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بغداد - وعد الشمري:
في رد فعل ســريع علــى اعتذار 
املكلف  عــالوي  توفيق  محمــد 
برئاســة الوزراء عــن املضي في 
االخفاق  جراء  احلكومة،  تشكيل 
في متريرها ألكثر من مرة، طالبت 
أمس  والكردية  الســنّية  القوى 
الدســتور  إلى  بالعودة  االثنــن، 
البديل،  الوزراء  رئيس  تكليف  في 
مشــيرة إلى أن اعتــذار محمد 
توفيق عالوي عن مهمته كان امراً 
متوقعاً نتيجة تعرضه لرفض من 
أغلب الكتل السياسية، وحذرت 
في الوقت ذاته مــن اللجوء إلى 
الية "جمع التواقيع" في عملية 

اختيار أي مرشح للمنصب.
وقــال النائب عن حتالــف القوى 
العراقيــة يحيــى احملمــدي في 
تصريح إلى "الصباح اجلديد"، أن 
"الكتل السياسية يجب ان تعود 
إلى الدستور في اختيار بديل عن 
محمــد توفيق عالوي الذي اعتذر 

عن تشكيل احلكومة".
وأضاف احملمدي، أن "فشل عالوي 
فــي متريــر مرشــحيه كان أمراً 
متوقعــاً بالنســبة الينــا، وقد 

طلبنــا منذ البداية اســتبداله 
ألن تكليفــه أتســم بالضبابية 
ولم يأت متوافقاً مع الســياقات 
تتوافــر  ال  كمــا  الدســتورية، 
التــي وضعها  الشــروط  فيــه 

املتظاهرون".
وطالب بـ "االبتعاد عن ســيناريو 
جميــع التواقيع لدعم مرشــح 
معــن، كون هــذه العملية غير 
موثوقة، وقد يوقع البعض نتيجة 
احليــاء واجملاملــة، ويتراجع االخر 
في وقت الحــق، وهو أمر ال ميكن 
امنا هناك  التعويل عليه كثيــراً، 
وسائل دســتورية ينبغي االلتزام 

بها".
وبــّن احملمــدي، أن "اختيار رئيس 
الــوزراء اجلديد يجــب أن تتم مبا 
يحقق املصلحــة العامة، ويلبي 
ويضمن  العراقي  الشارع  طموح 
اتفاق سياســي بــن الكتل من 
مجلس  داخل  كابينته  مترير  أجل 
أن يعي  النــواب، وعلى اجلميــع 
خطــورة املرحلة ومن ثمَّ التأكيد 
علــى االســراع فــي تشــكيل 

احلكومة".
تتمة ص2

ترشيح عالوي خاطيء من البداية واتسم بالضبابية 
ونطالب بالعودة الى الدستور الختيار البديل 

مجلس النواب "ارشيف"

الصباح الجديد ـ متابعة:
التوريد  سالسل  اضطرابات  أدت 
إلــى إحداث خلل في األســواق 
على املســتوى العاملي، و سيما 

في آسيا.
مجلة  نشــرته  تقريــر   وفــي 
"فوريــن بوليســي" األميركية، 
قال الكاتب كيث جونســون إن 
األثر االقتصادي املتتالي لتفشي 
فيروس كورونا اجلديد في الصن 
بات ملموًســا أكثــر في جميع 

أنحاء العالم.
فقد تراجعــت توقعات مبيعات 
اضطرابات  بســبب  أبل  شركة 
سلسلة التوريد التي أدت بدورها 
العاملية  األســواق  تباطــؤ  إلى 
وتخفيض احلكومات اآلســيوية 
من آفاق منوها. في الوقت نفسه، 
انخفضت معنويات املستثمرين 
األملان وســط تنامي مخاوف من 
للفيروس  الواســع  االنتشار  أن 
ســوف يُعرقل التعافي الناشئ 

للصناعات التحويلية العاملية.
جاءت تداعيات تفّشي الفيروس 

في  الحتوائه  الصــن  وجهــود 
بالنســبة  للغاية  ســيئ  وقت 
اليابان  مثــل  بلدان  القتصادات 
وأملانيــا، التي بــدأت لتوها في 
االنتعاش بعد عام اتسم بالكثير 
التجاريــة  االضطرابــات  مــن 
العاملية التــي أثرت بدورها على 

أثر  كما  وصادراتهــا.  صناعاتها 
الفيروس ســلًبا علــى صناعة 
بشــّدة،  العامليــة  الســيارات 
اليابان  انعكاساته  طالت  حيث 
وكوريا اجلنوبية وأملانيا ورمبا حتى 

الواليات املتحدة.
وذكــر الكاتب أنه علــى الرغم 

من إصرار الصن على اســتقرار 
معــدل اإلصابات اجلديــدة، إلى 
مواطنيها  بعودة  إخبارها  جانب 
إلى ممارســة أنشطتهم بشكل 
طبيعي في وقت سابق من هذا 
االقتصادي  الضرر  فإن  الشــهر، 
الــذي خّلفــه الفيــروس يبدو 

واضًحا داخل الصن.
فال تزال بعــض القطاعات، مثل 
صناعة الســيارات، متوقفة في 
الوقت الــذي تعاني فيه املصانع 
من تغيب العمــال ونقص كبير 
في سلسلة اإلمداد. كما تلقت 
قطاعات األخــرى مثل التعدين 
والســفر والبناء وجتارة التجزئة 
املســتهلكن  ألن  كبيرة  ضربة 
والعمال الصينين، الذين ُفرضت 
عليهــم قيود ســفر وتنتابهم 
أوقفوا  العــدوى،  مــن  مخاوف 

معظم أنشطتهم املعتادة.
وحســب مــا ورد فــي إحــدى 
مذكــرات مجموعة وود ماكنزي 
االستشــارية، "يبدو من احملتمل 
بشــكل متزايد أن فبراير/شباط 
ضربة  مبثابــة  ســيكون  اجلاري 
اقتصاديــة للصــن". ويتوقــع 
معظم املتنبئــن أن يتراجع منو 
االقتصاد الصيني في الربع األول 
من العام قبل أن يتعافى بفضل 
احلوافز التي ستقّدمها احلكومة 

في وقت الحق من العام.

وأشــار الكاتب إلى أن املعنويات 
بشــأن آفاق النمو فــي الصن 
آخــذة فــي التدهور. فــي هذا 
الصدد، يظهر اســتطالع جديد 
أوف  أجراه مديــرو صناديق بنك 
املســتثمرين  كبار  أن  أميــركا 
أن تستقر معدالت منو  يتوقعون 
الناجت احمللــي اإلجمالي الصيني 
بنســبة تتجاوز قليال %5 سنويا 
على مدى األعوام الثالثة املقبلة.
ووفقــا لشــركة وود ماكنــزي 
أنــه  احملتمــل  االستشــارية، 
سيكون من الصعب أن يتعافى 
رغم  بسرعة  الصيني  االقتصاد 
اجلهود التي تبذلها بكن لتعزيز 
اإلقراض وخفض أسعار الفائدة.

إلى جانب ذلك، كان من املفترض 
أن تستمر الشــركات الصغيرة 
واملتوســطة فــي دفــع رواتب 
العمــال الغائبــن خــالل فترة 
إغالقها، لكــن الكثير منها لن 
تكون قــادرة على دفــع الرواتب 

نظرا لتقلص إيراداتها. 
تتمة ص2

في تقرير لمجلة فورين بوليسي: 

فيروس كورونا ينشر الكآبة االقتصادية في جميع أنحاء العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:
أدان الســفير البريطانــي فــي 
اإلثنن  هيكي،  ســتيفن  بغداد، 
)02 آذار، 2020( قصــف املنطقة 
اخلضــراء، فيما عبــر عن خيبة 
أملــه بـ ’’فشــل’’ مترير حكومة 

محمد توفيق عالوي.
وقــال عبر تغريــدة على منصة 
الهجوم  بشــدة  "ندين  تويتــر: 
املنطقــة  علــى  الصاروخــي 

اخلضراء في بغــداد ليلة امس"، 
مبينا أن "مثل هــذه الهجمات 
وتؤثر  العراقين  املواطنن  ترهب 
ســلباً على االقتصــاد العراقي 
باإلضافــة الى تقويض ســيادة 

الدولة".
االعالم  خليــة  أعلنت  وكانــت 
االمني، أعلنت في الساعة األولى 
من االثنن، سقوط صاروخن نوع 
كاتيوشا على املنطقة اخلضراء، 

من دون وقوع خسائر بشرية.
أي  هناك  "ليــس  هيكي:  وأردف 
دولة أخــرى في العالــم تواجه 
مثل هــذا اإلرهاب العشــوائي، 
ان الشــعب العراقي يســتحق 

األفضل بكثير".
وفي تغريدة ثانية، قال الســفير 
البريطانــي في العراق، إنه "بعد 
مضي اكثر من ثالثة اشهر على 
الوزراء، نتقاسم  استقالة رئيس 

خيبة االمل مع العراقين لفشل 
البرملــان في اختيــار رئيس وزراء 

جديد".
ورأى ان "العراق بحاجة ماســة، 
واكثــر مــن أي وقت اخــر، الى 
حكومة قوية قــادرة على توفير 
واالســتجابة ملطالــب  االمــن 
املتظاهرين والتعامل مع فايروس 

كورونا".
تتمة ص2

السليمانية ـ عباس كاريزي:
اعلن فريــق علمي تابع لشــركة 
"بايومــاد" بإقليم كردســتان في 
وقــت متأخــر امــس األول االحد، 
التوصــل إلى عالج حاســم ملرض 
"كوفيــد١٩" املعــروف بفيــروس 

كورونا املستجد.
وقالت الشــركة في بيان اطلعت 

بإمكانها  إن  اجلديد،  الصباح  عليه 
وضع الــدواء في متنــاول املرضى 
فترة  خــالل  كردســتان  بإقليــم 
أســبوعن إذا حصلــت على دعم 

املستثمرين.
وأضافت أن هناك امكانية اليصال 
هذا العــالج جلميع البلــدان التي 
لديها إصابات بالفيروس خالل ثالثة 

أشهر.
تبشر  أنها  إلى  الشــركة  واشارت 
املواطنن في االقليم، بأنه ال داع من 
اآلن فصاعداً القلق بشأن هذا الوباء 
العاملي، مبينــة أن جتارب مختبرية 
اجريت في االقليم، متكنت خاللها 
العثور على عالج  بايوماد  شــركة 
لهــذا الفيروس اجلديــد إثر بحوث 

رائدة قامت بها بشأن الفيروس.
ودعت الشــركة، حكومــة إقليم 
كردســتان وأصحاب رؤوس االموال 
واملستثمرين في قطاع الصحة في 
االقليم، إلــى دعمها إلنتاج العالج 
املكتشف وتسويقه عاملياً من أجل 

خدمة اإلنسانية.
تفصيالت أوسع ص 2

السفير البريطاني يدين قصف الخضراء
شركة لألدوية في اقليم كردستان تتوصلويأسف لعدم تمرير حكومة عالوي

الى عالج لفايروس كورونا

ناشدت الحكومة ورجال االعمال مساندتها في انتاجه

خبراء مستقلون يبحثون مستقبل االقتصاد  »ما بعد 
6االنتفاضة« العراقية في ندوة بالحمامات التونسية الجيش السوري يستعيد السيطرة على 

4سراقب من الفصائل المسلحة المعارضة

بغداد - الصباح الجديد:
اكــد اخلبير القانونــي طارق حرب، 
تســنم  اســتحالة  االثنن،  امس 
رئيــس اجلمهوريــة برهــم صالح 
لرئاسة احلكومة بسبب النصوص 
حال  في  انــه  مبينا  الدســتورية، 
اعتذار عادل عبد املهدي عن اكمال 
مشواره سيتم حتويل رئاسة الوزراء 
مباشــرة الــى النائــب االول ثامر 

الغضبان دون اي جدل.
وقــال حرب فــي تصريــح تابعته 
الصبــاح اجلديــد، ان “احلديث عن 
برهم  اجلمهوريــة  رئيس  تســنم 
صالــح لرئاســة احلكومــة خالل 

مســتحيل  املقبلــة  الســاعات 
التطبيق بسبب نصوص الدستور”.

واضــاف ان “النظام الداخلي جمللس 
الــوزراء ينص على تســنم النائب 
االول لرئاســة احلكومة مهام ادارة 
احلكومة في حال غيــاب او اعتذار 
رئيس احلكومة من اكمال مشواره 

الي سبب كان”.
الدســتورية  “النصوص  ان  واوضح 
تتيــح لصالــح تســنم رئاســة 
احلكومة فــي حال غيــاب النائب 
االول والثانــي لرئيس الوزراء فضال 

عن رئيس الوزراء”.
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف عضو املفوضيــة العليا 
البياتي،  علــي  االنســان،  حلقوق 
الطيــران  شــركات  ان  االثنــن، 
الثمن  مدفوعــة  رحــالت  ألغت 
لعراقيــن متواجدين فــي تركيا، 
مطالبا اجلهات املعنية بحل هذه 

املشكلة.
وطالــب البياتي فــي بيان، تلقت 
"الصبــاح اجلديد" نســخة منه 
والنقل وسلطة  اخلارجية  "وزارتّي 
الطيران املدني العراقية باالهتمام 

مبلــف العراقيــن املتواجدين في 
تركيــا والذيــن ســافروا مؤخرا 
ألســباب  او  الســياحة  ألغراض 

أخرى".
بأن  مناشــدات  "وردتنا  وأضــاف 
شــركات الطيــران قــد ألغــت 
رحالت العودة الى العراق احملجوزة 
واملدفوعــة الثمن مســبقا بعد 
اعالن تعليــق الرحالت بن العراق 
فيروس  وتركيا رســميا بســبب 

كورونا".
تتمة ص2

حقوق اإلنسان: شركات الطيران تلغي رحالت 
مدفوعة الثمن لعراقيين عالقين في تركيا

مؤشرات بمساع الستغاللهم

خبير قانوني: ال سند دستوري لتولي 
رئيس الجمهورية رئاسة الحكومة 

بتوفر نائب لها 

بغداد ـ الصباح الجديد:
فــي  املســتقل  النائــب  دعــت 
النصر ندى شــاكر جودت  ائتالف 
السياســية  القوى  االثنن،  امس 
الشــيعية الــى االســتفادة من 
األخطــاء التي وقعــت فيها عند 
الشــخصيات  دعم  او  تســمية 
اجلدلية لرئاسة احلكومة، مطالبة 
حتالفي سائرون والفتح ان ال ينفردا 

بتسمية رئيس احلكومة.
اطلعت  وقالت جودت في تصريح 

عليــه الصباح اجلديــد، إن “عدم 
إمكانيــة مترير حكومــة محمد 
توفيــق عــالوي كان شــبه اكيد 
لكونه شــخصية جدلية واسند 
من جهــه او جهتن محددتن دون 
االكتــراث ببقية الكتــل األخرى 
حتــى الشــيعية منهــا، لذلك 
نتمنى على قوى التحالف الوطني 
ان اليقعوا مرة أخرى بنفس اخلطأ 

السابق”.
تتمة ص2

نائبة في ائتالف النصر: على 
سائرون والفتح ان ال ينفردا 

بتسمية رئيس الوزراء

بغداد - الصباح الجديد:
تقدم السفير الصيني لدى 
االثنن  تاو،  تشــانغ  العراق، 
بالشــكر   ،)2020 آذار   02(
وشعبا  حكومة  العراق  إلى 
ملســاندة بالده في مواجهة 
كورونا، فيما قــال ان دولته 
من  للبالد مبجموعة  تبرعت 

أجهزة تشخيص الفيروس.
الصينية  الســفارة  وقالت 
الصباح  اطلعــت  بيان  في 
منه،  نســخة  على  اجلديد 
إن "الســفير الصيني لدى 
زار  تـــاو،  تشانـــغ  العراق، 
األقـدم  الوكيـــل  اليـــوم 
العراقية  اخلارجية  لـــوزارة 
هاشــم  الكــرمي  عبــد 
وجهات  لتبــادل  مصطفى 
التعــاون في  النظر حــول 
مكافحة فيـــروس كورونـا 

اجلديـد".
الصيني  الســفير  واضاف 

"بعد  أنه  البيان،  بحســب 
ظهور فيروس كورونا اجلديد 
العراق  في الصــن،  ظــل 
وشــعبا  حكومة  الصديق 
تضامن مع الصن وقدم لنا 
واملعنوية  املادية  املساعدات 
الصن  فتشــكر  الثمينة، 
من صميم قلبها على هذا 

الدعم".
وتابع أنه "احلكومة الصينية 
للحكومة  التبــرع  قــررت 
من  مبجموعــة  العراقيــة 
الفيروس  تشخيص  أجهزة 
)diagnostic kits( كميتهــا 
تتوفر لتشخيص ألف حالة 
االصابة املشتبه بها"، الفتا 
الصيني  أن "اجلانــب  إلــى 
يدرس حاليا بشكل إيجابي 
باملــواد  التبــرع  إمكانيــة 
الطبيــة األخــرى وتقــدمي 
الدعــم الفنــي للجانــب 

العراقي".

مؤكدة ان اعتذاره عن المضي في تشكيل الحكومة كان متوقعا.. القوى السنّية والكردية:

بغداد - الصباح الجديد:
اتهــم زعيم ائتــالف الوطنية، اياد 
عالوي، االثنــن )02 آذار 2020(، إيران 
احلكومة  تشــكيل  فــي  بالتدخل 
االخبار  أن هنــاك  العراقــي، مبيناً 
عن إمــالءات لعلي اكبر واليتي على 
شعب العراق الكرمي ومجلس النواب 

العراقي.
وقال مكتب عــالوي في بيان تلقت 

الصباح اجلديد نســخة منه: "قبل 
االخبار  كشــفت  قليلة،  اســابيع 
عن إمالءات علــي اكبر واليتي على 
شعب العراق الكرمي ومجلس النواب 
العراقي تخص شــأناً داخلياً يتعلق 
بتشكيل احلكومة العراقية وما وراء 

ذلك".
وأضاف، أنه "هناك إمالءات واجهها 
العراقي  الشعب  واجهضها صمود 

السلمين،  واملتظاهرين  الباســل، 
والشــهداء الذين سطروا بدمائهم 
الزكيــة فــي ســوح املواجهــات 
الســلمية رفــض العراقيــن ألي 
تدخل من اي جهــة خارجية كانت، 
يدفعهــم اميانهم بــاهلل عز وجل، 
وحبهم للوطن، ووقف بعض القادة 
السياســين العراقيــن انتصــارا 
لــالرادة العراقية وفــي مقدمتهم 

مســعود  العزيز  االخ  دربنــا،  رفيق 
البارزاني".

وأوضــح البيان أنــه "ال يفوتني ان 
اشكر الدول التي وقفت مع العراق 
مقدمتهم  وفــي  الكرمي  وشــعبه 
اململكة االردنية الهاشــمية ودولة 
الكويــت الشــقيقتن العزيزتــن 
والواليات  االوربيــة،  الــدول  وبعض 
املتحــدة التــي ادانــت االعتداءات 

مبعاقبة  ووعدت  العراق  شعب  على 
القتلة".

