماوة، وإلقاء 

القبض على أربعة متهمني باحلادث.
وذكــر املصــدر االمنــي ان »دوريــات 
مكافحة اإلجرام وفريقا من أمن األفراد، 
ألقوا القبض على أربعة أشخاص أثناء 
تابعة  مخلفــات  ســرقة  محاولتهم 
إلى  السماوة«.واشار  أســمنت  ملعمل 
»اقتيادهم الحد مراكز الشرطة التخاذ 
اإلجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم 

للقضاء«

نينوى – اعتقال ارهابي 
كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة نينــوى امس االحد عن القاء 
االرهابيني في احد  القبض على احــد 

مناطق احملافظة .
وقال املصدر  ان »قوة مشتركة من فوج 
طوارئ الشــرطة الثامن التابع لقيادة 
شــرطة نينوى ومديرية اســتخبارات 
ومكافحة ارهاب نينوى العاملة ضمن 
وكالــة االســتخبارات والتحقيقــات 
االحتادية لــوزارة الداخليــة وبناًء على 
وتعاون  دقيقة  اســتخبارية  معلومات 
احد  على  القبــض  القت  املواطنــني، 

االرهابيني في احدى مناطق املوصل . 

ذي قار – حترير مختطفة 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ذي قار امس االحــد بتحرير مختطفة 
والقاء القبض على خاطفيها شــرقي 

مدينة الناصرية.
وقال املصدر إن »قوة أمنية متكنت يوم 
امس من حترير فتاة مختطفة تبلغ من 
العمر 13 عاما والقبض على خاطفيها 

على وفق املادة 422 في قضاء االصالح 
شرقي الناصرية« ، مضيفا أنه »مت اتخاذ 
االجــراءات القانونية بحــق اخلاطفني 

وتسليم الفتاة الى ذويها«.

البصرة – اعتقال مطلوب 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة ان أبطال ســيطرة الشــهيد 
املقدم نافع التابعة الى قســم شؤون 
الســيطرات فــي محافظــة البصرة 
متكنوا من إلقــاء القبض على متهم 
مطلوب قضائيا الى مكافحة ســرقة 

السيارات.
واضاف املصــدر ان مفرزة امنية متكنت 
من ضبط مطلــوب بحوزته كمية من 
مادة الكريســتال اخملــدرة ومبلغ مالي 
مزور فئة 10 االف دينار ، وذلك اثر تنفيذ 
املمارسات األمنية لتفتيش األشخاص 

والعجالت. 

ضبط عصابة لسرقة المواطنين في الشورجة وسط بغداد * استشهاد ضابط برتبة عقيد بهجوم مسلح شمال ديالى
العثور على مخبأ أسلحة لتنظيم »داعش » غربي سامراء * مقتل 5 ارهابيين بصد هجوم في جزيرة الكرمة باالنبار

الملف األمني

ويحظى مشروع القانون، 
الذي يتألف من عشر مواد 
بدعم كتل المعارضة في 
برلمان كردستان، الذي 
يأمل منه اعضاء في 
برلمان كردستان، الحد من 
تهريب وسرقة نفط االقليم 
المستمر منذ سنوات.

وينتج اقليم كردستان 
يوميًا من 600 – 700 الف 
برميل من النفط يوميًا، 
يصدر القسم االكبر منها 
عبر انبوب التصدير الرابط 
بين االقليم وميناء جيهان 
التركي، بينما يذهب قسم 
من نفطه المستخرج 
لالستخدمات الداخلية.
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بغداد _ الصباح الجديد :

متيزت الفترة مابني نهاية عام 2018 
وبداية عام 2019 مبوســم شــديد 
االمطــار تكونت على اثره ســيول 
جبارة تدفقت في انهار العراق كافة 
)عدا نهر الفرات( لم يحصل مثيل 

لها منذ عام 1988.
الوزارة كل طاقاتها  استنفرت  وقد 
ومن شــمالي العراق حتى جنوبيه 
واســتطاعت الوزارة من السيطرة 
علــى هذه الســيول وابعاد ضررها 
عــن جميع مدن وقــرى العراق ولم 
يخســر العراق اي من مواطنيه او 
ممتلكاتهم بــل بالعكس مت توجيه 
معظــم هــذه املياه الــى خزانات 
العراق )السدود والبحيرات( وتوجيه 
القسم االخر الذي الميكن خزنه الى 
االهــوار حيث مت اعادة احلياة ملعظم 

االهوار.
وجتاوزت نسب االغمار %80 للبعض 
%100 للبعــض االخر من  ووصــل 
االهوار وغمرت مناطق جديدة اخرى 
في االهوار حتى وصلت املســاحات 
5700كم2  االهــوار  فــي  املغمورة 
وهذه اعلى نســبة تصلها االهوار 
العراق  منذ زمن بعيد ووصل خزين 

من املياه في السدود 59مليار م3 .
ولتقييــم هذا االجناز يكفي مقارنة 
مانــزل على العراق مــن امطار من 
غيوم هي نفســها انزلت امطارها 
على اجلارة ايران وهناك تسببت في 
االيرانية  العديد من احملافظات  غرق 
هناك  النــاس  من  وخســرالعديد 

مساكنهم وممتلكاتهم .
وقــد فتحت ايــران الســداد التي 
تفصــل جانبــي هور احلويــزة بني 
العراق وايــران وتدفقت نتيجة ذلك 
كميات هائلة مــن املياه الى داخل 
االهوار العراقية الذي ادى الى تهديد 
حقولنــا النفطيــة وخاصة حقل 
مجنــون الى الغرق وقد تســارعت 
مالكات الوزارة وتدخلت الستيعاب 
هذه الكميات غيــر االعتيادية من 
السداد حلقول  وتعلية  تقوية  خالل 
املياه  واســتيعاب  وغيرها  مجنون 
كلها وتصريف اجلزء االخر الى شط 

العرب .
امليــاه في نهر  ومت كذلــك توجيه 
جريانه  عكس  امللتقى  عند  الفرات 
االهوار  فــي  ليصــب  الطبيعــي 
لتغذيتها مبياه عذبة وهذه هي املرة 
االولــى في التاريخ جتــري املياه في 
املنطقــة اجلنوبية لنهر الفرات من 
للوزارة  كان  الشــمال.  الى  اجلنوب 
في درئهــا للفيضــان وحتويله الى 
املهمة  االثــار  اســتراتيجي  خزين 
خزين  كتأمني  االصعدة  شتى  على 
ميــاه اســتراتيجي لالســتهالك 
البشــري اوال ثــم االســتعماالت 
االخرى خاصــة الزراعة ويدوم الكثر 
مــن عامــني ووصل الــى اكثر من 
59مليار م3 وحتقق انتاج زراعي غير 
مســبوق وصل الى 4,8 ماليني طن 
من احلنطة واكثر مــن مليون طن 
قياسية  ارقام  وهذه  الشــعير  من 
لم تتحقق في تاريخ العراق تبعها 

زراعة الشلب في الصيف ووصلت 
اخلطة الزراعيــة الى 670 الف دومن 
للســنة  الزراعية  باخلطة  مقارنة 
التي قبلها والتي لم تتجاوز 5 االف 
دومن ولم تصل زراعة العراق للشلب 
في الســنوات املاضية وفي احسن 
احوالهــا الــى النصف مــن مامت 

حتقيقه هذا العام.
كما مت اعادة احلياة لنســبة كبيرة 
التي جفت نتيجة ندرة  من االهوار 
املياه للســنوات السابقة واقامت 
دول املنبع العديد من الســدود مما 
حجز نسبة كبيرة من حصة مياه 
العراق من خالل هــذه االنهار. وقد 
اتخذت الوزارة العديد من االجراءات 
السنة  الفيضان لهذه  في موسم 
منهــا ادخال )8( ســدود للخدمة 
وهي كل من )سد دربنخان، املوصل، 
الرمــادي، الــورار، الفلوجة، ناظم 
ابوصخير، ناظم شط البصرة( بعد 

تأهيلها واسهمت بشكل كبير في 
زيادة الطاقة اخلزنية واحملافظة على 
مدينة بغــداد واحملافظات اجلنوبية 
من اضــرار الفيضانات ، وتخفيض 
مناســيب اخلــزن فــي الســدود 
الري  ملنظومة  الرئيســة  واخلزانات 
فــي العــراق الســتيعاب كميات 
الواردة واالســتفادة من هذه  املياه 
املوسم  في  الشــلب  لزراعة  املياه 
تأهيل سد  الصيفي، واســتكمال 
دربندخان ألستغالله بكامل طاقته 
اخلزنية. وقد مت ايضا توســعة قناة 
استيعاب  لزيادة  الفيضانية  الثرثار 
املياه احملولة الــى منخفض الثرثار 
ورفع الترسبات املتراكمة حيث انه 
من املؤمل رفــع كمية ) 2.6 مليون 
م3 ( خــالل هذه الســنة علما ان 
العمل مستمر بجهد التشكيالت 
اآلليات  مــن  املتاحــة  وطاقاتهــا 
احلكومية ولــم يتم تأجير أية آلية 

او عمل شــركة قطــاع خاص في 
العمل وبكلف واطئة جدا ، اضافة 
الــى اســتطالع وتقوية الســداد 
اخلاصة بنهر دجلة وأتخاذ االجراءات 
السريعة ملعاجلة املناطق الضعيفة 
مــن محافظــة نينوى الى ســدة 
العمارة وخاصــة مناطق االختناق 
في محافظة نينــوى )نهر اخلوصر( 
وصالح الدين )جــزرة قضاء العلم( 
وســداد نهر دجلة فــي محافظة 
بغداد وســداد الشماشــير ضمن 
بطول  وميسان  واسط  محافظتي 
)35( كم حلماية املدن من الســيول 
الشــرقية  احلــدود  من  القادمــة 
وتوسيع مجرى نهر دجلة بعد ناظم 
ميســان.  محافظة  فــي  القلعة 
وجرى تقوية سداد نهر الفرات ورفع 
لضمان  الوســطية  اجلزرات  وازالة 
مترير املوجــات الفيضانية التي من 
املتوقع ورودها في املوســم احلالي 

ورفع الترســبات وتوســيع مقطع 
النهر مؤخر ســدة الرمادي ومقدم 
سدة الفلوجة وتأهيل سدة الرمادي 
وناظم الورار وبوابات سدة الفلوجة 
واســتطالع الســداد وخاصة في 
محافظة ذي قار واســتنفار اجلهد 
اآللــي للوزارة ألعادة تأهيل ســداد 
االهــوار فــي محافظتــي ذي قار 
وميســان وتقويــة ســداد االهوار 
احملاذيــة لقضاء  الســداد  وأهمها 
القرنة )الساتر/أ( وبطول )35 كم.ط 
( والســدة احلدودية مع اجلمهورية 
االسالمية ايران وبطول )20كم.ط(/

مرحلة اولى وسداد حماية املنشأت 
النفطيــة خاصــة ضمــن حقل 
مجنون وتوســيع وتطهيــر االنهر 
مجرى  وخاصــة  لالهــوار  املغذية 
نهر اخلمــس في ميســان والقدمي 
)4،3،2،1( وتقوية ســداد سداد نهر 

العز والسويب والعريض.

الموارد المائية تؤمن خزينا استراتيجيا لالستهالك 
البشري والزراعة يدوم الكثر من عامين

وصل الى اكثر من 59 مليار م 3 خالل العام الماضي

عضوا المجلس عباس فرحان وعلي رشيد يزوران مكتبي صالح الدين وذي قار االنتخابي

بالتزامن مع لجان التفتيش والمراقبة

مدير عام المجاري للصباح الجديد :

غمرت مناطق جديدة 
اخرى في االهوار 

حتى وصلت المساحات 
المغمورة فيها 

5700كم2 وهذه 
اعلى نسبة تصلها 

االهوار منذ زمن بعيد 
ووصل خزين العراق 

من المياه في السدود 
59مليار م3
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دائرة التفتيش والمتابعة تتخذ سلسلة اجراءات للوقاية من فايروس “كورونا”

المتابعات الميدانية تحقق اهم االستراتيجيات للنهوض بمستوى االعمال

 نجالء صالح الدين 
واملتابعة  التفتيــش  دائــرة  وجهت 
احدى مؤسســات هيئة الســياحة 
الى  الوقائية  اإلجراءات  سلسلة من 
اصحاب املرافق الســياحية بـ”احلد” 
واحلفالت  االمســيات   “ اقامــة  من 
اخلاصة والعامة واملؤمترات واملناسبات 
االخرى “ وملدة 10 ايام قابلة للتمديد 
وحسب الوضع العام وذلك لسالمة 
الــرواد وللحد من انتشــار فايروس 
كورونــا. وقالــت مديــر عــام دائرة 
التفتيش واملتابعــة ابتهال خاجيك 
في تصريح ل “ الصباح اجلديد “ أن “ 
عددا من االجراءات الوقائية اتخذتها 

فايروس  انتشار  ملنع  السياحة  هيئة 
“ كورونا “ من بينهــا احلد من اقامة 
االمسيات واملؤمترات واملناسبات وملدة 

عشرة ايام قابلة للتمديد .
هيئــة   “ ان   ، خاجيــك  واضافــت 
الســياحة شــكلت جلــان تفتيش 
واحملال  املطاعم  ومراقبة على جميع 
بالتعليمــات والشــروط  لاللتــزام 
الصحيــة  الســالمة  وتوجيهــات 
واجلهــات ذات العالقــة وخاصة في 
الصحية  والشهادة  النظافة  مجال 
وســرعة االبالغ من اي حالة مشتبه 
بها بالتنســيق مع اجلهات الصحية 
وذلك لدفع الضرر عن ابناء شــعبنا 

مــن هــذا الفايــروس “ فــي بغداد 
واحملافظات.

وطالبــت خاجيــك جميــع املرافق 
املطاعــم  ومحــال  الســياحية 
الالزمة  االجراءات  باتخاذ  واملشروبات 
للوقايــة مــن الفايــروس من خالل 
مــواد التعقيم وارتــداء الكمامات 

والقفازات اثناء العمل .
ووجهــت مدير عام دائــرة التفتيش 
واملتابعة عــدة نصائح يجب االلتزام 
بها من بينها غسل اليدين بانتظام 
،وتغطيــة الفم واألنف بالكمامات ، 
والبيض  اللحوم  الى طهــي  اضافة 
جيــدا، جتنب مخالطة أي شــخص 

تبدو عليــه أعــراض اإلصابة مبرض 
تنفسي، مثل السعال والعطس.

التقيــد  ضــرورة  علــى  وشــددت 
التــام بتعليمــات مــواد التنظيف 
املستخدمة مبا يتعلق بالتركيز وزمن 
االدوات  وغمر  احلرارة  ودرجة  التعرض 
البــدء بعملية  وتفكيكهــا قبــل 
االدوات  التنظيــف وعدم تكديــس 
الصوتية  فــوق  االمــواج  جهاز  في 
وعدم اســتخدام الفراشي املعدنية 
للغســل اليدوي وشــطف االدوات 
اليدوي للتخلص من  التنظيف  بعد 
متبقيــات املنظفات فــي املطاعم 

واحملال . 

بغداد _ الصباح الجديد :
في اطار سلســلة جوالته امليدانية 
والوقوف  االعمال  مســتوى  ملتابعة 
على نســب االجناز املتحققة تفقد 
املهندس يعرب قحطان عباس مدير 
عام املديرية العامة للمجاري مراحل 
ســير االعمال في مشــروع مجاري 

كركوك املوحد واحملال تنفيذه بعهدة 
الرصينة  التركية  الشــركات  احدى 
)شــركة بوزو( حيث يشهد املشروع 
وتائر عمل متصاعدة. ومت على هامش 
الزيارة عقد اجتماع موسع ضم كال 
مــن زاكروس جان ولــي ورئيس دائرة 
املهنــدس املقيم املهندســة كلزاد 

نــاو عباس واملدير املفوض لشــركة 
املنفذة للمشروع راسم عبد الواحد 
شــاكر ، مت خالله طــرح جملة من 
املتعلقة  والفنية  الهندسية  االمور 
بســير االعمال وقدمت املهندســة 
عباس شــرحا مفصال ملراحل تقدم 
العمــل.  من جانبه ابدى املدير العام 

ارتياحه مبســتوى االعمــال املنفذة 
واثنى على اجلهــود املبذولة من قبل 
املالكات الهندســية والفنية لدوائر 
املنفذة  والشــركة  املقيم  املهندس 
املزيد  بذل  على  وحثهم  للمشــروع 
مــن اجلهــد والعطاء لغــرض اجناز 
املشــروع في اطار السقوف الزمنية 

احملددة على وفق املواصفات املعتمدة 
خدمة للمواطنني من ابناء محافظة 
كركوك . وقد رافق املدير العام خالل 
الزيــارة معــاون املدير غســان عبد 
الذي  املشروع  لتفقد  احلميد محمد 
يعد من مشــاريع البنــى التحتية 
انتاج  علــى  يعمل  االســتراتيجية 

مياه معاجلة صاحلة للسقي الزراعي 
وبطاقة انتاجية ٣٠٠ الف م٣/باليوم 
كما يسهم ايضا في انتاج االسمدة 
العضوية وتوفير فرص عمل لطاقات 
الشــبابية من ابناء احملافظة اضافة 
الى دور املشــروع في حتسني الواقع 

اخلدمي والبيئي .
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بغداد _ الصباح الجديد :

املفوضني  مجلــس  رئيــس  بحــث 
فــي املفوضيــة العليا املســتقلة 
مع  عدنــان خلف  لالنتخابات جليل 
املصنعة  الكوريــة  الشــركة  فريق 
وتسريع  االلكتروني  التحقق  الجهزة 
النتائج بحضور ممثلــني عن الوكالة 
US� ( الدولية  للتنميــة   االميركية 
AID ( وبعثة االمم املتحدة  للمساعدة 
العديد  فــي   )UNAMI( االنتخابيــة 
من اجلوانب الفنية التي من شــأنها 

تطوير وحتديث االجهزة .
حيــث قدم رئيــس الفريــق الكوري 
عرضا من خــالل محاكاة عملية عن 
االلكتروني   التحقق  آلية عمل جهاز 

وتسريع النتائج  خالل فترة وجيزة .
رئيــس مجلس  جانبه طــرح  مــن 

املفوضني العديد من التساؤالت ذات 
الصلــة بعمل االجهــزة العادة ثقة 
الناخبني وشركاء العملية االنتخابية 
كافة  جملريات االقتراع مع احلفاظ على 
أمنية وسرية االصوات املوضوعة في 
صندوق االقتراع، كذلك االســتفهام 
عــن التوافق العملي جلهاز تســريع 
النتائج مــع االجراءات اجلديد لقانون 
االنتخابات اذا مــا مت التصويت عليه 
للحصــول على النتائج بشــفافية 

ونزاهة عالية .
وقدمت الشركة الكورية العديد من 
آليات الدعم الفني والتقني لضمان 
للحفاظ  آمنة  بصــورة  اجلهاز  عمل 
علــى  ســير العمليــة االنتخابية 

بنزاهة عالية.
يذكر ان مجلــس املفوضني دأب ومن 
اللحظة االولى في ادارة املؤسســة 
على االسراع بوضع اخلطط الكفيلة 

الجراء العملية االنتخابية .

على صعيد متصل زار عضو مجلس 
املفوضني عباس فرحان حسن مكتب 
ذي قاراالنتخابــي وعقــد اجتماعــا 
مع جلنة تســيير االعمال ومسؤولي 
املراكــز الفرعية في مكتب احملافظة 
حيــث ناقش معهم االمــور االدارية 

والقانونية العادة هيكلية املكتب. 
والتقــى عبــاس موظفــي العقود 
لالشراف على املقابالت اخلاصة بهم 
وعملية تقييمهــم واختيار االفضل 
منهم على وفق التحصيل الدراسي 
واخلبرة والكفاءة واالمكانيات التـــي 

تؤهلهم للعمل باملفوضية . 
يذكــران مجلس املفوضــني يواصل 
زيارتــه املســتمرة ملتابعــة مكاتب 
التابعة  ومراكزالتسجيل  احملافظات 
لهاميدانياً لتهيئتها بالشكل الالزم 
االنتخابية  لالستحقاقات  استعدادا 

املقبلة .   
على صعيــد ذي صلة ايضا زار عضو 

مجلس املفوضني علي رشيد محمد 
االنتخابي   الديــن  صــالح  مكتــب 
لالطالع على سير االعمال فيه ، فيما 
عقد اجتماعا  مــع موظفي املكتب 
العقود  موظفــي  ملفــات  لتدقيق 

واالطالع على كفاءاتهم املهنية . 
وفي ســياق ذي صلة ناقش املفوض 
ادارة  املكتــب  علــي رشــيد مــع 
االدارية  اجلوانــب  تهيئــة  كيفيــة 
والفنية واللوجستيـــة اســتعدادا 
لالســتحقاقات املقبلـــة وتذليــل 
العقبات في ذلك الشــأن من خالل 
التاكيــد علــى اســتئناف عملية 
االلكترونيــة  البطاقـــات  توزيــع 
الزيارة  هــذه  وتأتي  )البايومتريـــة(. 
الزيــارات املســتمرة العضاء  ضمن 
مجلس املفوضيـــن اجلدد للمكاتب 
االنتخابيــة فـــي احملافظــات كافة 
استعـدادا لالستحقاقات االنتخابية 

املقبلة .

تقرير

رئيس مجلس المفوضين يبحث مع الشركة الكورية تطوير اجهزة التحقق االلكتروني

 اعالم كهرباء بغداد
تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة العامة لتوزيع 
كهرباء بغداد املهندس أحمد طالب احلبوبي ومبتابعة 
مدير فرع توزيع كهرباء مركز االنبار املهندس خليل 
أبراهيــم العواد بضرورة اســعاف املواطن وصيانة 
املغذيات بالســرعة املمكنة ومبتابعة ميدانية من 
قبل مســؤول قطاع الرمادي املهندس ناظر شاكر 

فياض.
فقد أجنــزت املالكات الهندســية والفنية التابعة 
لصيانة قطاع كهرباء الرمادي إعادة تشغيل مغذي 
مدينــة 3 للعمل والذي يغذي حــي االندلس داخل 
مدينة الرمادي بعد تعرضه النقطاع بســبب حريق 

في مدرسة الرمادي ومت اعادته للعمل..
من جهة اخرى اجنزت املالكات الهندســية والفنية 
في مركز صيانة الرمادي على تســليك اعمدة ومد 
اســالك وفناجني لفك االختناق احلاصل في مناطق 

البوسحل شرق مدينة الرمادي.

بغداد _ الصباح الجديد :
أطلق مصــرف الرافديــن يوم امس األحد ســلفاً 

تكميلية االضافية ملوظفي الدولة.
وقال املكتب اإلعالمي للمصرف في بيان تســلمت 
الصباح اجلديد نســخة منه إنه “مت إطالق السلف 
التكميليــة اإلضافية التي تتــراوح ما بني )5 ، 10 ، 
15، 20، 25( مليون دينار وحسب تقدير راتب املوظف 

وعن طريق بطاقة املاستر كارد الدولية”.
وأضــاف املكتــب االعالمــي أنه “مت صرف ســلف 
“الضعــف ضعفني” ألكثر مــن 5 آالف موظف من 
الذين ســبق أن مت منحهم سلفاً شخصية وقدموا 
على الســلفة الثانية اإلضافية ، ومت صرفها لهم 

بواسطة املاستر كارد”.

بغداد _ الصباح الجديد :
باشــرت الشــركة العامــة ملوانئ العــراق احدى 
تشــكيالت وزارة النقل ،  تأهيــل وصيانة عدد من 
الوحدات البحرية العاملة وذلك للوصول إلى أعلى 
حالة مــن التأهــب القصوى إلجنــاز االعمال على 

أفضل وجه .
وبينت الشــركة لقد مت تأهيل زورق املسح البحري 
الفــرات بعد نقله الى الصيانة البحرية في رصيف 
)22( لتجري عليه عمليــات تنظيف البدن وصيانة 
منظمة الدفع واحملرك وايضاً العمل جار  على إعادة 
تشغيل راس احلفارة رام اهلل إضافة إلى إعادة تأهيل 

األنابيب والصمامات العاطلة للحفارة التحرير . 
واضافت لقد مت تعفيــر احلفارة املربد وهذه اجراءات 
مســتمرة للوحدات البحرية ملكافحة احلشــرات 
او القــوارض أن وجدت لســالمة الطواقم البحرية 

العاملة عليها . 
يذكر أن قســم احلفر البحري ملوانــئ العراق يقوم 
علــى تعميق القنــوات املالحية وارصفــة املوانئ 
ومعاجلة املناطق املتردية على وفق خطط معتمدة 
على املســوحات املائية احلديثة للقنوات وواجهات 
األرصفة من أجل رسو وإبحار آمن  للسفن التي تؤم 

املوانئ .

بغداد _ الصباح الجديد :
بحث مدير عام الشــركة العامة لألسواق املركزية 
احد تشــكيالت وزارة التجارة مع ممثلي الشــركات 
التركية الــذي يزور بغداد فــرص توفير بضائع عبر 
منافذهــا ومعارضها التجارية ، فيما كشــف عن 
مساع إلقامة معرض باسم اليوم العراقي التركي.

واوضح املدير العام محمد حنون احلمداني انه التقى 
ممثلي الشــركات التركية وبحــث معهم إمكانية 
التعاون علــى توفير البضائــع التركية عبر منافذ 
ومعارض الشــركة العامة لالسواق املركزية والتي 
يحتاجها السوق العراقية، فضال عن بحث اخلطوط 

العريضة آللية التعاون والتعاقد بني الشركات”.

كهرباء االنبار تطلق حملة 
لصيانة مغذي مدينة 3

الرافدين يطلق سلفًا 
تكميلية لموظفي الدولة

النقل تباشر تأهيل وحدات 
بحرية وافتتاح دورة 

المسح اإللكتروني

مدير عام األسواق المركزية: 
نسعى الى تطوير العمل القامة 

المعرض العراقي التركي
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب امس األول الســبت 
أنه مستعد ملساعدة اإليرانيني في مواجهة فيروس كورونا 

املستجد إذا طلبوا ذلك.
وقال ترامب في االجتماع السنوي الكبير للمحافظني في 
ضاحية واشنطن »إذا كنا نســتطيع مساعدة اإليرانيني 
في هذه املسألة، فنحن على اســتعداد بالتأكيد للقيام 
بذلك ، الشــيء الوحيد الذي يتعني عليهم القيام به هو 

طلب ذلك. سيكون لنا اختصاصيون رائعون هناك«.
وانتشــر الفيروس حتى اآلن في 61 دولة، ما دفع منظمة 
الصحة العاملية إلى رفع تقييم اخلطر إلى أعلى مستوى.

وذكرت وزارة الصحة اإليرانية امس األول السبت أن هناك 
تســع وفيات جديدة في البالد، ليصل العــدد اإلجمالي 

للوفيات إلى 43.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
قررت محكمة تل أبيب اجلزئية إلزام النجل األكبر لرئيس 
الــوزراء اإلســرائيلي بنيامني نتنياهو، بدفــع مبلغ مالي 

ملموس إلى صحفية اتهمته بالتشهير.
وألزمت احملكمة في حكم نشــر أمس االول السبت يائير 
نتنياهو بدفع 286 ألف شــيكل )71 ألــف دوالر أمريكي( 
إلى احملررة السابقة في موقع »واال« اإلخباري، أفي ألكاالي 
التــي قدمت دعوى ضد جنل رئيس الوزراء. وأشــارت احملررة 
في الدعوى إلى أن يائير وصفها مرارا في منشوراته مبواقع 
 Wexner بأنها جاسوســة ملؤسسة  التواصل االجتاعي 
Foundation التــي زعمــت عائلــة نتنياهــو أنها متول 
املنظمات غير احلكومية واحلمالت السياســية اليسارية 
ولديها دور في املالحقة القضائية التي يتعرض لها رئيس 

احلكومة املتهم رسميا في ثالث قضايا فساد.
ولم يحضــر ممثلون عــن نتنياهو االبن احملاكمــة، وادعى 
يائير على حســابه في »تويتر« أنه لــم يبلغ عنها وينوي 
تقدمي االســتئناف. وهذه ليســت أول قضية قضائية من 
نوعها بالنســبة لنجل نتنياهو املعروف بتعليقاته املثيرة 
للجدل في مواقع التواصل االجتماعي. ونشــر جنل رئيس 
الــوزراء مؤخرا في »تويتر« صورة فتاة برفقة منافس والده 
السياسي بيني غانتس، وادعى دون تقدمي أي أدلة أن بينهما 
عالقات غرامية. وأعلنت الفتاة املدعوة دانا كاسيدي أنها 
تعرضت بســبب هذه التغريدة لـ«حملة حترش جماعي« 
في مواقع التواصل االجتماعي، مبدية نيتها مقاضاة جنل 

رئيس الوزراء.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
أشــرف  األفغاني  الرئيــس  أكــد 
غني امس األحــد أن هدنة جزئية 
مــع املتمّردين مّدتها ســبعة أيام 
بندا  رفــض  لكنــه  ســتتواصل، 
الذي  اجلديد  االتفاق  في  أساســيا 
أبرمته واشــنطن مع طالبان ينص 
على اإلفــراج عن اآلالف من عناصر 

احلركة املسجونني.
التي  العنف«  »خفض  فترة  وسرت 
الهجمات  تراجعا في عدد  شهدت 
في أنحاء أفغانستان خالل األسبوع 
األول  امــس  التوقيع  الذي ســبق 
التاريخي  االتفــاق  على  الســبت 
بني الواليات املتحــدة وطالبان في 
الدوحــة. ويضع االتفاق إطارا زمنيا 
مدته 14 شــهرا النسحاب جميع 
القوات األجنبية من أفغانســتان، 
إذا التزمت طالبــان بعّدة تعّهدات 
كابول  مع  محادثات  في  وانخرطت 
من أجل التوصل إلى اتفاق ســالم 

أوسع نطاقا.
وقال غني خــالل مؤمتر صحافي إن 

»خفض العنف سيســتمر بهدف 
التوصــل إلى وقــف كامل إلطالق 

النار«.
وأضاف أن قائد القوات األجنبية في 
أفغانسنتان »اجلنرال )سكوت( ميلر 
طلب من طالبان القيام بذلك. من 

املتوّقع أن )يتواصل(«.
وعلــى إثــر الهدنة اجلزئيــة، خرج 
الشــوارع  إلى  األفغان  من  العديد 
احلرب  انتهاء  أمــل  على  لالحتفال 

التي استمرت لـ18 عاما.
لكن في مؤشر على وجود عراقيل 
أمــام تطبيق االتفــاق، انتقد غني 
بنــدا يدعــو طالبان لإلفــراج عن 
مــا يقارب ألف ســجني واحلكومة 
 5000 األفغانية إلطالق سراح نحو 

من عناصر احلركة املسجونني.
ولم تشارك حكومة غني في اتفاق 
الدوحة. ولذلك، بينما ينص االتفاق 
على أن »الواليــات املتحدة ملتزمة 
بتحقيــق هــذا الهــدف« املتمثل 
بإطالق سراح ســجناء طالبان، لم 
يتضح كيف ميكن حتقيق ذلك دون 

مشاركة كابول.
وقال غنــي إن أي عملية إفراج عن 
السجناء »ليست ضمن صالحيات 
من  هي  بــل  املتحــدة،  الواليــات 

صالحيات احلكومة األفغانية«.
وأضاف »ميكن إدراج املســألة على 
أجندة احملادثات األفغانية الداخلية، 
لكــن ال ميكــن أن تكون شــرطا 

مسبقا للمحادثات«.

»ارتياح أكبر« 
وكانــت طالبان رفضــت حتى اآلن 
التفــاوض مع حكومــة غني التي 
أيدي  تعتبرهــا احلركة دمية فــي 
اتفاق  لكــن  املتحــدة،  الواليــات 
االنســحاب مرتبط بتوصل كابول 
واملتمرديــن التفــاق منفصل عبر 

مفاوضات »داخلية بني األفغان«.
وكان غنــي، الغــارق فــي أزمــة 
سياســية عقب اتهامــات بتزوير 
االنتخابات التــي أفضت إلى فوزه 
بوالية جديدة، يشــير إلى احملادثات 
الداخلية املرتقبة في العاشــر من 

أذار والتي ذكرت تقارير أنها قد جتري 
في أوسلو.

اإلفراج  لبند  غنــي  انتقادات  وتعد 
عن الســجناء مبفاوضــات صعبة 
يواجهها بلد ال تزال متّزقه خصومات 
قبليــة وإثنية، وحيث يبــدو قادته 
وجتــار احلرب فيه غيــر قادرين على 

االتفاق على املسائل املهمة.
وجتاهلت واشنطن تهنئة غني على 
أُعلنت  فوزه في االنتخابــات، التي 
نتائجها بعد تأجيل استمر لشهور، 
بينما تعّهد أبرز خصومه عبد اهلل 
عبد اهلل بتشكيل حكومة موازية.

جلهة  املشــهد  ضبابيــة  ورغــم 
بالنســبة  االتفــاق  يعنيــه  مــا 
أن سكان كابول  إال  ألفغانســتان، 
أعربوا عن ارتياجهم للســير أخيرا 
في شــوارع العاصمة دون التخّوف 

من هجمات طالبان.
وقال شــرطي طلب عدم الكشف 
عــن هويته لفرانس برس »أشــعر 
بســالم اليوم بعد االتفاق، وبارتياح 

أكبر«.

ترامب مستعد لمساعدة 
اإليرانيين في مواجهة 

فيروس كورونا »إذا طلبوا«

حكم قضائي ضد نجل 
نتنياهو لصالح صحفية 

اتهمته بالتشهير

الرئيس األفغاني يؤكد تواصل »خفض العنف« باّتجاه »وقف كامل إلطالق النار«

الصباح الجديد ـ وكاالت :

أعلن اجليش السوري امس األحد 
إغالق اجملال اجلــوي أمام الطيران 
في شــمال غرب ســوريا مهدداً 
تخرقــه،  طائــرة  أي  بإســقاط 
مع إعــالن تركيا إطــالق عملية 
احلكومية  القوات  ضد  عسكرية 

في محافظة إدلب.
ويأتي إعالن اجليش السوري غداة 
مقتــل 26 عنصــراً مــن اجليش 
السوري جراء استهداف الطائرات 
املسيرة التركية مواقع عسكرية 
عدة في ريفــي إدلب وحلب، وفق 
ما أفــاد املرصد الســوري حلقوق 

اإلنسان.
وقال اجليش في بيان نقلته وكالة 
)سانا(  الرسمية  السورية  األنباء 
إن »القيــادة العامــة للجيــش 
والقوات املسلحة تعلن عن إغالق 
اجملال اجلــوي لرحــالت الطائرات 
وأليــة طائــرات مســيرة فــوق 
املنطقة الشــمالية الغربية من 
ســورية، وبخاصة فوق محافظة 

إدلب«.
وأكد أنه »سيتم التعامل مع أي 
طيران يخترق مجالنا اجلوي على 
أنه طيران معادٍ يجب إســقاطه 
ومنعــه مــن حتقيــق أهدافــه 

العدوانية«.
وبلغــت حصيلة قتلــى القوات 
احلكومية السورية جراء القصف 
التركي في طائرات من دون طيار 
او القصــف املدفعــي منذ يوم 
اجلمعة 74 عنصــراً املاضي، وفق 
املرصد الذي أشار أيضاً إلى مقتل 
عشــرة عناصــر من حــزب اهلل 
اللبنانــي. ولم يصــدر أي تعليق 

رسمي سوري.
الســوري  النظام  قوات  وتشــن 
بدعم روســي منذ كانــون األول 
هجومــاً واســعاً ضــد مناطق 

حترير  هيئــة  عليهــا  تســيطر 
وفصائل  سابقاً(  )النصرة  الشام 
فيها  وتنتشــر  أخرى  معارضــة 
قوات تركيــة في محافظة إدلب 
وجوارها. ومتكنت القوات السورية 
من إحــراز تقدم كبير على األرض 

خالل األسابيع املاضية.
ومنذ بداية شباط، تصاعد التوتر 
املنطقة  وأنقرة في  بني دمشــق 
على  مواجهــات  فــي  وانعكس 

األرض أسفرت عن سقوط قتلى 
من الطرفني.

وأرســلت أنقــرة التــي كــررت 
حتذيراتهــا لدمشــق، تعزيــزات 
عســكرية ضخمــة إلــى إدلب 
لُتضــاف إلى 12 نقطــة مراقبة 
مبوجب  املنطقــة  فــي  تقيمها 
اتفــاق مع موســكو يعــود إلى 
2018. وباتت ثالث من هذه  العام 
النقاط علــى األقل محاصرة من 

قوات النظام.
وُمنيــت تركيا بخســائر فادحة 
إذ قتل 34 جنديــاً على األقّل في 
ضربات جّوية اتهمت أنقرة قوات 

النظام بتنفيذها في إدلب.
وقال وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار األحد إن »عملية درع الربيع، 
الهجوم  بعــد  أطلقــت  التــي 
الشــنيع في إدلب في 27 شباط 
، متواصلــة بنجاح«، مضيفاً أنه 

ليس لدى أنقرة »نية« في الدخول 
الداعمة  موســكو  مع  مبواجهة 

لدمشق.
ويهدد التوتر في إدلب بتوســيع 
وموســكو،  أنقرة  بــني  الفجوة 
وألقــى بثقلــه على التنســيق 
السنوات  في  بينهما  تطّور  الذي 
برغم  السوري  امللف  في  املاضية 

االختالفات.
ودفع الهجوم في إدلب ومحيطها 

وفــق األمم املتحدة، بـــ948 ألف 
من  نصفهــم  نحــو  شــخص 
باجتاه مناطق  الفرار  إلى  األطفال 
أكثر أمناً شماالً، وخصوصاً قرب 
تنتشــر  حيث  التركية  احلــدود 

مخيمات النازحني.
نحو  تؤوي  التي  تركيا  وتخشــى 
3,6 مليون الجئ ســوري، أن يدفع 
هجوم قــوات النظام املســتمر 

مبوجة جلوء جديدة إليها.

دمشق تتحسب لهجمات جوية تركية وتهدد بإسقاط 
أي طائرة تخرق مجال شمال غرب سوريا

بلغت حصيلة قتلى 
القوات الحكومية 

السورية جراء القصف 
التركي في طائرات 

من دون طيار او 
القصف المدفعي 
منذ يوم الجمعة 

74 عنصرًا الماضي، 
اضافة إلى مقتل 

عشرة عناصر من 
حزب اهلل اللبناني
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متابعة ـ الصباح الجديد :

السابق  األميركي  الرئيس  نائب  فاز 
الســبت  األول  امــس  بايــدن  جو 
للحزب  التمهيدّيــة  باالنتخابــات 
كاروالينا،  ســاوث  في  الدميقراطي 
معيًدا بذلك الزخم حلملته، ومؤّكًدا 
أّنــه املنافــس األّول فــي مواجهة 
بيرني ساندرز  املســتقّل  السناتور 
سعًيا للفوز بترشيح احلزب متهيًدا 

النتخابات الرئاسة األميركّية.
وبعــد أن كان منــي بثــالث نتائج 
مخّيبــة لآلمال، حّقــق بايدن )77 
عاًما( الفوز األّول له في االنتخابات 

التمهيدّية للحزب الدميقراطي.
القنــوات  كبريــات  وأعلنــت 
بايدن  فوز  األميركّيــة  التلفزيونّية 
بعــد دقائــق على إغــالق مكاتب 
النهائّية  النتائــج  لكــّن  االقتراع، 
لالقتراع لم تُعلــن بعد، ولم يُعرف 
الذي حّل في  املرّشح  بالتالي اسم 

املرتبة الثانية.
وكانت مكاتب االقتراع في ســاوث 
كاروالينــا فتحــت أبوابهــا امس 
األول الســبت إلجــراء االنتخابات 
للحــزب  الرابعــة  التمهيديــة 

الدميقراطي.

كولومبيا،  بضاحية  مدرســة  في 
الوالية، اصطّف العشرات  عاصمة 
قبل انطالق التصويت عنذ الساعة 
الســابعة صباًحا بالتوقيت احملّلي. 
ومنذ ذلك احلني لــم ينقطع تدفق 

الناس.
لكن ال يزال السباق طويالً إلى حني 
اختيار مرشــح دميقراطي ملواجهة 
اجلمهــوري دونالــد ترامــب خالل 
تشرين  في  الرئاســية  االنتخابات 
الثاني. غير أّن الزخم يتســارع مع 
اقتــراب »الثالثاء الكبيــر« عندما 

تُصّوت 14 والية في يوم واحد.
وكّرر بايدن عبارته »ّكلي ثقة« أثناء 
جتّوله في ســاوث كاروالينا عشّية 

التصويت احلاسم ملستقبله.
الرأي  اســتطالعات  أولى  ومنحته 
تقدًما كبيرًا في هذه الوالية حيث 
مُيّثل الســود املؤّيــدون له أكثر من 

نصف الناخبني الدميقراطيني.
وكتب بايدن على تويتر متوّجًها إلى 
في  املاضية«الفوز  اجلمعة   أنصاره 
والية ســاوث كاروالينا من شأنه يا 
أصدقائي مساعدتنا على اكتساب 
دفعــة كبيرة في الوقت املناســب 

متاًما«.
واحتاج بايدن إلى حتقيق نصر واضح، 
بعد أن حّل تباعاً في املركزين الرابع 

واخلامس في أيوا ونيو هامبشر.

وصحيح أّنه صعد إلى املركز الثاني 
في والية نيفادا، لكّنه بقي متخّلفاً 

بكثير عن ساندرز )78 عاما(.
وســاندرز الذي يُقّدم نفســه على 
بحملته  يقــوم  »اشــتراكي«،  أّنه 
فــي عامــه الثامــن والســبعني 
على أســاس برنامج يســاري جداً 
بالنســبة إلى الواليات املتحدة، إذ 

يَِعد أنصاره بتشكيل »حكومة في 
خدمة اجلميع«، ويصف ترامب بأنه 
»عنصري« »ومجاف حلقوق النساء« 

و«كاره لألجانب«.

النخبة ضد ساندرز 

يثيــر صعــود ســاندرز قلق بعض 

الدميقراطيــني املعتدلــني الذيــن 
يخشون من أنه لن ينجح في إقناع 
ناخبي الوســط، وهــو أمر ضروري 
بالنســبة إليهــم للتغّلــب على 

ترامب.
وقال بايدن الذي يدعمه الكثير من 
شــخصّيات احلزب البارزة، لشبكة 
ســي إن إن امــس األول اجلمعــة، 

»هل تعتقد أّن تقدمي نفســك على 
أّنك اشــتراكّي مُيكن أن يساعد في 
جورجيــا ونورث كاروالينا وســاوث 

كاروالينا وتكساس؟«.
وهي حّجة يرفضها ساندرز بشّدة. 
وقد ضاعف هذا األخير املشــاركة 
كاروالينا  في ســاوث  فعالّيات  في 

امس األول اجلمعة.
وقــال ســناتور فيرمونــت »تقول 
الّنخبة إّن بيرنــي ال ميكنه التغّلب 
إلى  أدعوكم  ترامب، حســًنا،  على 
أجريت  استطالعا   60 آخر  مراجعة 
في هذا البلــد، 56 منها وضعتني 

قبل ترامب«.
في حديث مــع وكالة فرانس برس، 
قالت دونــا بويد )51 عامــا(، التي 
صّوتــت فــي ضاحيــة كولومبيا، 
الوحيد  أنه )ســاندز(  »أعتقد حقا 
القادر علــى هزمية ترامب«. أضافت 

»بيرني يحّفز الناس«.
من جهتها، صوتت ســامنثا روجرز 
(67 عاما( لصالــح بايدن. واعتبرت 
هــذه األميركية من أصول افريقية 
أّن مرشحها »أكثر خبرة«، وأضافت 
»ســيخدم اجلميع وليس الســود 

فحسب«.

ترامب يحضر مرة أخرى

يقف خلف ســاندرز وبايدن ســتة 
مرشحني ما زالوا في السباق للفوز 
وكثيٌر  الدميقراطي،  احلزب  بترشيح 
منهم ســُيحّدد مصيره في األيام 

املقبلة.
في ساوث كاروالينا، صعد امللياردير 
62 عاًما، إلــى املركز  توم ســتاير، 
الثالــث فــي اســتطالعات الرأي 
بفضل حملة مكثفة كّلفته أكثر 

من 20 مليون دوالر.
وكانــت  الضغــوط كبيــرة امس 
التقّدمية  السناتورة  على  السبت 
التي كانت  70 عاماً،  وارن،  إليزابيث 
ذات يوم فــي املركز األول لكنها لم 
حتافظ على تقدمها في االنتخابات 

األولى.
وبعد نتائج جيدة في والية أيوا ونيو 
لآلمال  مخيبة  ونتيجة  هامبشــر 
في والية نيفادا، ينتظر ما ســيحّل 
بيت  بينــد،  بلدية ســاوث  برئيس 

بوتيدجيدج، 38 عاماً.
إذ يتعــنيَّ عليه إثبــات قدرته على 
الفوز بأصــوات األقّليات، ألّن لهؤالء 

دورًا كبيرًا في فوز أّي دميقراطي.
وتبعاً ملــا دأب عليه أخيراً، ســخر 
ترامــب مجّدداً مــن الدميقراطيني 
اجلمعــة  املاضية من خالل تنظيم 
اجتمــاع مــع أنصاره في ســاوث 

كاروالينا.

تقرير

بايدن يعيد الزخم لحملته بفوزه في االنتخابات التمهيدية في ساوث كاروالينا
مؤّكًدا أّنه المنافس األّول في مواجهة السناتور المستقّل ساندرز
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن ســوق العراق لــأوراق املالية، أمــس االحد، 
عن ارتفاع عدد االســهم املتداولــة وقيمتها خالل 

االسبوع املاضي.
وقال الســوق في بيان صحافي، إن »عدد الشركات 
املتداولة اســهمها خالل االســبوع املاضي بلغ 49 

شركة من اصل 103 شركة مدرجة في السوق«.
واضاف الســوق ان »عدد االســهم املتداولة بلغت 
6.092 مليــار ســهم بارتفــاع بلغ %2.3 قياســا 
باألســبوع املاضي بقيمة مالية بلغت 5.771 مليار 
دينار بارتفاع بلغ %32.1 قياســا باألســبوع املاضي 

حتققت من خالل 2389 صفقة«.
واشار الى ان »موشر االســعار املتداولة اغلق على 
ISX60 على 462.83 نقطة مســجال استقرارا عن 

اغالقه في االسبوع املاضي«.
يذكر ان ســوق العراق لأوراق املالية قد اســتخدم 
انظمة التداول االلكتروني وااليداع املركزي منذ عام 
2009 ويســعى ألطالق نظام التداول عبر االنترنيت 
للمســتثمرين, وينظم خمســة جلســات تداول 
اســبوعيا من االحد الى اخلميس, ومدرج فيه 104 
شــركة مســاهمة عراقية متثل قطاعات املصارف 
واالتصاالت والصناعة والزراعة والتامني واالستثمار 

املالي والسياحة والفنادق.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزيــر التخطيط، نوري صبــاح الدليمي امس 
األحــد أن أهم أولويــات عمل الــوزارة هي تنفيذ 
التعداد الســكاني للعام احلالي. وقال الدليمي في 
بيان مقتضب تلقت الصباح اجلديد نسخة منه، إن 
»تنفيذ التعداد يعد أولويــة أولى من أولويات وزارة 
التخطيط لهذا العــام، ملا ميثله من أهمية كبيرة، 
لكونه سيوفر قاعدة بيانات شــاملة وكاملة عن 
الواقع التنمــوي، وبالتالي سيســاعد على وضع 
اخلطط االقتصادية التي ستســهم في حتســني 

الواقع اخلدمي واملعيشي للسكان«.

»األوراق المالية« 
تتداول 6 مليارات سهم 

التخطيط: التعداد السكاني أهم 
أولويات الوزارة في العام الحالي 

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت وزارة النفط عن مجموع 
الصــادرات النفطية املتحققة 
لشهر شباط املاضي، في وقت 
قالت فيه أن ايــرادات التصدير 
بلغت 5 مليــارات و)52( مليونا 
بحســب  دوالر،  الــف   )528( و 
عن  الصادرة  االولية  االحصائية 
شركة تسويق النفط “سومو”.

وقــال املتحــدث باســم وزارة 
أمس  جهــاد،  عاصم  النفــط 
األحــد، ان مجمــوع الكميات 
املصدرة من النفط اخلام لشهر 
شــباط املاضــي مــن احلقول 
النفطيــة في وســط وجنوب 
العراق بلغت )95( مليونا و)805) 
الف و)196( برميال، اما من حقول 
كركوك عبر ميناء جيهان فقد 
و)32)  الف  و)765(  بلغت مليون 
برميال، في حني بلغت الكميات 
املصدرة من حقل القيارة )488) 
الفاً و)825( برميالً، أما الكميات 
املصدرة الى االردن فبلغت )288) 

الف و)831( برميال.
واشــار الى ان املعــدل اليومي 
الكلي للصادرات بلغ )3( ماليني 
كان  إذ  برميــل،  الــف  و)391( 
املعــدل اليومــي للتصدير من 
موانئ البصرة )3( ماليني و)304) 
ومــن جيهان كان  برميل،  الف 
املعدل اليومي )61( الف برميل، 
في حني كان املعدل اليومي من 
حقل القيــارة )17( الف برميل 
اليومي املصــدر الى  واملعــدل 

االردن بلغ )10( الف برميل.
ان معدل ســعر  واضاف جهاد 
 (51.374( بلغ  الواحــد  البرميل 

دوالرا.
وبلغــت ايــرادات التصديــر 5 
 (528( و  و)52( مليونا  مليــارات 
الــف دوالر، علمــا انــه يجري 
وااليرادات  الكميات  احتســاب 
املاليــة لشــهر شــباط على 
اساس )29( يوما خالفا لالشهر 

االخرى.
في السياق، اعلنت وزارة النفط، 

أمــس االحد، عن كميــة انتاج 
الغاز املصاحب واجلاف والسائل 

لشهر كانون الثاني.
وقالت الوزارة في احصائية لها 
الرسمي،  موقعها  على  نشرت 
من  املصاحب  الغــاز  »انتاج  إن 
قبــل الشــركات النفطية في 
كانون  لشــهر  العــراق  عموم 
الثانــي بلــغ 2875 مليون قدم 
مكعب قياسي )مقمق( يومياً«، 
 1594 مبينــة ان »احملروق بلــغ 
مليــون قدم مكعب قياســي 

يومياً«.
»انتــاج  ان  الــوزارة  وأضافــت 
والوسط  الشمال  نفط  شركة 
من الغــاز املصاحــب بلغ 369 
مقمق يومياً واحملــروق منه بلغ 
112 مقمــق يوميــاً، مبينة ان 
انتاج نفط البصرة ونفط ذي قار 
ونفط ميسان بلغ 2506 مقمق 
يوميــاً واحملــروق 1482مقمــق 

يومياً«.
وبينت اإلحصائية ان »انتاج الغاز 
اجلاف بلغ 1165 مقمق يوميا، في 

حني بلغ انتاج الغاز السائل 5200 
طن يوميا«.