وأوضح أنه "ال بــد ان نتطلع اليوم 
انزال اقصى  الن يشترك اجلميع في 
انــواع العقوبات بحق هؤالء القتلة، 
وتعويض  العراقــي،  القانــون  وفق 
اهالي الشــهداء، ومعاجلة اجلرحى، 
النازحن،  ملشــاكل  حــل  وايجــاد 
وتعويضهم، والعمل على ارجاعهم 

مكرمن،  معززيــن  مناطقهم  الى 
وبنــاء املدن املدمرة، واطالق ســراح 
وإيقــاف  واخملتطفــن،  املعتقلــن 
مالحقاتهــم ، والتعقبات بحقهم 
واجراء انتخابات مبكرة مبوعد مثبت 
املتحدة  واألمم  االحتادية  احملكمة  لدى 
فــي نيويــورك وتعديــل املفوضية 

وقانون االنتخابات".
تتمة ص2

عالوي: صمود الشعب والمتظاهرين أجهض امالءات ايران في تشكيل الحكومة

تقريـر
الصين تهدي البالد أجهزة الكشف 
على فيروس كورونا وتشكرها على 

مساندتها في مواجهته
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ترشيح عالوي خاطيء من البداية 
واتسم بالضبابية ونطالب بالعودة 

الى الدستور الختيار البديل 
القوى  حتالــف  عــن  النائب  ويجــد 
العراقية، أن »املســؤولية االكبر تقع 
علــى عاتق رئيــس اجلمهورية برهم 
صالح في االلتزام بالدستور وممارسة 
اختصاصاته في دعوة الكتلة النيابية 
االكثر عدداً لتقدمي مرشحها من أجل 

تكليفه رسمياً بتشكيل احلكومة«.
مسؤولية  اجلمهورية  »رئيس  وحّمل، 
أزمــة سياســية  مــا حصل مــن 
ودستورية نتيجة اصراره على الروتني 
االداري ومطالبــة جهــات متعــددة 
بتحديد من هــي الكتل االكثر عدداً، 
في حــني أن هناك وســائل قانونية 
متكنه من ذلــك دون احلاجة إلى هذه 

اخملاطبات«.
وأكمــل احملمدي بالقــول، إن »رئيس 
الوزراء القادم عليه أن ال يتجاوز الكتل 
السياسية املمثلة للمكونني السني 
احلكومة  تشــكيل  فــي  والكــردي 
املقبلة، لكي ال نعود إلى االزمة ذاتها 
وتكرار الرفض الذي تعرضه له عالوي 

واسهم في افشال مهمته«.
مــن جانبهــا، أفــادت النائبــة عن 
النجار،  ميادة  الكردستاني  التحالف 
بأن »العراق مير مبرحلة خطيرة السيما 
مع اســتمرار التظاهــرات املطالبة 
باحلقوق الدســتورية والقانونية، وان 
التكليف يضع  اعتذار عــالوي عــن 
مهمة  أمــام  السياســية  الكتــل 

جديدة«.
وأضافــت النجــار، في حديــث إلى 
»القــوى  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح 

تؤّيد  النواب  داخل مجلــس  الكردية 
أن يتم اختيار رئيس وزراء بديل عالوي 
ضمــن املواصفات التــي يطالب بها 

املتظاهرون«.
وأشارت، إلى أن »عملية ترشيح عالوي 
كانت خاطئــة منذ البدايــة، كونه 
شخص جدلي ومحّزب وغير مستقل 
سياسياً، ويجب عدم تكرارها عندما 

يتم اختيار بديل عنه«.
ولفتت النجار، إلى ان »الشارع يعرف 
تداولها  يتم  التي  الشخصيات  جيداً 
رئيس  الرســمية السيما  للمناصب 
الوزراء، وســيقول كلمتــه بصدد اي 
مرشح من خالل ســاحات التظاهر، 

كما فعل مع عالوي«.
وحــذرت النائبة الكردية، من »العودة 
إلى االلية السابقة نفسها بأن تنفرد 
كتلة معينــة بتقدمي بديل عن عالوي 
مبعــزل عن مكونات مجلــس النواب 
االخــرى التي متثل مختلف شــرائح 

الشعب العراقي«.
وحتدثت النجــار، عن »مخاوف ابدتها 
كتل عديدة، من بينها جهات شيعية 
لم تشــارك في ترشــيح عالوي، من 
التفــرد باحلكم، وعدم فســح اجملال 

للجميع في املشاركة«.
وأكــدت، أن »اعتراضنــا على عالوي 
وعدم مضينــا بالتصويــت عليه ال 
يتعلــق فقط بالــوزارات، امنا املنهاج 
احلكومــي الذي وجدنــاه ال يتفق مع 

طبيعة املرحلة احلالية«.
ومضت النجار، إلــى أن »فرض كتلة 
بذاته على  سياسية معينة مرشحاً 
والدليل  يأتي بنتيجــة  االخرين لــن 
هو فشــل جتربــة عالوي الــذي لم 

يحظ مبوافقة ســوى 108 نائباً كانوا 
حاضريــن جلســة مجلــس النواب 
االستثنائية أمس االول من أصل 329 
الكلي لعدد  يشــكلون اجملموع  نائباً 

اعضاء البرملان«.
يشــار إلى أن محمــد توفيق عالوي 
كان قد أعتذر عــن تكليفه مبنصب 
رئيس الوزراء قبل يوم واحد من انتهاء 
مهلتــه، ووجه انتقــادات إلى بعض 
إنها  قــال  التي  السياســية  الكتل 
تبحث عــن احلصول علــى مناصب 

بعيداً عن املصلحة العامة.

عالوي: صمود الشعب واملتظاهرين 
أجهض امالءات ايران في تشكيل 

احلكومة
ودعا عــالوي وفقاً للبيــان »اجلار الن 
يعمل وفق اساس حســن اجلوار مع 
العــراق والدول العربيــة، وان ينتهج 
قيم التعايش الســلمي،ويبتعد عن 
التنابــز واالســتحواذ، وان يعي جيداً 
ان العراق والــدول العربية الميكن ان 

يبتلع«.
وكان مستشــار خامنئي للشــؤون 
الدولية، علي أكبــر واليتي، قد توعد 
في وقت ســابق، القــوات األمريكية 
في العراق، مبيناً أنه ســيتم طردها 

بالقوة إذا لم يخرجوا بأنفسهم.
وقال واليتــي، في كلمة لــه: »على 
األمريكيــني أن يدركوا أنهم خارجون 
مــن العــراق ال محالة، وصــل زمن 
التواجــد العســكري األمريكي في 
العــراق وســوريا إلى نهايتــه، ومن 
ثم ســيأتي دور طــرد األمريكيني من 

أفغانستان«.

العسكري  التواجد  »إنهاء  أن  وأضاف 
للواليات املتحدة في العراق ســيؤدي 
إلى إنهاء تواجدها في سوريا«، مؤكدا 
أن »األمريكيني سيخرجون من هذين 

البلدين قريبا«.
وشدد واليتي على أن »إيران هي القوة 
األولى في املنطقة سواء شاء العدو 
أم أبــى«، مضيفا أن »اخلط املمتد من 
طهــران إلى بغداد ودمشــق وبيروت 
وفلســطني هو خط جبهة املقاومة 

وهذا اخلط سيستمر«.

نائبة في ائتالف النصر: على 
سائرون والفتح ان ال ينفردا 

بتسمية رئيس الوزراء
وطالبــت جــودت حتالفي ســائرون 
والفتــح بـ« عدم االنفراد بتســمية 
رئيس احلكومة من جديد باعتبارهما 
التحالف  في  املعلى  الكاس  اصحاب 
الشــيعي وعليهــم اشــراك بقية 
القوى السياسية قبل تقدمي املرشح 

للتكليف«.
وأضافت ان » قوى التحالف الشيعي 
عليها ان تقدم اكثر من اســم هذه 
املرة وال تفرض على رئيس اجلمهورية 
اســما معينــا، إضافة الــى اطالع 
مختلف  من  السياسيني  شركائهم 
االجتاهــات والتوجهــات باألســماء 

مسبقا ».

خبير قانوني: ال سند دستوري 
لتولي رئيس اجلمهورية رئاسة 

احلكومة بتوفر نائب لها 
مبينــا ان “رئيس الوزراء املســتقيل 
الفعلي  الرئيس  ووفقا للقانون مازال 

فــي احلكومة دون اي خالف قانوني اال 
بعد اعتذاره ومغادرته املنصب”.

حقوق اإلنسان: شركات الطيران 
تلغي رحالت مدفوعة الثمن 

لعراقيني عالقني في تركيا
وبــني ان »حســب املناشــدات فانه 
على مدى يومني هنالــك وعود لهم 
بإعادتهم الى العراق ويتم نقلهم من 
ثابتة  الى أخرى بدون توقيتات  مدينة 

مع وجود مؤشرات الستغاللهم«.

السفير البريطاني يدين قصف 
اخلضراء ويأسف لعدم مترير 

حكومة عالوي
الــوزراء، محمد  رئيس مجلس  وكان 
توفيــق عالوي، قد قــدم أمس االحد 
)01 آذار 2020(، اعتذاره عن التكليف 

لرئيس اجلمهورية برهم صالح.
وقال عالوي فــي بيان تلقته )الصباح 
اجلديد(، إنه »عندما مت تكليفي كنت 
قــد وعدت الشــعب بأني ســأترك 
التكليف في حال مورســت ضغوط 
سياســية لغرض مترير اجندة معينة 
على احلكومة التي اعتزم تشكيلها، 
وعليه كان قراري تشــكيل حكومة 
مســتقلة مــن اجــل العمــل دون 
التزامات حزبية او ضغوطات من اجل 
اإلســراع بتنفيذ مطالب الشــعب، 
وانــي علــى علم تــام بــأن اإلصرار 
على هذا الشــرط ســيكلفني مترير 
حكومتــي الن اجلهــات التي غرقت 
بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية 
ســتكون اول متضرر، واني لو قدمت 
التنازالت لكنت االن مباشــر بعملي 

كرئيس لوزراء العراق«.

فيروس كورونا ينشر الكآبة 
االقتصادية في جميع أنحاء العالم

وهــذا يعني انخفــاض الدخل املتاح 
للمســتهلكني. وهو ما سينجّر عنه 
حتويل فترة التوقف املؤقتة في نسبة 
الطلب علــى الصعيــد احمللي على 
السلع االستهالكية إلى تدمير دائم 

محتمل لقاعدة الطلب.
الرغم من  أنه علــى  وأكد الكاتــب 
حــدوث معظــم حــاالت العــدوى 
بالفيروســات والوفيات داخل الصني، 
فإن التداعيــات االقتصادية أصبحت 
واضحة بشــكل متزايد بني جيرانها 
اآلســيويني. على خلفية ذلك، أعلن 
رئيس كوريــا اجلنوبية مــون جي إن 
بشــكل أساســي يوم الثالثاء حالة 
طــوارئ اقتصادية، ودعــا إلى اتخاذ 
تدابير للحّد مــن األضرار التي حلقت 

باقتصاد الصني.
ســنغافورة  خفضت  جهتهــا،  من 
العام، وتخطط  للنمو هذا  توقعاتها 
إلى تقدمي حزمــة من احلوافز مبليارات 
الدوالرات لتعويض خســائر النشاط 
تايلند  خفضــت  كما  االقتصــادي. 
وماليزيا توقعات النمو اخلاصة بهما.

تدابير  التخــاذ  ماليزيــا  وتخطــط 
حتفيزية اقتصادية الحتواء الضرر. في 
املقابل، فإن اليابــان، التي توجد بها 
خارج  بالفيروس  اإلصابة  حاالت  أكثر 
الصني، من احملتمــل أن تواجه حتدّيات 
أكبر بعــد أن تراجع منو اقتصادها في 

الربع األخير من العام.
وأشار الكاتب إلى أن شركات صناعة 

تويوتا  مثــل  اليابانيــة  الســيارات 
ونيســان تشــهد تعّطالً في اإلنتاج 
واليابانية على  الصينية  املصانع  في 
حد سواء، نظرا للشلل الذي تشهده 
السياحة الصينية في الوقت احلالي. 
وهذا من شــأنه أن يزيد من مخاطر 
حدوث ركود في اليابان، التي أطلقت 
في  اقتصــادي ضخمة  حزمة حتفيز 
أواخــر العام املاضي، وقــد حتتاج إلى 
ضّخ املزيد من األموال لتفادي حدوث 

أزمة كاملة.
أوضح الكاتب أن الشركات الصينية 
التي تعمل في مشاريع مبادرة »حزام 
واحد طريق واحد« حول جنوب شــرق 
آسيا ستتكبد خســائر فادحة جراء 
التأخير وارتفــاع التكاليف الناجمة 
عن تعطل سلسلة اإلمداد وانقطاع 

العمال عن مزاولة أنشطتهم.
ومن املرجح أن تشــهد البرازيل، التي 
كأكبر  الصينية  السوق  على  تعتمد 
شــريك جتاري لها، تباطؤا في نسبة 
النمو هــذا العام بســبب تداعيات 

انتشار املرض.
ومن احملتمــل أن يــؤدي التباطؤ إلى 
عرقلة خطط الواليات املتحدة لزيادة 
صادرات املنتجــات الزراعية والطاقة 
إلى الصني بشكل  والسلع املصنعة 
كبير. من جهة أخرى، تأثرت نســبة 
الســيارات  صناعة  شــركات  إنتاج 
األوروبية مثل فولكس فاغن، السيما 

في املصانع التي توجد داخل الصني.
وهنــاك اآلن مخــاوف متزايــدة من 
حــدوث اضطرابــات إضافيــة فــي 
سلســلة التوريد التي قد تؤثر سلبا 

على املصانع األوروبية.

تتمات ص1

السليمانيةـ  عباس كاريزي:

اكــد محافظ الســليمانية هفال 
ابــو بكــر ان االوضــاع الصحيــة 
فــي احملافظة حتت الســيطرة، وان 
االربعة  للمصابني  الصحي  الوضع 
بفايــروس كورونا  فــي احملافظــة 
االلتزام  املواطنني  مطالباً  مستقر، 
باالرشــادات الطبيــة التي اعلنت 
عنهــا وزارة الصحــة للحــد من 

انتشار الفايروس. 
واعلــن ابو بكر فــي مؤمتر صحفي 
عقده في مبنــى مجلس احملافظة 
امس االثنني مبشاركة عدد من رجال 
الدين، حضرته الصباح اجلديد، عن 
بناء مستشــفى بسعة 50 سريرا 
خالل مدة 20 يومــاً لعزل املصابني 
دائرة  قبــل  من  كورونا،  بفايــروس 
الصحة مبساعدة جتار ورجال اعمال 
في احملافظة، ودعا وســائل االعالم 
الى التعاون مع الســلطات احمللية 
باحملافظة لنشــر الوعــي الصحي 
وســبل الوقايــة من املــرض لدى 

املواطنني.
واضاف ابــو بكــر، ان النتائج التي 
اعلنــت عنهــا وزارة الصحــة عن 
نوعية االصابات بالفايروس تبشــر 
بــان الفايــروس لــم ينشــتر في 
ســجلت  االصابات  وان  االقليــم، 
فقط لدى بعض املواطنني العائدين 
من ايران الذين دخلوا الى محافظة 
الســليمانية مؤخرا، وان وضعهم 
يتلقون  وهــم  مســتقر  الصحي 
العــالج وان االوضاع مــا زالت حتت 

السيطرة.
بدورهم اعلن رجال الدين عن ايقاف 
اقامة مراســم العزاء والتجمعات 
الدينية وصالة اجلمعة واجلماعة في 
احملافظة في مسٍع للحد من انتشار 

الفايروس وانتقاله بني املواطنني.
مؤكدين ان االســالم مينع اي شيء 
ينتــح عنه ضررا للنــاس واجملتمع، 

ومســؤوليات  مهام  علينا  »ونحن 
كبيرة فــي املطالبة بعــدم اقامة 
مراســم العزاء وصالة اجلماعة في 
مع  والتنسيق  بالتعاون  املســاجد 
اللجنة العليا للفتوى في االقليم. 

وكانــت وزارة الصحة في حكومة 
اقليم كردستان اعلنت عن تسجيل 
كورونا  بفايــروس  اصابــات  أربــع 
املســتجد في مدينة السليمانية 
ألفراد عائدين من ايران، مشيرًة الى 

أن ثالثة منهم من عائلة واحدة.
الصباح  للوزارة تسلمت  بيان  وذكر 

فحوصات  ان  منه  نســخة  اجلديد 
دقيقة اجريت لـ24 شخصا عائدين 
مــن ايران اظهــرت اصابــة أربعة 
ان  أشخاص بفيروس كورونا، مبيناً 
ثالثة من املصابني من عائلة واحدة 
من  العشرينيات  في  امرأة  واألخرى 

عمرها.
من جانبه قال محافظ السليمانية، 
هفال أبو بكر، ان األفراد الثالثة من 
عائلة واحدة يبلــغ عمر الرجل 37 
ســنة واملرأة 23 ســنة وطفل في 
امرأة  الى  الثامنة من عمره اضافًة 

أخرى في الـ22 من عمرها.
وأكــدت صحــة اإلقليــم وضــع 
احلجر  فــي  األربعــة  األشــخاص 
مع  خــاص  مبستشــفى  الصحي 
واستقرار  املطلوب  العالج  تلقيهم 

وضعهم الصحي.
في غضون ذلــك اعلن فريق علمي 
تابــع لشــركة »بايومــاد« بإقليم 
كردســتان، يوم االحد، عن التوصل 
إلى عالج حاسم ملرض »كوفيد١٩« 

املعروف بفيروس كورونا املستجد.
وقالــت الشــركة فــي بيــان، إن 

بإمكانها وضع الــدواء في متناول 
املرضى بإقليم كردستان خالل فترة 
أســبوعني إذا حصلــت على دعم 

املستثمرين.
امكانية اليصال  أن هناك  وأضافت 
هذا العــالج جلميع البلــدان التي 
لديها إصابات بالفيروس خالل ثالثة 

أشهر.
واشــارت الشــركة إلى أنها تبشر 
املواطنني في االقليم، بأنه ال داع من 
اآلن فصاعداً القلق بشأن هذا الوباء 
العاملي، مبينــة أن جتارب مختبرية 

االقليم، متكنت خاللها  في  اجريت 
على عالج  العثور  بايوماد  شــركة 
لهــذا الفيروس اجلديــد إثر بحوث 

رائدة قامت بها بشأن الفيروس.
ودعت الشــركة، حكومــة إقليم 
كردســتان وأصحاب رؤوس االموال 
واملستثمرين في قطاع الصحة في 
االقليم، إلــى دعمها إلنتاج العالج 
املكتشف وتسويقه عاملياً من أجل 

خدمة اإلنسانية.
الــى ذلك قــررت حكومــة اقليم 
كردســتان، تقليل الدوام الرسمي 

فــي جميــع الدوائر واملؤسســات 
احلكوميــة وذلك كإجــراء احترازي 

ملكافحة فايروس كورونا.
وقــال بيــان لــوزارة الداخلية في 
الى  »اســتناداً  االقليم،  حكومــة 
قــرار رئيس احلكومــة، تقرر تقليل 
وقــت دوام املوظفــني فــي الدوائر 
ملــدة  احلكوميــة  واملؤسســات 
يبدا  الدوام  ان  ســاعتني«، مضيفاً 
في الساعة الثامنة صباحاً وينتهي 
الواحدة بعد الظهر  في الســاعة 

بدالً من الثالثة«.
وأشــار البيان الى ان »تقليل الدوام 
يكون ملدة عشرة أيام فقط وبعدها 
الــى طبيعته. اضافة  الدوام  يعود 
الــى ايقاف العمــل بجهاز بصمة 

اإلبهام للحضور.
وأوضــح البيان ان القرار اليشــمل 
الدوائر الصحية مع اســتمرار دوائر 

املاء والكهرباء.
وفــي اربيل أعلن محافــظ املدينة 
فرصت صوفي، منــع اقامة جميع 
العزاء  الدينية ومجالس  املناسبات 
لغايــة 21 مــن شــهر آذار اجلاري 

ملكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقال صوفــي في مؤمتــر صحفي 
»مينع  ديــن،  رجال  عقده بحضــور 
اقامــة مجالس العزاء في القاعات 
وميكن  املنــازل،  وفــي  اخملصصــة 
لصاحــب مجلــس العــزاء اقامة 
جتمع صغير في املقبــرة عند دفن 
املتوفى«، مؤكــداً ان »القرار يدخل 
حيز التنفيذ مــن اليوم ولغاية 21 
من الشــهر اجلاري مــع احتمالية 
متديد املدة في حال استدعى االمر«.
من جانبه كشف مدير عام صحة 
أربيــل عــن وضع 1095 شــخصاً 
عائدين من ايران في احلجر الصحي، 
كاجراء احترازي ملنع انتشار فايروس 

كورونا.

شركة لألدوية في االقليم تعلن التوصل الى لقاح لعالج كورونا
محافظات اإلقليم توسع قدراتها الصحية لمواجهة الفايروس

بغداد – هجوم مسلح 
الشــرطة  امنــي في  ذكر مصــدر 
العراقيــة امــس االثنــني ان مدنيا 
قتل فــي هجوم مســلح في قضاء 

احلسينية شمالي العاصمة بغداد.
وقال املصدر إن »مسلحني مجهولني 
نيران  امــس  يــوم  فتحــوا عصــر 
اســلحتهم الكامتة باجتاه مدني في 
اثناء مروره ضمن قضاء احلســينية 
ما اســفر عــن مقتله فــي احلال« ، 
مضيفــا أن بغداد تتمتع باســتقرار 
أمني نسبي، لكنها تشهد بني فترة 
وأخــرى هجمات مســلحة وتفكك 
عبوات ناســفة في مناطق متفرقة 

من العاصمة.

ديالى – عملية امنية 
اعلن مدير شــرطة محافظة ديالى 
اللــواء حامد خليل الشــمري امس 

االثنني عــن انطالق عملية أمنية في 
غابات البســاتني واملناطــق التابعة 

لناحية العبارة.
وبني اللواء الشمري ان هذه العملية 
اوكار عصابات داعش  الى دك  تهدف 
اإلرهابيــة في املناطــق القريبة من 
البســاتني ، مؤكــداً ان القطعــات 
األمنية من شــرطة ديالى واحلشــد 
البساتني  الشعبي توغلت الى عمق 
ومتكنت من تدمير مضافتني وضبط 
هاون وإلقاء القبــض على ثالثة من 

املشتبه بهم.

بابل – عمليات دهم 
كشف مصدر امني في قيادة شرطة 
محافظة بابل امس االثنني أن مفارز 
امنيــة متكنت من ضبط أســلحة 
خفيفة متنوعة غيــر مرخصة عثر 
عليهــا مخبــأة داخل عجلــة نوع 
صالون والقبض على سائق العجلة 

الســيطرة  عبر  املرور  لدى محاولته 
احد املداخل الشمالية ملدينة احللة.

األســلحة  ان  االمني  املصــدر  وبني 
عــن  عبــارة  كانــت  املضبوطــة 
كالشنكوف،  وبندقية  مسدســات 
مشــيرا الى ان املفارز االمنية أحالت 
امللقى القبض عليه مع املضبوطات 
الــى اجلهة اخملتصة التخــاذ ما يلزم 

بحقه.

كركوك – محاكمة ارهابي 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس االثنني ان 
قضت  املركزية  اجلنائيــة  احملكمــة 
بالســجن ملدة 15 سنة بحق ارهابي 
ينتمــي لعصابات داعــش االرهابية 
اقدم على حجــز ومصادرة منازل في 

قاطع داقوق مبحافظة كركوك.
وقــال املصدر االمنــي ان املدان اعلن 
البيعــة لعصابات داعــش االرهابية 

ومت تنســيبه للعمل ضمــن مفرزة 
ادارية تابعة لديوان مايسمى عقارات 
والية  ضمــن  االســالمية  الدولــة 

كركوك – قاطع داقوق«.

صالح الدين – استهداف قاعدة 
اكــد مصــدر أمنــي في شــرطة 
امــس  الديــن  صــالح  محافظــة 
اســتهدفا  صاروخني  انطالق  االثنني 
محيط قاعدة عســكرية في قضاء 

طوزخورماتو.
وقال املصدر  إن »صاروخني استهدافا، 
مســاء يوم اول امس محيط قاعدة 
الصديــق في قضاء طــوز خورماتو« 
، مضيفــا ان غالبــا ما تســتهدف 
احملافظات  في  العســكرية  القواعد 
العراقيــة بصواريــخ مــن جهــات 

مجهولة.

االنبار – تدمير مضافة  

افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امس االثنني ان قوة مشــتركة 
لتنظيم  تعــود  مضافة  على  عثرت 
داعش تضــم صواريخا فــي اجلزيرة 
الكبــرى التي تقع بــني محافظات 

نينوى وصالح الدين واالنبار.
وذكر املصدر ان القوة املشتركة عثرت 
على مضافة تضم صواريخا مختلفة 
األنــواع« ، مضيفا ان »مقاتلي اللواء 

دمروا املضافة بالكامل«.

كربالء – اجراءات امنية 
اكد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظة كربالء امس االثنني يواصل 
قسم الســيطرات والطرق اخلارجية 
جهوده فــي تأمني حمايــة الزائرين 

الوافدين من احملاور كافة.
واوضح املصدر ان مفارز الســيطرات 
متكنت مــن القبض علــى عدد من 
املطلوبني واخملالفــني على وفق مواد 

إحالتهم  مت  وقــد  قانونية مختلفة، 
الى القضــاء لينالوا جزاءهم العادل 

على وفق القانون.

نينوى – ضبط عبوات 
اعلــن مصــدر امنــي فــي دائــرة 
االســتخبارات العســكرية امــس 
االثنــني عــن العثــور علــى كدس 
للعبوات الناســفة في قضاء تلعفر 

غرب املوصل.
وذكر املصدر  انه »بناًء على معلومات 
مفارز  دقيقة متكنــت  اســتخبارية 
العسكرية  االســتخبارات  شــعبة 
الفرقة من الوصــول الى كدس  في 
للعبوات الناسفة في قربة بطيشة 
التابعــة الى قضــاء تلعفر باملوصل 
وتســتولي على ٧٥ عبوة ناسفة« ، 
مضيفــا ان »الكدس مــن مخلفات 
داعش االرهابي وقــد مت التعامل مع 
املعمول  الســياقات  وفق  املواد على 

بها«.

البصرة – حملة تفتيش 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
انه  االثنني  امــس  البصرة  محافظة 
ضمن خطــة محكمة هدفها حصر 
السلم  لتحقيق  الدولة  بيد  السالح 
املديرية  شرعت  باحملافظة،  اجملتمعي 
بحملــة للتفتيــش عن األســلحة 
غير املرخصة وتنفيــذ أوامر القبض 

القضائية في منطقة التميمية .
وقــال املصدر ان حصيلــة العملية 
اســفرت عن إلقاء القبض على عدة 
اشــخاص اجانب خملالفتهــم قانون 
بنادق كالشــنكوف  اإلقامة، وضبط 
ومســدس مع مخازن عتاد عدد )٣٧( 
مع عتاد عدد )٦٠٠( إطالقة مع جعبة 
صدرية عدد )٨(، ومت تسليم املتهمني 
مع املضبوطات الى جهة االختصاص 
إلكمال اإلجراءات القانونية بحقهم.

هجوم مسلح في الحسينية شمالي العاصمة بغداد * انطالق عملية أمنية في غابات البساتين لناحية العبارة 
استهدفا محيط قاعدة عسكرية في طوزخورماتو * ضبط كدس للعبوات الناسفة في تلعفر غربي الموصل

الملف األمني

اجراءات الفحص من االصابة بفايروس كورونا في العراق

اعلن ابو بكر في مؤتمر 
صحفي عقده في مبنى 
مجلس المحافظة امس 
االثنين بمشاركة عدد 
من رجال الدين، عن بناء 
مستشفى بسعة 50 سريرا 
خالل مدة 20 يومًا لعزل 
المصابين بفايروس كورونا، 
من قبل دائرة الصحة 
بمساعدة تجار ورجال 
اعمال في المحافظة، ودعا 
وسائل االعالم الى التعاون 
مع السلطات المحلية 
بالمحافظة لنشر الوعي 
الصحي وسبل الوقاية من 
المرض لدى المواطنين
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3محليات

البصرة _ سعدي السند :

تابــع “مكتــب الصبــاح اجلديد” 
الفعاليات  البصرة عددا مــن  في 
املينائيــة التــي تنفذها شــركة 

موانئ العراق .

املباشرة بتبليط الطبقة 
االساس ملشروع تطوير طريق 

مينائي ام قصر

الشــؤون  مالكات  باشــرت  فقد 
الهندســية في املوانئ مع شركة 
مشــاريع النقل احدى تشكيالت 
تبليــط  باعمــال  النقــل  وزارة 
الطبقة االســاس ملشروع تطوير 
مدخل مينائي ام قصر الشــمالي 

واجلنوبي.
وذكر الدكتور صفاء عبد احلســن 
العراق  العام لشركة موانئ  املدير 
ان مالكات الشــؤون الهندســية 
باشــرت باعمال تنفيــذ الطبقة 
االســاس من التبليط باالسفلت 
الرابطــة  الطبقتــان  وتتبعهــا 
املواصفات  وفق  على  والسطحية 
الفنية القياسية ومت تنفيذ العمل 
بطول واقع مــن محطة 150 الى 
محطــة 600 بنحــو 450 متــرا 

وسيكون عرض الشارع 16 مترا 
املشــروع  ان  العــام  املدير  وبــن 
إجمــااًل يتضمن تأهيــل الطريق 
بطول 3,7 كم والتوسعة مبسافة 
كيلو متر يشــمل بوابات الدخول 
واخلروج وسونارات الفحص ونصب 
كاميرات املراقبة وانشــاء اجلزرات 
الوسطية بعرض 72 مترا واكمال 
انشاءات الطريق مبسافة نحو 2,7 

كم
من جانبها أوضحت مديرة الشؤون 
إميان مجيد  املهندسة  الهندسية 
ان هذا املشــروع واحد من عشرات 
عليها  نعمــل  التــي  املشــاريع 
اجلديدة  االنتقالة  مبنزلة  وسيكون 
من حيث االنســيابية العالية في 

حركة الشاحنات . 
تطويــر طريق  ان مشــروع  يذكر 
مينائي ام قصر يســهم بتنظيم 

عملية دخول وخروج الشــاحنات 
وتقليل االزدحام عن مدخل موانئ 
ام قصر وجعل احلركة بانســيابية 

عالية.

دورة تطويرية لربابنة املرفأ
 

الدورة  املوانــئ  واحتضــن معهد 
التطويريــة لربابنة املرفأ املتدربن 
عبداحلسن  الدكتور صفاء  وقال   ،
العراق  العام لشركة موانئ  املدير 
ان  الــدورة مت اإلعــداد لها ليكون 
أمدها ســنتن ونصف الســنة ، 
مبيناً ان  املتدربن تلقوا محاضرات 
مكثفة من قبل مختصن بالشأن 

البحري .
و اضاف ان الدورة شهدت انتظام ) 
20 ( مشاركاً من الضباط البحرين 
العاملن علــى الوحدات البحرية 
العراق  العامة ملوانئ  الشركة  في 

، وأن  املتدربــن مت اختيارهم على 
وفق آلية وشــروط مت حتديدها من 

قبل اإلدارة العليا في الشركة .
وبــن املشــرف على الــدورة ربان 
أعالــي البحار أقدم عبــد الزهرة 
مهدي صالح أن  الدورة بشــقيها 
النظري والعملي وبفترة أسبوعن 
النظرية  احملاضرات  املتدربون  انهى 
، مضيفــاً أن األســبوع املقبــل 
واملمارســة  التدريب  سيشــهد 

العملية للمتدربن.
واوضــح صالح أن فقــرات الدورة 
كانت عن أساســيات ربابنة املرفأ 
فــي املوانــئ العراقيــة وعملية 
اإلرساء واإلقالع واألجهزة املالحية 

واالنواء اجلوية.
وقــدم احملاضــرات ربابنــة املرفأ ) 
الكابنت  ( منهــم  البحار  أعالــي 
سمير صابر رشيج والكابنت حامد 
جاســم بدر وبيان حميــد والذين 

عملوا على أن يكون املتدربون على 
أعلى مستوى.

قسم احلفر البحري يعيد تأهيل 
وحدات بحرية

باشر قســم احلفر البحري ملوانئ 
العــراق تأهيل وصيانــة عدد من 
الوحــدات البحرية العاملة ضمن 
مالكــه من أجــل الوصــول إلى 
أعلى حالة مــن التأهب القصوى 
إلجنــاز االعمال املناطة به من قبل 

الشركة على أفضل وجه
علي  عبد  الكابــنت ســمير  وبن 
أننا وبالتعاون مع قســم املسافن 
ملوانــئ  البحريــة  والصناعــات 
العراق قمنا بتأهيل زورق املســح 
البحــري )الفرات( بعــد نقله الى 
 )22( الصيانة البحرية في رصيف 
لتجــري عليه عمليــات تنظيف 

الدفع  منظمــة  وصيانة  البــدن 
واحملــرك وايضاً يتواصــل  العمل 
على إعادة تشــغيل رأس احلفارة ) 
رام اهلل ( إضافــة إلى إعادة تأهيل 
العاطلة  والصمامــات  األنابيــب 
للحفــارة )التحريــر( . وأضاف أن 
احلفــارة  )املربــد(  جــرت عليها 
عمليات التعفير من قبل شــعبة 
اجراءات  وهذه  لشــركتنا  الزراعة 
البحريــة  لوحداتنــا  مســتمرة 
ملكافحة احلشــرات او القوارض أن 
وجدت  لسالمة الطواقم البحرية 
الى ان دور  العاملة عليهأ، مشيراً 
قسم احلفر البحري لشركة موانئ 
العراق يقوم على تعميق القنوات 
املالحيــة وارصفة املوانئ ومعاجلة 
املناطــق املتردية على وفق خطط 
تعد مــن قبل القســم واعتماداً 
على املســوحات املائيــة احلديثة 
من  األرصفة  وواجهــات  للقنوات 

أجل رسو وإبحار آمن للسفن .

إخالء الغوارق املنتشلة سابقاً

وباشر قســم االنقاذ البحري أحد 
أقســام الشــركة العامة ملوانئ 
املنتشــلة  الغوارق  بإخالء  العراق 
سابقاً بعد تقطيعها بالتعاون مع 
شركة الشط للخدمات البحرية.

وقال الكابــنت زامل كاظم البدران 
لقد  البحري  االنقاذ  مدير قســم 
باشــرنا بتقطيع األهداف األربعة 
احلديد  موقــع  إلى  نقلهــا  بغية 
الســكراب في خــور الزبيــر وان 
هذه األعمــال لتهيئة ضفة قناة 
خــور الزبيــر الغربية لبنــاء نفق 
الفاو  مينــاء  يربط  اســتراتيجي 
بطريق أم قصر  بصرة ضمن خطة 
معدة إلنشاء شبكة طرق حديثة 

تربط موانئنا باخلط السريع.

تطوير طريق مينائي أم قصر ودورة تطويرية لربابنة 
المرفأ وإخالء الغوارق المنتشلة سابقًا

“الصباح الجديد” تتابع عددا من فعاليات شركة موانئ العراق

النقل تبحث االجراءات الوقائية

يعد المشروع واحدا 
من عشرات المشاريع 

التي نعمل عليها 
وسيكون بمنزلة 

االنتقالة
الجديدة من حيث 

االنسيابية العالية في 
حركة الشاحنات
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“ آشور” تواصل العمل في مشروع الممر الثاني كربالء - الرزازة 

العمل تناقش تقرير لجنة االمم المتحدة المعني بذوي االعاقة

 بغداد _ الصباح الجديد :
مبتابعة مباشــرة من قبل املدير 
املهندس حســن جاسم  العام 
حسن  املهندس  واملعاون  كاظم 
املــالكات  تواصل  علــي عبــود 
الى  التابعة  والفنية  الهندسية 
للمقاوالت  العامة  أشور  شركة 
وزارة  أحدى تشكيالت  األنشائية 
والبلديات  واالســكان  االعمــار 
العامة العمل في مشروع طريق 
من  املشروع  ويبدأ  الرزازة.  كربالء 
طريق كربالء بأجتــاه الرزازة مروراً 

مبنطقة األخيضر حتى يصل الى 
طوله  ويبلغ  االســمنت  معمل 
٤٥كــم وبعــرض ٨م  وبكلفــة 
اجمالية بلغت اكثر من ٢٨ مليار 
دائرة طرق وجسور  بأشراف  دينار 

كربالء ..
واكــد مدير املشــروع املهندس 
حيدر عبد عباس ان العمل شمل 
تبليط ٥٢ الف م٢ اسفلت رابطة 
تأهيل  سمك ٨ســم وكذلك مت 
طبقــة احلصى اخلابــط بكمية 
اندثار  ١١٠ االف م٢ ومت معاجلــة 

االكتاف الترابية بكمية ٥٢٥٠م٢ 
..واضاف مدير املشروع لقد مت اجناز 
تنفيذ اكتــاف ترابية ١٥ الف م٢ 
أضافة الــى تنفيذ أعمال حصى 
خابــط ٨ االف م٣ كما مت تأهيل 
حجر مكسر بكمية ١٥٦٦٠٠م٢ 
وفرش حجر مكســر ٣٠ الف م٣ 
، كمــا مت أكمال صب خرســانة 
مسلحة بكمية ٣٤٠م٣ كذلك مت 
أجناز اعمــال تنفيذ اعمدة بقطر 
خرســانة  وصب  للدعامات   ١٫٢
بكميــة ٨٨م٣ ومت أجناز مســاند 

االرتكاز بعدد ١٢٩ مسند ، مبينا 
ان نسبة اجناز املشروع وصلت الى 

 .٪ ٥١
ويعد هذا املشــروع من املشاريع 
اإلســتراتيجية املهمة الذي من 
شــأنه ان يخدم اهالي احملافظة 

الكرام .
يذكر أن شــركة أشور مستمرة 
بتنفيــذ عدد من املشــاريع في 
شتى احملافظات من أجل النهوض 
في  والعمراني  اخلدمــي  بالواقع 

البالد .

 بغداد _ الصباح الجديد :
رعاية  هيئة  ادارة  مجلــس  وجه 
ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة 
والشــوؤن  العمــل  وزارة  فــي 
االجتماعية تأجيل عمل  اللجان 
الطبيــة التابعة  لوزارة الصحة 
اســبوعن  الى  الهيئة  مقر  في 
بســبب  وذلك  للتمديد  قابلــة 
التي  اخلطرة  احلاالت  وجود بعض 

وحفاظاً  الطبية  اللجان  راجعت 
ذوي  االشــخاص  ســالمة  على 
االعاقة من التزاحم  والعدوى من 
االمراض  والوباء اخلطير ) كورونا 
( ويكون العمــل للجان الطبية 
وذلك  املستشفيات  العاملة في 

لوجود اجراءات صحية ووقائية. 
وزارة  الهيئــة من  رئيس  وطالب 
الصحــة  بتبســيط االجراءات 

خدمة لالشــخاص ذوي االعاقة 
الطبية  اللجان  بزيادة عدد  وذلك 
الطبــي  بالفحــص  اخلاصــة 
اكثر عدد ممكن من  الســتعياب 
املشــمولن بامتيــازات قانــون 
ذوي االعاقــة رقــم 38 لســنة 
فــي  الوقــت  واختــزال    2013
املواعيد البعيــدة .  من جانبها 
ناقشت هيئة رعاية ذوي االعاقة 

واالحتياجــات اخلاصــة في وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعية 
تقرير جلنة االمم املتحدة التفاقية 
ذوي االعاقــة الصــادر في ايلول 
املاضــي .  وقــال رئيــس هيئة 
رعايــة ذوي االعاقة واالحتياجات 
الثانية عصام  اجللســة  اخلاصة 
عبــد اللطيــف محمــد خالل 
ترؤسه اجتماع مجلس االدارة ان 

املرحلة املقبلة تستوجب تنظيم 
الزيارات امليدانية العضاء مجاس 
االدارة من ممثلي االشــخاص ذوي 
االعاقة الى وزارات الدولة ملتابعة 
االعاقة  ذوي  قانون  فقرات  تنفيذ 
رقم 38 لسنة 2013 موجها اياه 
بتقدمي التوصيات واملقترحات في 

مدة زمنية اقصاها اسبوع. 
وجرى خالل االجتماع مناقشــة 

املالية السنوية للهيئة  امليزانية 
والتأكيد علــى العمل على وفق 
اخلطة الوطنية لسياسة االدماج 
الدكتور  العمل  وزير  تبناها  التي 
باسم عبد الزمان واقرتها االمانة 
العامــة جمللــس الــوزراء كونها 
التي ستعمل  املظلة  ســتكون 
بهــا جميع مؤسســات الدولة 

بطرق سليمة
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 بغداد _ الصباح الجديد :

أصدرت اللجنة العليا ملواجهة فايروس 
كورونــا فــي وزارة التجارة سلســلة 
إجراءات جديدة ملنع تفشي الفايروس .

وذكر بيان لوزارة التجارة، نقله الناطق 
العليا  “اللجنة  إن  باســمها  الرسمي 
ملواجهة فايــروس كورونا فــي الوزارة 
عقدت اجتماعا برئاســة وكيل الوزارة 
وليد املوســوي وحضور الوكيل الفني 

وعدد من املدراء املعنين بهذا األمر.
وأضــاف البيــان أن “اللجنــة أصدرت 
قرارات جديــدة ملواجهة هذا الفايروس 
تضمنت، تقليل نســب املراجعن ملدة 
اســبوع مبركز البطاقة التموينية وفي 

دائرة مسجل الشركات.
وتابــع البيــان “كما وجهــت اللجنة 
بتعفيــر وتعقيم جميع املؤسســات 
والدوائر والشــركات التابعــة للوزارة، 
للتوعية  إقامــة حملــة  عــن  فضال 
ودورات يقدمهــا أطبــاء  والتثقيــف 

متخصصــون  للموظفــن فــي كل 
مفاصل الوزارة”.

وأشــار إلى أن “اللجنة قــررت تأجيل 
االجتماعــات والــدورات والندوات ملدة 
10 ايام، كما انهــا قررت تخويل املدراء 
العامــن حرية التصــرف لالمور التي 
تتطلب اجراءات ســريعة ملواجهة هذا 

الفايروس.
محمد  الدكتــور  التجارة  وزيــر  وكان 
هاشــم العاني، قد أكد بوقت سابق، 
“أهمية اســتنفار كل اجلهود املمكنة 
التي  الدوائر  للوقاية منه خاصة فــي 
فيها اعــداد كبيرة مــن املراجعن مما 
يتطلب اتخــاذ اعلى درجــات احليطة 
التوعية  واحلــذر ملواجهته من خــالل 
عبر ندوات تقام بالتنســيق مع جهات 

اختصاصية في وزارة الصحة.
ولفت إلى “أهمية اســتحداث وحدات 
طبية في شركات ودوائر الوزارة، فضال 
عن تعطيل الدوام في مواقع الوزارة في 
الفايروس  التي اعلــن فيها  احملافظات 
واستعمال الكمامات والتعقيم جلميع 

مواقع العمل.