لوزارة  األولية  التقديــرات  وتفيد 
النفط بأن العراق ميتلك احتياطياً 
تريليــون قدم   132 يقدر بنحــو 
مكعب من الغاز، إذ أن نحو 70% 
من الغاز العراقي هو غاز مصاحب 

الستخراج النفط ملعاجلته.
ويحل العراق املرتبة احلادية عشر 
بــني دول العالم الغنيــة بالغاز 
الطبيعــي بعد كل من روســيا 
وإيران وقطر والسعودية واإلمارات 

وأميركا ونيجريا وفنزويال واجلزائر.
عامليــاً، قال مصــدران مطلعان 
إن أوبــك قد تعمــق تخفيضات 
معــروض النفط هذا األســبوع، 
بدعــم روســيا أو دونــه، لوقف 
التراجع في أســعار اخلــام الذي 
أوقد شــرارته االنتشــار العاملي 

لفيروس كورونا.
وتقاوم موســكو تعميــق قيود 
اإلنتاج، قائلة إن تقليص إمدادات 
املصــدرة  البلــدان  منظمــة 
)أوبك( بقيادة السعودية  للبترول 
وحلفائهــا، في إطــار مجموعة 
أوبك+، لن يكــون ضروريا إلنعاش 
الطلــب على النفط، حســبما 
ذكــر املصدران العليمان بســير 

احملادثات.
وكان الرئيــس الروســي فالدميير 
احلالية  األســعار  إن  قــال  بوتني 
بالنســبة مليزانية بالده  مقبولة 
وإن روســيا - وهــي عضو رئيس 
فــي أوبك+ - متلك مــوارد كافية 
للتأقلــم مــع أي تدهــور فــي 

االقتصاد العاملي.
وقال أحد املصدرين ”الســعودية 
تريد منع األســعار من الهبوط، 
لكن روســيا غيــر موافقة بعد. 
الوحيدة  الطريقة  تتمثل  قد  لذا 
في أن تخفض أوبك مبفردها، وهو 
مــا لن يبعث بإشــارة جيدة إلى 

السوق.“
وقال مصدر آخر ”ينبغي اخلفض، 
وال خيار آخــر،“ مضيفا أنه ميكن 
ألوبك أيضا أن تؤجــل القرار إلى 
أن جتبر أسعار النفط املنخفضة 

موسكو على املشاركة.

5.05 مليارات دوالر إيرادات النفط في شباط الماضي
النفط: ارتفاع حجم انتاج الغاز بنوعيه الجاف والسائل

الصباح الجديد-وكاالت
االحتجاجات  من  أشــهر  بعد 
التي تخللها العنف والعقوبات 
األمريكيــة ضد إيــران، كانت 
العراق  الدينية في  الســياحة 
للزائريــن  تناقــص  تعانــي 
والسائحني، لكن احلاالت األولى 
لظهــور فيــروس كورونــا قد 

وجهت الضربة األخيرة لها.
وذكرت قناة اخلامســة الدولية 
في تقرير لهــا انه »في كربالء 
قليــل من يشــتري املســابح 
والصــور الدينيــة وغيرها من 

الهدايا الدينية التذكارية«. 
يبيع  الذي  احليــدر،  وقال حيدر 
املسابح ومســتلزمات الصالة 
»لم نعــد نبيع أي شــيء ألن 
إيــران واخلليج لم  الزائرين من 

يعودوا يزورا املدينة«. 
أما بالنســبة لضريــح اإلمام 
اغلق  مدخلــه  فإن  احلســني، 
في  املوظفــون  ليقــرم  مرتني 
املبنى  بــرش  خاصــة  مالبس 

مبطهر. 
ومت تســجيل أول حالــة مــن 
 COVID-19 احلاالت اخلمــس لـ
في  العــراق  في  عنهــا  املبلغ 
النجف لطالب ديني إيراني كان 

عائداً من إجازته في بلده. 
وأغلق العراق احلــدود مع إيران 

وحظــر ودخــول اإليرانيني إلى 
البالد. 

ومر ماليني املســلمني، وخاصة 
من إيــران ، الى كربالء والنجف 
كل عام لزيــارة املراقد الدينية، 
الســياح  هــؤالء  يــزور  حيث 
املدينتــني وتبلــغ بعائدات في 
بعض الســنوات ما يصل إلى 

خمسة مليارات دوالر.
اما في النجف  األمر أسوأ كان 
أمام  اإلمام علي مغلقاً  ضريح 
الزائرين الذي يتدفق عادًة هناك 
لتقبيــل أو قبض األبواب وزيارة 

املقابر. 
الفنادق  احتــاد  رئيــس  وقــال 

واملطاعــم فــي املدينة صائب 
أبو غنيــم ، »يوجد في النجف 
، اغلــق 300 فندق  350 فندقاً 
على األقل والفنادق التي بقيت 
مفتوحة ، يتراوح معدل العمل 

فيها من 5 إلى 10%«. 
كبيرة  »اخلســائر  ان  واضــاف 
للغايــة، فذلــك ألن اإليرانيني 
ميثلون 85 ٪ من املوارد السياحية 
»اما  النجــف«، موضحــاً  في 
مهجورة  شــوارع  هناك  اليوم 
باملدينة مــع ازدياد كثافة عمل 
الصيدليــات لشــراء النــاس 
االقنعــة الكمامــات واملــواد 

املطهرة«.

الكورونا يقتل السياحة
 الدينية في العراق

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكــرت وكالــة بلومبــرغ، أن 
أثرياء  أغنــى  مــن  مجموعة 
أســبوع  خالل  فقدوا  العالم 

واحد 444 مليار دوالر.
الثروة  أن  إلى  الوكالة  وأشارت 
اإلجمالية ألغنى 500 شخص 
في العالم، تقلصت بواقع 444 
االنخفاض  بسبب  دوالر  مليار 
الكبير في مؤشرات البورصات 
العاملية، على خلفية انتشــار 

فيروس كورونا.
تعــرض  للوكالــة،  ووفقــا 
رئيــس  اخلســائر  ألكبــر 
جيــف   Amazon شــركة  
بيــزوس، ومؤســس شــركة 
غيتس،  بيل  »مايكروسوفت« 
 LVMH ومدير عــام مجموعة
بلغ  إذ  أرنو،  برنارد  الفرنســية 
 30 نحو  إجمالي خســائرهم 

مليار دوالر.
وخســر رئيس شركة »تسال« 
الــذي يحتل  إيلون موســك، 
تصنيــف  فــي   25 املرتبــة 
تســعة  العالم  أغنياء  أغنى 
مليــارات دوالر هذا األســبوع 
أسهم  ســعر  انخفاض  بعد 

الشركة.
ووفقا لصحيفة »وول ستريت 
األســبوع  أصبح  جورنــال«، 
احلالي، األسوأ بالنسبة لسوق 
األسهم األمريكية منذ األزمة 

املالية لعام 2008.
فــي الســياق، قالــت مجلة 
كورونا  فيــروس  إن  »فوربس«، 
تســبب بخســارة خمســة 
مــن أغنــى أثرياء الــروس ما 
مجموعــه 6.06 مليــار دوالر 
في يوم واحد، بســبب انهيار 
البورصات على خلفية انتشار 

كورونا في العالم.
ووفقا خلبراء اجمللة، خسر رئيس 
ومالك شــركة »لــوك أويل« 
وحيــد ألكبيــروف 1.6 مليار 
دوالر لتهبــط ثروته إلى 22.5 

مليار دوالر.
شــركة  صاحــب  وخســر 
فالدميير  نيكيل«  »نوريلســك 
بوتانــني 1.4 مليار دوالر، وبقي 

لديه ثــروة بقيمــة 26 مليار 
إدارة  مجلــس  ورئيــس  دوالر، 
ليونيد  »نوفاتيــك«  شــركة 
مليار   1.2 مايكلسون خســر 
دوالر وتراجعت ثروته إلى 22.5 

مليار دوالر.
وخســر فالدميير ليسني، الذي 
نوفوليبتســك  مصنع  ميتلك 
دوالر  ماليــني   910 للمعــادن 
وقدرت »فوربــس« ثروته حاليا 
بـــ21.3 مليــار دوالر، وفقــد 
لشــركة  املشــارك  املالــك 
أليكسـي  ستـــال«  »سيفر 
مورداشـوف 948 مليـون دوالر 
خـــالل يـوم واحـــد، وقـدرت 
اجمللـــة املتبقـــي من ثروتـه 

بـ19.9 مليـار دوالر.

بلومبرغ: أثرياء العالم فقدوا 444 
مليار دوالر في أسبوع
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دراسة

ترجمات

اصدارنص

اخلطر والضياع.

الصمت ليس عزوفا 
ولئن كانت حياتنا وما فيها من التعقيد 
والتشــويش بعيدة عن التفكر وال وقت 
فيهــا للتأمل أو االســتبصار، صار حرياً 
بالشــعر أن يقترب باحلياة من التأمل وأن 

يكون الشاعر شاهد عيان على العصر. 
الصمت  الذهنية  القصيدة  سمات  ومن 
الذي بــه يغدو الفعــل الذهني ممتدا بال 
كالم وهو يتأمل الواقع باخليال ويصنع من 
اخليال واقعا. وبالصمت ال تغوي القصيدة 
الذهنيــة قارئها بالزعيق وهي تســعى 
إلــى مرامها في تغييــر العالم الذي هو 
عــاج بالضوضاء واللجــب ومصطخب 
والثرثرة أصال، بل  بالفوضى والضجيــج 
تعتمد فــي إعالن التبــرم على الصمت 
خرسا وسكوتا، محاولة تخليص العالم 

من هول فوضاه وتشوشه. 
وليس الصمت عزوفــا وال هو حتنيط؛ بل 
هو قــوة تروض الذات علــى التفكر كي 
ترى ظلها وتتأمله من دون كالم. وحياتنا 
التشــويش لم  التي طغى عليها  اليوم 
يعد يناسبها شعر اخلطابات والشعارات 
والهتافات؛ بل الصمــت تفكرا هو الذي 

يوقظ الشعور ويهز العاطفة ويقويها.

وأســاس األزمة الشــعرية التي مير بها 
شــعرنا العربــي املعاصــر والراهن هو 
افتقــاره إلــى الصمت الذي بــه يعمل 
الشــعر عمل الفلتر، منقيــا حياتنا من 
الصخب والفوضى ومرشحا لنا الصفاء 

والسكينة. 
والقصيــدة الذهنية هــي النمط الذي 
جربه الدكتور ســعد الصاحلي في أغلب 
فــي مجموعته)  وال ســيما  قصائــده 
بالغ رقم اســكت( الصادرة عن دار غيوم 
وامللتقــى الثقافــي العراقــي ببغــداد 
وفيهــا جند الصاحلي متفكــرا ومتخيال، 
مستشــعرا اخلطــر ومتنبئــا بوقوعه، 
متأمــال ذاته فــي اجملموع، حزينــا حيال 
اإلنسانية وهي سائرة إلى طريق مسدود، 
وقد بات لديه التفلســف أمرا متيســرا 
ومرنــا ال جمــود فيه وال اســتعصاء وال 
فوضوية، متجها صــوب الصمت حامالً 
على عاتقه اجملموع عاداً اإلنسان هو احملور 

واملقصد. 

القصيدة الذهنية ليست جثة
الذهنية ليســت جثة  القصيدة  وعنده 
هامدة وهي تقلب التشويش إلى صفاء، 
وقد اســتنفذ فيها احلــوار دوره وما عاد 
للصــوت صــداه. وكأن قصيدتــه تقول 
لقارئهــا ) اعرف نفســك بــأن تتأملها 
من خاللــي( وهي تقــارع االعتياد باخلرق 
راغبة  بالتأمل  التســليم  وتنفض عنها 
في الصمت متنفسا للتفكير. ومن ذلك 

قصيدة) ائتهم( وفيها يقول:
) فتمــم يا غراب نصف لســاني / أنا مع 
املوت موت/ قبلت احلوار / وارتضيت ببنات 
نعشــي جنوما/ ها هنا صوت العرب / ها 
هنا صــوت الكرب / ../ بغــداد يا بغداد / 
صوتك يناديني/ وعيونك الياقوت يا ليلي 

يا عيني( ص71ـ ص73
الذهنيــة قصيدة صماء  القصيدة  والن 
تغــدو احلنجرة شــظية معطلة عن أن 
تصيح وكل ما حولهــا عواء وبكاء ورزايا 
وانتحاب وصهيل. لذا ال ســبيل أمامها 
غير االنتفاض بالصمت، كما في قصيدة 

مساء الشظية األخيرة:
) تعلمت أن أعــوي فقط / حدث أن ابتلع 
حوتي القمر / وحيدا بال قمر / أيها القمر/ 
رتبني كما شئت/ فانا أعشق آخر أجزائي/ 
وقد تركتها في ارض احلرام/ تطير.( إلى أن 

يقول:
) بيد أن شــباكي ما زالــت تزاحم نايا / 
وربابا / وعواء ذئب جريح/ يصيح / بحنجرة 
الشــظية/ ألنك عبــرت إلي / ســعت 
بقدميك العاريتني ..( ويختمها ) تعلمت 
أن اعوي / الشــهداء هم أطرافي / تأمل( 

ص19ـ 22
وفعــل التأمــل هنــا مقصــود ألن في 
التفلسف خدمة، يقول مايكل لينفسن: 
»إن ما تقــوم به الفلســفة من خدمة 
وما تؤديه الثقافــة التأملية حيال الروح 

اإلنســانية يعنيان إيقاظهــا وإجفالها 
لتنبهــر من اجل أن تكــون مثل احلياة » 

كتابه) أصول أدب احلداثة( ص31.

صيغة الطلب والتداخل والتناص
ومن األســاليب التي عمقــت الصمت 
بوصفــه بؤرة شــعرية اعتمــاد صيغة 
كأمر  وإجبــارا  ووجوبــا  إلزاما  الطلــب 
عســكري ال مجــال ملعارضتــه أو حتى 
مناقشته. وال تكاد تخلو قصائد الصاحلي 
من وجــود الطلب فيها باألمــر والنهي 
بدءا من العنونة التي هي ليســت مجرد 
عتبة يلج منها القارئ إلى طبقات النص 
وخفاياه بل هي املنتهى في خارطة طريق 
شــائك فيه كثير من الفكر الشــعري 
الــذي يتطلــب إنصاتا وصمتــا، ومرورا 
باالســتهالل الذي تتكرر فيه لفظة أمر 

) إن الــذي أمرتنا بطاعتــه أمرنا بقتلك( 
وانتهاء باملنت الشعري الذي تهيمن عليه 
أفعال األمر والنهي) ألقموني علقة الدم 
وعلقوا لي أرنبا صغيــرا على باب الدار( 
و) قاتلوا بذنوبكم / فليرمها / ال تســال 
، ال تســمني/ فلتكن / امسك / ال تلوح / 

اسكت/ ال تلوح ...الخ( 
وتتعزز صيغة الطلب بالتداخل والتناص 
كسمتني مهمتني في القصيدة الذهنية 
الن بهمــا يجــرب الشــاعر األشــكال 
والتقانات راغبا في املغايرة مازجا الشعر 
بالفلسفة جاعال احلل الشعري متواصال 
مع احلل الفلسفي داخل التجربة الذاتية. 
وهو ما يسمى باملونادوليجية أي النظام 
الذي ينبعث من الداخل فيحول التعددية 
الوحدوية إلى فكرة موحدة جماعية. مما 
اليوت وباوند كفلسفة  جنده في شــعر 

فيها تتجلى رؤيا العالم.
واملنحــى الفكــري في قصيدة ســعد 
الصاحلــي يجعلهــا ذات تعدديــة فيها 
الوزن والســرد والقصر والطول والومض 
والتفصيــل واإليجاز والقطــع والوصل 
التاريخ  مســتدعيا  واملنــاص،  والتناص 
التراثي  الــكالم  مــن  واملأثور  والشــعر 

والشعبي والشعر احلديث. 
وبالصمــت يعــرض الشــاعر جتربتــه 
الشــعورية وقد جتلت فيهــا صور احلرب 
واحلصار والظلم واالنكسار. والشاعر هو 
اجلنــدي العائد من حــرب ضروس بخفي 
حنني. ليس له ســوى ذكــرى أليمة عن 
صحــب نســيهم التاريخ ومســتقبل 
ملغــوم ومع ذلــك فإن احلاضــر معتمر 

باإلصرار:
) ونحن لن نهاجر/ لكننا/ سنبقى نعشق 

الطيور ( 
والتفكــر والتأمل طريقان يبعدان الذهن 
عن التشــويش ويجعالن الواقع متسقا 
باخليال، والصمت نبوءة بها يرسم الشاعر 
نهايته كحنجرة سقطت، مأسوف على 
بهما  اللذان  والضميُر  الشعُر  سقوطها 
لن يعرف الســقوط طريقه إلى الشاعر 

وهو يؤثر الصمت وينبذ الكالم.
والقصيــدة الذهنية عائمــة ال ضفاف 
للفكر ترسو عندها، وال مذهب يحتويها 
البحر  وال قالب يلفها، كالســفينة في 
املتالطــم. هيكلها التســاؤل وغطاؤها 
األمر والنهــي وحيزومها تداخل األجناس 
التناص وعمود ســاريتها  والتعدد فــي 

الصمت.
وبالرغم من أن للقصيدة عتبة غير أنها 
متاهة، يهيمن عليها السكون فيتعمق 
امتدادها وتغــدو متملصة في حركاتها 
حتلق فــي اجملهول ثم تغور فــي األعماق 

مسلوبة وسالبة متذبذبة وثابتة. 
وإذا كان املطلــوب من القصيدة أن تكون 
باعتماد  فإنهــا  الشــاعر؛  لســان حال 
الصمــت تصبح هي الشــاعر نفســه 
كنسخة منه حتكي عنه ما ال يستطيع 
أن يحكيه وهو يقاوم التالشي والضياع. 

ومهما تغايرت أشكال القصيدة وتلونت 
صفاتهــا تظــل بالنســبة للمغرم بها 
طيعة ال تخاتله، فهي اســمه الذي يدل 
عليــه، وهويته التي بهــا تعرف مكانته 
ولطاملا عرف الشعراء الكبار بقصائدهم. 
فأنشــودة املطــر واخليط املشــدود إلى 
شــجرة الســرو ودجلة اخلير ونخلة اهلل 
والرزنامة  البحــر  تخوم  عند  وانتظريني 
وغيرها ليســت قصائد حســب بل هي 
أســماء تدلــل علــى أصحابهــا الذين 
)بالغ رقم اســكت(  أبدعوهــا وقصيدة 
اســم يضاف إلى تلك األســماء وقد دل 
على سعد الصاحلي الذي سيظل يعرف 

بها صامتا ناطقا وساكتا متكلما.

د. نادية هناوي

املهم في الشعر ليس شكله وهندسية 
بنائه؛ إمنــا الذي يهم هو قدرة الشــكل 
الشعري على تأدية املعنى وحمله. وليس 
كل شكل قادر على أداء معنى ما، فشكل 
قد يسهل عليه حمل املعنى الذي تعجز 
عن حمله األشكال األخرى، وقد ال يتساوى 
حمل ذلــك املعنى بني شــكل وآخر ورمبا 
تعجز األشكال كلها عن حمله، فيضطر 
الشاعر إلى التجريب صانعا ملعناه شكال 

جتريبيا جديدا يجمع فيه أكثر من شكل.
والعالقة بني الشــكل ومعناه الشــعري 
تعنــي االندماج على مســتوى األجناس 
الشــعرية، كما تعنــي تــآزر الواقع مع 
اخليال، فيفيد األول مــن طاقة الثاني ومبا 
املواجهة  علــى  قادرة  القصيــدة  يجعل 
والتغييــر ضدا بضد، انزياحا واســتنفارا 
على مستوى اللغة، وقلبا واستفزازا على 

مستوى الداللة. 
وهذا نوع من التجريب الشــعري الذي هو 
متاح لكنــه غير مأمــون العواقب دائما، 
فلعل معنى ما ليس قابــال ألن يتمظهر 
دائما بالشــكل الذي يريد الشــاعر عبره 

توصيل رؤيته للعالم. 

اخليال وقدرة الشاعر على التفلسف
والقصيدة التي تتمثل التجريب الشعري 
بالتداخــل على مســتوى اجلنس وجتمع 
بني الفكر واخليال على مســتوى الشكل 
واملوضوع، سنسميها) القصيدة الذهنية( 
التي هي سمة من ســمات شعر ما بعد 
احلداثة؛ والســبب أن احليــاة الواقعية لم 
تعد حقيقية وأن ما من ســبيل لفهمها 

واستيعاب أبعادها سوى باخليال.
واملعتاد في الشعر أنه فسحة اخلاطر التي 
بها نتخلص من أعباء العقل وشــكوكه 
الشعر  الالمعتاد في  أن  بيد  وتســاؤالته، 
هو أن يكون فسحة العقل الذي يجد في 
التخييل واخليال تفكرا به يتدبر احلياة بال 

جمود أو شائكية. 
وقد يبــدو هذا مســتغربا إذ كيف يكون 
اخليال أداة مــن أدوات العقل وهو الذي ال 
يعتــد إال بالتعليل واملنطق في تفســير 

الواقع ؟ 
على وفــق قانــون االحتمال األرســطي 
فإن الشــعر ال يعرف املســتحيل ومثلما 
أن املمكــن احلاصل هــو كاحملتمل املتوقع 
حصوله، فال غرابة إذن أن جند في اخليال أداة 
قوية متنح الشــاعر قدرة على التفلسف 
بذهنية مفكرة تبحــث عن احلقيقة وقد 
استنهضتها سيكولوجيا اإلدراك الواعي 

وحفزتها فيوض احلس الالوعي. 
اخليال  يعتمل  والتحفيز  وباالســتنهاض 
وقد انغمس بالفكر، محوالً الشــاعر إلى 
كائن أثيري متحرك ما بني ماٍض ســحيق 
وحاضر مرير وقادم محزن ليس فيه سوى 

القصيدة الذهنية عند سعد الصالحي

ترجمة: حسين نهابة

كانــت طليطلة وماتــزال املدينــة التي 
تقــدم اجملموع املتكامــل واملميز ملا كانت 
عليه االرض واحلضارة اإلسبانية االصلية، 
وبكلمات اخــرى, هي املوجز الالمع واملعبر 

لتاريخ اسبانيا.
تعبر طليطلة, على نحو متكامل تقريباً, 
عــن متازج عنصريــن رئيســيني للثقافة 
الوطنيــة؛ العنصر املســيحي والعنصر 
العربي, اذ يشكالن معاً احتاداً مييز اسبانيا 
ايضاً في الوســط الفني. ال احد من املدن 
االخرى لشبه اجلزيرة تضاهيها في امتالك 
سلسلة ال تنفد من النصب  املعمارية التي 
جتعل منها متحفاً ميكننا ان نستشــف 
منه املالمح االصيلة للفن االســباني في 
كل العصور وكذلك التحف، اذ لم يتراكم 

في مدينة اخرى، عــدد هائل من التحف 
ولعصر  الوســطى  للعصــور  الفنيــة 
النهضــة مثلما تراكم فــي طليطلة... 
الفني  االســتلهام  لبيئة  افصح شاهد 

الذي البد انه كان يضوع فيها آنذاك.
من العســير ان جند مدينــة فاتنة مثل 
طليطلة. فباســتثناء موقعها اجلغرافي 
الغرانيتية  -صلبة تكثر فيها الصخــور 
التي حتيطها ســيول نهر )تاجه(- يتحد 
فيها مشــهد حضارات ما تزال اطاللها 
ماثلــة حتــى يومها هــذا. اذ تشــكل 
مجموعه ال حتصى من الكنائس واالديرة 
واملســاكن املبنية على الطراز القوطي، 
املرتفعة  اإلســالمية  االزقــة  وكذلــك 
والضيقــة... لوحــة حقيقية تــكاد ان 
تكون حيــة وعــذراء ملدينــة كل حجر 
كل  بحضارات ســابقات.  ينطــق  فيها 
هذا في وســط منظر يوجــز في داخله 

اشــد الوقائع اجلغرافيــة متيزا للهضاب 
وسلسلة  السهول  العالية:  القشتالية 
اجلبال. سهول شاسعة وُمقفرة وقاحلة، 
يتصارع فيها السهب مع االرض الزراعية 
احلمــراء التي تشــكلها روابي شــهباء 
يشقها النهر بهدوء عالوة على سلسلة 
اثرية مبا حتويه من اشجار البلوط االخضر 
والزعتر وندى البحــر اضافة الى املناحل 
السفوح  املستلقية على  املُثمرة  واملزارع 
املشمسة. سلســلة جبال يشقها نهر 
)التاجه( علــى حني غرة مشــّكالَ حول 
طليطلة واحدة من املضايق الهائلة التي 

تتميز بها شبه اجلزيرة. 
وملا كانــت املدينة ُمطوقــة مبضيق نهر 
)تاجــه( الذي يفصلها عــن الريف، فقد 
انحســرت منذ زمن سحيق داخل السور 

الذي مازال يحيطها حتى يومنا هذا. 
في عام 1575 وصل الى طليطلة رســام 

يدعــى )دومنيكــو( ولُقــب فيمــا بعد 
بالكريتــي. كان قد ابتدأ قبل هذا التاريخ 
باســتخدام اللون والشــكل في مدينة 
رومــا. هذا الفنــان غير االعتيــادي منح 
املدينة عصارة فكره فأخرج افضل ثماره 
الفنيــة. عاش في طليطلــة حتى اواخر 
ايامه في بيئة وحي والهام ونقاء. وبَوحي 
املُنزوية  الهادئة  بكنائسها  من طليطلة 
ومســاجدها املتخفية فــي العديد من 
اديرة املدينة، رسم الفنان افضل اعماله. 
اللوحــات تتصدر  ان بعــض هذه  ورغم 
املتاحف االشهر في العالم، فأن الغالبية 
العظمــى منها ما تــزال محفوظة في 
طليطلــة، وحتى في نفــس املكان الذي 
وضعها فيه الفنان. املدينة باسرها عبارة 
عن متحــف رحب مخصــص للكريتي, 
اضافة الى اثمن نصب ُمكّرس لعبقريته 

االستثنائية. 