وأشار الوزير العاني، إلى “منح صالحيات 
العامة للتعامل معه  واسعة لالدارات 
وامكانيــة التثقيف والتوعية في منع 
املصافحــة والتقييــل وحتديــد ومنع 
التزاور بن موظفي الوزارة كذلك اصدار 
 ، والتثقيف  للتوعية  ملصقات خاصة 
وتابع أنــه “تقرر كذلــك إلغاء بصمة 
احلمامات  وتنظيف  واخلــروج،  الدخول 
الداخليــة، فضال عن منــع اي طابور 
للموظفن، وتوفير مياه الشرب بشكل 
كامــل. وبــن أن “من القــرارات ايضا 
ارتــداء الكمامات من قبــل املوظفن 
واملراجعن وإيقاف إجازات السفر وفتح 
النوافذ فــي الغرف وأن يكــون الدوام 
على شفتات حســب خطوط النقل” 
، مضيفــا أن “اجتمــاع الهيئة أوصى 
بعدم ترطيب أصابع اليد من الفم عند 
متابعة،  جلان  وتشكيل  البريد،  تصفح 
وإجراء جوالت ميدانية من قبل املدراء، 
إضافــة إلى عدم اســتعمال املصاعد 
وإيقــاف الدورات والنــدوات واملؤمترات، 
وعــدم املصافحة والتقبيــل في اثناء 
التحية.  من جانبها بحثت الشــركة 

تشكيالت  احدى  العراق  ملوانئ  العامة 
وزارة النقــل مــع املــالكات الصحية 
االجــراءات الوقائية من فايروس كورونا 
ومدى دقة وســالمة االجراءات املتبعة 
في ميناء البصرة . واوضحت الشركة 
انــه تطبيقاً ملا جاء بقــرار  وزير النقل 
املهندس عبداهلل لعيبي حول تشكيل 
غرفة عمليات للوقاية من مرض كورونا 
مت عقد اجتماع طارئ في ميناء ام قصر 

الشمالي
ضم ادارة مينائي ام قصر ومدير ناحية 
ام قصــر وممثلن عن صحــة البصرة 
واملنافــذ احلدودية واجلهات الســاندة 
األخرى فــي املوانئ لبحــث االجراءات 
الوقائية املتعلقة بقدوم الســفن من 

دول العالم الى املوانئ العراقية  
وبينت الشركة لقد  مت عرض االجراءات 
االحترازيــة املتبعــة في املينــاء االمر 
الذي اكدت فيه صحة البصرة سالمة 
هــذه االجراءات ودقتهــا ، مؤكدة خلو 
احملافظة من اي اصابة بفايروس كورونا 
وان مااشــيع عنه هي حاالت مشتبه 

بها

تقرير

التجارة : تأجيل االجتماعات وتقليل نسب المراجعين لمواجهة كورونا

جانب من اعمال تبليط الطبقة االساس ملشروع تطوير مدخل مينائي ام قصر

 بغداد _ الصباح الجديد :
واصلــت شــعبتا املســاحه  وشــعبة ري النيل 
التابعنن ملديريــة املوارد املائية فــي بابل اعمالها 
باخذ التحريات املطلوبة لناظم القاطع عند الكم 
+6 000  من جدول النيل بهدف اعادة تاهيله للعمل 
خدمة للصالح العام .. كما واصلت مديرية صيانة 
مشــاريع الري والبزل / احدى تشكيالت وزارة املوارد 
املائية في بابل وبالتنســيق مع دائــرة املوارد املائية 
في القاســم بأعمال تنظيف مبزل D2E  من نبات 
القصب الترسبات الطينية املتراكمة بهدف تأمن 

انسيابية للمياه .
من جهة آخرى اجنزت املالكات الهندســية والفنية 
فــي محطتي ابو كميارة والتوبة / قســم احملطات 
اعمال الصيانة املطلوبة بهدف اســتئناف العمل 
في احملطتن ، وتضمن العمــل تبديل احد االنابيب 
املتهالكــة باخرى جديدة ومعاجلــة االضرار االخرى 

التي اصابتها. 
هذا وتستمر الوزارة بالعمل اجلاد واملتواصل وحسب 
اخلطة املرســومة لها لالرتقاء مبســتوى االرواء في 

البالد .

 بغداد _ الصباح الجديد :
شــاركت وزارة التعليم العالــي والبحث العلمي 
في ورشة حول مخاطر اخملدرات على اجملتمعات في 

جامعة النهرين .
وقــال وكيل الــوزارة إ لشــؤون البحــث العلمي 
الدكتور فؤاد قاســم محمــد ان اخملدرات أصبحت 
آفة اجملتمعات ولها تأثيرات ســيئة وســلبية متتد 
الى املســتويات كافة وتوثر على التربية والتعليم 
واالقتصاد الوطني، فضال عن ضرورة توفير مقومات 

احلصانة والوقاية منها.
وأضــاف وكيل الــوزارة أن املؤسســات التعليمية 
تأخذ دورا مهما في تعزيز آليات التوعية والتثقيف 

مبخاطر اخملدرات.
وحضر الورشــة كل من مستشــار الوزارة لشؤون 
املناهج الدكتور محسن عبد الفريجي ورئيس جهاز 
االشــراف والتقومي العلمي الدكتور نبيل االعرجي 
ورئيس جامعــة النهرين الدكتــور محمد صاحب 
مهدي وعدد من عمداء وتدريسيي كليات اجلامعة.

 بغداد _ الصباح الجديد :
بحثـــت الشــركة العامة للصناعــات الفوالذية 
والشــركة العامة لالســمنت العراقية التابعتن 

لوزارة الصناعة واملعادن التعاون املشترك .
واوضــح مدير عام الشــركة العامــة للصناعات 
الفوالذية املهندس عـالء ناصـر حسيـن خالل زيارته 
للشركة العامة لالسمنت العراقية ولقاء مديرها 
العام املهندس عدنـان الغنـام انه جرى أستعراض 
اإلمكانيات واخلطوط اإلنتاجية واخلبرات الهندسية 
والفنية التي متتلكها الشــركة العامة للصناعات 
الفوالذيــة ومنتجاتهــا املتنوعــة التــي حتتاجها 
معامل االســمنت مــن بينها الكــرات الفوالذية 
والبطانــات احلرارية والسالســل احلديدية العادية 
واملغلونة واالجسام االسطوانية إضافة الى تصنيع 
املسبوكات والبراغي بقياسات مختلفة والتي تنتج 
التقييس  مبواصفات قياسية وخاضعة لفحوصات 
والسيطرة النوعية . وقد أبدى مدير عام االسمنت 
العراقية بدوره أعجابه بهذه املنتجات التي ســبق 
ان مت جتهيز العديد منها ملعامل االســمنت واتفق 
الطرفان على ان يكون تصنيع وجتهيز هذه املنتجات 
الفوالذية حصراً  العامة للصناعات  من الشــركة 
وتوقيــع العقود قريبــاً من أجل حتقيــق التكامل 

الصناعي واالقتصادي بن الشركات الشقيقة .
من جانبها أعلنـــت الشــركة العامة لصناعات 
النســيج واجللود إحــدى شــركات وزارة الصناعة 
واملعادن عن أســتمرار الدوام الرســمي في جميع 
معاملها حتــى في أيام العطل الرســمية إلنتاج 
الكمامات الطبيــة تلبية ألوامــر وتوجيهات وزير 
الصناعــة واملعادن الدكتور صالـــح عبـــد اهلل 
اجلبـــوري ومبتابعة حثيثة من مديرها العام ريـاض 

عبـد احلسن شاغـي ومعاونيه .

الموارد المائية تواصل 
اعمال صيانة المحطات في 

عدد من المحافظات

التعليم العالي تشارك في 
ورشة عن مخاطر المخدرات

“الفوالذية” تبحث تجهيز 
معامل االسمنت العراقية 

بشتى المسبوكـات الحديديـة
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الصباح الجديد - وكاالت :

دخلــت قــوات النظــام الســوري بدعم 
املوقع  روسي مجدداً مدينة ســراقب ذات 
االســتراتيجي في شمال غرب سوريا، بعد 
معارك عنيفة ضد الفصائل املقاتلة، وفق 
ما أفاد املرصد الســوري حلقوق اإلنســان 

واالعالم الرسمي السوري اإلثنني.
وكانت الفصائل وعلى رأســها هيئة حترير 
اخلميس  استولت  )النصرة سابقاً(،  الشام 
على املدينة التي تشــكل نقطــة التقاء 
لطريقني دوليني اســتراتيجيني بالنســبة 
إلى دمشــق، وذلك بعد نحو ثالثة أسابيع 

من سيطرة قوات النظام عليها.
وقال مدير املرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانــس برس إن »قــوات النظــام متكنت 
وبدعم جوي روسي من استعادة السيطرة 
على سراقب بشــكل كامل، وتعمل حالياً 

على متشيط أحيائها«.
وأوردت وكالة األنباء الســورية الرســمية 
»ســانا« من جهتهــا أّن وحــدات اجليش 
دخلــت املدينة »بعد معــارك عنيفة ضد 
التنظيمات اإلرهابية املدعومة من النظام 

التركي وتعمل على متشيط« أحيائها.
وأقــر النقيــب ناجي مصطفــى، الناطق 
الرسمي باســم اجلبهة الوطنية للتحرير، 
ائتالف فصائــل معارضة تدعمــه تركيا، 
لوكالــة فرانس برس بأن »قــوات )الرئيس 
بشــار( األسد قامت بشــّن هجوم عنيف 
على ســراقب« متحدثاً عن »اشــتباكات 

عنيفة جداً داخل املدينة«.
وجاء تقّدم قوات النظام، بحســب املرصد، 
غداة استقدامها وحلفائها خصوصاً حزب 
اهلل اللبناني تعزيزات عسكرية إلى املدينة 
التي تدور في محيطها معارك عنيفة بني 
هيئة حترير الشــام وفصائل مقاتلة بدعم 
من املدفعيــة التركية من جهــة، وقوات 
النظام واملســلحني املوالني لها من جهة 

أخرى بدعم من غارات تشنها روسيا.
وأحصــى املرصــد مقتل 23 عنصــراً من 
الفصائل املقاتلة على محاور سراقب ليالً.

وتشــارك قوات إيرانية ومجموعات موالية 
لها بينها حــزب اهلل في القتال إلى جانب 
قوات النظام في إدلب ومحيطها. وتسّبب 
قصــف تركــي للفصائل اجلمعــة مبقتل 
عشــرة عناصر من حزب اهلل قرب سراقب، 

وفق املرصد.
وتدور املعارك في إدلــب على وقع تصعيد 
كبير بني تركيا وقوات النظام، ازدادت حّدته 
األسبوع املاضي بعد مقتل 33 جندياً تركياً 

اخلميس في ضربات جوية نســبتها أنقرة 
إلى دمشق.

ورّدت أنقرة باستهداف مواقع قوات النظام 
عبر طائــرات مــن دون طيــار أو القصف 
املدفعي، ما تســّبب منذ اجلمعة مبقتل 93 

عنصراً من قوات النظام، وفق املرصد.
وأســقطت القوات التركية األحد طائرتني 
حربيتني ســوريتني في إدلــب، حيث بدأت 
هجوماً أطلقت عليه اســم »درع الربيع«، 
فيما أعلنت دمشــق إغالق مجالها اجلوي 
في شــمال غرب البالد وهددت بإسقاط أي 

طائرة تخرق أجواء إدلب.

ويتوّجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
اخلميس إلى روســيا إلجــراء محادثات مع 
تتناول  بوتــني  فالدميير  الروســي  نظيــره 

التصعيد في إدلب.
وتتعــرض مناطق ســيطرة هيئــة حترير 
إدلب  الشــام وفصائل معارضة أخرى في 
ومحيطهــا منذ كانــون األول/ديســمبر 
لهجوم واسع تشــّنه قوات النظام بدعم 
روسي، مّكنها من السيطرة على عشرات 
البلــدات والقرى. كما تســّبب بنزوح نحو 
املتحدة ومقتل  مليون شــخص وفق األمم 

أكثر من 400 مدني وفق املرصد.

ومن جهتــه، اعلــن وزير الدفــاع التركي 
خلوصي أكار أن عملية اجليش التركي »درع 
الربيع« في إدلب السورية تتواصل بنجاح، 
مؤكدا أن تركيا »ســترد باملثــل أو باألقوى 

على أي اعتداءات«.
وفي حتديث حلصيلة »درع الربيع«، قال أكار 
للصحفيــني إنه »مت حتييــد 2557 عنصرا 
للنظام السوري ... وتدمير مقاتلتني وثماني 
مروحيات وطائرتني مســيرتني و135 دبابة 
وخمــس منصات دفاع جــوي«، مضيفا أن 
عملية »درع الربيع« تتواصل إلى اآلن بنجاح 
وفق اخملطــط له. وحذر أكار من أن »القوات 

باملثل  وســترد  ردت  التركيــة  املســلحة 
وبشــكل أقوى على جميــع االعتداءات«، 
وأضــاف أن »اجلميع يعلم عــدم وجود نية 
لدى تركيــا ملواجهة روســيا«، وأن الهدف 
الهجرة  النظــام ومنع  »إيقاف مذابح  هو 

والتطرف«.
أن  »األناضــول«  وكالــة  ذكرت  ميدانيــا، 
مسلحي املعارضة السورية سيطروا اليوم 
على منطقة جبل الزاويــة في ريف إدلب 
اجلنوبي، مــع انتزاع ثالث قــرى من اجليش 

السوري.
وكان اإلعالم التركــي ذكر أن وفدا أميركيا 

رفيعا، يضم مبعوث اخلارجية اخلاص بشأن 
سوريا جيمس جيفري والسفيرة لدى األمم 
املتحدة كيلي كرافت، وصل البالد مســاء 
يوم أمس لبحث الوضع في إدلب السورية.

وحســب قناة »خبــر ترك«، فــإن جيفري 
ســيجري مباحثات مع نائب وزير اخلارجية 
التركي ســيدات أونال، كما ســيزور والية 
احملاذية للحدود مع  التركيــة  غازي عنتاب 

سوريا.
وأشــارت وكالة »األناضــول« أنه يتوقع أن 
يلتقي الوفد األميركي خــالل تواجده في 
واملنظمات  املتحــدة  األمم  تركيا، مع ممثلي 
املدنيــة، لبحــث األزمة اإلنســانية التي 

تشهدها إدلب جراء احتدام املعارك هناك.
وســتكون هذه الزيارة الثانية جليفري إلى 
تركيا خالل شهر، بعد أن حط في أنقرة في 
11 و12 فبراير، حيث قال إن واشنطن تبحث 
إمكانية تقــدمي دعم للجيش التركي على 

خلفية تفاقم التوتر في إدلب.
وتأتــي هذه الزيــارة قبل أيام مــن القمة 
الروســية التركيــة املنتظــر عقدها في 

موسكو اخلميس.
اخلارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  وكان 
اإليرانية عباس موسوي، قد ذكر بأن طهران 
ترى مســار أســتانا هو األقوى حلل الوضع 
فــي إدلب. وأكد موســوي أن طهران تؤمن 
باحللول السياسية إلنهاء األزمة في إدلب، 
وقال: »نســعى خلفض التوتر في إدلب عبر 
عقد اجتماع ثالثي لدول مسار أستانا في 

طهران«.
وأشــار املتحدث إلــى أن اجتماع أســتانا 
الثالثي في طهران يجب أن يعقد في أسرع 
وقت ممكن، منوها بأن طهران أبلغت أنقرة 
قلقهــا من األوضــاع في إدلــب وبأن احلل 
يكمن في وقــف إطالق النار وعقد اجتماع 

للدول الضامنة.
وقال: »أجرينا اتصاالت لعقد اجتماع ايراني 
تركي ســوري وآخــر إيراني تركي روســي، 
النتائج  ونواصــل اتصاالتنا حتى حتقيــق 

املرجوة«.

بدعم روسي 

الجيش السوري يستعيد السيطرة على سراقب من الفصائل المسلحة المعارضة

تدور المعارك في 
إدلب على وقع تصعيد 
كبير بين تركيا وقوات 
النظام، ازدادت حدّته 
األسبوع الماضي بعد 
مقتل 33 جنديًا تركيًا 
الخميس في ضربات 
جوية نسبتها أنقرة 

إلى دمشق

الصباح الجديد - وكاالت :
 يبــدأ وزير اخلارجيــة البريطاني 
رســميه  زيارة  أول  راب  دومينيك 
له إلى اخلليــج يوم االثنني إلجراء 
محادثات في السعودية وسلطنة 
التجارة  أن تشــمل  يتوقع  عمان 
والتغير  اإلنســان  وقضايا حقوق 

املناخي.
كما ســيلتقي الوزير، الذي عينه 
بوريس  البريطاني  الــوزراء  رئيس 
جونســون فــي يوليو متــوز من 
العــام املاضي، بقــادة اليمن في 
محاولة لتنشيط اجلهود الرامية 
إلى إيجاد حل سياســي للحرب 
األهلية الدائرة هناك منذ خمسة 
إعادة  إلى  الزيــارة  أعوام. وتهدف 
في  بريطانيا  روابط  على  التأكيد 

املنطقــة مع ســعيها لتعريف 
الســاحة  على  اجلديــد  دورهــا 
العاملية بعد انفصالها عن االحتاد 
األوروبي )البركســت( فــي يناير 

كانون الثاني.
وقال راب فــي بيان »اخلليج مهم 
ألمــن اململكة املتحــدة، وحتمل 
املنطقة أيضا فرصا هائلة. وترغب 
تنمية  فــي  والســعودية  عمان 
والتعليم  الصحة  مثل  قطاعات 
تقود  )قطاعات(  وهــي  والثقافة 

فيها بريطانيا العالم«.
وأضــاف راب »أتطلــع إلى بحث 
والتغير  اإلقليمي  واألمن  التجارة 
اإلنسان في هذه  املناخي وحقوق 

املنطقة احليوية«.
أوال  إلى عمــان  راب  وســيتوجه 

إلجــراء محادثات مع الســلطان 
هيثــم بن طــارق ووزيــر الدولة 
اخلارجيــة  للشــؤون  العمانــي 

يوسف بن علوي.
وســيجري الوزيــر بعــد ذلــك 
مباحثات في الســعودية تتناول 
التجارة ورئاسة السعودية لقمة 
مجموعة العشــرين واستضافة 

بريطانيا لقمة للمناخ.
كما ســيجتمع راب خالل زيارته 
للرياض بالرئيس اليمني عبد ربه 

منصور هادي.
البريطانية  اخلارجيــة  بيان  وذكر 
أن الوزيــر »ســيبحث عن فرصة 
للدفع باجتاه حل سياسي لألزمة 
في اليمن وذلك بعد زيادة العنف 

مؤخرا من قبل احلوثيني«.

الصباح الجديد - وكاالت :
جوكو  اإلندونيسي  الرئيس  أعلن 
ويــدودو، االثنــني، أن الفحــوص 
إندونيســيتني  إصابــة  أثبتــت 
بفيروس كورونــا بعد أن خالطتا 
لتســجل  مصابة،  يابانية  امرأة 
بذلك أول حــاالت إصابة مؤكدة 

في إندونيسيا.
ويأتي اكتشاف احلالتني بعدما أثار 
خبراء طبيــون مخاوف من غياب 
احليطــة ومخاطر وجــود حاالت 
غير مكتشــفة في البلد الواقع 
والذي  في جنوب شــرق آســيا، 

يبلغ عدد ســكانه أكثر من 260 
مليون نسمة، ويعد رابع أكبر دول 
العالم من حيث عدد الســكان، 
في حني دافعت الســلطات عن 

عمليات الفحص.
في  للصحفيني  ويــدودو  وقــال 
تبلغ  امرأة  إن  الرئاســي،  القصر 
من العمــر )64 عاما( وابنتها )31 
بعد  بالفيــروس  أصيبتا  عامــا( 
اختالطهما بزائــرة يابانية تقيم 
في ماليزيا، وتأكدت إصابتها بعد 

رحلة إلندونيسيا.
وأضاف »بعد الفحوص كانتا في 

حالة مرضية. تلقيت صباح اليوم 
تقريرا بأن التحاليل أثبتت إصابة 
كورونا«.  بفيــروس  وابنتها  املرأة 
في  اآلن  العــالج  املرأتان  وتتلقى 
ساروسو  سوليانتي  مستشفى 

لألمراض املعدية في جاكرتا.
أجوس  تيراوان  الصحة  وزير  وقال 
بوترانتــو، إن الزائــرة اليابانيــة 
املرأتني  ألســرة  صديقة  كانــت 
ديبوك  وزارتهما في منزلهما في 
على مشــارف جاكرتــا. وتبحث 
الســلطات عن كل مــن كانت 

الزائرة اليابانية على اتصال به.

الصباح الجديد - وكاالت :
الثابت  موقفه  الكرملني  أوضح 
عامة،  الســورية  األزمــة  مــن 
واألحداث املتوترة حاليا في إدلب، 
قبل أيــام قليلة من اللقاء املقرر 
اخلميس بني الرئيســني الروسي 
رجب  والتركي  بوتــني  فالدمييــر 

طيب أردوغان.
باسم  الرئاســي  املتحدث  وقال 
بيســكوف،  دميتري  الكرملني، 
اليوم إن: »موقف موســكو من 
األزمة الســورية لم يتغير أبدا، 
الذي ذكره  وهو املوقف نفســه 
مــرارا وتكرارا كل مــن الرئيس 
اخلارجية  ووزيــر  بوتني  فالدمييــر 
وفد  وكذلك  الفــروف.  ســرغي 
اإلدارات،  بــني  املشــترك  اخلبراء 
والذي حتادث في األيام األخيرة مع 

زمالئه األتراك«.
وأضاف: »نحن ملتزمون باتفاقات 
سوتشــي، ندعــم ســوريا في 
احلرب ضد اإلرهابيني، واملنظمات 
اإلرهابيــة الــواردة فــي قائمة 
اجلماعــات اإلرهابيــة التابعــة 
أهمية  نعلق  نحن  املتحدة.  لألمم 
كبيرة على التعاون مع الشركاء 

األتراك«.
أن  بيســكوف  أكــد  كمــا 
العسكريني الروس واألتراك على 
تواصل دائم في سوريا، ومحادثات 
الرئيســني فالدميير بوتني ورجب 
طيب أردوغان ســتلقي وضوحا 

أكثر على الوضع في إدلب.
الروســي  املســؤول  وقــال 
للصحفيــني ردا علــى طلــب 
تركيا  خطــط  على  للتعليــق 
لتوســيع العملية في إدلب يوم 

أمس اإلثنني: »العسكريون على 
اتصــال دائم، واألهــم من ذلك، 
سنركز جميعنا على املفاوضات 

بني بوتني وأردوغان«.
وتعليقا علــى خطط أنقرة في 
منطقة احلظــر اجلوي فوق إدلب 
الســورية؟ رد بيسكوف بالقول: 
قادرة  تكــون  لن  »موســكو  إن 
على ضمان سالمة الطيران فوق 
إدلب بحسب بيانات العسكريني 

الروس هناك«.

وزير خارجية بريطانيا يزور عمان 
والسعودية لتعزيز الروابط بعد البركست

فايروس كورونا يصل اندونيسيا 
لتسجل اول إصابتين

الكرملين: موقفنا ثابت من األزمة السورية 
وبوتين يلتقي اردوغان الخميس



5 الثالثاء 3 آذار 2020 العدد )4367(اعالن

Tue 3 Mar 2020 issue )4367(



اقتصاد6 الثالثاء 3 آذار 2020 العدد )4367(

Tue. 3 Mar. 2020 issue (4367)

بغداد - الصباح الجديد: 

بحث خبراء عراقيون مســتقلون عن 
امنوذج جديد لالقتصاد العراقي الذي 
يعاني فضال عن اخلراب الشامل بعد 
عقود مــن االعتماد التــام على ريع 
العوائد النفطيــة وتفاقم الفوضى 
2003، وذلك  والفســاد منــذ عــام 
في خطوة اســتباقية لوضع مسار 
اقتصادي جديد في ظل تفاؤل بقرب 
السياســي  البالد من مأزقها  خروج 

بعد االنتفاضة الشبابية.
قــدم املنتــدى العراقــي للنخــب 
والكفــاءات خالل ندوة عقدت مبدينة 
احلمامــات التونســية بعنــوان “ما 
بعد االنتفاضــة” عرضا خملتلف أبعاد 
احلراك الشــبابي وعالقته باملتغيرات 
وقت  في  االقتصاديــة  والتحديــات 
تتنامى فيه احلاجــة إلى البحث عن 
مسار خلروج البالد من أزماتها املزمنة.

وقالــت اخلبيــرة االقتصادية وعضو 
الكبيسي في تصريح  املنتدى ُهداب 
اقتصــاد  “مشــكلة  إن  صحفــي 
الريعي  تكمــن في طابعــه  العراق 
منذ زمــن طويل، والذي عطل قدراته 

االقتصادية األخرى”.
وتعتمــد إيــرادات موازنــة الدولــة 
العراقيــة علــى ما نســبته 95 في 
املئة من عائدات النفط، حيث يضخ 
العراق نحــو 4.6 مليون برميل يوميا، 

وهو ثاني أكبر منتج بعد السعودية 
في منظمة أوبك.

ودعت الكبيســي إلى ضرورة “النظر 
إلى كافــة القطاعــات االقتصادية 
املنتجة وحتريــك قطاعات الصناعة 
والزراعــة واخلدمــات بهــدف تنويع 
االقتصــاد واملوارد وتقليــل االعتماد 

على النفط”.
ويُعــد النفــط مــن أكثــر امللفات 
الساخنة في البلد خصوصا في ظل 
التدخــل اإليراني والتوتــرات األمنية 
حيث  املنطقــة،  تشــهدها  التــي 
يلف الغموض العقــود التي تبرمها 
الــوزارات مــع الشــركات النفطية 

وشيوع شبهات الفساد فيها.
إلى  الشــباب  العوامل  ودفعت هذه 
اخلروج للتظاهر طيلة أشهر مطالبني 
ومحاســبة  شــاملة  بإصالحــات 
وإهدار  الفساد  في قضايا  الضالعني 
املال العام، كما طالبوا بإنهاء النفوذ 

اإليراني.
على  شديدة  هيمنة  طهران  وتفرض 
امليليشيات  العراق من خالل  اقتصاد 
التابعة لهــا، وتغرق البالد بصادراتها 
التي متنع نهــوض االقتصاد العراقي، 
صادراتها  أن  إلــى  البيانات  وتشــير 
العام  خالل  بلغــت  وحدها  الزراعية 

املاضي نحو 4 مليارات دوالر.
وترى ُهداب الكبيسي أن العراق أصبح 
بعد سنوات اخلراب االقتصادي يفتقر 
إلــى الكوادر البشــرية املتخصصة 

في قيادة عجلة التنمية وأنه يحتاج 
الكفاءات  لتطويــر  إلى منوذج جديد 

واملهارات للنهوض باالقتصاد.
وقالت إن قطاع النفط ال ميكنه خلق 
أكثر من 3 في املئة من الوظائف التي 
يحتاج إليها العــراق، وهو ما يحتم 
ضرورة تركيز الشباب على القطاعات 

املنتجة األخرى.
وشــددت علــى ضــرورة أن يتحول 
االقتصــاد العراقي بحلول عام 2040 

إلــى اقتصاد مســتدام يعتمد على 
قطاعات منتجــة متنوعة، وأن ذلك 
لن يتحقق دون توفر اإلرادة السياسية 

للتغيير.
النفطي شــريف  وتعــرض اخلبيــر 
محســن إلــى التكلفــة الباهظة 
املصاحب  الغــاز  حــرق  الســتمرار 
لعمليات اســتخراج النفــط، الذي 
العقود  ثروات هائلة علــى مدى  بدد 
املاضية، إضافة إلــى إضراره بالبيئة 

والقطاعات األخرى مثل الزراعة.
وأوضــح أن تكاليف احــراق كميات 
الغاز خالل الفترة من 2011 إلى 2015 
2220 بليون قدم  والتي تقدر بنحــو 
مكعب تصل إلــى 15.5 مليار دوالر، 
اســتنادا إلى ســعر منخفض عند 
7 دوالرات لكل مليــون وحدة حرارية 

بريطانية.
الباهظة  البيئة  تكلفة  إلى  وأشــار 
النبعاث حرق ذلك الغــاز والتي تبلغ 

44 مليون طــن من ثاني أوكســيد 
الكربون، مــا يعادل انبعاثات عوادم 7 

ماليني سيارة.
وأكد اخلبراء املشاركون في الندوة أن 
اســتثمار الغاز احملروق ميكن أن ينهي 
املســتورد،  اإليراني  الغاز  إلى  احلاجة 
ويوفر للعــراق ما يصل إلى 6.4 مليار 

دوالر سنويا.
مقاربتهــا  الكبيســي  وعرضــت 
البحثية املتعلقــة بتداخل العوامل 
طبيعة  في  والسياسية  االقتصادية 
النظام االجتماعــي واالقتصادي في 

العراق.
وأكدت أن بلدها فقد دوره االقتصادي 
منذ احلصــار، الذي فــرض عليه في 
املاضــي، حيث  القــرن  تســعينات 
نفطه،  تصدير  العقوبات من  منعته 
ثم فقد الدور السياســي عام 2003 
بعــد أن فقدت الدولــة قدرتها على 

فرض األمن وسلطة القانون.
وأشارت إلى أن نسبة النمو التي تبلغ 
نحو 5 في املئة تأتي بشكل أساسي 
من قطــاع النفط، وهي متدنية جدا 

قياسا باألوضاع االقتصادية.
وقالت إن “العــراق يحتاج إلى 10 في 
املئة من النمو من خارج قطاع النفط 
مثلما حدث في الصني التي نهضت 
اقتصاديــا دون اعتمــاد كبيــر على 

النفط”.
وقدمــت الندوة توصيات لتحســني 
قطاع النفــط والغاز، تضمنت إعادة 

إعمار شــاملة ومتكاملة للمصافي 
الرئيســية في كل من بيجي والدورة 
املصافي  إنشــاء  وجتنب  والبصــرة، 
الصغيرة بســبب تــردي مواصفات 

منتجاتها.
ودعت إلى تسريع العمل الستكمال 
إنشــاء مصفى كربالء وإعادة النظر 
فــي مواقــع املصافــي املقترحــة 
االســتهالك  مراكز  مع  لتتماشــى 

ومنافذ التصدير وخطوط األنابيب.
وقال محســن، الذي يشغل منصب 
نائب رئيس جلنــة الصناعة والطاقة 
النفط  “وزارة  إن  العراقي،  البرملان  في 
فشلت في إقناع املستثمرين بدخول 
قطــاع املصافي والتكريــر منذ عام 
مصفــى  إحالــة  باســتثناء   2004
كربالء إلى شــركة هيونداي وبسعر 
مضاعــف، في وقت اســتوردت فيه 
منتجات نفطية بقيمة تزيد على 46 

مليار دوالر منذ ذلك احلني”.
وأشــار إلى أن العراق يواصل إهمال 
احتياطاته الكبيــرة من الغاز، والتي 
تصل إلــى 132 تريليون قدم مكعب، 
وفي املقابل تعاقد مع إيران الستيراد 
1900 مليــون قــدم مكعــب يوميا 
بأســعار مجحفــة تفوق األســعار 

العاملية.
وقال املســؤول العراقي إن “استغالل 
الغاز العراقي بشــكل صحيح ميكن 
أن يحقق االكتفاء الذاتي ودخول نادي 

مصدري الغاز”.

خبراء مستقلون يبحثون مستقبل االقتصاد
 »ما بعد االنتفاضة« العراقية في ندوة بالحمامات التونسية

نخب عراقية تضع خططا للتخلص من الريعي

الصباح الجديد - وكاالت: 
الرابعة  املرتبــة  العراق،  احتل 
بأكثر الدول املستوردة للبضائع 
التركيــة بعد كل مــن املانيا 

وإيطاليا واململكة املتحدة.
مكتب  إلحصائيــات  ووفقــاً 
تركيا  في  الرســمي  اإلحصاء 
»أملانيــا  فــان   ،»TurkStat«
احتلــت املرتبــة األولى، حيث 
بلغت قيمة الصادرات التركية 
دوالر،  مليار   1.415 أملانيــا  إلى 
تليها إيطاليا مببلغ 888 مليون 
دوالر، واململكــة املتحدة مببلغ 

869 مليون دوالر، والعراق مببلغ 
816 مليــون دوالر، والواليــات 
املتحــدة األمريكية مببلغ 746 
مليون دوالر«، مبينة ان »نسبة 
البلدان  الى  الصادرات  إجمالي 
اخلمســة األولى فــي إجمالي 
الصــادرات بلغــت 32.1 فــي 

املئة«.
وأضاف املكتب، أن »العراق جاء 
باملرتبة اخلامسة كأكبر مصدر 
ل تركيا وبقيمة 796 مليون دوالر 
والذي جاء بعد كل من روســيا 
التــي جــاءت باملرتبــة األولى 

فــي واردات تركيا، حيث بلغت 
2.083 مليار دوالر، تليها الصني 
1.886 مليار دوالر، وأملانيا 1.349 
مليــار دوالر ، والواليات املتحدة 
دوالر«،  مليار   1.223 األمريكية 
البلدان  ان »نسبة  الى  مشيرة 
اخلمســة األولى مــن إجمالي 
 38.2 الواردات التركيــة بلغت 

في املائة«.
بذكــر أن العــراق يعتمد على 
اســتيراد معظــم البضائــع 
والسلع على دول اجلوار وخاصة 

تركيا وايران.

العراق رابع أكبر مستورد من تركيا 
وخامس أكثر مصدر لها

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت  نيــوز{  الفرات  }دولية: 
السبت،  الصينية،  السلطات 
عن تراجع النشاط التصنيعي 
في بالدها خالل شهر شباط/

فبرايــر إلى أدنى املســتويات 
وذلك بســبب انتشار فيروس 

كورونا )كوفيد- 19).
ونقــل موقــع »ســي أن بي 
ســي« األمريكي بيان املكتب 
الصيني  لإلحصاءات  الوطني 
الذي أعلن عن تراجع مستوى 
النشــاط الصناعــي وذلــك 
كورونا  فيروس  تفشي  بسبب 

املستجد.
الصينية  السلطات  واتخذت 
تدابير بالغة الشــدة الحتواء 
انتشــار الفيروس من ضمنها 
فرض قيود على حركة التنقل 
املصانع  خملتلف  مؤقت  وإغالق 

في البالد.
وتدنى مؤشر مديري املشتريات 
 35,7 لشهر شباط/فبراير إلى 
نقطة باملقارنــة مع 50,0 في 
بحســب  الثاني/يناير،  كانون 
اإلحصــاءات،  مكتب  أرقــام 
وهو مؤشر يشــير إلى توسع 
النشاط إن كان يتخطى 50,0 
نقطة، وإلــى انكماش إن كان 

أدنى من هذا احلد.
فإن  اإلحصــاءات  وبحســب 

القطاعــات الصناعية األكثر 
مكتــب  بحســب  تضــررا 
هما  الصينــي  اإلحصــاءات 
قطاعا السيارات والتجهيزات 

املتخصصة.
وأبدى املكتب الصيني تفاؤله 
موضحــا أنــه »إن كان الوباء 
انعكــس بشــكل أكبر على 
الشــركات  وعمليات  اإلنتاج 
الصينية، فيبدو أنه بدأ يكون 
حتت الســيطرة، والوطأة على 

اإلنتاج تتقلص تدريجيا«.
»كورونا«  فيــروس  أن  يذكــر 
ملــرض  املســبب  اجلديــد 
بحســب  »كوفيــد19-«، 
التسمية التي أطلقتها عليه 
العاملية،  الصحــة  منظمــة 

ديسمبر/  أواخر  في  أوال،  ظهر، 
مدينة  في   ،2019 األول  كانون 
ووهان الصينية في سوق لبيع 
احليوانــات البرية، ثم انتشــر 
انتقال  حركــة  مع  بســرعة 
كثيفــة للمواطنني لتمضية 
القمرية  الســنة  رأس  عطلة 

في يناير/ كانون الثاني.
وبلــغ عــدد اإلصابــات خارج 
الصــني 3474 حالــة في 44 
دولــة و54 وفــاة، وفي الصني 
بلغ عدد احلاالت حتى الساعة 
السادســة مــن صبــاح يوم 
بتوقيت جنيف  اخلميس  أمس 
وفــاة،  و2747  حالــة   78630
الصحة  منظمــة  بحســب 

العاملية.انتهى

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت وزارة العمل والشــؤون 
منح  عن  االثنــني،  االجتماعية، 
قروض لـــ 335 باحثا عن العمل 
العــام احلالي وحتى  منذ بداية 

االن.
وقال مدير دائرة العمل والتدريب 
بالوزارة  باهض  رائد جبار  املهني 
فــي بيــان اطلعــت عليــه /
املعلومــة/، إن “الدائــرة منحت 
العمل  للباحثني عن  335 قرضا 
العــام احلالي وحتى  منذ بداية 
بقاعدة  املســجلني  مــن  االن، 

بياناتها، ولكال اجلنسني”.
وأضاف باهض، انهــا “متت بعد 
االصولية  باالجــراءات  القيــام 
بأن  منوها  للمنــح،  املطلوبــة 
دائرتــه ابــدت اهتمامــا كبيرا 
مبشــروع صندوق االقراض كونه 
يسهم في تنفيذ ستراتيجيات 
البطالــة  علــى  القضــاء 
والتخفيف من الفقر”، مفصحا 
عن ان “عدد املقترضني على مدى 
االعوام السبعة املاضية، بلغ 43 
الفــا و868، فضال عن منح 463 
قرضــا ضمن برنامــج التأهيل 

اجملتمعي”.
دائرتــه “منحــت  أن  وأوضــح، 
اجازة ممارسة مهنة خالل شهر 
يقرب  ملا  املاضــي  الثاني  كانون 
زيارتها  880 مشــروعا متت  من 
ميدانيا، بينما منحت 335 قرضا 
بداية  منذ  العمل  عن  للباحثني 
العام احلالي وحتى االن”، مبينا أن 
الصناعية  اخلدمات  “جلان قسم 
في الدائرة، نفذت زيارات ميدانية 
ومحال  واملعامــل  للمشــاريع 
الصيانة ملنحها اجازة ممارســة 

املهنة للمدة نفسها”.

الصين تعلن عن تراجع التصنيع 
إلى أدنى حد تاريخي بسبب كورونا

العمل تمنح قروضًا لـ 335 عاطاًل عن العمل 
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قد تختلــف الظروف التــي رافقت تشــكيل احلكومات 
السابقة عن الظروف احلالية التي ترافق تشكيل حكومة 
محمد توفيق عالوي، ذلك أنها تشــهد طرفا العبا جديدا، 
لم يكن موجودا سابقا، وهو الشــعب، ممثل باملتظاهرين، 
الذين أخذوا يشــكلون ورقة ضغط كبيــرة على الرئيس 
املكلف وعلى الكتل السياســية. حكومة عالوي املنتظرة 
برغــم أنها ســلكت طريقا مغايرا عن طريــق احلكومات 
السابقة، واملتمثل بطريق املستقلني واختيار الوزراء بعيدا 
عن الكتل السياســية وترشــيح األحزاب وفرض االرادات. 
برغم ذلك، ثمة اعتراضات قوية من الكتل نفســها، تلك 
التي كانت ســببا في عرقلة تشــكيل احلكومات عندما 
كانت تفــرض رأيها، اليوم جتاهلها الرئيس املكلف، وقرر أن 
يختار وزرائه بنفسه ، متحمال مسؤولية اختيارهم لوحده، 

من دون إلقاء اللوم على الكتل السياسية.
 تلك الكتل، تــرى أن احلكومة املرتقبة، ال متثل الشــعب، 
باعتبــار أن متثيل الشــعب، ميــر عبرها حصــرا. لذا فإن 
االعتراضات الكبيرة من شــخصيات سياســية وحزبية 
ومســؤولني كبار في الدولة، تعود إلى جتاهل عالوي لهم، 
واإلصرار على أن يكــون وزراؤه بعيدين عن األحزاب احلالية. 
وهو إمنا يحاكــي املتظاهرين، ويغــازل أهدافهم في خلق 

حكومة مستقلة، غير خاضع إلرادات السياسيني. 
دائرة الرفض حلكومة عالوي تتسع، كلما اقترب موعد عقد 
جلسة منح الثقة لها، حتى من اجلهات التي كانت داعمة 
له عند تكليفه، ولعل ســبب الرفض نفسه، عند اجلهات 
التي كانت رافضة له باألصل. من جهة أخرى، مازال رفض 
املتظاهرين لعالوي قائما، برغم ما اتخذه من موقف صارم 
من الكتل السياسية، عبر رفض احلديث عن ترشيح الوزراء 
من خاللهم، والســبب كما يراه املتظاهرون أن عالوي جاء 
من الطريق نفســه الذي جاء به سلفه. وهو ما يرفضونه، 

ويطالبون برئيس وزراء مستقل، غير مدعوم من أحد. 
إن حكومــة عالوي لها قدر لها أن حتظى بنيل ثقة البرملان، 
فإن فــرص جناحها ضئيلة جدا، في ظــل عدم وجود داعم 
لها، ال شــعبيا وال رســميا، وال حتى وجود بوادر تأييد لها 
من قبل اجلهتني. فلم نســمع أن املتظاهرين أصدروا بيانا 
يؤكدون فيه استعدادهم للقبول بحكومة عالوي في حال 
اســتمعت لهم، وقررت أن حتقق طلباتهم. ولعل بقائهم 
في ســاحات التظاهر، واستمرار سقوط الشهداء منهم، 
واســتمرار اســتهدافهم، دليل على أن األزمة لن تنتهي 
بعد منح الثقة لعالوي. وحتى أزمة الكتل السياسية مع 
الرجل، لن تنتهي طاملا أنه لم يرشــح وزراءه من خاللهم. 
املفارقة أن كتال سياســية ضاغطة على الرئيس املكلف، 
تدعي أن عالوي جاء عبر كتل سياســية مرفوضة من قبل 
الشــعب، وأنه غير مستقل، ومجرب ســابقا، وفي الوقت 
نفسه ، تطالب بحصتها من الوزارات واملناصب والدرجات 
اخلاصــة. إن حكومــة عالوي متثــل حكومة أزمــة، ليس 
بشــخوصها، بل بالوضع القائم، والــذي ميثل أزمة كبيرة، 
داخلــه مجموعة أزمات صغيــرة. واجلميع ال ميلك مفتاحا 

لفكها.