مدينة طليطلة اإلسبانية

وتلك األيام لـ » شكيب كاظم«بعد أن يغسل عّمال النظافة الدم*

من األساليب التي عمقت 
الصمت بوصفه بؤرة شعرية 

اعتماد صيغة الطلب إلزاما 
ووجوبا وإجبارا كأمر عسكري 

ال مجال لمعارضته أو حتى 
مناقشته. وال تكاد تخلو قصائد 

الصالحي من وجود الطلب 
فيها باألمر والنهي بدءا من 

العنونة التي هي ليست مجرد 
عتبة يلج منها القارئ إلى 

طبقات النص وخفاياه بل هي 
المنتهى في خارطة طريق 

شائك فيه كثير من الفكر 
الشعري الذي يتطلب إنصاتا 

وصمتا

 سعد الصاحلي

صدر كتاب عن دار أمل اجلديدة بدمشــق 
لألديــب والباحــث العراقــي شــكيب 
كاظــم، عنوانــه )وتلك األيــام(، أهداه 
إلى روح أســتاذه اجلليــل، الدكتور عناد 
غزوان، اســتذكارا أليام الدرس اجلامعي 
في قســم اللغة العربية، بكلية اآلداب 
باجلامعة املستنصرية، قسمها املسائي، 
ســنوات -1970 1975، واشــتمل على 
الثقافية، نشرها  املقاالت  مجموعة من 
في الصحف واجملالت العراقية والعربية، 
فضال عــن املواقع الثقافيــة والنقدية 
؛ موقــع الناقد العراقــي، وموقع احلوار 
املتمــدن، وصحيفتي )القــدس العربي( 
و)رأي اليــوم( الصادرتني فــي لندن، ومن 
مقــاالت الِكتاب: حديث نــادر للمفكر 
ومناقشة  ســعيد،  إدوارد  الفلسطيني 
هادئة مع الدكتور لويس عوض، وأستاذي 

العزاوي  الدكتور أحمد مطلوب، وفاضل 
)الرائــي فــي العتمة(، وعلي الشــوك 
عدنان  والدكتــور  الذاتية،  في ســيرته 
ســعيد، ونصير اجلادرجي في مذكراته، 
شــاكر  الدكتور  ذاكرة  من  ومقتطفات 

اجلنابي، والباحــث الرصني عبد اللطيف 
الراوي، وعبد األميــر الورد آخر األخافش، 
وهل تأثر املعتزلة بفكر اليونان، وهل قرأ 
اجلاحظ كتاب ) فن الشعر( ألرسطو؟ و، 

و.

منار المدني

1
كل شيء سيمر بسرعة

ستعود باصات النقل إلى الساحة
واحلّمالون صباًحا متذمرين  املوظفون  مير 
من الزحام املروري، ســتمحو األمطار ما 

رسمه احلاملون على اجلدران
وتقوم البلدية برفع الصور والالفتات،

اجلســور على مصارعها من  ســُتفتح 
جديد

وعندما يعود كل شــيء إلى مكانه على 
أن يغســل عّمال  الطريــق بعد  جانبي 
النظافة الدم من األرض، سيذهب اجلميع 

إلى التسوق

القتلة إلى محال املعدات العسكرية
الشهداء إلى عربات املالبس املستعملة

واألمهات الوحيدات
إلى املقابر

2
إنهم يبحثون اآلن

عّمن سيشكل موته قضية مؤثرة،
عن وجه طفولي جميل،

قد ال يكون مشهورًا بدرجة كبيرة
وليــس من الضرورة أن يكــون عنيًفا أو 

مشاكًسا،
إنهم يبحثون وحسب

وشيء ما سيدلهم عليه بالنهاية، على 
األكثر

ً سيكون قلباً مكسورا

ألّم متعبة
أو حبيبة بعيدة

3
لقد قتلوا البارحة

امرأة تشبهِك إلى حد كبير
وتنحدر معِك من ألم واحد

ورمبا من جذر واحد ميت إلى أعماق األرض
وال شّك من بالد واحدة

بالد قاسية
لن تسمح أبداً أن أستند إليِك اآلن

وأبكيها

*عن مجلة اجلديد

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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د. علي شمخي 

يقدم محافظ النجف االشرف لؤي الياسري مثاال 
حيا ملنافع التخلي عن سطوة االحزاب على املقدرات 
في احملافظات العراقية ودورها السلبي في عرقلة 
مشاريع االعمار في املدن والقرى والقصبات  فعلى 
مدى السنوات املاضية عانى سكان احملافظات من 
تدهور واقع اخلدمات وتردي املؤسســات الصحية 
والتعليميــة وافتقــار مدن كاملــة للحد االدنى 
مــن هذه اخلدمات وكان الســبب  الرئيســي في 
هذا التراجع سلســلة من املعوقات ابرزها شحة 
املوارد املالية وســيطرة أعضاء مجالس احملافظات 
وهيمنتهــم علــى القــرارات وتبنيهــم خلطط 
مشــاريع االعمار وتدخالتهم املستمرة في شؤون 
االدارات احمللية التي ميثلها احملافظ ونوابه وكان من 
الطبيعي أن تتخذ االحزاب والتحالفات السياسية 
في هرم السلطة وفي مجالس احملافظات من هؤالء 
األعضاء ادوات لتصفية احلسابات السياسية مع 
الغرماء واملنافسني واخلصوم لتتحول هذه اجملالس 
خالل الســنوات املاضية إلى منابر متعددة يرمي 
بعضها االخــر باالتهامات ويقف اآلخر حجر عثرة 
أمــام العديد من القرارات التي كانت تســتهدف  
تطويــر االداء مبا يجعل عجلــة االعمار تدور وتدور 
معها النشاطات البشرية في مدن العراق اخملتلفة 
وماان مت التصويت على قرار الغاء الدورة االنتخابية 
احلالية جملالس احملافظــات حتت ضغط التظاهرات 
الشــعبية العارمة واملطالبــات بانهاء دور وعمل 
هذه اجملالس واتهامها مبلفات الفســاد حتى انبرى 
عدد من احملافظــني على تلقف املبــادرة مدعوما 
املمنوحة  الصالحيــات  النواب  بتعديل مجلــس 
لهم واقدموا علــى حتريك مشــاريع االعمار في 
النجف  تشــهد محافظــة  محافظاتهم حيث 
االشرف منذ شهور حمالت واسعة لتعبيد  الطرق 
وانشاء مشاريع شــبكات  ماء الشرب وشبكات 
الكهرباء واســتكمال بناء املستشفيات واالعالن 
عن مناقصات الحالة عشــرات املشاريع اخلدمية 
إلى الشركات االستثمارية بشكل مباشر وااليذان 
باعالن  عهــد جديد تودع فيــه احملافظات حقبة 
البيروقراطية والروتني واالنطالق مبشــاريع تسابق 
الزمــن وتعوض ســكان احملافظات عن ســنوات 
احلرمان ومثلما تشهد النجف االشرف هذه الثورة 
في مجال االعمار تشــهدمحافظات أخرى طفرة 
في االعمار مثل محافظة االنبار والبصرة وغيرها 
.لتؤســس ملرحلة جديدة تنتهي فيها مســارات 
الفشــل املتراكم علــى مدار الســنوات املاضية 
بســب التطبيق السيء واملشــوه لتجربة قانون 

مجالس احملافظات.

االنعتاق من البيرقوراطية

غزو فايروس كوروناكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

عبد الناصر النجار*

فــي أوج الدعاية االنتخابية ألقطاب 
اإلســرائيلي  االســتيطاني  اليمني 
وعلى رأســهم رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو، تســارعت اخلطوات اخلاصة 
بتهويــد البلدة القدميــة من اخلليل 
اإلبراهيمي  احلــرم  ضمنهــا  ومــن 

الشريف.
اخلليل في العرف االســتيطاني هي 
املدينــة الثانية من حيــث األهمية 
بعد القــدس، بل هي أكثــر أهمية 
عند بعضهم، ولهذا فقد كانت أولى 
عقب  العنصرية  املســتوطنات  بؤر 
االحتالل، في العام ١٩٦٧، في مدينة 

اخلليل.
ففــي العــام ١٩٦٨ احتــل عــراب 
ليفنغــر  اليهــودي  االســتيطان 
فندقاً شــمال اخلليــل، معلناً بذلك 
بداية االســتيطان فــي أكبر جتمع 
الغربية،  الضفــة  فلســطيني في 
بعد أقل من عامني كانت ســلطات 

أول مســتوطنة  االحتــالل تقيــم 
بحجــم مدينــة. رمبا ســبقت ذلك 
إقامة بعض البؤر االســتيطانية في 
األغــوار لكنها لم تكــن مخططة 
على شكل مدينة، كما كان األمر في 

مستوطنة »كريات أربع«.
بإقامة  االســتيطان  عمليــة  بدأت 
وزير  ديان  معسكر بقرار من موشيه 
احلرب اإلســرائيلي فــي حينه بزعم 
محاولة إخراج ليفنغر والعشرات من 
مؤيديه من شمال اخلليل إلصرارهم 
على االســتيالء على البلدة القدمية 

بالكامل في حينه.
»كريات أربع« هي مبنزلة حاضنة البؤر 
االستيطانية في البلدة القدمية من 
اخلليل وما حولها، وحتى املستوطنات 
التــي أقيمت في املنطقــة، بعد أن 
أقامت ســلطات االحتالل شــبكة 
طرق خاصة تصل مركز »كريات أربع« 

بأطراف االستيطانية.
استولت مجموعة   ،١٩٧٨ العام  في 
مــن املســتوطنني بقيــادة ليفنغر 
على مدرســة الدبويــا وثالثة منازل 

فــي املنطقــة، وبذلــك أقيمت أول 
بؤرة اســتيطانية فــي الدبويا حتت 
اسم »بيت هداســا« وبعد العملية 
الفدائية في الدبويــا في الثاني من 
مايو أيار ١٩٨٠، شــرعت ســلطات 
االحتــالل مبجموعة مــن اإلجراءات 
االســتيطانية منها هدم مجموعة 
من احملال التجاريــة املقابلة للمبنى 
ثــم االســتيالء على عــدد آخر من 

املنازل.
في العام ١٩٨٣ متدد االستيطان في 
البلدة القدمية عبر االســتيالء على 
مدرسة أسامة بن منقذ، التي كانت 
تضم مئات الطلبة الفلســطينيني 
البؤرة  علــى  املســتوطنون  وأطلق 
الثانية اسم »بيت رومانا« التي تبعد 

عن الدبويا نحو ٣٠٠ متر تقريباً.
األخطــر من ذلــك هو إعــادة فتح 
الرميدة  تــل  في  اليهودية  املقبــرة 
ودفن جثامني هناك ألنه وفق الديانة 
اليهوديــة ال يجــوز نقــل املقابــر، 
وبالتالي كان هذا مجرد وتد آخر يدقه 
في  وجودهم  لتثبيت  املســتوطنون 

اخلليل، حيث أعلن فــي العام ١٩٨٤ 
عن إقامة نقطة استيطانية جديدة 
افينو«  »أبراهام  اسم  عليها  أطلقوا 
الــذي حوصر  الرميدة  تــل  في حي 
ومنع أهالي اخلليل من الوصول إليه، 
وقصــر دخوله على ســكان املنازل 
املقامة فيــه وبتصاريح خاصة. بعد 
ذلك نصبت مجموعة من الكرفانات 
على التل، وأجبــر أهالي اخلليل على 
تغيير خط ســير املركبات الذي كان 

مير بجانب البؤرة االستيطانية.
االستيطان  دائرة  تســتكمل  وحتى 
في املنطقــة املمتدة من تل الرميدة 
وحتى احلــرم اإلبراهيمي الشــريف، 
استولت قوات االحتالل على محطة 
الباصــات املركزية التــي كانت تعد 
وممراً  للمحافظــة  النابــض  القلب 
إجباريــاً ملن مير في البلــدة القدمية، 
بحيث كانت شــوارع اخلليل القدمية 
تشهد ازدحامات شبيهة بتلك التي 
حتصل في القدس القدمية أيام اجلمع 

واملناسبات الدينية.
جــاءت الذروة في ٢٥ فبراير شــباط 

اإلرهابــي  أقــدم  عندمــا   ١٩٩٤
باروخ غولدشتاين على  املســتوطن 
ارتكاب مذبحة في احلرم اإلبراهيمي 
فيها ٢٥  استشــهد  التي  الشريف 
مصلياً فــي فجر اجلمعة ١٥ رمضان 
١٤١٤ للهجــرة وأصيب ١٥٠ مصلياً، 
الفلسطينية  األراضي  هبت  حينها 
ليرتقــي ٦٠ شــهيداً فــي الضفة 

والقطاع.
شكلت سلطات االحتالل في أعقاب 
املذبحة جلنة لتقصي احلقائق وكانت 
النتيجة تقســيم احلرم اإلبراهيمي 
زمانياً ومكانياً، وكانت هذه ســابقة 
ســلطات  حتاول  خطيرة  مــن  أكثر 
احلرم  في  اليــوم  تطبيقها  االحتالل 
القدسي الشريف. وقد نصت صفقة 
القرن على مثل هذا التقســيم في 

األقصى.
بعد ذلك استولت قوات االحتالل على 
كامل الدائرة ابتــداء من تل الرميدة 
مروراً بشارع الشهداء الذي مت إغالقه 
كامالً وحتى شارع السهلة ثم سوق 
اخلضار املركزية وانتهاء مبنطقة احلرم 

إلى جذر  اإلبراهيمي. ومنه صعــوداً 
االستيطان »كريات أربع«.

قبل أشــهر عدة أعطــت حكومة 
االحتالل اإلذن ببناء مســاكن جديدة 
في ســوق اخلضار، وبالتالي تكثيف 
القدمية  للبلدة  املمنهج  االستيطان 
التــي أغلقــت معظــم محالهــا 
االحتالل  إجراءات  بســبب  التجارية 
على  واالعتداءات  واحلصار  العدوانية 
املارة مما جعل األسواق الداخلية شبه 
مهجورة ال يدخلها إال عدد قليل من 

السكان أو السياح.
زار نتنياهو البلدة القدمية من اخلليل 
أربــع واحلرم  ومســتوطنة كريــات 
وأعلن  مؤخراً  الشــريف  اإلبراهيمي 
عــن مجموعــة إجــراءات تهويدية 

إضافية.
ثــم حلق ذلك قــرارات لوزيــر اجليش 
اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت الذي 
أعطى ترخيصاً إلقامة مصعد داخل 
احلرم اإلبراهيمي، ما يعني اســتيالء 
شــبه كامــل عليــه، وجعله حتت 
قبضــة املســتوطنني واالحتالل في 

الوقت الذي كثــف فيه عدد احلواجز 
والبوابات اإللكترونية وأغلق الشوارع 
املؤديــة إلى األحياء الفلســطينية، 
فهناك اليوم أكثر من ٢٠ حاجزاً في 
البلدة القدمية من اخلليل وهناك أكثر 
مــن ١٨٢٩ محالً مغلقــاً منها ٥٢٠ 

محالً على امتداد شارع الشهداء.
اخملطــط اإلســرائيلي املتكامل في 
نهايته ســيؤدي إلــى تهويد كامل 
البلدة القدمية وبعض األحياء األخرى 
مثل تل الرميدة وحتى مســتوطنة 
كريــات أربع التي ســتصبح مجرد 

كتلة واحدة.
احملــاوالت  مــن  الرغــم  علــى 
الفلســطينية احلثيثة لدعم البلدة 
القدمية وســكانها وجتارها فإنها ما 
زالت مــن دون احلد الــذي ميكن من 
مقاومة االســتيطان وتهويد البلدة 
القدمية، فهل هــو مجرد وقت فقط 
حتى يعلن االحتالل عن تهويد البلدة 

القدمية بشكل كامل.

* جريدة األيام الفلسطينية

تهويد الخليل القديمة مسألة وقت أيضًا

يفــرض انتشــار فيــروس »كورونا« 
بالصني وبعض دول العالم، بال شك، 
تداعيات على استقرار أسواق الطاقة 
العاملية، حيث من شأنه أن يؤدي إلى 
تراجــع الطلب العاملــي على النفط 
والغــاز الطبيعــي واملســال، وذلك 
بالتوازي مع تعطل كثير من أنشطة 
التصنيع واخلدمــات اخملتلفة، وهو ما 
ســيضر، على نحو مــا، باقتصادات 
قد  األوســط، حيث  الشرق  منطقة 
يؤثــر على عائدات صــادرات منتجي 
النفط اخلام والغاز املسال باملنطقة، 
وكذلك علــى توازن املاليــة العامة 
بها، على نحو سوف يُضعف، بنهاية 
املطــاف، من آفاق النمــو االقتصادي 

للمنطقة في عام 2020.

أضرار عاملية:
أصــاب ظهور فيــروس »كورونا« في 
الصني وأنحاء مختلفة حول العالم، 
منــذ نهاية يناير املاضــي، االقتصاد 
العاملي بحالة من االرتباك الواســع، 
حيث أثر بشــكل الفت على أنشطة 
التصنيــع وعمليات النقــل البحري 
واجلوي، بجانب خدمات السياحة في 
كثير من دول العالم، وهو األمر الذي 
أثار مخاوف من حدوث تباطؤ في أداء 

الربع  واآلسيوي في  العاملي  االقتصاد 
األول من عام 2020 على أقل تقدير.

وفــي هذا اإلطار، اضطــرت كثير من 
الشــركات العاملية الكبــرى لوقف 
اإلنتــاج مــن مصانعهــا بالصــني 
وخارجهــا نتيجة انتشــار الفيروس 
الذي تســبب في انقطاع سالســل 
إمــدادات لوازم اإلنتــاج القادمة من 
املصانع الصينية. وعلى جانب قطاع 
النقل العاملي، فقد مت تعليق خدمات 
النقل البحري واجلوي من وإلى الصني 
اآلســيوية  الدول  من  عــدد  وكذلك 

األخرى.  
وعلــى هذا النحو، فقــد ألغت كثير 
من شركات الطيران العاملية الرحالت 
اجلوية اخلارجية ومعظمها إلى الصني 
والدول اآلســيوية وبعــدد وصل إلى 
238.9 ألف رحلة جوية في الفترة من 
23 يناير إلى 18 فبراير 2020، حسبما 
ذكرت شــركة استشــارات الطيران 
(Cirium(. وعلى األرجح، ســوف يؤدي 
تعطل األنشطة الصناعية واخلدمية 
بالصني إلى تباطــؤ في اقتصادها مبا 
قد يتراوح بني نصف نقطة مئوية إلى 
نقطة مئوية كاملة بحسب تقديرات 

العديد من املؤسسات الدولية. 
الدولي، فإن  النقــد  وطبقاً لصندوق 
على  ســيقلص،  »كورونا«  فيــروس 

الصني  في  االقتصادي  النمو  األرجح، 
هــذا العام بنحــو 0.4 نقطة مئوية 
وصوالً إلى %5.6، بينما من املتوقع أن 
يصل منو االقتصــاد العاملي إلى 3.2% 
في العام اجلاري وبانخفاض 0.1 نقطة 
االقتصادات  أداء  وســيتوقف  مئوية. 
الكبــرى واالقتصــاد العاملي في هذا 
العام على االســتجابات االقتصادية 
احلكومات  املتخذة من جانب  واملالية 
الحتواء الفيــروس والتقليل من حدة 

تداعياته على األنشطة االقتصادية.

تراجع الطلب:
لضغوط  النفــط  أســعار  تعرضت 
قويــة في عــام 2019 نتيجــة وفرة 
املعــروض العاملي من اخلــام واحلروب 
الواليــات املتحدة وكل  التجارية بني 
من الصني واالحتــاد األوروبي، ولم تزد 
عن نطــاق يتراوح بني 50 إلى 60 دوالر 
قليلة  فترات  باستثناء  للبرميل  دوالر 
في العام املاضي كسرت فيها حاجز 
الــــ70 دوالر للبرميل نتيجة تصاعد 
التوترات اجليوسياســية في منطقة 

الشرق األوسط.
ومن احملتمل أن تواجه أســواق النفط 
املقبلة  الفتــرة  في  أقــوى  ضغوطاً 
بالتوازي مع انتشار فيروس »كورونا«، 
حيث يرجح انخفاض الطلب العاملي 

على اخلــام نتيجة تباطؤ النشــاط 
االقتصادي العاملي واآلســيوي. وكأثر 
أولي لظهــور الفيروس، فقد قلصت 
الصينية،  احلكومية  النفط  مصافي 
وفــي مقدمتها »مؤسســة البترول 
الوطنية الصينية«، و«بتروتشــاينا«، 
طاقة تكرير النفــط اخلام بنحو 1.5 
مليــون برميل يومياً حتى األســبوع 
الثاني من فبراير اجلاري، وهو ما اضطر 
الشــركات الصينية إلعــادة جدولة 
شحنات استيراد اخلام من بعض دول 
العالم مبا فيهــا منتجي النفط في 

الشرق األوسط.   
وعلى ضــوء ذلك، خّفضــت العديد 
من املؤسســات الدوليــة توقعاتها 
لنمــو الطلب العاملــي على النفط. 
وطبقــاً لوكالــة الطاقــة الدولية، 
فمن احملتمــل أن ينخفض منو الطلب 
العاملي علــى اخلام خالل العام احلالي 
بواقع 365 ألف برميل يومياً وإلى 825 
ألف برميل يومياً، وهو أدنى مســتوى 
منذ عــام 2011، ومقارنة مع توقعات 
سابقة بــ1.190 مليون برميل يومياً. 
الدول  منظمــة  خّفضت  وبدورهــا، 
املصدرة للبترول »أوبك« الطلب على 
نفطها فــي عــام 2020 بنحو 200 
بالتوقعات  مقارنة  يومياً  برميل  ألف 
برميل  مليــون   29.3 إلى  الســابقة 

يومياً.  
وعلى جانب آخر، فقد تسبب انتشار 
فيــروس »كورونــا« في إعــالن عدد 
مــن الشــركات الصينيــة، وأبرزها 
»املؤسسة الوطنية الصينية للنفط 
البحري«، الظروف القاهرة في استالم 
شحنات الغاز املســال املستوردة، مبا 
يعني عــدم قدرتها على اســتقبال 
واردات الغــاز املســال نتيجة ظروف 

خارجة عن إرادتها.
وقد أدت الظروف السابقة إلى تعطل 
تدفقات الغاز املســال من األســواق 
وبعض  أســتراليا  مثــل  العامليــة، 
للسوق  األوســط  الشــرق  منتجي 
الصينيــة. وفــي العام كلــه، فمن 
املرجــح أن ينخفض الطلب الصيني 
على الغاز املســال مبا يتراوح بني 2.6 
مليون طن و6.3 مليون طن، وذلك في 
وقت تعاني فيه الســوق باألصل من 
تدشــني  نتيجة  املعروض  في  فائض 
وبطاقة  لإلنتــاح  اجلديدة  املشــاريع 
متوقعة بـ ـ27 مليون طن في العام 

اجلاري.  