حكومة عالوي..
أزمة بين أزمتين

فريسة لفايروس كوروناكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة 
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بعــض  يعتقــد  األول:  الوهــم 
إســرائيل  ضــم  أن  الفلســطينيني 
للضفة الغربية، متحقق ال محالة، وال 
منلك إزاءه شيئاً، وليس بوسعنا منعه. 
وهــذا الوهم بات خيــاراً مفضالً عند 
كثيرين، إذ يقول هؤالء: إن خيار السالم 
إلى  السياسي وصل  واحلل  مستحيل، 
فاسدة،  السلطة  وأنَّ  مسدودة،  نهاية 
توقع  واالزدهار كما  التنمية  ولم حتقق 
النــاس منها، بــل ازدادت معها األمور 
بؤســاً وتعقيداً، وصارت احلياة أصعب 
في ظل احلواجز واإلغالقــات، وبالتالي 
إذا ضمت إســرائيل الضفة، فسينعم 
وبركاتها،  إسرائيل،  بخيرات  املواطنون 
وســيتمكن العّمال مــن التوجه إلى 
داخــل اخلــط األخضــر دون تصاريح، 
فالحة  املزارعــني  بوســع  وســيكون 
أراضيهم ورّيها، وجني ثمارها، وتصدير 
الفائض منها. وســيكون اجلميع أمام 
دولة حتترم القانون، وستتوقف ممارسات 
االحتالل التعسفية، وقد يعّم السالم 
االقتصادي ربوع البالد، فتنهال املليارات، 

وتزدهر املشاريع.

إذا كان بعض ما ســبق ذكره صحيحاً 
وفشــل  السياســي،  األفق  )انغــالق 
الســلطة في جلب االزدهار(، فإن كل 
االســتنتاجات التي بنيــت على ذلك 
مجرد أوهام، وأحالم ساذجة، وشطحات 
تريح من يعتقد بها من عناء التفكير.

أوالً: أميــركا لــن توافق علــى الضم 
الكامل، وال على فكرة الدولة الواحدة 
ألســباب إســتراتيجية وأمنية، سبق 
ترغب  وثانياً: إسرائيل ال  احلديث عنها. 
في الضم، ألن ذلك ســيعّقد املسألة 
الدميوغرافية )فيلم الرعب اإلسرائيلي(، 
وســيؤثر على صــورة إســرائيل أمام 
العالم، لذلك، فإن ما ستحاول إسرائيل 
فعله )مبوافقة أميركية مشروطة( هو 
ضم الغــور، واملســتوطنات واألراضي 
الفلســطينيني  ومنح  بهــا،  احمليطة 
األوصال، على شــكل  دويلة مقطعة 
جــزر معزولــة، وســتعامل املواطنني 
املقيمــني في تلــك الدويلة املســخ، 
من  والعنصرية،  التمييز  درجات  بأعلى 
دون أي حقــوق، وســتظل تتحكم في 
رزقهم،  ومصادر  وتنقالتهم،  حركتهم 
وســتواصل نهب مواردهم، ولن توقف 
عمليات القتل والتهجير وهدم البيوت 

واالعتقاالت.

إســرائيل مــا زالــت متــارس التمييز 
الداخل،  فلســطينيي  ضد  العنصري 
اجلنســية،  على  أنهم حاصلون  برغم 
إذ تشــير اإلحصاءات الرسمية إلى أن 
نســبة الفقر والبطالة في الوســط 
العربي هي األعلى، ومستوى األجور هو 
األدنى، فضالً عن التمييز في التوظيف، 
وفــي تقــدمي اخملصصــات للمجالس 
احمللية العربية، وفي سائر مرافق احلياة 
األخرى، والقرى غير املعترف بها، واحلال 
أسوأ بالنســبة للمقدسيني، فهم ال 
يحملون جوازات ســفر إسرائيلية، وال 
فلســطينية، ومتارَس بحقهم أبشــع 
السلطات  وتضّيق  العنصرية،  أشكال 
عليهم ســبل احلياة بشتى الوسائل، 
واالعتقاالت  االغتيال  عمليات  وتواصل 
وهدم البيوت.. فكيف ســيكون احلال 

بالنسبة ملواطني الضفة الغربية؟
الوهم الثاني: يعتقــد البعض أن حل 
الســلطة هو اخليار األمثــل، فبمجرد 
حلها ســتعود احلالــة النضالية إلى 
الكفاح  وســيتصاعد  عهدها،  سابق 
املسلح، وســتثور اجلماهير، وستندلع 
عارمة، وستنهض  انتفاضة شــعبية 
ورمبا  املقاومــة من ســباتها،  فصائل 
تتحــد، وســتكون إســرائيل ملزمة 

بتحمــل مســؤولياتها السياســية 
واألخالقيــة والقانونية جتــاه األراضي 
احملتلــة، وســتواصل تقــدمي اخلدمات 

األساسية للجمهور.
كل هذا وهم، ما ســيحصل حقيقة 
هــو اآلتي: فــي اليوم التالــي من حل 
الســلطة، ســيتصاعد الصــراع بني 
الفصائــل، وســتصبح »الفضائيات« 
الســاحة املفضلة لتراشق االتهامات 
وحمالت التخوين والتكفير، وبســبب 
الفــراغ األمنــي، ســتعم حالــة من 
عصابات  وستظهر  اخلطيرة،  الفوضى 
الشوارع، وستتقوقع كل عشيرة على 
نفســها، بل وستطالب كل محافظة 
باالنفصال، وســتدعم إسرائيل إقامة 
وجهاء  يتصدرهــا  دويالت عشــائرية، 
العشــائر واخملاتير ورجــال »اإلصالح«، 
وستنشــأ علــى هامشــها دويــالت 
ورجال  األحــزاب  قادة  يقودهــا  حزبية 
أولوياته:  لكل حزب  وســيكون  الدين، 
حزب التحرير ســيخوض معركة منع 
و«حماس«  للفتيات،  الزواج  حتديد سن 
ســتخوض حرب فرض احلجــاب على 
السلفية ستتولى  واجلماعات  النساء، 
مهمة منع األعــراس اخملتلطة، أحزاب 
الشعارات  حرب  ســتخوض  اليســار 

األيديولوجيــة،  واملزايــدات  الكبــرى، 
بالتغني  ستكتفي  القومية  واألحزاب 
أما فتح فستنقســم  بالتاريخ اجمليد، 

إلى جماعات وتيارات.
وفــي ظــل هــذه الفوضــى العارمة 
الفلســطينية،  الكيانية  ســتتفتت 
وستستغل إسرائيل فرصتها الذهبية 

لتبدأ عمليات الترانسفير.
فأي مســؤوليات سياســية وقانونية 
وأخالقية ســتتحّملها إســرائيل جتاه 
األراضــي احملتلة؟ ما الذي ســيجبرها 
على ذلك؟ ومتى كانت إسرائيل حتترم 
ومتــى كانت معنية  الدولي؟  القانون 

مبسؤولياتها األخالقية؟
ما ســبق ليس مجرد سيناريو مرعب، 
وليســت أوهامــاً مبنية علــى رغبة 
سياسية مســبقة، ما ســبق عبارة 
عــن قــراءة موضوعيــة، تعتمد على 
قــراءة ســجل حافــل مــن التجارب 
الفلســطينية، وعلى جتارب الشعوب، 
وعلــى حقائق علم االجتمــاع وعلوم 
السياســة، وعلــى فهــم حقيقــي 
الوظيفي،  ودورها  إســرائيل،  لطبيعة 
األيديولوجية،  وبنيتهــا  وأطماعهــا، 

ومشاريعها املستقبلية.
من يقول: إن حال الفلســطينيني أيام 

االحتالل اإلسرائيلي املباشر كان جيداً، 
وكان بوســع أي أحد الوصول إلى يافا 
من دون عناء، قد يكــون هذا صحيحاً 
نســبياً، لكن إسرائيل كان تفعل ذلك 
بنــاء علــى إســتراتيجيتها في ضم 
الســكان، وليس حباً بالفلسطينيني، 
ثم غيرت إســتراتيجيتها إلى العكس 
منذ بدايــة التســعينيات، وأصبحت 
وتهجيرهم،  السكان  طرد  على  قائمة 
األراضي  وضــم  االســتيطان  لصالح 
فقط، والتاريخ ال يعود للوراء، وعشرات 
احلقائــق اجلديدة ُفرضــت على األرض، 

وتغير املشهد كلياً.
ومن ناحية ثانية، السياســة ال تقبل 
الفراغ، وأي فراغ ســتخلفه السلطة 
احمليطة،  والدول  إســرائيل،  ســتمأله 
والقوى احمللية، التي ســتدخل مرحلة 

من الصراعات الدموية.
أن احلــل  التوهــم  الثالــث:  الوهــم 
السياسي الســلمي هو احلل الوحيد 
واملراهنة  املفاوضــات،  وعبر  للقضية، 
على اجملتمع الدولي. واحلال املزرية التي 
وصلنا إليها أكبــر برهان على عدمية 
هذا اخليــار. هذا اخليار ميكــن أن يكون 
واقعياً في حال توفر جملة من الشروط، 
أهمها: إنهاء االنقسام، وحتقيق الوحدة 

الداخلية،  اجلبهــة  ومتتــني  الوطنية، 
وإنهــاء حالــة التكلــس والوهن لدى 
الفصائل، وتصعيد املقاومة الشعبية، 
وإشــعال كافة مواقع االشــتباك مع 
العدو، وتصويب البرنامج السياســي 
إســتراتيجية كفاحية جديدة،  ضمن 
التحرير  وإصــالح وتقويــة منظمــة 
الدور السياســي والنضالي  وإســناد 
إليها، وجعل الســلطة الوطنية إطاراً 
الوطن،  داخل  للفلســطينيني  ناظماً 
في مجال تقدمي اخلدمات )مع حتسينها 
وتطويرهــا(، وجتهيز البنيــة التحتية 
ومكافحــة  املســتقبلية،  للدولــة 
الفساد، وإجراء انتخابات عامة رئاسية 
وتشــريعية ومجلس وطني، وتصعيد 
الدولية  الساحة  برنامج كفاحي على 
وإعالمــي(،  وسياســي  )دبلوماســي 

واألهم العودة للخيار اجلماهيري.
خــالف ذلك، ســنظل معلقني بحبال 
اخليبــات  جننــي  وســنظل  الوهــم، 
والهزائم، وســنتحول إلــى مجموعة 
لن  قبائل وعشــائر متناحرة، وحينها، 
يرحمنا التاريخ، ألننا لم نســتفد من 

جتاربنا السابقة.

*جريدة األيام الفلسطينية

ثالثة أوهام فلسطينية

سامح اللبودي *

الالجئون الذين دخلوا راهناً إلى احلدود 
اليونانية عبر تركيا، ينتظرهم مصير 
قــامت، فمــن املتوقع شــحنهم إلى 
املعسكرات املغلقة املنعزلة في جزر 

بحر إيجة.
أوراقهــا وأثقلها  ألقت تركيــا بآخر 
في وجه االحتــاد األوروبي، ُمقررة فتح 
حدودهــا، ونقــل “عمليــات تهريب” 
الجئني إلــى احلــدود اليونانية، على 
التي  أنقــرة،  لكّن  مباشــرة.  الهواء 
تخلــط األوراق اآلن مــا بــني اجتياح 
ســوريا واتفاقية ليبيا، لم تتابع على 
الالجئني  أوضــاع  يبدو، تطــورات  ما 
في اليونان بعــد صعود »اليمني« في 

انتخابات متوز/ يوليو 2019. 
ميتسوتاكيس،  كرياكوس  تولي  منذ 
رئاســة وزارة احلكومــة اليونانيــة، 
تعالت أصــوات اليمني فــي اليونان، 
صارم  قانونــي  بتشــريٍع  ُمطالبــًة 
يســمح للحكومة بتشديد إجراءات 

اليونان،  إلى  للوافديــن  اللجوء  منح 
بعــد اتفاقية آذار/ مــارس 2016 بني 
االحتاد األوروبــي وتركيا، والتي وافقت 
األخيرة مبوجبهــا على إغالق حدودها 
مــع دول البلقان، ملنع وصول الالجئني 

إلى أوروبا. 
اســتجابت احلكومة اليونانية موقتاً 
في العــام املاضي، لضغوط ناخبيها، 
واتخذت أول هذه اإلجراءات املشــددة، 
ُمقررة حرمان أي مهاجر وصل بشكل 
غير شرعي إلى اليونان عام 2019، من 
حق التأمني الصحي، أو احلصول على 
الرعايــة الطبية اجملانيــة في طوارئ 
املستشــفيات العامة. ثاني إجراءات 
احلكومــة اليونانية، هــو تأخير منح 
املهاجريــن غير الشــرعيني، مواعيد 
مقابــالت رســمية من أجــل توفيق 
أوضاعهــم، أو احلصــول على “إقامة 
الجــئ”. القرار األخيــر، أدى إلى منح 
“إدارة اإلقامــات” في أثينــا، “مواعيد 
مقابالت” لبعض الالجئني عام 2025. 

 خطة تقويض الهجرة

كانت هذه اإلجراءات، رد فعل حكومياً 
»كرامات«  إلظهــار  ورمبــا  ســريعاً، 
حكومــة اليمــني اليونانــي أمــام 
ناخبيها، بأنها ســوف تصل إلى أبعد 
من ذلــك، ملنع وصــول الالجئني إلى 

أراضيها. 
أخيــراً، وصلــت إلى اجلــزر اليونانية 
املتاخمة مع حدود تركيا، مجموعات 
من القــوات الشــرطية اخلاصة في 
اليونــان »إميات«، ملهمــة محددة، لم 
جترؤ أوروبــا على اتخاذهــا، منذ بدء 
أراضيها منذ عام  تدفق الالجئني إلى 

 .2011
وصلت قوات »إميات« إلى اجلزر اليونانية 
معسكرات  تشييد  مخطط  لتنفيذ 
ُمغلقة وشــديدة احلراسة على طول 
حدود بحر إيجة مع تركيا. تضم هذه 
وصلوا  الذين  الالجئني  املعســكرات، 
إلى اليونان بعد عــام 2016، أو هؤالء 
الذين تلعب بهم تركيــا اآلن كورقة 
ضغط علــى االحتاد األوروبي، للوصول 

إلى اليونان عام 2020. 
خطــة تقويــض الهجرة عبــر بحر 

إيجة، ســتنفذها احلكومة اليونانية 
علــى خمــس مراحل، بــدأت األولى 
راهناً داخل إقليــم جزيرة »ميتليني« 
اليونانية، إليــواء 15 ألف الجئ داخل 
سياج على مســاحة عشرة فدانات 
والتي  املفتوحة،  للمخيمــات  بديلة 
تأوي، بحسب آخر إحصاءات احلكومة 
اليونانيــة، أكثر مــن 41 ألف الجئ. 
بينما كانت اجلزر اليونانية، تأوي حتى 
نيســان/ أبريل املاضي 14 ألف الجئ 

فقط. 
اليونانية  احلكومــة  ملفــوض  ووفًقا 
لشؤون الالجئني لوغوتيتيس موناس، 
استقبلت اليونان خالل النصف األخير 
من العام املاضــي 45 ألف الجئ من 
تركيا، ما يعني، بحسب لوغوتيتيس، 
أنه من املتوقع وصول 100 ألف الجئ 
آخر من تركيا هذا العام، كما أعلن أن 
احلكومة تعتزم ترحيل 10 آالف الجئ 

من اجلزر اليونانية إلى تركيا.
وفًقا خلطة تقويض الهجرة عبر بحر 
اليونانية  إيجة، فقد حددت احلكومة 
4 معســكرات أخــرى في جــزر بحر 

العمــل فيها صيف  إيجــة، ينتهي 
العام احلالي 2020. 

فــي املقابــل، أعلنــت وزارة الهجرة 
املعســكرات  هــذه  أن  اليونانيــة، 
املغلقة، ســتتضمن ضوابط محددة 
لدخول الالجئــني وخروجهم، على أن 
يتم حظر خــروج أي الجئ نهائياً من 
املعســكر املغلق في ساعات املساء، 
بجانب اعتبار املعسكر مكان اإلقامة 
الدائــم لالجئ الذي يصل إلى اليونان 
عبــر تركيــا، ولن يُســَمح ألي الجئ 
بالوصول إلى املدن اليونانية خارج ُجزر 

بحر إيجة.
الطريــق إلــى إجناح خطــة تقويض 
الهجرة عبر بحــر إيجة، تطلب وفقاً 
توظيف  اليونانية،  احلكومــة  إلعالن 
احلدودية  الشرطة  في  1200 شخص 
وداخل املنشآت املغلقة. بجانب تعيني 
470 موظفــاً جديداً، تكون مهمتهم 

دراسة طلبات اللجوء والبت فيها. 
حاكم إقليم شمال إيجة، كوستاس 
تركيا  اســتعمال  إن  قال  موتزوريس، 
»ورقة الالجئني« للضغط على االحتاد 

األوروبي، يدفع احلكومة اليونانية اآلن 
إلى خطة ردٍع مشددة حلماية حدودها 

من هذا الضغط التركي.
في  األخيرة  احلكوميــة  التصريحات 
أثينا، تُشــير إلى أن املهاجرين الذين 
دخلوا راهنــاً إلى احلدود اليونانية عبر 
تركيــا، ينتظرهم مصيــر آخر، فمن 
املتوقع شــحنهم إلى املعســكرات 
املغلقة املنعزلة فــي جزر بحر إيجة، 
والتي يصعب خــروج الالجئني منها 

إلى قلب املُدن اليونانية. 
وتشــبه خطة تقويــض الهجرة، ما 
كان يسعى إليه االحتاد األوروبي خالل 
األعوام املاضية، بإقناع دول في شمال 
أفريقيا تشــييد معسكرات شديدة 
احلراســة إليواء الالجئني على البحر 
املتوســط ملنع تدفقهم إلــى أوروبا. 
وذلك وفقــاً لوزيــر الداخلية األملاني 
توماس دي ميزير، الذي كان صرح عام 
2017 بأن هناك سعياً أوروبياً لتنفيذ 
خطة إليواء الالجئني في معسكرات 
في بلدان شمال إفريقيا. وهي اخلطة 
التي ســبق أن عرضها وزير الداخلية 

األملاني األسبق أوتو شيلي عام 2004. 
مــن جانب آخــر، أعلن مســؤول في 
احلكومــة اليونانيــة، أن أثينا تعتزم 
عائمــة،  بحريــة  حواجــز  اختبــار 
وصول  أمام  بحرياً  عائقاً  سُتشــكل 
الالجئني من تركيا إلى اجلزر اليونانية. 
احلكومي،  للمســؤول  وفقاً  احلواجز، 
ســتكون بطول ثالثة كليــو مترات 

وارتفاع نصف متر فوق السطح. 
وعلى الرغم مــن مواجهة حقوقيني 
الهجرة  “تقويض  اليونان خطــة  في 
متنع  باعتبارهــا  إيجــة”،  بحــر  عبر 
التنقل  الالجئــني مــن احلــق فــي 
بحرية داخل اليونــان؛ إال أن احلكومة 
اليونانيــة تعتبر أن اخلطة هي الورقة 
األخيــرة، للتخلــص مــن تهديدات 
تركيا املســتمرة. ورأت أن جناح أثينا، 
سُيشكل التهديد األكبر ألنقره، التي 
2011 بورقة الالجئني  تلعب منذ عام 
للحصــول على امتيــازات من االحتاد 

األوروبي.