آثار جانبية: 
يرجــح أن تنخفض أســعار النفط 
باألوضاع  تأثراً  العام اجلاري  والغاز في 
مع  املرتبكة  العامليــة  االقتصاديــة 

انتشــار فيــروس »كورونــا« مؤخراً. 
وطبقاً ملعهــد التمويل الدولي، فمن 
املتوقع أن تفقد أســعار النفط اخلام 
مــا ال يقل عن ثالثــة دوالرات نتيجة 
انتشار »كورونا« وليصل إلى 57 دوالر 
للبرميل، ومقارنة بتوقعات سابقة بـ 

60 دوالر للبرميل قبل ظهوره.
وفي الوقت ذاته، فقد تخضع أسعار 
الغاز املســال لضغــوط هي األخرى 
ولتنخفــض إلــى مــا دون 2.5 دوالر 
للمليــون وحــدة حراريــة بريطانية 
نتيجة تباطــؤ الطلب الصيني على 
اخلام ومقارنة بتوقعات ســابقة عند 
للمليــون وحدة  دوالر   3.3 مســتوى 

حرارية.
وبناًء عليــه، فمن املرجــح أن يفقد 
املســال في  والغاز  النفــط  منتجو 
كبيرة  عائــدات  األوســط  الشــرق 
تراجع  نتيجــة  التصدير ســواء  من 
مستويات األسعار أو بسبب انخفاض 
الشحنات إلى األســواق العاملية ومبا 

فيها الصينية.  
إلى اختالل  وســوف يؤدي ذلك أيضاً 
املاليــة العامة لدى عــدد من الدول 
املصــدرة للطاقــة باملنطقــة، وقد 
لدى  املالــي  العجز  تتســع فجــوة 
بعضها، والسيما شديدة االنكشاف 
التي  أو  الصينية  منها على األسواق 

تعتمد علــى النفط والغاز في توفير 
معظم إيراداتها احلكومية.

أمــا بالنســبة للدول للمســتوردة 
للطاقة، فإن هبوط أســعار الطاقة 
للحصول  لهــا  فرصاً  يتيح  ســوف 
على النفط اخلام والغاز بأســعار أقل 
تكلفة، وهو ما ســيفيد ميزانياتها 
العامة بشكل عام، لكن ذلك ال ينفي 
أن أنشطة اقتصادية أخرى بها، مثل 
التجارة  وقطاع  والصناعة  السياحة 
اخلارجية وغيرها، سوف تتأثر بانتشار 

الفيروس.
ويعني ذلك أن األثر الكلي لـ »كورونا« 
ســيكون، في الغالب، ســلبياً على 
اقتصادات املنطقة، حيث من شــأنه 
أن يضعف من آفاق النمو االقتصادي 
باملنطقة ككل، ويقــوِّض، على نحو 
مؤقت، من اســتقرار مراكزها املالية، 
علماً بأن البنك الدولي كان قد توقع، 
في يناير املاضي، منو اقتصادات الشرق 
األوسط بنحو %2.4 في العام اجلاري. 
إال أن ما متتلكه الدول املصدرة للنفط 
من أصول مالية وفيــرة قد يجعلها 
أكثر قدرة على حتمل تبعات الفيروس 

على أسواق الطاقة العاملية.  

مركز املستقبل لألبحاث والدراسات 
املتقدمة

تباطؤ محتمل.. كيف يؤثر فيروس »كورونا« على أسواق الطاقة بالشرق األوسط ؟
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كتب

التكاليف األخرى إلسرائيل
األسطورة 

األوسط  الشرق  في  ))إن سياســتنا 
تخدم مصالح أميركا اخلاصة بصورة 

مرضية((. 
هاميــان بوكبايندر ، املمثل الســابق 

للجنة االميركية- اليهودية 
احلقيقة 

التي  إســرائيل  أعمــال  قائمــة  ان 
تتعارض مع مصالح الواليات املتحدة 
ومثلها تثيــر الذهول. واذا تناولنا كل 
صنف من هذه األعمــال على حدة، 
جند بأن نطاق لتجاوزات اإلســرائيلية 
يشمل جميع جوانب العالقة اخلاصة 
، اخللقية والعســكرية والسياسية 
جوانب  يشــمل  كما  واالقتصاديــة 

اخلداع واخملاتلة. 
تســبب  اخللقي  الصعيــد  فعلــى 
األميركي  للشــعب  حرجا  اسرائيل 
مبواصلــة احتاللها الوحشــي لنحو 
واحتفاظها  فلســطيني،  مليونــي 
بأراض عربية بقوة الســالح، وحرمان 
املواطنــن العرب في إســرائيل من 
املساواة في احلقوق، وجتاهلها لوجهة 
نظر اجلنس البشــري كما هي ممثلة 
باألمم املتحدة. ويزداد هذا احلرج عندما 
التصويت  املتحدة عن  الواليات  متتنع 
على قرارات لــأمم املتحدة التي تدين 
أو عندما متارس  ســلوك اســرائيل، 

حقها في النقض )حق الفيتو(. 

تواصل  العســكري،  الصعيد  وعلى 
إسرائيل خلق االضطراب باعتداءاتها 
علــى جيرانها، مبا في ذلــك غاراتها 
اجلوية على أهداف بعيدة عنها مثل 
تونس والعراق. كما وأنها شنت ثالثة 
حــروب - في األعــوام 1956، و1967، 
أنفســهم  زعماؤها  واعترف  و1982، 
بأنــه كان من املمكــن جتنبها. وفي 
جميع تلك احلروب باستثناء حرب عام 
1956 لم يكن باســتطاعة إسرائيل 
أن تتمادى فــي العدوان الى ذلك احلد 
لوال األســلحة األميركية . كما وأن 
اســتخدامها لهذه األسلحة شكل 
انتهاكا للقوانن األميركية وملصالح 

الواليات املتحدة على حد سواء. 
وفي خمس حاالت أخــرى منفصلة، 
اتهــم رؤســاء أميركيون اســرائيل 
قانــون ضبــط تصديــر  بانتهــاك 
اســتخدمت  عندمــا  األســلحة، 
أسلحة تزودت بها مبوجب أحكام هذا 
املشروع  الدفاع  غير  ألغراض  القانون 
عن النفــس. وعلى الرغــم من هذه 
الشهادات الرئاســية، لم يتخذ كل 
من الكوجنرس و السلطة التنفيذية 
اخلطوات الالزمة لفرض العقوبة التي 
يحددها القانون على إسرائيل، والتي 
كان ميكن أن تشمل وقف املساعدات 

العسكرية. 
وامتنعت واشنطن كذلك عن ممارسة 
ضغط على إســرائيل للتوقيع على 

معاهدة احلد من انتشــار الســالح 
النــووي أو منع تطويرها لأســلحة 
معارضة  من  الرغــم  وعلى  النووية. 
وباســتمرار  علنا  املتحدة  الواليــات 
النتشار السالح النووي، فان امتناعها 
زود مجموعــة  اســرائيل  ردع  عــن 
البرازيل  )مثــل  البلــدان األخرى  من 
والباكســتان والهند- وحتى العراق( 
الواليات  إخــالص  على عدم  ببراهن 

املتحدة في سياستها . 
وعيــوب السياســة األميركية هذه 
هي التي جعلت جميع احلكومات- ال 
احلكومات العربية وحدهاـ تشك في 
قدرة الواليــات املتحدة على أن تلعب 
إلى نفسها وهو  الذي أسندته  الدور 

دور ))الوسيط النزيه((. 
أمــا على الصعيــد االقتصادي ، فإن 
الضرائب  لدافع  اســرائيل  استنزاف 
عادي شــل  غير  األميركي بشــكل 
قدرة أميركا على إعــادة بناء بنيتها 
املليئة  ومدنها  املتدهــورة،  التحتية 
صناعاتها  ودعــم  الفقيرة،  باألحياء 
املتعثرة. وبلغت قيمة هذا االستنزاف 
منــذ عــام 1967 ما ال يقــل عن 77 
قيمــة  حســبت  إذا   ، دوالر  بليــون 
الــدوالر على أســاس التضخم وفي 
الرقم  1991. وال يشــمل هــذا  عام 
التي  الفادحــة  اخلســارة  بالطبــع 
بســبب  األميركية  اخلزينة  بها  ثمن 
شــراء املواطنن األميركين سندات 

هبات  وتقدميهم  اإلسرائيلية  اخلزينة 
تقدر بعدة مالين مــن الدوالرات الى 
املنظمات اليهودية ملصلحة إسرائيل 
املباشــرة تهربا من دفــع الضرائب. 
أضف إلى ذلك أن سلســلة القوانن 
التي سنها الكوجنرس كاجراء مضاد 
للمقاطعــة العربية إلســرائيل حتد 
كثيرا من النشاط التجاري األميركي 
في العالم العربي، فتســبب خسارة 
لالقتصاد األميركي تقدر بنحو بليون 

دوالر سنويا. 
وال تشمل التصنيفات املذكورة أعاله 
اســرائيل  بها  أخرى هاجمت  أعماال 
مصالــح الواليات املتحدة بشــكل 
مباشــر، ومن بينها عدد من األعمال 
املؤقتة التي تســببت اســرائيل في 
بعضها وعن ســابق تصور وتصميم 
فــي ســقوط جرحــى وقتلــى من 
جتسس  أعمال  ومارست  األميركين، 
املتحدة ثمنها غاليا.  الواليات  دفعت 
ومن بن هذه األعمــال قضية الفون 
الشهيرة في عام 1954 عندما اعتدى 
منشــآت  على  اســرائيليون  عمالء 
للقوى  للبرهنة  أميركية في مصــر 
الغربية علــى أن قبضة عبد الناصر 
على مصــر كانت ضعيفة الى حد ال 

ميكن معه االعتماد عليه.
ومن األمثلة األخرى اعتداء اســرائيل 
على الســفينة األميركية ))ليبرتي(( 
في عام 1967 الذي تسبب في مقتل 

34 أميركيا وجــرح 172 آخرين، ومنط 
املضايقــة االســرائيلية املتعمــدة 
لقــوات حفــظ الســالم التابعــة 
للبحريــة األميركية فــي لبنان في 
عام 1983 - 1984. وأصبح األســلوب 
االستفزازي االسرائيلي جليا إلى حد 
أن قائد قــوات البحرية اجلنرال ر .هـ . 
بارو اســتنكره في كتاب مفتوح إلى 
وزير الدفاع غاسبر وينبرغر جاء فيه : 
األميركين  وللقادة  لي  الواضح  ))من 
أيضا، فــي البحر والبر، أن الصدامات 
التي تقع بــن جنود البحرية واجليش 
اإلسرائيلي جتري وفق مخطط دقيق، 
وتنفذ ألغراض سياســية اسرائيلية 
بارو  تنطــوي علــى الغبــاء((. وأورد 
ثماني حوادث اشتبك فيها  تفاصيل 
جنود البحرية مع اجليش االسرائيلي، 
وانطوت بحسب وصفه عنى ))خطر 
باالهانات  تطفــح  وكانــت  املــوت. 
املوجهة إلى الضبــاط ، وإلى بزتهم 
وأضاف  بالدهم((.  والى  العســكرية، 
يقول في رســالته : ))ال أستطيع أن 
أتصور ملــاذا تعرض األميركيون الذين 
ملضايقات  الســالم  بحفظ  يقومون 

خطرة من قبل حليف )لبالدهم(((.
االسطورة 

))علينا أال ننســى بأن إسرائيل تبقى 
صديقــا قويا ميكن االعتمــاد عليه، 

وحليفا استراتيجيا مستقرا((. 
بيل كلينتون، املرشــح الرئاسي عن 

احلزب الدميقراطي عام 1992 . 
احلقيقة 

ان التجربــة املرة ال جتيــز القول بأن 
للواليات  صديقــة  كانت  اســرائيل 
املتحــدة، فكيف جتيز القــول بأنها 
صديق ميكــن الوثوق بــه؟ فلم تكن 
قضية اجلاســوس بوالرد التي فضح 
أمرها عــام 1985 الوحيدة من نوعها 
. فهناك قضايا أخرى أقل شهرة تدور 
وأنصارهم  االســرائيلين  قيام  حول 
بأعمــال ضــد املصالــح األميركية 
بلغت حد االنتهاك الفعلي للقوانن 

األميركية. 
انهم اسرائيليون وشركاء لهم  فقد 
إيران  من األميركيــن مبحاولة بيــع 
معدات عســكرية بقيمة 25 بليون 
بأنها كانــت في األصل  دوالر، ذكــر 
معــدات قدمتها الواليــات املتحدة 
إلسرائيل؛ كما اتهموا بتزويد اسرائيل 
عن طريــق البحر، وخالفــا للقانون ، 
بأدوات لتفجير قنابل ذرية ، ومبحاولة 
اخلاصة  التكنولوجيا  علــى  احلصول 
بصناعة مواســير مدفعية الدبابات 
والقنابل العنقودية، والقيام بعملية 
احتيــال واســعة النطاق شــملت 
شــركة جنرال الكتريك وجنراالً في 
ســالح اجلو االســرائيلي استغل ما 
يزيد على 40 مليــون دوالر من أموال 
املساعدة العسكرية األميركية لغير 

األغراض اخملصصة لها.

ففي قضية جنــرال إلكتريك حكم 
على العميد االســرائيلي رامي دوتان 
جنرال  واعترفت  عاما   13 بالســجن 
الكتريك أمام احملكمــة االحتادية في 
سينسيناتي ، في 22 متوز/ يوليو 1992 
، بصحة اتهامها باالحتيال وبتهريب 
أموال اكتسبت بطرق غير مشروعة 
ومبمارســات  أجنبية،  مصــارف  إلى 
جتارية فاسدة. ووافقت الشركة على 
دفع غرامات وغيرها بلغت قيمتها 69 
مليون دوالر. وتشمل قضية االحتيال 
الشــركات  الضخمة هذه عددا من 
التحقيقــات  تــزال  وال  األخــرى. 
مستمرة مع شركات ))برات وويتني((، 
و))تكســترون اليكومينغ(( ، و))جنرال 
باإلضافــة  و))ليســون((،  موتــورز((، 
إلى شــركة سويســرية يحيط بها 
الغموض وهي شركة ))ايليس أ .ج.(( 
كما أن التحقيقات ال تزال جارية مع 
هارولــد كاتز الذي يحمل جنســية 
مزدوجــة أميركيةـ اســرائيلية، وله 
عالقــات وثيقة مع شــركة ))ايليس 
أ .ج.(( وهــو الرجل الذي اســتخدم 
جواسيس بوالرد شقته في واشنطن 
األميركية  الســرية  الوثائق  لتصوير 
في أواســط الثمانينــات. وتتضمن 
القضية أيضــا مزاعم دوتان عن دفع 
مبلغ 50 ألــف دوالر لقاتل مأجور في 
الواليات املتحدة مــن أجل ترهيب أو 
قتل أحد الشهود ضده في القضية.

كانــت الســاعات وحتــى الدقائق 
املاضيــة حتمــل أخبارا غير ســارة . 
اإلســرائيليون يتقدمــون فــي كل 
اجلبهات والقوات العسكرية العربية  
تنكســر فــي كل اجلبهــات أيضا . 
ال احد من الســجناء السياســين 
بإمكانه أن يتجاهل املعاناة املأساوية 
العربية كافة  التي متر بها الشعوب 
، وكذلك معانــاة  األنظمة العربية  
التي مــا فاتها يوما واحدا بدون جلد 
ظهــور شــعوبها ، ومنهــا النظام 
الوطنية  يّدعي  الذي  احلالي  العراقي 
واالشــتراكية لكننا نحن السجناء 
كنا ومــا زلنا مثاال صارخــا جلبروته 
النــازل علينــا حتى أنهــم منعوا 
الصحف  اليوم دخــول  علينا هــذا 
واجملــالت العراقية وهــي صحفهم 
ومجالتهم الناطقة باســمهم  ولو 
كان األمر بيدهم ملنعوا علينا سماع 
الراديو الذي نصغي إليه ســرا داخل 
القواويش . ال يريدون أن نعي ما يحدث 
إال من خالل تلفزيون بغداد الذي كان 
ينقل للســجناء أخبار " االنتصارات 
" في اجلبهة املصرية عن طريق نقل 
أكاذيــب البوق املهــرج املدعو احمد 
سعيد وجماعته في إذاعتي القاهرة 
وصــوت العرب عن خســائر اجليش 
انتصارات اجليوش  اإلســرائيلي وعن 

العربية ..!
الســجناء في احللة صار الســجال 
اعتمادهم على  واسعا وصار  بينهم 
التحليــل املاركســي يدفعهم إلى 
العربية  بان نكسة اجليوش  االعتقاد 

ال محالــة فيهــا وان البورجوازيــة 
القومية ال ميكن الثقــة بها ، ال في 
مصــر وحدها ، بل فــي كل البلدان 
العربية ، ومنها العراق أيضا . وسادت 
نتيجة هــذا القلــق املتنامي داخل 
التنفيذ  السجن  بن أعضاء فريقي 
والتخطيــط حالة نفســية متوترة  
دفعتهم إلى ضرورة اإلســراع بحفر 

النفق .
تزايد توتر مظفر النواب على هامش 
هذه األحداث وكانت حركته اليومية 
املتجولــة بن القواويــش ومجاميع 
السجناء تســاعده في استكشاف 
مواقف الســجناء وأفكارهم  والتي 
توفر له أمكانيــة التأمل في مصير 
النفق وفــي برامــج وخطط حفره 

وتهيئته . 
من جهــة ثانية كان حافظ رســن 
يحــاول إزاحــة كل تــردد ومحاولة 
العثور علــى املوقف الصائب خاصة 
وان لقاءاته مع حسن سلطان خالل 
هذين اليومن قدمت له قناعة تامة 
أن التخيالت عن العفو العام مازالت 
سلطان  حســن  قاووش  في  قائمة 
ولــدى احمليطن به خاصــة صاحب 

احلميري وجميل منير .
فاضل  وخاصــة  التنفيذ  أما جلنــة 
ياسن  عباس وعقيل حبش وحسن 
وكمال ملكي  فقــد كانت األحداث 
لتزيدهم  وخبرتهم  وعيهم  في  تزيد 

حماسا في العمل . 
نصيف احلجاج كانت عيناه تخترقان 
اجلبهة  نكسة  املتشكل عن  الوضع 

القتاليــة لتصل الى القاع إلى عمق 
النفــق الذي يأمــل أن يكون مضيئا 
للخالص مــن هذا الظــالم املتزايد 
كل يــوم .  كان يســتقرىء مواقف 
ليجد  والتنفيذ  التخطيــط  فريقي 
فــي وجدانه بالغة الدعــوة إلى رفع 
السيطرة  ومحاولة  الهمم  مستوى 

على الوقت واجناز املهمة سريعا .
ظهر حســن ســلطان في عدد من 
لقاءاته وأحاديثه أكثر تفاؤال باحتمال 
صدور العفو العام حتت ضغط الواقع 
العسكري العربي وحتت تأثير الوضع 
السياســي في العراق  وكان يطابق 
تقديراته على احلالن  انتصار مصر أو 
هزميتها فأنه كان يلتقط أفكاره من 
مؤشرات بعض الشائعات والدعايات 
القادمــة من بغــداد حــول حاجة 
الدولة العراقية إلى " حتشيد " قوى  

اجلماهير .
خالل احلوار اجلاري بن السجناء وجدنا 
اليأس يتغلغل   . أزمة فكرية حــادة 
إلى صدور الكثيــر منهم  . رمبا هذه 
احلالة هــي انعكاس ملعانــاة الناس 
البلدان  امتداد  الســجن على  خارج 

العربية كلها ابتداء من بغداد .
كل األنظمة العربيــة وهي  ال متلك 
من روح الدميقراطية شــيئا  مغلوبة 
علــى أمرها حتما جراء أحداث  خالل 
الــ 48 ســاعة املاضية  . وال شــك 
أن شــعوب مصــر وســوريا واألردن 
 . وفلسطن متر بســاعات مأساوية 
هذا هو الشــعور القاسي الذي مأ 
قواويش السجن وســاحاته وصارت 

ماثلــة للعيــان عذابــات انقالب 8 
شــباط 1963 وبســطت من جانب 
آخر أفكار بحث السجناء عن موقف 
حكومة بغــداد واختبار موقفها من 
قضيــة إطالق ســراح الســجناء  . 
جملة القول إن سماء السجن كانت 
مظلمة والساعات مرت  ثقيلة على 

اجلميع .
 ثم جاءت ســاعات من نوع آخر في 
الســابع من حزيــران حملت  اليوم 
فيهــا برقيــة جوابية مــن مديرية 
وزارة  في  العســكرية  االستخبارات 
الدفاع  إلى مدير ســجن احللة تأمر 
إرســال الضباط اخلمســة املوقعن 
على البرقية  " مخفورين "  إلى وزارة 

الدفاع " بأسرع ما ميكن " . 
أثــارت هــذه البرقيــة كثيــرا من 

النقاشات والتفسيرات .
كلمــة " مخفورين " دفعت البعض 
من الســجناء  إلى تفســير موقف 
وزارة الدفــاع مــن تطــوع الضباط 

الشيوعين بصورة سلبية .
أما  عبارة " بأســرع ما ميكن " فقد 
دفعت البعــض اآلخر إلى تفســير 
املوضوع  احلكومي من هــذا  املوقف 

بصورة ايجابية .
في اليوم التالي مت تســفير الضباط 
إلى بغداد ، مصحوبن بحب السجناء 
 . وتوديعهم وأمنياتهم بالســالمة  
كانت احلراسة مشددة عليهم   من 
قبل السجانة منذ حلظة مغادرتهم 
الســجن  . وقد مت  االتفــاق بينهم 
وبن املنظمة السجنية على ضرورة 

إعالمها بنتائج اللقاءات التي ستتم 
في وزارة الدفاع أو غيرها من اجلهات 

احلكومية املسئولة .
وصل الضباط اخلمسة مخفورين  إلى 
وزارة الدفاع ببغــداد وحال وصولهم 
االســتخبارات  مدير  معاون  قابلهم 
املقدم عبد الــرزاق النايف  الن مدير 
شفيق  الركن  العقيد  االستخبارات 
الدراجــي كان غير موجود في الوزارة 

بتلك اللحظة . 
النايف  الــرزاق  اســتقبلهم عبــد 
بطريقــة فظة متاما ليــس فيها أي 
شكل من أشكال األخالق العسكرية 
والزمالــة ، بل كان يشــوبها احلقد 
الواضح للضباط وللشيوعية أيضا . 
متتابعة  أخبار  السجن  إلى  تسللت 
عن لقاءات الضباط في وزارة الدفاع 
مــع بعض كبــار مســئوليها وفي 
االستخبارات  مســئولو  مقدمتهم 

العسكرية .
قال عبد الرزاق النايف  :

ـ لم حتصل موافقة وزير الدفاع اللواء 
الركن شــاكر محمود شكري على 

طلبكم 
ثم أضاف بطريقة متعالية وخشنة : 
  ــــ أقول لكم بصراحة أن الســيد 
الوزير ال يثق بالشيوعين وال يطمئن 

إلى الضباط الشيوعين .
وعندما ســأله احد الضبــاط :  ملاذا 
أرسلتم علينا وما جدوى هذا اللقاء 

..؟ 
أرســلنا  لقــد    : النايــف  أجــاب 
ملقابلتكم بقصد جتديد سياســتنا 

إلى  والذهاب  ســراحكم  إطالق  في 
بيوتكم في حالة واحدة فقط عندما 
توقعــون ورقة " البــراءة " من احلزب 
الشيوعي والتوقف نهائيا عن العمل 

السياسي .
ثم قال ملخصا كالمه : اللعنة على 
على  واللعنة  الســوفييتي  االحتــاد 
أمريــكا  أنصحكــم بالتوقيع على 
إلى بيوتكم  البراءة كي تعودوا  صك 

وعائالتكم .
التفت إلى جبار خضير ليسأله : ما 

رأيك يا جبار ..؟
أجاب جبار بثقــة تامة وبقوة : نحن 
أيها  قاطعا  رفضــا  البــراءة  نرفض 
املقدم عبد الرزاق النايف .. لقد قدمنا 
اســتعدادنا  فيه  لكم طلبا عرضنا 
للتضحيــة بحياتنا مــن اجل حرية 
واستقالل الشــعوب العربية ونحن 
في غاية السعادة إذا ما حصلنا على 
شــرف مقاتلة املعتدين  املفروض أن 
توافقــوا على طلبنا فــورا إن كنتم 
ترغبــون فعــال بتحشــيد القــوى 
الوطنيــة في املعركة واالســتفادة 
من خبرة ضباط وطنين يسحقهم 
ظالم السجن وهم يريدون  املساهمة 

بالنضال  ضد العدوان اإلسرائيلي . 
بعصبية قال النايف :  كف عن هذه 
الفلسفة كفوا جميعا عنها وعودوا 
 " وبيوتكم عن طريق  إلى أطفالكم 

البراءة " فقط . 
قال أديب جــورج : ال نريد العودة إلى 
بيوتنا ونحن ضعاف النفوس وضعاف 
فــي مبادئنا . نريد العــودة كما كنا 

دائما  رؤوسنا مرفوعة . 
أضاف جبار خضيــر : ال نعطي براءة 
وال نتخلى عن مبادئنا أيها الســيد 
املقدم عبد الرزاق النايف لقد قضينا 
في السجون ســنوات طويلة ونحن 
بأعلى مســتوى من الصبــر واإلميان 
وســنظل كذلــك وليــس لدينا أي 
استعداد لســب االحتاد السوفييتي 
أو شــتم قادتــه فهذا البلــد يقدم 
للدول العربية كل أنواع املســاعدات 
العدوان  العســكرية في حربه ضد 

اإلسرائيلي 
مرة أخــرى قال عبد الــرزاق  النايف 

بعصبية :  
ـ إذا ما يعجبكم  التوقيع على صك   ـ 
زنازين سجونكم   إلى  فعودوا  البراءة 

املظلمة واطمروا أنفسكم  فيها .
هنا انتفض املــالزم األول أديب جورج 
ـ موجها  ــ حاليــا موجود في كنداـ 
كالمــه إلى النايف         ) كنا نتصور 
أنكم دخلتم املعركة بشــكل جدي 
وقد دفعتنــا روحنا الوطنية للتطوع 
ورد العــدوان لكن اتضــح اآلن أنكم 
لستم مبستوى العمل اجلاد فأين هي 
الوطنية التي تدعــون بها وأين هي 

القومية التي تتنادون بأهدافها ..( . 
لم يتمالك املقدم عبد الرزاق النايف 
أعصابه فرد ردا قاســيا بكلمات غير 
مؤدبة على املالزم أديب جورج واصدر 
بإرسال  العســكري  احلرس  إلى  أمرا 
معتقل  إلــى  اخلمســة  الضبــاط 
االنضباط العســكري فــورا متهيدا 

إلرسالهم إلى نقرة السلمان .

الخداع
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

لعل أكثر التعريفات جزالة واختصارا بالكاتب والسياسي 
بول فندلي، ما قالته "هيلين توماس" عميدة المراســلين 
السابقة في البيت األبيض، التي عاصرت عددًا من رؤساء 
الواليات المتحدة األميركية، كان آخرهم باراك أوباما، اذ 
وصفته في مقالة مهمة عن الشــرق األوسط ب"الرجل 

صاحب الضمير الحي، الذي يجرؤ على قول الحقيقة".
ولنضع تحــت " الذي يجرؤ على قــول الحقيقة " خطين، 
ففــي اميركا يمكنك ان تقول أي شــيء عــن أي كان، 
حتــى انه يمكنك ان تشــتم الرئيس، لكــن كل ما يتعلق 
بإســرائيل والعالقة التي تربطها بالمسؤولين األميركان، 

خط احمر.
هناك..حيــث الديمقراطيــة وحرية التعبيــر، ثمة جهاز 
اســتخباري كامــل، يعمل فيــه إســرائيليون واميركان، 
وصهاينة، يســمى منظمة " ايباك " هــذا الجهاز الذي 
تطلــق عليه مفردة منظمة، هو الذي يســيطر ربما على 
نحو %90 من االعالم األميركي والسياسة األميركية في 

الشرق األوسط، ان لم نقل اكثر.
وهــذا الجهاز- المنظمة، حارب علــى الدوام اية حقيقة 
او محاولــة لفضــح العالقــات األميركية –اإلســرائيلية، 
او االســاليب التي تتبع للتأثير الســلبي علــى الرأي العام 
األميركي، بدعوى معاداة الســامية، ولكنه – الجهاز – 
لــم يتمكن من بول فندلي عضــو الكونغرس األميركي 
عن والية الينوي لمدة 22 ســنة، والذي نشــر او كتاب له 
ســنة 1985 بعنوان من يجرؤ علــى الكالمن وفضح فيه 
خفايا العالقات األميركية اإلسرائيلية، وتحدث ربما للمرة 
األولى عن دور ايباك في اتخاذ القرارات المصيرية لصالح 

إسرائيل ضد الفلسطينيين، من دون وجه حق.
بعد صدور من يجرؤ على الكالم، لم يفز فندلي بعضوية 
الكونغــرس مرة أخرى، بعد ان حشــد ايباك لخســارته 
فــي االنتخابات، ولكن هذا األمر لم يثــن بول فندلي عن 
مواصلــة الكتابة وفضــح الحقائق في كتــب عدة هي 
إضافة الــى " من يجرؤ على الكالم "، " ال ســكوت بعد 

اليــوم "، و" اميركا فــي خطر "، والذي ضــم مذكرات 
فندلي عن السياســة األميركية إزاء إســرائيل، و "اللوبي 
اإلسرائيلي" والسياســة الخارجية األميركية" شارك في 
تأليفه عالما السياسة البارزان الدكتور "جون مرشماير" 
من جامعة شيكاغو والدكتور "ستيفن والت" من جامعة 
هارفرد، و" الخداع " الــذي نضع هنا بعضا منه بين يدي 

القاري الكريم..   
تجدر اإلشــارة الى ان من ينتقد إســرائيل فــي اميركا، 
وتأثير اللوبي اإلســرائيلي في صنع السياســة األميركية 
في الشــرق األوســط، قليلون جدا وهذا ما دعا الكاتبة 
والمؤلفــة "غريس هالســل"، الصوت القــوي المطالب 
بالعدالة في الشــرق األوسط، تقول لفندلي قبل وفاتها 
"علينا التضافر معًا، ألننــا قليل عديدنا، فما يزال عدد من 
هم على إســتعداد إلنتقاد إســرائيل جهارا قلياًل، وعلى 
الذيــن يجهرون بالكالم أن يســتعدوا لتلقــي المعاملة 

الخشنة". 

الحلقة 16

Mon.2 Mar. 2020 issue )4366(

االثنن 2 أذار 2020 العدد )4366(

تمكن الكاتب جاســم المطير فــي كتابه الهروب 
من جســر الحلة، أن يقدم للقراء حدثًا إنسانيًا رائعًا 
بروح نضالية شبابية عالية الهمة ومسؤولة في آن 
واحد , حدث بدأ في منتصف عام 1967 وانتهى مع 

نهايات العام تقريبًا.
كتاب المطير هذا ضــم مذكراته عن ذلك الحدث 

البعيد وما رافقته من أحداث.

 وفي هذا الكتاب ترك المطير لألخرين ممن جايلوا 
ذلك الوقت او عاشــوا الحادثة، فسحة للحوار حين 
أكد على أن من يتحدث عن مســألة معينة سيراها 
من زاويته الخاصة , وبالتالي ترك المجال لمن يريد 
أن يدلــي بدلوه في هذا الصدد , ســواء باإلضافة 
أو إبــداء المالحظة أو التعديل. غيــر انه توخى في 
من يريد التحدث او الكتابة في هذا األمر أن يكون 

ملمًا به أو يســعى لإللمام بــه ومراجعة من عايش 
الحــدث منذ البداية بهدف تجميــع موزائيك اللوحة 
كاملة قبل البدء بالكتابة عنها. هكذا طلب جاسم 
ممــن كتب عن الحدث حينذاك , وهكذا يفترض أن 

يكون.
ومن هنا تبادر " الصباح الجديد " الى نشــر سلسلة 

حلقات من هذا الكتاب الشيق. 

هـروبـنـا  
الهروب من نفق مضيء 

قصة هروب سجناء سياسيين من سجن الحلة المركزي عام 1967

جاسم المطير

 بول فندلي
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متابعة الصباح الجديد : 
التواصــل  وســائل  حتولــت 
إلى منصات حيوية  االجتماعي 
تلجأ إليها الكثير من العارضات 
لتحقيق الشهرة وكسب مبالغ 

مالية كبيرة.
وخالل أســابيع املوضة في كل 
مــن نيويــورك ولنــدن وميالن 
وباريــس هــذا الشــهر، كانت 
مقدمتها  وفي  التواصل  مواقع 
إنســتغرام حافلــة بعدد كبير 
العارضات  ألهــم  الصــور  من 
واألحداث  املميــزة  والتصاميم 

املثيرة.
ولعب فيــروس كورونا الذي أثار 
الرعــب في العالــم دوراً كبيراً 
في دفع الكثيــر من العارضات 
املنصــات  إلــى  واملصممــن 
الرقميــة، بــدالً من خشــبات 
املســرح لعرض آخــر صيحات 

األزياء واملوضة.
ويتساءل الكثيرون كم تكسب 
العارضات واملؤثــرات على هذه 
املواقع عن كل منشور أو صورة؟

الســؤال،  هــذا  عن  لإلجابــة 
ســلطت صحيفة هافينغتون 
بوست األميريكية في تقرير لها 
مجموعة  مدخول  على  الضوء 
من العارضات والفاشينيســتا 

على إنستغرام:

أوبال ستيوارت
مــن  شــهيرة  فاشينيســتا 
نيويورك، لديها أكثر من 42 ألف 
وتقوم  إنســتغرام،  على  متابع 
األزياء  ومنشورات  الصور  بنشر 
7 سنوات، لكن  والتجميل منذ 
أول مشــروع حصلت على أجر 

مقابله كان في عام 2018.
حصلــت أوبال فــي آخر حملة 
 1000 شــاركت فيهــا علــى 
دوالر مقابــل كل صــورة، حيث 
في  دوالر،   400 الشركة  عرضت 
حن طلبــت أوبال 400 دوالر، ومت 

التوافق بن الطرفن في النهاية 
علــى 1000 دوالر عن كل صورة 

يتم عرضها ملدة غير محددة.

أمبر ماكلوش
إحــدى املؤثرات مــن صاحبات 

الثقيل في شــيكاغو،  الــوزن 
ولديهــا أكثر من 38 ألف متابع 
على إنستغرام، وبدأت بالتدوين 
10 سنوات، وحصلت  نحو  منذ 
لها  مدفوع  مشــروع  أول  على 

بعد 3 سنوات.

في آخر مشروع لها مع شركة 
لم يتم حتديد اســمها حصلت 
أمبر على 1500 دوالر مقابل كل 
الشــركة  متلك  أن  على  صورة، 
صورها  لعرض  احلصرية  احلقوق 
ملدة 3 أشــهر. كما ســاعدتها 

الشــركة في تغطيــة نفقات 
التصوير.

مورغان جونز
وصحة  وســفر  موضة  مدونة 
من نيويورك، تعمل في التدوين 
منذ 3 ســنوات، وحصلت على 
أول مشــروع مدفوع لها بعد 6 

أشهر من بداية عملها.
وقعــت مورغان مؤخــراً عقداً 
400 دوالر  حتصل مبوجبه علــى 
عــن الصورة، إضافــة إلى 150 
دوالراً تأمــن للمالبس، على أن 
تبقى الصور منشــورة ملدة 30 

يوماً.
الشــركة  أن  مورغان  وذكــرت 
عرضــت عليها مالبس مجانية 
فــي البدايــة مقابــل عملها، 
لكنها تفاوضت للحصول على 

تعويض إضافي.

أوليفيا موينتر
أوليفيا موينتر مؤثرة في املوضة 
واألزياء فــي فيالدلفيا، وعملت 
في نشــر احملتوى ملــدة خمس 
ســنوات بشــكل شــخصي، 
من  كجزء  تقريبــاً  عــام  وملدة 
عملها بدوام كامل كمراســلة 
علــى  وحصلــت  مســتقلة. 
أول مشــروع مدفــوع لها بعد 

نحوعامن.
حصلت أوليفيا على 1000 دوالر 
عن كل منشور في آخر مشروع 
الشــركة  لها، حيــث عرضت 
مقابــل  دوالر   1200 املروجــة 
بن  مفاوضات  وبعد  منشورين، 
 2000 على  حصلــت  الطرفن 

دوالر.

1500 دوالر مقابل صورة للفاشينيستا
عارضات ازياء يحققن الشهرة والمال على منصات التواصل االجتماعي

تسجيل أول إصابة بكورونا لدى كلب
أعلنت منظمــة الصحة العاملية، تســجيل أول حالة إصابة 
بفيروس كورونا املستجد لدى كلب في هونغ كونغ بالصن، مما 
دفع الســلطات إلعالن وضع كل احليوانات األليفة التي أصيب 

أصحابها بالفيروس، في احلجر الصحي.
وأوضحت ســلطات هونغ كونغ، أن الكلب سيوضع في احلجر 
الصحي ملدة 14 يوماً كخطوة احترازية، مشــيرة إلى أنه ليس 

هناك »عوارض ذات صلة« بالفيروس.
وأشــار ناطق باســم احلكومة، إن »اختبــارا لعينات من األنف 
والفم أثبت أنها حتتوي على آثار وباء كوفيد19- )فيروس كورونا 
املســتجد(«.وأضاف أنه من غيــر الواضح مــا إذا كان الكلب 
مصاباً بالفيروس، أم أن النتائج اإليجابية ســجلت مبستويات 

منخفضة بسبب التلوث في »شدق الكلب وخطمه«.
وقد نقل الكلب من منــزل مربيته البالغة من العمر 60 عاماً، 
بعد تشخيصها باإلصابة ووضعها في احلجر الصحي في أحد 

املستشفيات.
وأوضحت الســلطات أن احليوان ســيراقب عن كثب ويخضع 
لفحوص إضافية، وسيبقى في احلجر إلى أن يشفى، على وفق 
ما ذكرت وكالة فرانس برس. وال يوجد أي دليل على أن احليوانات 
األليفــة مثل الــكالب والقطط ميكن أن تصــاب بالفيروس أو 
تنقله إلى البشــر، لكن الســلطات قالت إن احليوانات األليفة 
املصابة بالفيروس يجب أن توضع فــي احلجر الصحي ملدة 14 

يوما.

كنتاكي تبحث عن موظفين لتذوق الدجاج
إذا كنت من عشــاق الدجاج املقلي، فإن هذه الوظيفة صممت 
خصيصاً لك، وفي سلســلة من أشــهر مطاعــم الوجبات 

السريعة على مستوى العالم.
فقد أعلنت سلســلة دجاج كنتاكي »كي إف سي« األميركية 
الشــهيرة، أنها تبحث عن موظفن ستكون مهمتهم »تذوق« 
الدجاج واحلكم عليه قبل تقدميه للزبائن، واســتعملت عنوان 

»كنتاكي حتتاج إليك«.
واســتعملت  الشــركة في إعالنها بحثاً عن املوظفن اجلدد، 
جملــة قالت فيها إن »كي إف ســي تفتش عــن العق أصابع 
محترف«، في إشــارة إلى ســلوك اعتاد عليــه محبو الدجاج 

املقلي بعد تناول وجباتهم.
وقالت الشــركة إنها تريد »كبار معجبيهــا« لنيل الوظيفة 
اجلديدة، من أجــل »احلصول على فرصة للتســلل إلى أفضل 
املنتجات«، كما سيحظى الفائزون بحملة دعاية من »كنتاكي« 

مع نشر صورهم وهم يتذوقون الدجاج في املطاعم.
وطلبت الشــركة من املتقدمن تبرير ســبب اســتحقاقهم 
للوظيفة اجلديدة، التي تشمل إلى جانب الراتب وجبات مجانية 

مدى احلياة من »كنتاكي«.
»كي إف ســي« التي أنشــائت عام 1930 فــي والية كنتاكي 
األميركية، متتلك اليوم نحو 23 ألف فرع على مستوى العالم، 

وحتقق أرباحاً مبليارات الدوالرات سنوياً.

أشعل النار في سريره للفت انتباه الممرضة
في حادثة غريبة، قام رجل في والية فلوريدا األميركية بإشعال 
النار في ســريره داخل املستشــفى، في محاولــة منه للفت 
إنتباه املمرضة.واعترف السيد جون كينغ، عمره 75 عاًما، أمام 
الشرطة بأنه استعمل والعة إلشعال كيس بالستيكي داخل 
الغرفة في املستشفى، بعدما شــعر بأن املوظفن يتجاهلون 

طلبه بإعطائه مالبسه.
وبحســب التقارير، فــإن املريض الذي كان يتشــارك مع كينغ 
الغرفة نفســها قد أخبر الشــرطة بأنه رأى أن كينغ أشــعل 
النار في جسم صغير في الغرفة، لكنه أقنعه بإطفاء اللهب. 
وأوضح املريض أن كينغ أشعل بعد ذلك النار، وهذا ما دفعه إلى 

استعمال زر الطوارئ لطلب املساعدة.
واســتعملت  ممرضة في املستشــفى مطفــأة حريق إلخماد 
النيران بينما حاول كينغ اســتعمال املصعــد للهرب. وقالت 
الشــرطة إن العاملن في املستشفى متكنوا من إيقافه حتى 

وصول رجال االطفاء.

ملونشريط

 صورة للفاشينيستا

 متابعة الصباح الجديد 
:

أظهرت دراســة جديدة أجريت 
في كلية الطب بجامعة جونز 
بالواليات  بالتيمور  في  هوبكنز 
من  واحداً  أن شخصاً  املتحدة، 
بن كل سبعة أشخاص يصدر 
أصــوات شــخير مرتفعة في 
أثنــاء النوم ليالً بشــكل يزيد 
من ضغط الدم لدى الشــريك 

بشكل ملحوظ.
وقــد أجريــت الدراســة على 

162 شــخصاً يصدرون أصوات 
مت  مرتفعــة، حيــث  شــخير 
فحصهم، وتبن بأن مستويات 
الشــخير لدى 14 باملئة منهم 

جتاوزت 53 ديسيبل.
وبحســب العلماء، فإن سماع 
بشــكل  مرتفعــة  أصــوات 
مســتمر ليالً كشخير شريك 
احلياة، ميكن أن يؤدي إلى ارتفاع 
النوم  الدم، بسبب قلة  ضغط 
التــي تؤدي إلــى صعوبات في 
وإدارة  التوتر،  هرمونات  تنظيم 

ضغط الدم.
ووفقاً لدراسة أخرى أجريت في 
2016 فإن صوت  أملانيا في عام 
يتجاوز  الذي  املزعج  الشــخير 
مســتواه 53 ديسيبل ميكن أن 
يؤدي إلى إصابة من يســمعه 

بنوبة قلبية.
وقال الدكتور مودي سوهو، وهو 
الدراسة:  في  مشــارك  باحث 
للتلوث  الشخير مصدراً  »ميثل 
بالضوضــاء، وميكن لشــركاء 
السرير أن يعانوا من مستويات 

لذا  الصحيــة،  غيــر  الصوت 
أنصح باســتعمال ســدادات 
ضوضاء  آثار  من  للتقليل  األذن 

الشخير«
ويقول اخلبراء إن الشــخير هو 
مصدر كبير للتلوث بالضوضاء، 
وحذروا مــن أن تلوث الضوضاء 
يتســبب بـ 12000 حالة وفاة 
مبكرة و48000 إصابة بأمراض 
القلب ســنوياً في أوروبا، على 
وفق ما نقلــت صحيفة ديلي 

ميل البريطانية.
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ميونيخ ـ وكاالت:

شباك  ميونخ  بايرن  اســتباح 
بتسجيله  هوفنهامي  مضيفه 
4 أهداف خالل الشــوط األول 
ملبــاراة الفريقني، فــي اجلولة 

الـ24 من الدوري األملاني.
»أوبتــا«  شــبكة  وأفــادت 
أول  بات  بايرن  بأن  لإلحصائيات 
فريــق ينجح في تســجيل 3 
أهداف على األقل في 5 مباريات 
متتالية خارج أرضه على مدار 
البوندسليجا.. كما جنح  تاريخ 
البرازيلــي فيليب كوتينيو في 
تسجيل ثنائية باملباراة، ليصل 
إلى هدفه السابع هذا املوسم 
بقميص الفريق البافاري بكافة 
البطوالت.. وأشــارت شــبكة 
»سكواكا« إلى معادلة الدولي 
البرازيلي لســجله التهديفي 
خالل املوســم املاضي بأكمله 

مع برشلونة.
توزيع  مولــر  توماس  وواصــل 
بايرن  العبــي  علــى  هدايــاه 
ميونخ، فــي الــدوري األملاني، 
جديد  هدف  بصناعتــه  وذلك 
اجلولة  أمام هوفنهــامي، ضمن 
الـ24.. وجنــح املهاجم األملاني 
األول  الهــدف  فــي صناعــة 
دقيقتني  بعد  البافاري،  للفريق 
والذي  البدايــة،  مــن  فقــط 

سجله سيرجي جنابري.
ووفًقا لشــبكة »ســكواكا« 
لإلحصائيــات، فــإن مولر بات 
15 هدًفا، في  أول العب يصنع 
البوندســليجا مع بايرن خالل 

موســم واحد، منــذ 15 عاًما 
على األقل.

أما جنابري، فقد وصل إلى هدفه 
أرينا،  أليانز  ملعب  خارج  الـ14 

18 هدفا ســجلهم  من أصل 
مــع العمــالق البافــاري، في 
كافة البطوالت هذا املوســم، 
»أوبتا«.ووصل  شبكة  بحسب 

في  الـ11  هدفــه  إلى  جنابري 
املوسم،  هذا  البوندســليجا، 
تهديفي  سجل  أفضل  معاداًل 
له فــي املســابقة، مبوســم 

لشــبكة  وفقا   ،)2017/2016)
»سكواكا«.

واكتسح بايرن ميونخ مضيفه 
هوفنهامي )6-0( على ملعب راين 

نيكار أرينا، في إطار منافسات 
اجلولــة الـــ24 مــن الــدوري 
جاءت  بايرت  رباعيــة  األملاني.. 
عــن طريق ســيرجي جنابري، 
جوشــوا كيميتش، جوشــوا 
كوتينيــو  فيليــب  زيركــزي، 
»ثنائيــة« وليون جوريتســكا، 
في الدقائــق 2، 7، 15، 33، 47 
بايرن  عزز  االنتصار،  بهذا  و62.. 
برصيد  للبوندسليجا  صدارته 
توقف  حــني  في  نقطــة،   52
هوفنهامي عنــد 34 نقطة في 

املركز الثامن.
مــن جانــب اخــر، حرصــت 
مجموعة من جماهير فرايبورج 
األملاني، على تكرمي روح املصري 
فهمــي،  مصطفــى  عمــرو 
لالحتاد  الســابق  الســكرتير 
اإلفريقي لكــرة القدم )كاف(، 
وذلــك خــالل لقاء بوروســيا 
دورمتونــد في البوندســليجا،  

بالدوري األملاني.
ورفعــت جماهيــر فرايبــورج 
صورة  عليــه  كبيــرا  علمــا 
الراحــل فهمي، الذي كان أحد 
مشجعي النادي، وكان يحرص 
على حضور مبارياته باستمرار.. 
ورقة  اجلماهير  بعــض  ووزعت 
تعريفية بعمــرو فهمي، على 

املدرجات بالكامل.
منصب  فهمي  عمــرو  وتولى 
ســكرتير الكاف، قبل الدخول 
االحتاد  رئيــس  في خــالف مع 
أحمــد،  أحمــد  اإلفريقــي، 
وتقدمه بشكاوى ضده متهما 
امللجاشي بالفساد، لتتم إقالة 

فهمي من منصبه.

مولر يواصل انفجاره.. وجنابري يعادل أفضل سجالته

بايرن ميونخ يدخل التاريخ برقم جديد في البوندسليجا

فوز جديد لبايرن ميونيخ

لندن ـ وكاالت:
واصل تشيلســي عروضه املتذبذبــة في األونة 
األخيرة، بالتعادل أمام مضيفه بورمنوث أول أمس 
(2-2(، ضمــن اجلولة الـ28 من الــدوري اإلجنليزي 
املمتاز.. وسجل هدفي بورمنوث كل من، جيفرسون 
ليرما )54( وجوشــوا كينــج )57(، في حني أحرز 
لتشيلسي ماركوس ألونســو )33 و85(.. وبذلك، 
رفــع بورمنوث رصيده إلى 27 نقطة، في املركز 17، 
كما ارتفع رصيد تشيلســي إلى 45 نقطة، في 

املركز الرابع.

الرباط ـ وكاالت:
فاز أنطونيو فيلكس دا كوســتا، ســائق دي.إس 
تكيتاه، بجائزة مراكش الكبرى، في بطولة العالم 
الكهربائية،  للســيارات  ئي  لســباقات فورموال 
أول أمس، ليتنــزع صدارة البطولة ويصبح الفائز 
اخلامس اخملتلف في خمسة سباقات، هذا املوسم.
واحتفل تكيتــاه مبركزين على منصة التتويج، إذ 
جاء جان-إيريك فيرن حامــل اللقب ثالثا، بعدما 
انطلق من املركــز 11، فيما خطف ماكس جونتر 
سائق بي.إم.دبليو أندريتي املركز الثاني، في اللفة 
األخيرة.. وميلك البرتغالي دا كوســتا 67 نقطة، 

متقدما بفارق 11 نقطة عن ميتش إيفانز.
وانطلق إيفانز من املركــز األخير، بعد خطأ فريق 
جاجوار في احلســابات، لكن السائق النيوزيلندي 
شق طريقه نحو املركز السادس.. وقال دا كوستا 
»درســنا خطتنا وجنحنــا.. عدنــا، دعونا ننطلق 

لألمام«.
وتصدر جونتر السباق قبل 19 دقيقة من النهاية 
لكــن دا كوســتا، الــذي انطلق مــن مركز أول 
املنطلقني، اســتعاد الصدارة.. واســتفاد جونتر 
من مشكلة في بطارية ســيارة الفرنسي فيرن، 

ليخطف املركز الثاني.