* عن موقع درج

تركيا تقذف بالالجئين واليونان يطوقهم بمعسكرات الموت… 
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او اســتخالص ألي موقــف ، وعلى املؤمن 
الظفر بها واألخذ بها.

ثنائية الشعر واحلكمة
 وأزاء هذا الفهم فإن الشــاعر رعد فاضل 
يشير في كلمته التي تصدرت الكتاب الى 
حيثيــات مهمة نصوصه التــي تآزر فيها 
التعبير  الى جتنيد طاقة  بالنثري  الشعري 
السردي ليس تنويعا على مقوالت احلكمة 
)صيرورتهــا( وفهمها املتــداول وامنا ) هو 
حتريض للحكمة مــن جهة كونها مغردة 
حيــاة وثقافة وحب وتفكر وتفلســف .... 
النــص ص5( ولعل التوصيف اآلنف الذكر 
يشــير الى محاولة النصــوص لتنأى عن 
منطقة طــرح مقوالت )حكمية( ووصايا ، 
لتحلق في فضاء شــعرية اتاحتها طاقة 
النثر للكشــف عن حركيــة احلكمة في 
تفاصيل حياة االنســان واالشــياء ، ففي 
احــدى النصوص تتكشــف مهمة هذه 
الشذرات وكذلك مهمة الشعر :- ) الشعر 
اليعاشــر احلكمة، اليكلمهــا، واليتكلم 
عليهــا ، انه من بعيد يناوشــها.... النص 
ص 59( فاملناوشــة هنا هــي التفاعل مع 
مخرجات احلكمة -- الفهم واملعرفة-- في 
تعالقها مع االنســان وفعالياته اخملتلفة 
وكذلك حركية االشياء ان كانت مستقلة 

او في عالقتها مع االنسان . وفي مكان آخر 
:-       ) مالشعر اال كالم منقوع بعرق احللم 
والوهــم / ومخمر في دنــان العقل. )تقرا 
احلكمة وهي تبلع ريقهــا وجتفف عرقها 
.......النص 60( فالنص الســالف يكشف 
عن فهم صائب للشــعر وماهيته ، ويثير 
)احلكمة( التي ما ان قرأت ذلك حتى أخذها 
االندهاش ورمبــا ادركت مفارقتها العقلية 
واملنطقية ، ويدرك الشاعر حاجته الى سبر 
اغــوار فعل احلكمة ليعبــر عن حركيتها 
شــعريا ليبتعــد عــن جفــاف املقوالت 
فيشير:- ) احلكمة غالبا ما التعيش اال في 
ظل األشــياء ماتقول انت أيها الشعر؟ .... 
النص ص61( فالتســاؤل هنا يثير قضية 
خالفيــة وهي التضاد احلاصل بني املنطق / 
والوهم  باملقوالت واحللم  العقل املستتبع 
والالحقيقةالتي يعيش في كنف فضائها 
الشــعر. فالشــاعر رعد فاضل مدرك ملا 
يقوم به في تعالق نصوصه مع )احلكمة ( 
، وهنالك نصوص أخرى كثيرة في الكتاب 
تعالج هذه الثنائيــة التي رمبا تقدم فيها 
املعرفي علــى اجلمالي وحتــول النصوص 
الــى مجموعة من املقــوالت التي تذكرنا 

باملتنبي وابي متام.

صيرورة املوجودات بحس شعري
 )احلكمــة( لذا فإن الشــذرات قد اجتهت 
الى تقصي )احلكمــة( وتعالقاتها بعدها 
كائنة وليســت في طور الصيــرورة التي 
تنتج مقوالتها ، ففــي النص التالي نقرأ 
:-- ) على كتــف كورنيش املوصل اليمنى 
ترقد بضع حكمات : عني كبريت ، شــيخ 
الشــط قلعة باش طابيا ، قليعات مقام 
اخلضر ، قرة سراي ) القصر األسود( ، ومتثال 
ابي متام . ما أشــد تعب هذه الكتف أيها 
التأريخ؟ ....النــص ص15( ويتضمن النص 
جملة من األمكنة املعروفة واملشهورة في 
مدينة املوصل ، وقد اكتســبت اهميتها 
لرســوخها في اخمليــال اجلمعــي بعدها 
أمكنة قد تعرضت لالنتهاك بفعل احتالل 
القوى الظالمية للمدينة ، وقد شكل هذا 
االنتهاك ثقــال على كتف كورنيش اجلانب 
األمين من املدينة الذي طاله اخلراب والدمار. 
ولعل تشكل شــعرية تلك )احلكمات( قد 
ســاهمت به ثقل كتف اجلانب األمين من 
املوصل و تســاؤل النص حول التعب الذي 
كانــت تنوء به تلك الكتف. وقد تبدى هذا 
التشكل خارج نســق صيرورة )احلكمات( 
واالكتفــاء بتوكيد تشــكلها عبر ثنائية 
البنــاء/ الهــدم ، فالبناء قــد تكفلت به 
القيمة املعنوية/ الداخلية التي كرســها 
اخمليال اجلمعي لتلــك األمكنة وما تعنيه 
في حياة املدينة ، اما الهدم الذي اســهم 
في تعب كتــف اجلانب األمين فقد أشــار 
الى بنيــة الفقد لتلــك القيمة املعنوية 
اثناء االحتالل . وميتد الشــاعر رعد فاضل 
في نثر شــذرات حكمته التي وجدها في 
 ، واملســتبطنة  منها  الظاهرة  املوجودات 
املوجودات بحس  تلك  كاشفا عن صيرورة 

شعري مؤثثا لفضاء يستخلص احلكمة ، 
فهو يضع مقترحات ألنواع القلوب مشيرا 
الــى حكمة توصله في اعادة تســميتها 
وفق جتاربه اخلاصة ، فهــو يرى ان احلكمة 
من :-- ) القلب احملطــم :-- زهرية فارغة ، 
احيانا يشــفق عليها بــوردة اصطناعية. 
* القلــب املهاجــر : فــي كل حــني تكن 
فيهــا وتطير . * القلــب الطيب :-- عبارة 
رومانســية / والعالم مــن حولها كتاب 
رياضيات . * القلب الشعري / والنثري : كل 
له عني ، فيما الكتابة كلها عيون . هذا ما 
اوحت به الي حكمــة :- اليثبت على حال 
القلب ، وماالعقل اال من تقلب القلوب ....

النص ص75( فعبر صيــرورة تنوع القلوب 
وصوال الى توصيفاتهــا التي ابتعدت عن 
املفهوم القريب واملستهلك لتمنح صفة 
الشــعرية التي خلقتها الصور املشكلة 

خلالصة الهدف او احلكمــة من تنوع تلك 
القلوب واكتســابها صفاتها التي امتدت 
مدلوالتها بعيدا عن الدوال اجملردة واجلاهزة. 
أما حكمة الصور الفوتوغرافية - بخاصة 
باألســود واألبيض - فإنه يجدها ) التكمن 
في اللقطة وحســب ، ولكــن فيما كنا 
نفكــر فيه )حينهــا( أمام العدســة .....
النص ص76( ، فهو يحيل الرؤية الظاهرية 
الى رؤية مبطنــة / داخلية تنم عن جوهر 

األشياء / االنسان حلظة التقاط الصورة.

احلكمة بوصفها
محصلة جتارب انسانية

 ولعل داللة األبيض واألســود اشــارة الى 
جوهر الــذات االنســانية اثنــاء التقاط 
الصــورة الســاكنة الثابتــة على حلظة 
االلتقاط. ومن شــذرات احلكمة مايتصل 

بالكتابة عنها ومبواجهة مباشــرة لتتخذ 
احيانا وضعا مؤنسنا واحيانا يقترح وضعا 
موازيا يعد مدلوال لها :-- ) الضاللة حكمة 
غير انها أجنحة كلها ، من هنا العش لها 
للحكمة مشــاغلها   ( .....ص9(  والغصن 
الشــخصية ايضــا مــن هنا تبــدا ادوار 
قواليها....ص9 ( ) احلكمة فرس طاعنة في 
البياض والتجوال ، تعلف هدوءا وتســفى 
لــن جانــب وحصافةصهيلهــا همس / 
وضــرب حافرها ملس من اول مســروجة ، 
وأمراسها في يد العقل ....ص8( ) احلكمة 
جحيم غافيــة بني طيات األشــياء/ وفي 
ازهــار دائــم .....ص9( ) البيــت للحكمة 
احلكمة   ( بيتها نفسها.....ص11(  احلكمة 
التتنفس اال عبر كلمات قــد اليكون لها 
الســالفة  النصوص  بديل.....ص12( ففي 
وســواها من النصوص التي نحت نحوها 
، قدم الشاعر رؤيته التعريفية للحكمة ، 
بعده شاعر يتحدث عن احلكمة بوصفها 
محصلة جتارب انســانية متســعة املدى 
، فهو يقدم فهمــا متقدما عبر نصوصه 
املفكرة شعريا للحكمة . ) احلكمة ( لقد 
متكنــت نصوص )شــذرات حكمة ضالة( 
من حــرف املوجه القرائي املســبق باجتاه 
تقصي ) احلكمة( ووجودها على كل لسان 
واســتخالص ألي موقف حياتي ، وكذلك 
في األشــياء املتعالقة مع اإلنســان ومع 
بعضهــا ، دون الوقوع في شــرك الوصايا 
وبث اخلطاب التعليمي واالجنرار الى موقع 
)نص احلكمة( الذي انشــغل به شــعراء 
عــرب قدامى ومحدثون ، اذ كرســت تلك 
الشذرات اســئلة احلكمة بعدها حتصيل 
ملوقف وكاشفة عن رؤية ورؤيا الشاعر في 
انوجادها بعد ضاللتها ، بعيدا عن املقوالت 
احلياتية  املواقف  من  املستخلصة  اجلاهزة 
وحركية االنســان واألشــياء ، لــذا فقد 
اتسمت تلك النصوص بالوحدة العضوية 
بحثها  اســتقاللية  لتمتلك  واملوضوعية 
وتقصيهــا ، وبهذا الصــدد فقد جتلى دور 
اللغة في صياغة النصوص حلرف موجهات 
التلقــي القبلية ، اذ حرص الشــاعر رعد 
فاضل منذ العتبة األولــى التي تضمنت 
كلمته على مؤازرة الشــعري والنثري في 
صياغة النصوص للكشــف عن القدرات 
الكامنة في النثر لتخليق فضاء شــعري 
تتحرك فيه موجهات نصوصه وشــذراته 
، مما كشــف ايضا عن قابلية الشاعر على 
الدخــول في هــذه املنطقــة احلرجة في 
قصيدة النثر العربية ليؤكد فرادته ومتيزه 
في اسهامة مبتكرة لكتابة قصيدة النثر 
العراقية والعربية على حد ســواء ، فقد 
كان مخلصا لتنفيذ وصية ) احلكمة( كما 
يراها هو وكما اوصته في آخر شــذرة لها 
) هــذا مما فكرت به - انــا احلكمة الضالة 
لكل رؤية ورؤيا ، مع رعد فاضل ، وأشبعناه 
متحيصا ونقاشا ، ختمته بشمعي وخامتي 
، وأوصيت رعدا بكتابته ونشــره ....النص 

ص 86)

عبد علي حسن

منذ ديوانه الشعري األول ) فليتقدم الدهاء 
الى املكيدة ، وهو مطولة شــعرية صدرت 
عن االحتاد العــام لألدباء والكتاب العراقيني 
/1994 ، وافق الكتابة الشعرية عند الشاعر 
رعد فاضل ميتد ليرتــاد أقانيم غير مأهولة 
في الشــعرية العراقية ، وسيزول العجب 
من ذلك حني نعرف أن احلاضنة الشــعرية 
لتجربة رعــد فاضل هــي منظومة اجليل 
التســعيني الذي اجتهد فــي تقدمي منط 
جديد لقصيدة النثر العراقية والعربية عبر 
اهتمامــه في اســتيعاب الفضاء الفكري 
والشكلي لقصيدة النثر ، واخلروج مبقترحات 
جديدة متكنت من فرز جتــارب جادة ومؤثرة 
ومتميزة فــي كتابة قصيدة النثر العراقية 
اجلديدة ، ومنها جتربة الشــاعر رعد فاضل 
التي لــم تتوقف عند جتربــة متكررة عبر 
مسيرته الشعرية ، بل جتاوزت الى الكشف 
الدائم واالجتهاد ملمارســة الشعر والقيام 
بفتوحات شــعرية جديدة عبرت بالنثر من 
مســتواه االســتهالكي واملألوف واملتوقع 
الــى تخليق حركيــة تنتشــل النص من 
ارتباك الشكل واعتيادية املضمون ، وبذلك 
فقد قدم الشــاعر رعد فاضل فهما صائبا 
النثر بعدها جنسا ظهر  ملوجهات قصيدة 
في احلاضنــة الثقافية لآلخر في منتصف 
القرن التاسع عشر في فرنسا ومنها امتد 
الى ســائر البنى الثقافيــة للمجتمعات 
االخــرى ، ولعــل الطاقــة التعبيرية التي 
متتلكها قصيدة النثر هي التي اســتأثرت 
مبكان اخللفية الشكلية إلحتواء جتاربه التي 
يتقدم فيها املعرفــي على اجلمالي مؤكدا 
دور اللغة في استنهاض طاقتها التعبيرية 
شــكال ومضمونا ، ومــن دون أن اي اعتالل 
في الكشف عن شعرية اللغة النثرية في 
والرؤية  املعرفي  املضمون  انســجامها مع 
الفلســفية التــي يحرص الشــاعر رعد 
فاضل على بثها في خطاب نصه الداخلي 
واخلارجي ، وجديــر بالذكر ان هذه املنطقة 
في اشــتغال النص الذي سأسميه )النص 
املفكر( تعد من املناطــق الصعبة والنادرة 
في اخلطاب الشعري العربي والعراقي على 
حد ســواء كما في جتربة الشــاعرادونيس 
خاصــة في جتاربه األخيرة وجتربة الشــاعر 
العراقــي الراحل محمــود البريكان وقليل 
من الشــعراء العرب والعراقيني ، وتتجلى 
صعوبــة الدخول الى هذه املنطقة هي في 
قدرة الشاعر على املوازنة بني ماهو شعري 
وماهو معرفــي محض ، وفي هذه املنطقة 
حتديدا كان اشــتغال الشــاعر رعد فاضل 
اجلديد في كتابه الشعري ) شذرات حكمة 
ضالة ( الصــادرة عن دار مومنــت/ 2014 . 
يحيل عنوان الكتاب الــى احلديث النبوي ) 
احلكمــة ضالة املؤمن ، أنى وجدها أخذ بها 
....ابن ماجة في سننه( فإذا كانت )احلكمة( 
تعنــي الفهــم واملعرفــة فإنهــا )ضالة( 
تائهة ومن املمكن أن جتري على اي لســان 

الحكمة برداء الشعر.. »شذرات حكمة ضالة« انموذجًا

سوسن ناجي

واملعاييــر، ولم يعد  األزمنــة  لقد تغيــرت 
هناك مجال -ونحــن في مطلع القرن احلادي 
أو الشكوى من صمت  والعشرين- للحديث 
املرأة! فقد اخترقت املرأة مجال األدب، وأصبح 
رواج أســماء الكاتبات أمــراً عادياً، وانطوت 
صفحة طويلة من الثقافــة العربية كانت 
“تتحدث عن املــرأة بعداء واســتهانة”، في 
صورة أبرزها منع النساء من تعلم الكتابة”! 
وهو القانــون الذي وضعه “خير الدين نعمان 
بن أبي ثناء” فــي كتابه “اإلصابــة في منع 
النســاء من الكتابة” ومــن قبله “اجلاحظ”، 
والذي رأى أن “الكتابة للرجل هي شرف وحق، 
والكتابة للمرأة خطر، ألنها وسيلة جنسية 

تفتح عالقات العشق والرفث.”
إن مسار احلديث –إذن- قد تغير بتغير الزمن، 
وبديالً عن احلديث عن ثقافة تعمل على إلزام 
املرأة الصمت أصبح احلديث عن ثقافة حتتفي 
بكتابــات املــرأة، والقيمة التــي تعود على 

اجملتمع من اســتنطاق نصوصها، واالقتراب 
من عاملها بتفكيــك كتاباتهــا لقراءة ما 

سكتت عنه، وما خافت فلم تُقله؟
وإذا كانت الثقافة قد تغيرت، ومعها تغيرت 
مفاهيــم األدب، فكان ال بد وأن تتغير معها 
الصورة التقليديــة للناقد؟ فبعد أن كانت 
هــذه الصورة تُعنى باكتشــاف املؤلف من 
وراء السطور غدت مجدداً تُعنى بأن يلتحف 
-الناقد- عبــاءة املرحتل في أفق املعنى. وهو 
أمر يدفعه إلــى معــاودة الكتابة في كل 
مدخل ومخــرج من مخــارج النص. وبهذا 
يتحــول النقد -هو اآلخر- إلى ممارســة من 

ممارسات الكتابة.
املرأة/الكاتبة  لتجربــة  القــراءة  لذا كانت 
الشــخصية في األدب من حيث هي حضور 
هــي محورنا نقديــاً بهدف قــراءة املناطق 
املعتمة مــن كتابتها نصياً، وما لم تفصح 
عنه الكتابة -بوعــي أو دون وعي- كمنطق 
أولي من منطلقــات القراءة النقدية والتي 
تفيد من تفكيكيــة دريدا أو مفاهيمه عن 
االختــالف واإلرجاء لعمليــة توليد املعنى، 

ومن خالل جدله املستمر مع ثنائية احلضور/
الغياب؛ حتى تتســنى قــراءة دواعي خوف 
املرأة/غيابها، صمتهــا أو هروبها في النص 
ومن النص كذات مســتلبة، أو وعي يعاني 

ثمة اضطهاد.
وتبقى إشــكالية دخول املــرأة املتأخر إلى 
ســاحة الكتابــة أكبر عالمة اســتفهام 
تعكــس معنى اخلوف وقد بلــغ هذا التأخر 
قرونــاً، األمر الــذي انعكس علــى لغتها 
“إذا  أنها  وفكرها، وحواسها وأسلوبها، غير 
كانت بدأت مجــدداً تتعلم وتعمل وتعيش 
في ظروف تكاد تشبه الظروف التي يعيش 
فيها الفتى.. وقــد تخلصت من ذلك احلرج 
الــذي كانت تعانيه جدتهــا، فليس معنى 
ذلك أن لقاءها مع الرجل قد خال من العقد 
الكبيرة التي تؤثر فــي العالقات بني الرجل 
واملــرأة دائماً، أو خال من آثــار اخلطر الطويل 
الذي يجعل العالقة بني اجلنسني مزيجاً من 
التهور والفــزع”. وهو ملمح خوف ترك آثاره 
وموضوعاً.  النسائية شــكالً  الكتابة  على 
ثم يأتي انعدام النموذج الرائد من الكاتبات 

كعالمة خــوف أخرى، ومؤشــر إلى مفترق 
الطرق، حيث بدأت املــرأة تكتب، ولكن مع 
حتتذي  الكاتبــات  أخذت  النمــوذج  انعدام 
-خاصة فــي مرحلة الريادة- بكتابات الرجل 
-شــكالً وموضوعاً- ومن ثــم وجدت املرأة/
الكاتبة ذاتها تكرس مقوالت الرجل، وتعيد 

إنتاجها.
وإشكالية صراع املرأة/الكاتبة، وهي مازالت 
في مفتــرق الطرق هو كونهــا تبحث عن 
أنثوي لكــي جتعل لوجودهــا األدبي  منوذج 
شــرعية، لهــذا تشــعر بالقلــق أو لنقل 
بالعزلة “عن أســالفها الذكور، مع حاجتها 
إلى أســالف من األخوات أو اجلدات، ثم إنها 
بحاجة إلى قارئــات مبقدار خوفها من عداء 
القــراء الذكور”، كل هذا قد يبرر خوفها من 
التعبير/الكتابــة في إطار مناخ أبوي، أضف 
إلى ذلــك قلقها الرافض أو عــدم مالءمة 
رؤيتهــا كتابتها األنثويــة للوعي العام في 
حال مواجهتها هذا املناخ الثقافي، كل تلك 
املظاهر قد تعــرب عن عدم الثقة بالذات أو 
اإلحســاس بالدونية وهو ملمح مييز صراع 

الكاتبة/املرأة من أجل اإلعراب عن ذاتها فنياً 
في تلك املرحلة.