ثنائية ألونسو 
تنقذ تشيلسي 

دا كوستا يفوز بجائزة 
مراكش الكبرى

الدوحة ـ وكاالت:
التنــس  العبــة  توجــت 
سابالينكا،  أرينا  البيالروسية، 
عامليــا،  الـــ13  املصنفــة 
مغامرتهــا فــي بطولة قطر 
املفتوحة بإحــراز اللقب، بعد 
فوزها الثمني )3/6( و)3/6(، على 
التشيكية بيترا كفيتوفا، أول 

أمس، في املباراة النهائية.
وحرمت ســابالينكا املصنفة 
التاسعة للبطولة، منافستها 
كفيتوفا املصنفة الـ11 عامليا 
حصد  من  للبطولة،  والثامنة 
لقبها الثانــي في قطر، حيث 
في  توجت  أن  لكفيتوفا  سبق 
2018.. وفــي املقابــل، أحرزت 
ســابالينكا اللقــب اليــوم، 
في  األولى  مشــاركتها  خالل 

البطولة.
وهــو اللقــب األول لهــا في 

والســادس  احلالي،  املوســم 
الرابطة  بطــوالت  جميع  في 

العامليــة للمحترفــات، خالل 
مسيرتها الرياضية حتى اآلن.

العواصم ـ وكاالت:
كاســيا  يونايتدكيكو  عوقــب 
حــارس مرمــى ليــدز باإليقاف 
لثمانــي مباريــات، إلــى جانب 
غرامة مالية بقيمة ســتني ألف 
78 ألف  )نحو  جنيه إســترليني 
دوالر( بعد اتهامه بارتكاب إساءة 
دوري  في  مبــاراة  عنصرية خالل 
القســم الثانــي اإلجنليزي لكرة 
أثليتيك  تشــارلتون  أمام  القدم 

في أيلول املاضي.
إن  للعبة  االجنليــزي  االحتاد  وقال 
عاما   33 البالغ  اإلسباني  احلارس 
للتوعية  دورة  حضور  أيضا  عليه 
العنصرية..  ملكافحــة  تهــدف 
وذكرت وســائل إعالم أن اخملالفة 
ارتكبــت بحــق جوناثــان ليكو 
املولــود  تشــارلتون  مهاجــم 
بجمهورية الكونغو الدميقراطية، 
اجنلترا في  ملنتخــب  لعب  لكنه 

أكثر من فئة عمرية.
ونفى كاســيا )احلارس الســابق 
لريــال( اســتخدام أي كلمــات 

تنطــوي على إســاءة عنصرية، 
وقــال »ال أعتقد أن قــرار اإلدانة 
يعكس متامــا حقيقة الواقعة«.
وأكــد فــي بيــان عبر وســائل 
التواصــل االجتماعي أنه »حزين 
ومصــدوم« التهامه بالعنصرية، 
عدم  بضــرورة  مطالبته  وأكــد 
التســامح مع العنصرية في أي 

مجال.
بأن أسرتي  وأضاف »أنا على ثقة 

وجميــع  وزمالئــي  وأصدقائــي 
الطواقــم الفنيــة التي عملت 
خالل  ســنوات  طــوال  معهــا 
أنني  يعرفون  املهنية  مســيرتي 
ال ميكن ان أســتخدم أي كلمات 

تنطوي على إساءة عنصرية«.
وانضــم كاســيا إلى ليــدز في 
كانون الثاني 2019 قادما من ريال 
مدريد، وظل فيه لسنوات طويلة 

في مهمة احلارس االحتياطي.

باريس ـ وكاالت:
بينيديتو  داريو  األرجنتيني  أعاد 
فريقه مرســيليا إلى ســكة 
ثالثية  بتســجيله  االنتصارات 
مضيفه  على  الفوز  »هاتريك« 
نيــم 3-2 اول أمس في افتتاح 
والعشرين  الســابعة  املرحلة 
لكرة  الفرنســي  الــدوري  من 

القدم.
وحــول بينيديتو تأخــر فريقه 
الدين  زيــن  للجزائري  بهــدف 
بثالثية  إلى فــوز   )5( فرحــات 
10 و36  ســجلها في الدقائق 
و68، قبــل أن يقلــص لوك دو 
في  األرض  الفــارق ألصحــاب 
الدقيقة الثانية من الوقت بدل 

الضائع.
املتوســطي  الفريق  وعــوض 
منذ  األولى  بسرعة خســارته 
أربعة أشهر التي مني بها في 
ضيفه  أمام  املاضيــة  املرحلة 
نانت 1-3، وحّصن مركزه الثاني 
املؤهل مباشرة إلى دوري أبطال 
أوروبا في املوسم املقبل، بعدما 
رفع رصيده إلى 55 نقطة، فيما 
جتمد رصيد نيم عند 27 نقطة 
فــي املركز الثامن عشــر، في 
مني  بعدما  اخلطــرة  املنطقة 
التوالي  على  الثانية  بخسارته 

بعد اربعة انتصارات متتالية.
التســجيل  نيــم  وافتتــح 
بيمناه  فرحات  من  بتســديدة 

في قلب املرمــى )5(، ورد عليه 
بينيديتو ســريعا من مسافة 
قريبة مســتغال متريرة الغيني 
وضاعــف   ..)10( ســار  بونــا 
بتسديدة  النتيجة  االرجنتيني 
بعد  املنطقة  خارج  بيمناه من 
مجهود فردي رائــع ومتريرة من 
وأكمل   ..)36( باييــت  دميتــري 
الدقيقة  في  الثالثية  بينيديتو 
68 بعد ركلة حرة نفذها باييت 
الدفاعي  باحلائط  فاصطدمت 
ووصلت إليه فسددها مباشرة 
فــي املرمى.. وفــي حني كانت 
األخيرة  أنفاسها  تلفظ  املباراة 
سجل البديل دو الهدف الثاني 

ألصحاب األرض )2+90).

سابالينكا تقهر كفيتوفا وتتوج بلقب قطر

عقوبة قاسية وغرامة مالية.. حارس 
ريال السابق متهم بالعنصرية

هاتريك بينيديتو يعيد مرسيليا 
لسكة االنتصارات في الدوري الفرنسي

سابالينكا

يونايتدكيكو
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اقتــرح نائــب رئيس جلنة الشــباب 
والرياضــة النيابية ديار برواري، تأجيل 
مباريــات دوري الكــرة املمتــاز حلني 
ارتفــاع درجات احلرارة، بــدل إجرائها 
بــدون حضــور اجلمهور، معتبــراً أن 
املباريات  يُفقد  اجلماهير  حضور  عدم 
مالية  مبشكالت  ويتسبب  جماليتها 

لألندية.
وكان وزيــر الشــباب والرياضــة في 
أحمد  األعمــال،  تصريــف  حكومة 
رياض أعلــن، اخلميس، إقامة مباريات 
دون  القدم، من  املمتاز لكــرة  الدوري 
جمهور، مبينــاً أن القرار يأتي تنفيذا 
»اخلاصة  األزمــة  لتوجيهــات خلية 
الذي ســببه  العام  الوضع  بتــدارك 

فايروس كورونا«.
وقال برواري فــي تصريحات صحفية 
إن  اجلديــد«،  »الصبــاح  تابعتهــا 
»الرياضــة العراقية تأثــرت بالعديد 
مــن القضايا التي حصلت ســابقا 
واآلن، حيــث نالت حصتها من جميع 
األحداث التــي مر بها البلد واألوضاع 
أيضاً  تأثــرت  واليــوم  االقتصاديــة 
باألوضاع الصحية وانتشــار فايروس 
كورونا«، مبينــاً أن »الفايروس ينتقل 
واملالمسة  التجمعات  بالعدوى خالل 
الســكانية والرذاذ بالتالــي جاء قرار 
االحتاد بإجراء املباريــات بدون جمهور 
بخطورة  صحيــة  توصيــات  وفــق 

التجمعات«.
إلى  اجلماهير  أن »حضــور  وأضــاف، 
املباريــات، هو أمر له عــدة مردودات 
بالظــرف الطبيعــي مــن بينها أن 
املباريات،  العراقي هو نكهة  اجلمهور 
إضافة إلى أغلــب واردات األندية هو 
من بيع تذاكر املباريــات، بالتالي فإن 
إجراء املباريات دون جمهور ســيفقد 

يتســبب  وأيضاً  جماليتها  املباريات 
مبشاكل مالية لألندية«.

واقتــرح تأجيل الــدوري املمتاز قائالً: 
»من خالل املتابعة ألســلوب انتشار 
املرض فمــن املمكــن أن يتم تأجيل 
الدوري ألسبوعني أو ثالثة حلني ارتفاع 
درجــات احلرارة كــون الفايــروس ال 

ينتشــر بدرجات احلرارة املرتفعة بدل 
إجراء املباريات بدون جمهور«.

ودعا برواري احتاد الكرة، إلى »التفكير 
لضمان  التأجيــل  مقترح  ودراســة 
استمرارية جمال كرة القدم وحضور 
اجلماهيــر التفاعلــي للمباريات، وأن 
تتم مراعاة جميع سلبيات وإيجابيات 

املوضوع«.
إلى ذلك، جترى يوم غد الثالثاء مباراتان 
حلســاب اجلولة الرابعة لدوري الكرة 
املمتاز، ففي ملعب أانة بغداد، يلتقي 
أهل الدار مع فريق الــزوراء، ويضيف 
الكهرباء،  فريــق  النجف في ملعبه 
وتقــام بعد غــٍد االربعــاء مباراتني، 

الكهربائية  الصناعات  يضيف  اربيل 
في ملعب فرانســوا حريري، ويلتقي 

النفط بضيفه احلدود.
نفط  يلتقــي  اخلميــس،  يــوم  وفي 
الوســط امــام نفــط اجلنــوب في 
الدولي ويشهد ملعب  ملعب كربالء 
الشعب الدولي اقامة مباراة الطلبة 

ونفط ميســان، وتقام اجلمعة مباراة 
الشعب  ملعب  في  وامليناء  الشرطة 
الدولــي، وحصل فريــق اجلوية على 

انتظار.
وتقــام جميع املباريات في الســاعة 
الظهر  بعــد  والنصف من  الثانيــة 
ونفط  الطلبة  مباراتــي  باســتثناء 
ميســان والشــرطة امــام املينــاء 
فســتقامان فــي الســاعة الرابعة 

والنصف مساء.
هذا وســيفتقد نادي الشرطة بكرة 
القدم اثنني من العبيــه في املرحلة 
املقبلــة مــن دوري الكرة.وقال مدير 
فريق الكرة هاشــم رضا ان »املدافع 
األيسر حســام كاظم سيغيب ملدة 
عشــرة ايام بســبب متزق بالعضلة 

اخللفية«.
وأضــاف ان »قلــب الدفــاع فيصل 
جاسم هو االخر لن بتواجد مع الفريق 
خلمسة عشــر يوما بسبب متزق في 
الشــرطة  األمامية«.ولعب  العضلة 
مباراتني في دوري الكــرة تعادل امام 

الكهرباء وفاز على امانة بغداد.
مــن جانبه، اســتعاد نــادي النجف 
خدمات العبه أميــر صباح، إثر متاثله 
للشفاء التام من اإلصابة التي حلقت 
بــه.. وعاد الالعب مــن تركيا مؤخرا، 
بعدما خضع لفحوصات شاملة.وقال 
مدرب النجف حسن أحمد: »أمير عاد 
من تركيا بعد تشخيص دقيق حلالته، 
واستعاد وضعه البدني في التدريبات 
املتواصلة خالل األسبوع املاضي، وبات 

جاهزا للمباريات املقبلة«.
بشكل  إشــراكه  »سيتم  وأضاف: 
تدريجــي، وقــد تشــهد مبــاراة 
الكهرباء في اجلولة املقبلة بالدوري، 
محدود«.وزاد:  لوقت  أمير  مشاركة 
»أميــر ميثل إضافة قويــة للفريق، 
أن يعود ســريعا ملســتواه،  ونأمل 

ويكون عونا لزمالئه«.

»الرياضة النيابية« تقترح تأجيل الدوري 
الممتاز لحين ارتفاع درجات الحرارة

غدا.. مباراتان في افتتاح الجولة الرابعة 

ذهبيان وفضي لألثقال 
في غربي آسيا

كرة الهدف 
تعسكر في مصر

زكريا اإلسماعيلي يخضع 
لجراحة في الدوحة

مهدي كريم مديرا 
للمنتخب الوطني

بغداد ـ الصباح الجديد:
تولى مهدي كرمي، جنم املنتخب الوطني السابق، 
أول أمــس، منصــب املديــر اإلداري للمنتخب 
الوطني خلفا للمدير الســابق باسل كوركيس 
الذي تعرض لوعكة صحية تطلبت رحلة عالج 

طويلة.
ومت إســناد مهمة املدير اإلداري للنجم الســابق 
مهــدي كــرمي بعد جنــاح جتربته كمديــر إداري 
للمنتخب األوملبي خالل الفتــرة األخيرة.. وبعد 
تعــرض باســل كوركيس ألزمــة صحية على 
مستوى القلب تطلبت نقله إلى كندا للخضوع 
إلى العالج، اضطر أحمد عباس املكلف من قبل 
»فيفا »بإدارة عمل احتاد الكرة املمتاز إيجاد بديل 
ليحل محل كوركيس.وتنتظر املنتخب الوطني 
مباريات مهمة في تصفيات كأس العالم حيث 
يتصدر العراق اجملموعة الثالثة برصيد 11 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حصد املنتخب الوطني للعبة رفع االثقال، على 
ميداليتني ذهبية وأخرى فضية في بطولة غربي 
آســيا وتوج صفاء راشــد اوال في البطولة كما 
توج سلوان جســام بالوسام الذهبي، فيما جاء 

البطل احمد فاروق باملركز الثاني في وزنه.
يذكر ان بطولة غربي آســيا التــي تقام حاليا 
في االمارات وهي واحــدة من البطوالت املؤهلة 

الوملبياد طوكيو.

بغداد ـ إعالم البارالمبية:
الهدف معسكره  العرافي لكرة  املنتخب  بدأ 
التدريبي املقام حاليا في مدينة بور ســعيد 
بجمهورية مصــر العربية بلقاء مع املنتخب 
القومي املصري انتهت بالفوز وذلك استعدادا 
للبطولة العربية بكــرة الهدف للمكفوفني، 
وقد حضر اللقاء د احمــد عوين رئيس االحتاد 

املصري لرياضة املكفوفني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
غادر املغربي زكريا اإلســماعيلي، العب نفط 
الوســط، ظهــر أول أمــس، إلــى العاصمة 
القطريــة الدوحــة؛ للخضوع إلــى تداخل 
جراحي في مستشــفى سبيتار بعد اإلصابة 

التي حلقت به في أولى جوالت الدوري املمتاز.
كان في توديع الالعب، عضو اإلدارة ومشــرف 
الفريــق فراس بحــر العلوم؛ حيــث تكفلت 
اإلدارة بعالجه وحجــوزات الطيران، ومتنت له 
الشــفاء العاجل، والعودة مجددًا للمالعب.. 
وقال بحر العلــوم في تصريحات صحفية، إنَّ 
اإلســماعيلي منوذج راٍق لالعب احملترف امللتزم، 
ومثل إضافة للفريق، وإصابته أثرت بشــكل 
واضح على اخلط اخللفي ملا ميثله من ثقل كبير 
في الفريق.. وبــنيَّ »زكريا لم نعامله معاملة 
العب محترف بل كنا نراه العًبا محلًيا؛ بسبب 
والئه للفريــق والتزامه التام حتى أثناء توقف 
املنافسات وبالتالي جتمعنا به عالقة متينة«.

يذكر أنَّ اإلســماعيلي أصيــب بتمزق في وتر 
الكاحل أثناء تســجيله هدف نفط الوسط 

في مرمى أمانة بغداد في افتتاح الدوري.

جانب من دوري الكرة املمتاز

بغداد ـ فالح الناصر:

بال شك ان خطوة احتاد املبارزة املركزي 
في استقطاب العنصر النسوي في 
الســنوات األخيرة، وعملــه الدؤوب 
على اشراكهن في بطوالت خارجية، 
يأتي من ثقته في كســب املزيد من 
البطولة معتمدا على  األوسمة في 
املتميز فنيا  بالنحو  الالعبات  تأهيله 
اخلبرة،  لها  تدريبية  مالكات  باشراف 
إلى جانب احلرص على تهيئة النقاط 
املهمــة لالعبات كخطــوط النقل 
باللعبة،  احلديثة  التجهيزات  وتوفير 
مــع التركيــز على دعــم الالعبات 
معنويا، وإيالءهن االهتمام الكبير من 
مبا يحصلهن  مقارنة  التربوي  اجلانب 
عليه مــن تدريب وتطور فــي االداء 

الفني.
برئاســة العب  املركزي،  املبارزة  احتاد 
املنتخبــات الســابق باللعبــة، زياد 
حسن، اشــترك مؤخرا ً في البطولة 
العربيــة التي اقيمت فــي الكويت، 
وحصد الوســام البرونــزي في فئة 
النســاء بعد اعتــالء الالعبة غدير 
منذر منصــات التتويــج بتفوق، اثر 
منافســات مثيرة مــع بقية العبات 
البطولة  اشــتركت في  التي  الدول 
العربيــة وكانــت خامتة مشــاركة 

منتخبنا النسوي فيها احلصول على 
الوسام البرونزي.

الالعبة، غدير، متلــك الثقة واالصرار 
فــي املضي إلــى ابعــد نقطة في 
رياضتهــا املفضلــة التــي اختارت 
ممارستها عن قناعة واخالص للعبة، 
اعتمدت  ارضية صلبة  منطلقة من 
ووالدها  فيها على تشجيع اسرتها، 
الرياضي السابق منذر املوسوي، وفي 
ضــوء نصيحة اســتاذها في كلية 
الرياضة/  وعلــوم  البدنية  التربيــة 
ان لديها  جامعة بغداد، صباح نوري، 
املقدرة في النجــاح برياضة املبارزة، 
توجهت إلى النــادي األرمني لتتدرب 
باشراف املدرب اخلبير رعد الشيخلي 
النســوية سحر  املبارزة  ومشــرفة 
احمد، ثــم التحقت باســرة االحتاد 
التشــجيع  املركزي للمبارزة وتلقت 
والتدريبــات مــن االحتــاد املركــزي، 
فكانت بــني الالعبات اللواتي وضعن 
اهــداف لتحقيقها بفضل االجتهاد 
واأللتزام  التدريبيــة  الوحــدات  في 
التدريبيــة  املــالكات  بتوجيهــات 
النسوية  املنتخبات  على  املشــرفة 
في االحتاد املركزي للمبارزة، وهم، رعد 
قاســم الكناني وبالل قاسم وعلي 

محمد.
قبل  منــذر،  غدير  الالعبــة  تقــول 
املشــاركة فــي البطولــة العربية 

االخيــرة التي ضيفتها دولة الكويت 
الشقيقة، كانت التدريبات منتظمة 
التي تشهدها بغداد،  الظروف  برغم 

لكن احتاد اللعبــة كان حريصا على 
توقيتات التدريبات واحلضور املتكامل 
لالعبــات وعمل علــى تهيئة األمور 

للمحفل  التحضير  في  اللوجستية 
العربي.

وتؤكــد ان هذه النقاط تســهم في 

تشــجيع الالعبات على املواظبة في 
وكانت  وااللتزام،  التدريبية  الوحدات 
رحلــة االعداد متميــزة بفضل ثقة 
الالعبــات واصرارهن علــى الوقوف 
بثبات في البطولة العربية مبواجهة 
املبارزة  رياضة  العبات متمرسات في 
مــن الــدول العربيــة التــي لديها 
مشــاركات واســعة جدا، في حني 
كانــت العبات العراق مــن العنصر 
الشبابي وهنالك ممن مت استقطابهن 
في املدة االخيرة بفضل اعتماد احتاد 
املبــارزة املركزي على تأهيل الالعبات 
جديدة  وجوه  واســتقدام  الواعدات 
لتوسيع قاعدة املبارزة، وهذا التوجه 
كان له مردود إيجابي جدا، اذ نشهد 
حاليا وجود اعداد كبيرة من الالعبات 
املنتخبات  التدريبات ويشكلن  يؤدين 
الوطنية  لشــتى الفئــات العمرية 
او املتقدمــات، وهذا مبــدأ صحيح 
يســير فيه احتاد اللعبــة، في قاعة 
هنالك  للمبــارزة،  التدريبي  املركــز 
حرصا كبيرا من املدربني على ايصال 
املعلومات احلديثة لالعبات، ومبتابعة 
ميدانية لالحتاد ممثال برئيسه الكابنت 
زياد حسن، يضاف إلى ذلك تشجيع 
اهالــي الالعبــات وحرصهــم على 
تواصلهن في التدريبات واملشــاركة 
ارتــداء قميــص العــراق في  فــي 

االستحقاقات اخلارجية.

وتضيف: تتويجي بالوســام البرونزي 
فــي البطولة العربيــة يعد تتويجا 
ملســيرة زميالتــي الالعبــات فــي 
بالل  املدربان  البطولة وكذلك جلهود 
قاســم ورعد قاســم والدور الكبير 
واملؤازرة املتواصلــة من رئيس االحتاد 
املركــزي للمبــارزة، احلصــول على 
الوســام البرونزي يأتي ايضا لتفوقي 
في املباريات التي لعبتها ســواء في 
دور اجملموعات واملنافســة القوية في 
إقصائية  تعد  التــي  الالحقة  االدوار 
واحلمد هلل نلت الوسام البرونزي في 
منافســات اشــتركت فيها العبات 
ميثلن منتخبنا الوطني العراقي، إلى 
جانب دول السعودية ولبنان والكويت 

وسوريا وقطر واإلمارات.
واختتمــت حديثها بالتأكيد على ان 
الفوز بالوسام البرونزي في البطولة 
العربية سيكون داعم اضافي لها في 
احلصول على املزيــد من األلقاب في 
املشــاركات املقبلة التي تنتظر احتاد 
املبارزة املركزي، وقدمت الالعبة غدير، 
الشــكر إلى احتاد اللعبة على دعم 
العنصر النسوي واملالكات التدريبية 
علــى بذل اجلهــود فــي التدريبات، 
وداعية فــي الوقت ذاته زميالتها إلى 
التتويج  أجل  من  التدريب  مضاعفة 
بأوســمة التفوق في االستحقاقات 

اخلارجية.

تقـرير

غدير منذر: برونز البطولة العربية يدفعني نحو االفضل في المشاركات المقبلة
العبة المبارزة تتطلع إلى إحراز المزيد من األلقاب

غدير منذر

بغداد ـ الصباح الجديد:
القوة  لنادي  اإلدارية  الهيئة  قدمت 
اجلويــة قميــص النــادي كهدية 
تذكارية لفتاة بصرية وشــقيقها 
قادمــني مــن محافظــة البصرة 
لتشــجيع الفريق.. وقــال املكتب 
القــوة اجلوية، في  االعالمي لنادي 
بيــان صحفــي، إن "إدارة الصقور، 
القدم  الفريق بكرة  قدمت قميص 
كهدية تذكارية خالل اســتقبالها 
وشــقيقها  البصريــة  الفتــاة 
القادمــني من محافظــة البصرة 
ملتابعة مباراة الفريق امام الطلبة".

وبّينــت "لــم يتمكن الشــابني 
مــن دخول امللعب بعــد قرار منع 
اجلماهير من دخول امللعب الصادر 

من خلية االزمة بســبب فايروس 
كورونا".

بغدادـ  المكتب اإلعالمي:
عقد مساء أول أمس على قاعة 
مســرح املنصور في العاصمة 
األول  االنتخابي  ،املؤمتــر  بغداد 
للهيئة اإلداريــة اجلديدة لنادي 
والدراجات  للســيارات  العراق 
وزارة  مــن  ،وبإشــراف  النارية 

الشــباب والرياضــة وبحضور 
جميع أعضــاء الهيئة العامة 

للنادي .
بــكل  االنتخابــات  وجــرت 
بأنسيابية تامة وبعيدا عن عن 
وفرزت  أي معوقات ومشكالت، 
فــي طياتها فوز رائــد البياتي 

مبنصب الرئيــس من 94 صوت 
نائب  مبنصب  حســني  ،وحيدر 
الرئيــس ب 57صــوت وقتيبة 
الطائــي أمينا للســر من 93 
األعضاء  فــاز  ،فيمــا  صــوت 
عذراء محمد ب66 صوت وبالل 

محمد ب50.

بغداد ـ حسين الشمري:
عمــاد  جنلــة  تواصل،الالعبتــان 
املنتظمة  تدريباتهن  حسن  وزينب 
حتت إشــراف املــدرب جمال جالل 
اســتعدادا للمشاركة في بطولة 
االردن الدوليــة بتنــس الطاولــة 
للمعاقــني التــي ســتقام فــي 
العاصمــة االردنية عمــان للمدة 
من الثاني والعشــرين من الشهر 
احلالي ولغاية الســابع والعشرين 
لألوملبياد طوكيو  إلى  املؤهلة  منه 

لصيف العام احلالي.
وقال أمني ســر احتــاد اللعبة لؤي 
الســراي تســتعد الالعبتان جنلة 
عماد وزينب حســن للمشــاركة 
بتنس  الدولية  األردن  بطولــة  في 
الطاولة مبشــاركة عدد كبير من 
العبي والعبات  املنتخبات العربية 
بطولة  ألنها  واألوروبية  واآلسيوية 
تأهيلية إلى لألوملبياد الذي سيقام 

في اليابان.
وأضــاف الســراي أن مشــاركتنا 
النســوي  العنصر  على  اقتصرت 
فقــط كونهما ميتلــكان حظوظ 
كبيرة فــي حجز بطاقــة التأهل 
أن  لألوملبيــاد طوكيــو حيث  إلى 

الالعبة جنلة عماد تأتي في الترتيب 
السادس عشر ضمن الراجن الدولي 
لقيتهــا وإن املشــاركة تقتصــر 
على تأهــل 12 العبة من مجموع 
العبات العالم فقط من فئتها إلى 
نهائيات االوملبياد وهي قاب قوسني 
او أدنى من ا حلصــول على بطاقة 
التاهل أما بالنســبة إلى زميلتها 
زينب حســن التي حتتــل الترتيب 
الثاني والعشرين على فئتها وهي 

تطمح إلى حتسني ترتيبها ...
وأشار أمني سر احتاد تتس الطاولة 
إلى أن الوفد العراقي سيتالف من 
عضو احتاد اللعبة ذكاء صبار رئيسا 

وجمال جــالل مدربــا أضافة إلى 
واقتصرت  وزينــب،  جنلة  الالعبتني 
مشــاركتنا على العنصر النسوي 
كون أن معظــم ال عبينا يحتلون 
ترتيب بعيد عن التأهل إلى اليابان 
مهما كانت النتائج إيجابية ولهذا 

فضلنا املشاركة بالعبتني فقط.
بالقول  حديثــه  الســراي  وأنهى 
أن ثقتنــا وطموحــات كبيرة جدا 
باملــدرب جمال جــالل والالعبتني 
جنلة وزينب في أن يكونا عند حسن 
الظــن بتقدمي أفضل املســتويات 
إلى  التأهل  وضمان أحدى بطاقات 

لألوملبياد طوكيو .

قميص الجوية لفتاة وشقيقها
 جاءوا من البصرة لتشجيع الفريق

إدارة جديدة لنادي العراق للسيارات والدراجات النارية 

طاولة البارالمبية في بطولة األردن 
الدولية المؤهلة إلى طوكيو 

طاولة الباراملبيةقميص اجلوية ملشجعان من البصرة



--1
هناك لون من الغبــش في الرؤية واخللل 
في اإلدراكواالســتيعاب عنــد فريٍق من 
النــاس يحجب عنهــم احلقائق ويقلب 

املفاهيم وتختلط معه االوراق ...
--2

ازاء  فالُنسُك ال يعني السلبية املطلقة 
الشــعر مثال ألّن الشــعر ميكن أْن يكون 
من افضل ما يدخره الناســك لنفســه 
العقيدة  الناس، وشعراء  عند اهلل وعند 
قد فــازوا بأجر عظيم عبــر مالحمهم 
الشــعرية اجمليدة في الدفاع عن االسالم 
واالشادة بالرسول االعظم )ص( وبالقادة 
الهــداة امليامني من أهــل بيته عليهم 
الصالة والسالم ، وفتوحاتهم الكبرى في 

شتى امليادين .
--3

ومجرد التأمل في موقف الرســول )ص( 
من )حسان بن ثلبت( ، وموقف االمام زين 
االمام  الفرزدق، وموقف  )ع( من  العابدين 
الصادق ع من الســيد احلميري، وموقف 
االمام االمام الرضا )ع( من )دعبل اخلزاعي 

،)
كفيــٌل بــأْن يجعلنا على يقنٍي راســخ 
بأهمية توظيف الشــعر لصالح املبادئ 

والقيم .
وقــد نال الشــعراء الالمعــون في هذا 
املضمار أوسمة رفيعة أدخلتهم في نادي 

الرجال اخلالدين .
--4

ونأتي اآلن لنذكر مثــاالً للتزمت الغريب 
الذي أُطلق عليه خطأً ُوْصُف )النســك( 
وما هو بالنســك وامنا هو جمود وتكلس 

واضطراب في الفهم 
قيل :

" لم يُرقّط أعلم بالشــعر والشعراء من 
خلف األحمر ،

وكان يعمل الشعر على ألسنة الفحول 
مــن القدماء فال مُيّيز عــن مقولهم ، ثم 

نسك ، 
وكان يختم القــرآن كل يوم وليلة، وبذل 
لــه بعض امللــوك ماالً خطيــراً على أْن 
يتكلم في بيت شــعر شكوا فيه فأبى، 
وواضح من هذا النــص أّن خلف األحمر 
-وهو اخلبير بالشــعر والشعراء والقدير 
على مجاراة كبار الشعراء بشعر ال يقل 
عن أشعارهم - امتنع عن الكالم في بيٍت 
من الشــعر أريد منه الكالم عنه معلالً 

ذلك ) بالنسك(.

--5
ل من ) كّذاب( يضع  اّن خلف االحمر حتــوّ
الشعر وينســبه الى غيره الى )ناسٍك( 
يُريد إبعاد نفســه عن الشــعر بشكل 

مطلق ..!!
انها فــي احلقيقة رواســُب تاريٍخ حافٍل 

بأالعيِبِه وأكاذيِبِه ...
وليست املسألة مرتبطًة بالدين وااللتزام 
بتعاليمــه، حيث ال تعــارض بني التدين 
الدقيق للشــعر  الفهم  وبــني  العميق 

واالفاضة في معانيه ومراميه .
--6

ويحلو للبعض ان يحيط نفســه باطار 
يُضّيُق فيه اخلناق على نفســه  محدود 
ويزعم أنَّ ذلك هو من مقتضيات النسك 
والتدين والعبادة، وهذا مســلك مرفوض 
بعيد عن التوازن واالعتدال املطلوبني في 

السلوك .
جاء في التاريخ :

ان ) معــاذة( زُّفت الى )صلة بن أشــيم( 
فبات ليلــة الزفاف يتهجــد ، فقيل له 

فقال :
دخلــُت بيتاً فذكراُت النــار ) يعني دخل 
احلّمــام( ثم دخلــُت بيتاً فذكــرُت اجلّنة 
)يعنــي بيت العــروس( فمــا زال ِفْكرِي 

فيهما حتى أصبحت 
أقول :

اّن البالغة مطابقُة مقتضى احلال وليلة 
الزفاف كانــت تقتضيه شــيئا آخر لم 

يفعله معلالً ذلك بذكر اجلنة والنار ..!!
واذا كان بعض الســلف يأنس مبثل هذه 
املواقف فان اجليــل املعاصر ال يوافقهم 

على مسالكهم املتزمتة .

ال للتكلس والجمود

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

املصري  املمثــل  يواصل 
الشريف تصوير  يوسف 
مسلسل  في  مشاهده 
داخــل  "النهايــة"، 
شــبرامنت  منطقــة 
والعديــد مــن األماكن 
وصحــراء  املتفرقــة 

القاهرة.
مؤلف  يواصــل  كمــا 
ســمير  عمرو  العمــل 
عاطــف بكتابة اخلمس 
من  األخيــرة  حلقــات 
املسلسل، بعد أن انتهى 
اخلمســة  كتابة  مــن 
بشكل  حلقة  وعشرين 
نهائي، وسّلمها للجهة 

وتدور  للعمــل.  املنتجة 
بشأن  املسلسل  أحداث 
كره شــخصية يوسف 
الشــريف للتكنولوجيا 
والتطور السريع، وبكونه 
مهنــدس تكنولوجــي 
يحــاول بشــتى الطرق 

وقف هذا التطور.

بدأ املمثــل املصري فتحي 
تصويــر  الوهــاب  عبــد 
التي  االعالمي،  شخصية 
يقدمهــا في مسلســل 
"القاهرة كابول " يوم أمس 
االحد ويعتمد املسلســل 
شــخصيات  ثــالث  على 
إعالمي،  وهــم  رئيســة، 
وطنــي،  أمــن  وضابــط 
وإرهابــي. وقد بــدأ صناع 
العمل تصوير املسلســل 
املاضــي،  الســبت  يــوم 
داخل  الداخلية  باملشاهد 
وجمعت  األهرام،  استوديو 
املمثلني  األولى  املشــاهد 

احللفاوي،  نبيــل  املصريني 
وكرمي  مطــاوع،   وحنــان 
ســرور، وجاءت املشــاهد 
منــزل  ديكــور  داخــل 
احللفاوي، ومطاوع، على أن 
يســتمر التصوير في ذلك 

الديكور ملدة أسبوعني.

املصرية  الفنانة  جتســد 
روبــي في فيلــم "كيرة 
رواية  واجلن"، واملأخوذ عن 
للكاتــب أحمــد مــراد، 
دور  نفسه،  اإلسم  حتمل 
زوجة املمثل املصري كرمي 
وتتعرض  العزيــز،  عبــد 
ألزمة كبيــرة. بدأ تصوير 
األســابيع  خالل  الفيلم 
املاضية، في ديكور خاص 
باســتوديو النحاس، وقد 
بني  املشــاهد  جمعــت 
هند  التونســية  املمثلة 
صبري، واملمثلني املصريني 
كرمي عبد العزيز، وســيد 
اجلهة  جتــري  كما  رجب، 
التعاقدات  بقية  املنتجة 
مع املمثلني، ويشارك في 
املصري  املمثل  بطولتــه 
أحمــد عز، ومــن إخراج 

الفيلم  حامــد.  مــروان 
اجملتمــع  واقــع  يتنــاول 
املصري في فترة اإلحتالل 
ثــورة  إبــان  اإلجنليــزي 
قصص  ويكشف   ،1919
حقيقيــة جملموعــة من 
املصرية،  املقاومة  أبطال 
اإلجنليزي  اإلحتــالل  ضد 
وذلــك من خــالل أبطال 
معارك  خاضوا  منسيون، 
وتضحيــات مــن أجــل 

االستقالل.

يوسف الشريف

روبي

فتحي عبد الوهاب

أخبــارهــــــــــم
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   مــن األقوال املأثورة:"رُبَّ ضــارة نافعة"..وفي األزمات 
تــزداد التحديات،وقد كان مــن ردود األفعال املهمة،في 
العراق، في مواجهة أزمة فايروس كورونا تعطيل بعض 
الدوائر احلكومية وتنظيم حمــالت لتعفير أو تعقيم 
املباني التي ترتادها عادة حشود بشرية،ومن املعروف أن 
أغلب تلك األماكن العامة تعاني من الزحام الشــديد 
وســوء التهوية والرطوبة والتلوث بكل أنواع اجلراثيم 
وليس  الناس  إلبــادة  والفايروســات،وكأنها مصممة 
خدمتهم،وميكن اإلطالع على مدى نزاهة أي مدير دائرة 
أو مدرسة أو جامعة أو مستشفى، من خالل مشاهدة 
املرافق الصحية في دائرته، وهل تصلح لالســتخدام 
البشــري؟!..هل توجد في تلــك الدائرة قاعات مكيفة 
للمراجعــة واالنتظار،وهل  تتوفر فيها برادات لشــرب 
املــاء املعقم،وهل هناك جتهيزات وأدوية لإلســعافات 
األولية ومعدات ملكافحة احلريق وساللم اإلنقاذ وأبواب 

الطواريء؟!
 احلكومــات املتعاقبة كلهــا ترفع شــعارات خدمة 
الشــعب، وتخصص للدوائر احلكومية ميزانيات مالية 
ضخمة،فضالً عن فرض أغلــب الدوائر على املواطنني 
رسوماً مقابل خدماتها، وإن من حق املواطن أن يجد في 
تلك الدوائر وسائل مريحة تصون كرامته وبيئة حتافظ 
علــى صحته،لكن اإلهمال والفســاد وغياب الضمير 
لدى الكثير من املسؤولني مع األسف،قد أنساهم هذه 
الواجبات البســيطة،وراحوا يتصرفون مثل القراصنة 

على ظهر سفينة غارقة!
 هناك دوائــر متخصصة وفق القانون في توفير البيئة 
الصحية للمجتمع، وفي مقدمتها وزارة الصحة والبيئة 
وأمانة بغــداد والدوائر البلدية فــي احملافظات،وكلها 
متهمة بالتقاعس في تأدية واجباتها،والتقصير الفادح 
في احلفاظ على حياة النــاس وصحتهم، رغم األموال 
الطائلــة اخملصصة لهــا،وكل مواطن يعــرف اخملاطر 
الناجمــة عن تلــوث مياه األنهار  اخملصصة للشــرب 
والزراعة،نتيجة فتح مجاري الصرف غير الصحي على 
مجاريها،وهي جرمية مستمرة لم تهتم اجلهات املعنية 
مبعاقبــة مرتكبيها، يضاف إلى ذلــك تراكم النفايات 
في الشوارع ووســط املناطق السكنية، وتلوث الهواء 
بالروائح الكريهة واألبخرة والدخان القاتل املنبعث من 
حرقها العشــوائي،وعدم توفــر معامل كافية ملعاجلة 
القمامــة وتدويرها،وغياب الرقابــة الصحية والبلدية 
على النشــاطات الغذائية وذبح املاشية والطيور وبيع 
األســماك والفاكهة على األرصفة،وسط هذه البيئة 
الرهيبة قد ميوت املواطن مســموماً أو مختنقاً، وتقيد 

اجلرمية قضاًء وقدراً أو ضد مجهول!
 املرض شر يستهدف حياة اجلميع، وال يفرق بني احلاكم 
واحملكوم، ماداما يستنشــقان الهواء نفســه،وإذا كان 
الواجب يفرض على املسؤول توفير مستلزمات خدمة 
الناس وحمايتهم من خطر التلوث أو العدوى فإن هناك 
واجبات مقابلــة على املواطن حــول مراعاة النظافة 
السليمة  الصحية  الشــروط  وتطبيق  الشــخصية 
عنــد التعامل عن قرب مــع اآلخرين،وجتنــب العادات 
الضارة، ومن أبرزها املبالغة في املصافحة واإلفراط في 
التقبيل، ووتناول الطعام في املطاعم املكشوفة على 
قارعة الطريق،وشــرب القهوة أو الشاي في املناسبات 
االجتماعية في األقداح غير املغسولة التي تنتقل من 
فم إلــى آخر،وتنقل معها عشــرات األمراض املعدية، 
ومن أســوأ تلك العادات التدخني في املباني املغلقة أو 
وســائط النقل،علماً أن هناك قانون لم يطبق بجدية 
منذ تشريعه قبل أعوام عدة، مينع التدخني في األماكن 
العامة ويفرض عقوبات وغرامات على اخملالفني،فهناك 
الكثيــر من النــاس ال تنفــع النصائح في حتســني 
ســلوكهم،ومن ثم يفترض أن يكــون القانون حازماً 

خلدمة املصلحة العامة!

تعقيم متأخر!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

وداد إبراهيم 
على الرغم من غيابــه قبل حوالي 
سبع ســنوات، اال ان البصمات التي 
تركهــا رافع الناصــري الفنان على 
العراقي  التشــكيلي  الفن  خارطة 
بنحــو عام واجلرافيــك بنحو خاص، 
تفرض اســتذكاره مبناســبة او من 
دونها، ومن هنا، اقام املنتدى الثقافي 
اإلبداعــي في دائرة الفنــون العامة 
تناولت جوانب فــي حياة  جلســة 
الفقيــد الراحــل الناصــري، ادارها 

الفنان والكاتب علي الدليمي.
الفنان قاســم العزاوي، احد ضيوف 
اجللســة تنــاول بعض من ســيرة 
الناصري الفنيــة واملراحل اإلبداعية 
تشــكيالته  في  أســهمت  التــي 
املتنوعة مثــل اجلرافيك احلفر على 
النحاس واخلشــب والســينوغراف  
والطباعــة، قــال: كان فنانا واقعيا 
جتســيديا إضافــة الــى ممارســته 
بعض األســاليب االنطباعية، وبعد 
ان ترســخت جتربتــه االنطباعيــة 
استطاع ان يستثمرها في خطوطه 

القوية واملتمكنة.
وتابع: "اكتشــف الناصــري أهمية 
ألوان األكريليك بديال عن  استعمال 
االلوان الزيتيــة، إضافة الى انه أحد 
)جماعة  في  الفاعلني  املســاهمني 
البعد الواحد( مع الفنانني )شــاكر 
حســن ال ســعيد، ومحمــد غني 
حكمــت( وكان مــن املثابريــن في 
)جماعة الرؤية احلديثة( مع الفنانني 
)محمــد مهــر الدين وإســماعيل 
فتــاح التــرك( وكان انتمــى اليها 
في ســتينيات القرن املاضي. وزاوج 
الناصري ما بني التشــكيل، واحلرف، 
املتنبي،  اشعار  وبالتحديد  والشعر، 
وابن زيدون، ومحمود درويش، واشعار 
زوجته مي مظفــر، بكتلة جمالية 

مهمــة وكان إضافــة نوعيــة الى 
التشكيل املعاصر.

الناقد د. جــواد الزيدي قــال بدوره: 
"احلديث عــن الناصــري يفتح باب 
الكثير من املســارات في التشكيل 
منهــا الرمزيــة، والفاعليــة فــي 
التشــكيل والهوية. له بصمة في 
فهو  والعربي،  العراقي  التشــكيل 
يعــد من احلروفيــني، اال انه يختلف 
أســاس  يعمل على  عنهم كونــه 
تكويــن احلرف، كمــا يعطي اهمية 
كبيرة للنقطة، بكــون البداية تبدأ 
بالنقطة. ادخل الشــعر في جتربته 

الفنية بشكل روحي وصوفي، إضافة 
الى كونه مييل الــى األلوان الهادئة 
التفســير  توضــع في مجال  التي 
الصوفي والروحانــي، إضافة الى ان 
ألوان البيئة الصحراوية في مدينته 
تكريــت التي ولد فيهــا ظهرت في 

الكثير من اعماله.
 اختتمت اجللســة بافتتاح معرض 
لعدد مــن اعماله فــي التخطيط 
والرســم واجلرافيك مــن مقتنيات 
قســم املتحفية في دائــرة الفنون 
زوجته  انشــأت  وكانــت  العامــة، 
مي مظفــر جائزة ســنوية لفناني 

اجلرافيــك حتمل اســم )جائزة رافع 
واسمه خالدا  فنه  ليبقى  الناصري( 
والتشــكيل  الثقافة  ســفر  فــي 

العراقي.
الفنان رافــع الناصري واحد من أهم 
الفنانــني العراقيني املعاصرين. درس 
في معهد الفنون اجلميلة في بغداد 
1956ـ  1959 وفي األكادميية املركزية 
في بكــني، وتخصص في اجلرافيك / 
احلفر على اخلشــب. عام 1963، أقام 
أول معرض ألعماله في هونغ كونغ. 
وبعد عودتــه إلى بغــداد، دّرس في 

معهد الفنون اجلميلة في بغداد.

الصباح الجديد - وكاالت:
التحكيم في  رئيــس جلنــة  أعلــن 
مهرجان برلني الســينمائي، جيرميي 
أيرونــز، فــوز فيلم "ال يوجد شــر" 
للمخــرج اإليراني محمد رســولوف 

بجائزة الدب الذهبي.
ويتناول الفيلم الذي مت تصويره ســرا 
في حتــد لرقابة احلكومــة اإليرانية، 
اختيارهم  مت  أشــخاص  اربعة  قصة 
والورطة  اإلعــدام،  عقوبــة  لتنفيذ 
األخالقية التي تعرض لها كل منهم، 
وتداعيــات ما ســيظهرونه من حتد، 

عليهم وعلى احمليطني بهم.
ولم يســمح لرسولوف مبغادرة البالد 
باران  ابنته  وتسلمت  اجلائزة.  لتسلم 

التي متثل في هذا الفيلم أيضا اجلائزة 
بدال منه.

وقالت "إنني مرتبكة وســعيدة جدا 
بهذه اجلائزة ولكن في الوقت نفسه 

فإنني حزينة ألنها خملرج لم يستطع 
التواجد هنــا الليلة. ولذلك فباإلنابة 

عن كل الفريق أقول "هذه له".
وأوضــح رئيس جلنــة التحكيم وهو 
يصــف الفيلم أنــه يحكــي "اربع 
قصــص تظهــر كيف يلقــي نظام 
املواطنني  على  بشــباكه  مســتبد 
نحو  جرهــم  بغــرض  االعتياديــني 
الوحشية". وأضاف أن الفيلم "يطرح 
أسئلة عن مسؤولياتنا وخياراتنا التي 

نقوم بها في احلياة".
اللبنانية،  التربيــة  وزارة  اعلنت  كما 
غلقها املدارس حتى الثامن من مارس 
اذار اجلــاري، كإجراء احتــرازي لكبح 

انتشار كورونا.

"ال يوجد شر" االيراني يفوز بجائزة مهرجان برلين

جلسة استذكارية للفنان رافع الناصري

جانب من اجللسة

الصباح الجديد - وكاالت:
 ،"The Man" تخطى فيديــو كليب
مليون   16 تايلور سويفت،  للنجمة 
مشاهدة عبر قناتها الرسمية على 
يومــني فقط على  بعد  "يوتيوب"، 

طرحه.
وتقوم فكرة الكليب على مواجهة 
التمييــز، علــى أســاس اجلنــس 
في مــكان العمل، ومعانــاة املرأة 

الشخصية لترتقي في مهنتها.
ويصــور ســيناريو االغنيــة، امرأة 

التقــدم في مدينة تشــبه  حتاول 
والســاللم  بالرجال  مليئة  املتاهة 
التي ال تؤدي إلــى أي مكان، لكنها 
في النهاية حتصل على مســاعدة 
امرأة اخــرى لتتعلم بــأن الطريق 
بدعم  متثــل  للنجاح  الصحيحــة 
إحدانا لألخرى وليس العكس مثلما 

يحدث في العديد من االماكن.
يُذكر أن سويفت لم تشارك مؤخراً 
 Grammy في حفــل توزيع جوائــز
لعــام 2020، في الواليــات املتحدة 

األميركيــة، فكان مــن املقرر أن 
تظهــر في احلفل باســتعراض 
"مفاجــئ " للحضور، في حني 
النجوم  مــن  العديد  شــارك 
في هذا احلفــل، ومنهم دميي 
لوفاتو وأريانــا غراندي وبيلي 
وفريق  كابيو  وكاميال  إيليش 
وبليــك   jonas brothers
شــيلتون وغوين ستيفاني 
وبراندي كارليل. ولم يتضح 

السبب وراء غيابها. 

"The Man" لـ تايلور سويفت 
في مواجهة التمييز 

الصباح الجديد - وكاالت:
شهد أسبوع املوضة في نيويورك حدثا، 
هــو األول من نوعه، يتمثــل بظهور أول 
عارضة أزيــاء تعاني مــن متالزمة داون 

Down Syndrome، تدعى صوفيا جيراو.
وصوفيــا عارضة أزيــاء وصاحبة عالمة 
ظهورها  ومنــذ  بورتوريكو،  مــن  جتارية 
في أســبوع املوضة في نيويــورك وهي 
تتصــدر عناوين الصحف حــول العالم 
لتحطيمهــا معاييــر اجلمــال القدمية 

ومتهيد طريقها في صناعة األزياء.
وكتبــت صوفيا عبر حســابها بتطبيق 
Instagram: "عندما كنت صغيرة، نظرت 
إلى نفســي فــي املرآة، وقلت ســأكون 

عارضــة أزياء وســيدة أعمال، لقد 
ولدت من أجل هذا وأريد أن أظهر 
للعالم أن لدي كل شيء حتتاجه 

عارضة األزياء".
وألســرة صوفيا فضــل كبير 

فيمــا وصلــت إليــه، فهي 
أحالمهــا  لــكل  داعمــة 

وسافروا  كبيرة،  بطريقة 
بورتوريكو  مــن  معها 

إلى نيويورك ملؤازرتها 
حلمهــا.  فــي 
املقبل  وحلمهــا 
أزياء  عروض  تقدمي 
في كل دول أوروبا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أن  مــن  يابانيــون  أطبــاء  حــذر 
التي  األيدي  مطهرات  اســتعمال 
حتتوي على الكحول، ألنها ال حتمي 
من خطر اإلصابة بفيروس كورونا، 
النافعة  البكتيريــا  تزيــل  كونها 
التي تلطف اجللد وتصد مسببات 

األمراض.
وجــاء التحذيــر مــن صحيفــة 
"إكســبريس" البريطانيــة عــن 

يابانيــة متخصصة في  شــركة 
إنتاج املواد الكيماوية، والتي أكدت 
منتجات  استعمال  في  اإلفراط  إن 
تعقيــم األيــدي ميكــن أن تزيــل 
البكتيريا النافعة، التي حتمي اجللد 

وتصد مسببات األمراض.
فالكحــول  الشــركة،  وحســب 
املستعمل ضمن تركيبة املعقمات 
واملاء،  الزيــت  من  البشــرة  يحرم 
وميكن أن يؤدي إلى بشــرة جافة أو 

إلى  وبالتالي تتحول  تالفة، 
أيضا  وتزيد  للبكتيريا  مرتع 
من خطر دخول الفيروسات 
إلى اجلسم من خالل اجلروح 

في اجللد.
أرفقوا  األطبــاء  بــأن  علما 
بالتأكيــد  التحذيــر  هــذا 
اليدين  غســل  أهمية  على 
بالصابــون، كطريقة فعالة 
للوقاية من غالبية األمراض.

مطهرات األيدي ال تحمي من "كورونا"

صوفيا جيراو أول عارضة أزياء بمتالزمة داون
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