لكن اخلوف دفع شــريحة أكبــر من هؤالء 
الكاتبــات -خاصة في هذه املرحلة املبكرة- 
أن يختبئن خلف أسماء مستعارة، واألمثلة 
على ذلــك كثيرة، نقتصر فيهــا على ذكر 
اختفاء عائشــة عبد الرحمن خلف اســم 
“بنت الشاطئ”، واختفاء فدوى طوقان خلف 
اســم “دنانير”، واختفاء ملك حفني ناصف 

خلف اسم “باحثة البادية.
هكذا بدأ وعــي املرأة/الكاتبة مبوقعها حني 
دخلت ساحة الكتابة مجدداً -أو في مقتبل 
املتغيرات  التاسع عشــر- ورغم كل  القرن 
الثقافية فإن مشــاعر اخلــوف من الكتابة، 
لم تتالشــى بعد، إنها مازالت تعي أنها في 
منافسة سافرة مع الثقافة املُهيمن عليها 
مــن قبل الرجل، وأن صمت املرأة من منظور 
هذه الثقافة هو االمتياز األنثوي الذي يجب 

أن تتحلى به املرأة كخلق طبيعي.
وهنا يبــدو فعــل الكتابة مبثابــة العالم 
اجلديــد، والوعي اجلديد، واملــرأة حني تخرج 

إليهمــا فهي تخرج من املألوف إلى اجملهول، 
ومن الغفلة إلى الســؤال، ومن التســليم 
إلى اخلروج الشــرعي من اعتراف اآلخر، ومن 
االجتماعي،  التخطيــط  تواجــه  ثم فهي 
وتقبل التحدي؛ بأنها مختلفة وليست من 

القوالب املكررة في اجملتمع.
فالكتابــة إذن فعــل يتطلب الشــجاعة، 
والكاتبــة إذ تدخل فــي غمارها فعليها أال 
تكون صورة من اآلخريــن بل يحققها -في 
الكتابة- أن تكون ذاتها، ومن ثم فعليها أن 
تتخذ موقفاً ال يتعارض مع األوضاع السائدة 
فحسب، وإمنا تضمن ذلك الصراع ضد ذاتها، 
لتحررها مــن أي تبعية، بهدف الوصول إلى 

ثمرة الوعي، واكتشاف الذات.
لكن وعي الكاتبة مباهية األوضاع السائدة، 
يؤســس فيها ما ميكن أن نســميه “خوف 
التأليف” وهو قلق يتشكل من خوف معقد 
واٍع بعدم مالءمة شــروط تلك األوضاع مع 
القلق يشكل  هذا  ومثل  تلقائيتها/حريتها 
عالمة وخصوصية في كتابات املرأة العربية.

الخوف من الكتابة

الحب عند ريتشارد بروتيغان

أزاء هذا الفهم فإن الشاعر 
رعد فاضل يشير في كلمته 

التي تصدرت الكتاب الى 
حيثيات مهمة نصوصه التي 
تآزر فيها الشعري بالنثري الى 

تجنيد طاقة التعبير السردي 
ليس تنويعا على مقوالت 

الحكمة )صيرورتها( وفهمها 
المتداول وانما ) هو تحريض 

للحكمة من جهة كونها 
مغردة حياة وثقافة وحب 

وتفكر وتفلسف .... النص ص5( 
ولعل التوصيف اآلنف الذكر 

يشير الى محاولة النصوص 
لتنأى عن منطقة طرح مقوالت 

)حكمية( ووصايا
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١
 - اإلنتظار-

تبدو
كالسنني

قبل
ان اقطف

باقة
القبالت

من فمها
وأضعها

في مزهرية الفجر امللون
داخل
قلبي.

.

لكن
اإلنتظار

يستحق ذلك.
.

ألني
كنت

عاشقا
***

٢
- أنفي يكبر سنا-

نعم.
نظرة أيلول عريضة كسولة

في املرآة
قل هذا صحيح.

.
انا ٣١

وأنفي يكبر

سنا.
.

يبدأ من حوالي ٢/١
بُْوَصة

حتت اجلسر
و الشيخوخة يطوف

في األسفل
لبوصة أخرى أو نحو ذلك:

ويتوقف.
.

حلسن احلظ ، بقية
األنف نسبيا
مازال شابا.

.
وال أدري هل الفتيات

تريدني
مع أنف مسن..

.
ميكنني سماعهن اآلن

مومسات بال  قلوب!
.

»هو لطيف

لكن أنفه
مسن.«

****
٣

 - توقفنا في أيام مناسبة-
توقفنا في أيام مناسبة

وخرجنا من السيارة.
ألقت الريح نظرة على شعرها.

هكذا  بهذه البساطة.
وأنا التفت ألقول شيئا

****
٤

- هايكو اإلسعاف-
قطعة من الفلفل األخضر

سقط
من سلطة داخل اناء خشبي:

ماذا اذا؟

***
٥

- قصيدة حب-
انه جميل جدا

أن تستيقظ في الصباح
جتد  نفسك وحيدا

وال تقول ألحد
حتبهم

عندما ال حتبهم
بعد.
****

٦
- لون كالبدء-

انسى احلب
أريد أن أموت

في شعرك األشقر
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متابعة الصباح الجديد:
محاوالت  عدة  بعد  صباح،  كل 
إليقاظهــا، يضطــر زوج باوال 
ســتيورات لرش كوب من املاء 

في وجهها حتى تستيقظ.
التصرف مزعجاً  قد يكون هذا 
وميكن  بــل  الزوجات،  لبعــض 
أن يؤدي إلى شــجار عنيف بني 
الزوجني، لكن بالنسبة للسيدة 
ستيورات البالغة من العمر 38 
عاماً، فهذا إجراء يومي اعتيادي 
حتى تتمكن من االســتيقاظ 

والنهوض من الفراش.
باوال، التي تشــارك فــي إدارة 
شــركة توفر احليوانات املدربة 
للتلفزيــون والســينما تنــام 
لســاعات متواصلة تصل إلى 
املرات من  36 ساعة في بعض 
دون أن تستيقظ، بسبب حالة 

مرضية نادرة تعاني منها.
وتقــول باوال »أنــا أعتمد على 
زوجــي مــارك بشــكل كاِف 
نائمة  ســأبقى  وإال  إليقاظي، 

طوال اليوم«.
وأضافت »قبــل أن نلتقي قبل 
خمس سنوات، كنت أتغيب عن 
العمل في بعض األيام ألنني ال 
أمتكن من االســتيقاظ، وكنت 
في  العمالء  مــع  لقاءات  أرتب 
املكتب، ويتعني على شــريكي 
في العمل أن يحل مكاني، ألن 
بي  االتصال  محــاوالت  جميع 
بالهاتــف أو حتــى عبر الطرق 
على باب منزلي تبوء بالفشل«.
الشديد  بالقلق  باوال  وتشــعر 
تعرض  وتخشــى  حالتها،  من 
حياتهــا للخطــر، فــي حال 

أو حدوث فيضان  نشوب حريق 
أو اقتحام لص للمنزل من دون 
أن تشــعر بأي من ذلك.إضافة 

احلالة  هــذه  تقف  ذلــك،  إلى 
حائــالً دون رغبتهــا في إجناب 
األطفال، فهــي غير قادرة على 

األمومة،  مســؤوليات  حتمــل 
التــي تتطلب اســتيقاظ األم 
مرات عديدة في الليل للعناية 

بطفلها وإرضاعه.
أن أســوأ موقف  بــاوال  وتروي 
 2001 فــي  كان  لــه  تعرضت 

عندما كانت تقطن في السكن 
اجلامعــي بواليــة كاليفورنيا، 
واســتيقظت في أحــد األيام، 
لتجد أن السكن خاٍل متاماً من 
الطالبات، بعد أن ضرب الوالية 

إعصار شديد.
وعندمــا نظرت مــن النافذة، 
الســيارات  مبنظــر  فوجئــت 
املقلوبــة واألشــجار املقتلعة 
مــن مكانهــا، والفوضى تعم 
التي  الوحيدة  وكانــت  املكان، 
لم تســتجب جلرس اإلنذار من 
بني زميالتها، بحسب صحيفة 

ديلي ميل البريطانية.
وجربت باوال كل شــيء لعالج 
إلى  الذهــاب  مــن  حالتهــا، 
وممارســة  مبكــراً،  الفــراش 
التمارين في املســاء، والتأمل، 
وتناول العقاقير الطبية، وحتى 
ترك الســتائر مفتوحة، ولكن 

من دون جدوى.
إبراهيم،  إرشاد  الدكتور  ويقول 
وهو طبيب نفساني متخصص 
ومدير ســريري في مركز لندن 
للنــوم، إن باوال تعاني من حالة 
تسمى »اجلمود في أثناء النوم« 
رغبة  فيها  تغلــب  حالة  وهي 
إلى  الدافع  على  بالنوم  الدماغ 

االستيقاظ.
»قد  ابراهيم  الدكتور  ويضيف 
يكون هناك عدد من األســباب 
وراء هــذه احلالــة، مثل توقف 
أو  النــوم،  أثناء  فــي  التنفس 
النوم  نوعيــة  مشــكالت في 
بحيث يشعر الدماغ أنه يحتاج 
إلى البقاء نائماً للحصول على 

كمية كافية من النوم«.  

سيدة تنام 36 ساعة متواصلة بسبب حالة نادرة
بشرى للرجال.. اللحية قد تحميك من 

كورونا
ليس من الضروري إزالة شــعر اللحية والشعر الطويل 
بســبب فيروس كورونا أو أي فيــروس آخر، ولكن هناك 

عددًا من االحتياطات التي يجب مراعاتها.
أخبرت الطبيبة أولغا كوخاس عن هذه االحتياطات في 

مقابلة مع راديو »سبوتنيك« الروسي.
ال يوجد حتى اآلن لقاح ضد فيروس كورونا. لكن التدابير 
الوقائيــة لن تضر. في أغلب األحيــان، عند احلديث عن 
االحتياطات، فإنهــا تعني ارتداء األقنعة الطبية ، جنباً 
إلــى جنب مع هذا، انتشــرت اخلرافة أنــه لكي يكون 
للقناع الطبي أكثر فعالية، يجب حالقة شــعر الوجه 
بالكامل. وقالت أولغا كوخاس، طبيبة في عالج الشعر، 
لألسف، ال مينح احلماية مائة في املائة ال القناع الطبي 

وال حتى إزالة اللحية والشارب.
وقالــت الطبيبة: »إن الفيروس التاجــي صغير للغاية 
لدرجة أنه يختــرق اجللد. اللحية والشــارب عبارة عن 
شــعر طويل، والشعر له وظيفة وقائية. ميكنني القول 

إن اللحية والشارب هي حماية«.
ومع ذلك، فإن الوظائف الوقائية للحية والشــارب لدى 
الرجال والشــعر الطويل عند النســاء لن تعمل إال إذا 
كنت تتبع قواعد النظافة. اآلن، عندما يهدد وباء فيروس 
التاج اجلديد في الصني، بشكل متزايد الصحة، يجب أن 

يتم إيالء اهتمام خاص، وفقاً للطبيبة.
وأضافــت كوخــاس أنه »يجــب أن تفهــم أن اللحية 
والشــارب حتتاجان إلى العناية. يجب غســل اللحية، 
ليس فقط باملــاء، بل بالشــامبو. إذا كان هناك طفح 
جلدي حتت الشــعر علــى الوجه، فيجب اســتعمال 
وســائل خاصة مع مطهر يطهر اجللد حتت اللحية. من 
املهــم االعتناء باللحية في أي ظــرف من الظروف، في 
أي موسم، وليس حلقها بسبب الفيروسات. ال أقول إن 
اللحية عدو. إنها ال تسهم في نشر الفيروس، وخاصة 

فيروس كورونا«.

القبض على امرأة احتجزت حبيبها داخل 
حقيبة

ألقت الســلطات في والية فلوريدا األميركية القبض 
على امرأة اتهمت بقتل حبيبها باحتجازه داخل حقيبة 
ســفر، وتســجيل صيحات اســتنجاده املتكررة حتى 

لفظه أنفاسه األخيرة.
وأُلقي القبض على ســارة بون )42 عاًما(، بتهمة القتل 
من الدرجة الثانية، بعدمــا اتصلت برقم الطوارئ بعد 
ظهــر اإلثنني، من منزلها في وينتربارك، لإلبالغ عن وفاة 
حبيبها خورخي توريس جونيــور )42 عاًما(، وفًقا ملوقع 

»ذا غارديان«.
وزعمت بون أمام احملققني أنها وتوريس جونيور كانا حتت 
تأثير الكحول في الليلة الســابقة، واتفقا على أّن من 
املضحك أن يدخل فــي احلقيبة في أثناء لعبة املطاردة 
واالختباء، وأنها صعدت للنوم في الطابق العلوي بعدما 
أقفلتها عليه، لتستيقظ في صباح اليوم التالي وجتده 

ما زال في الداخل وال يستجيب.
وقال احملققــون إّن مزاعم بون ال تتفق مع تســجيالت 
الفيديو، التي عثروا عليها فــي هاتفها احملمول، والتي 
تُظهر حقيبة زرقاء ُقلب وجهها لألســفل، بينما كان 
توريس جونيور يحاول اخلروج منها طالًبا املساعدة، وهو 

يصرخ بأنه ال يستطيع التنفس.
كما أكــد احملققون أّن بــون كانت تقــول حلبيبها في 
الفيديو: »نعم، هذا ما تفعله عندما تخنقني«، لتردف 
ضاحكة بعــد أن يقول لها إنه ال يســتطيع التنفس: 

»هذا ما أشعر به عندما تخونني«.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :
بوك  قالــت شــركة فيــس   
إنهــا ســتحظر اإلعالنات عن 
منتجات تعــرض عالج فيروس 
كورونــا أو الوقاية منه إضافة 
إلى اإلعالنــات التي تثير حالة 

من الهلع حول الوضع.
يُعتقد  الذي  الفيروس،  وأسفر 
أنه نشــأ فــي مدينــة ووهان 
الصينية أواخــر العام املاضي، 
عــن وفــاة أكثــر مــن 2700 

شخص.
في  بــوك  فيس  إعــالن  ويأتي 
يواجه فيه عمالق  الذي  الوقت 

تدقيقاً  االجتماعــي  التواصل 
بشــأن نوع احملتوى الذي يُنشر 
على منصته، وال ســيما املواد 
أيديولوجيات  تعكــس  التــي 

متطرفة أو أخباراً مفبركة.
وقال متحدث باســم الشركة 
إن اإلعالنــات التــي تتضمــن 
رســائل مثل »أقنعــة الوجه 
التي تضمن الوقاية من انتشار 
الفيروس بنسبة مئة في املئة« 
بنشــرهاعمالق  يُســمح  لن 
التواصــل االجتماعــي يطبق 
الذي  احملتوى  نوع  بشأن  تدقيقاً 

يُنشر على منصته.

وقطعــت فيس بوك وهي أكبر 
االجتماعي  للتواصل  شــبكة 
في العالم أشــواطاً في احلرب 
على االخبار الكاذبة واملفبركة 
تواجــه حتديثاً  التي  بأدواتهــا 

وتطويراً باستمرار.
املوقع  وتعد هذه اخلطــوة من 
العاملــي فــي وقتهــا خاصة 
في ظل تزايــد الضغوط على 
منصــات التواصل االجتماعي 
للخروج بسبل أفضل ملكافحة 
اخلاطئــة  املعلومــات  نشــر 
 2019 مارس/آذار  ففي  واحملرفة، 
ملنع  حملة  الشــركة  أطلقت 

الكاذبة  املعلومــات  انتشــار 
حول اللقاحات على الشــبكة 
االجتماعيــة التــي يبلغ عدد 
املشــتركني فيها أكثر من 2,3 

مليار شخص.
وأزالــت احملتــوى املضلــل من 
والتوقعات،  البحــث  توصيات 
اإلعالنات  نشــر  عن  وامتنعت 
التي حتــوي معلومات خاطئة 
وعطلت  اللقاحــات،  بشــأن 
احلســابات التي تســتمر في 
الشــركة  انتهاك سياســات 
املتعلقة  املعلومــات  بشــأن 

باللقاح.
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مدريد ـ وكاالت:

حقق ريــال مدريد انتصــارًا ثميًنا 
بهدفــن مــن دون رد، علــى غرميه 
التقليدي برشــلونة، سجل هدفي 
املباراة فينيسيوس جونيور وماريانو 
دياز في الدقيقتن 71 و92. مســاء 
أول أمس، ضمن منافســات اجلولة 
الـ26 من الليجا.وبحســب شبكة 
»ســكواكا« لإلحصائيات، فإن ريال 
مدريد بهــذا االنتصار أصبح األكثر 
حتقيقــا لالنتصارات فــي مباريات 
كالسيكو الليجا برصيد 73 مباراة، 
بفــارق مواجهة وحيــدة فقط عن 

برشلونة.
ريال  دياز مهاجم  ماريانو  وســاهم 
 .. الثمن  االنتصــار  مدريــد، فــي 
وســجل دياز الهــدف الثاني لريال 
مدريــد فــي الدقيقــة 92، عقب 
املباراة  بثوان، في  مشاركته كبديل 
التــي أقيمــت مبعقــل امليرينجي 
برنابيو«.وبحســب  »ســانتياجو 
شبكة »أوبتا« لإلحصائيات، فإن دياز 
بات أسرع العب بديل يسجل هدًفا، 
بالليجا  الكالسيكو  مواجهات  في 
خــالل القرن الـ21، وذلــك بعد 50 

ثانية فقط من دخوله امللعب.
وبهــذا االنتصار، رفع ريــال مدريد 
رصيده إلى 56 نقطــة، في صدارة 
الترتيــب، في حن جتمد برشــلونة 

عند 55 نقطة في الوصافة.
زيدان  الدين  زين  الفرنســي  وأعرب 
املديــر الفنــي لريال مدريــد، عن 
ســعادته باالنتصــار الثمن. وقال 
زيــدان، خــالل تصريحــات نقلتها 
صحيفة »ماركا« اإلسبانية: »لدينا 
شعور جيد جًدا، الشوط األول كان 

ُمعقدا بعض الشيء، وكانت مباراة 
متســاوية، لكننا لعبنا الشــوط 
الثاني بشكل جيد للغاية، وتفوقنا 

جًدا وخاًصة في الضغط«.
وأضاف: »ضد فرق مثل برشلونة، ما 
القيام به هو الضغط  يجب عليك 
إذا سمحت  للغاية،  بشــكل جيد 

لهــم باللعب بطريقتهم ســوف 
تركض خلف الكــرة وهذا صعب«.
وتابع: »نســتحق االنتصار لكل ما 
فعلناه في الهجوم والدفاع، حققنا 
3 نقاط مهمة، بعد أسبوع ُمعقد، 
وكان لدينــا فرصــة لتغيير كل ما 

حدث«.

إلى ذلــك، أنقذ املهاجــم املغربي 
يوســف النصيري فريقه إشبيلية 
من الســقوط في فخ التعادل مع 
هدف  بتسجيله  أوساسونا  ضيفه 
الفوز 3-2 في الوقــت بدل الضائع 
من مباراة دراماتيكية.وبدا إشبيلية 
الثالث  النقاط  في طريقه حلصــد 

بعد إنهائه الشــوط األول متقدما 
وتلقــي حارس  بهدفــن نظيفن، 
أوساسونا ســيرخيو هيريرا بطاقة 
حمراء مباشــرة في مطلع الثاني. 
إشــبيلية،  باغتوا  الضيــوف  لكن 
ومتكنوا من حتقيق التعادل في ظرف 
العددي،  دقائق رغم نقصهم  عشر 

النصيري مســجل  أن يعــود  قبل 
الهــدف األول، ومينــح فريقه هدف 

الفوز القاتل في الدقيقة 3+90.
ورفــع الدولي املغربــي رصيده مع 
إشــبيلية إلى أربعة أهــداف منذ 
انضمامه مــن ليغانيس في كانون 
الثانــي املاضي، منها هدف التعادل 
كلوج  املضيف  ضــد   )1-1( الثمن 
الرومانــي فــي ذهــاب دور الـــ32 
لـ«يوروبــا ليغ«، والــذي كان كافيا 
لتأهل إشبيلية بعد تعادل الفريقن 

سلبا في اإلياب.
وبات في رصيد إشبيلية 46 نقطة 
في املركز الثالث مؤقتا، بفارق ثالث 
الرابع  سوســييداد  ريال  عن  نقاط 
الفائــز اجلمعــة بهــدف على بلد 
الوليــد، وأتلتيكــو مدريد اخلامس 
الــذي يحل ضيفا على إســبانيول 

الحقا.
وبعد  ماميس«  »سان  ملعب  وعلى 
احلكم  خاللها  رفــع  متوترة  مباراة 
البطاقــة الصفــراء 12 مــرة، فاز 
أتلتيكو بلباو علــى فياريال بهدف 
ركلة  راوول غارســيا من  ســجله 
56، فــي لقاء  الدقيقة  جزاء فــي 
الباسكي ركلة  النادي  أضاع خالله 
جــزاء أخرى عبــر إينياكي وليامس 
(66(.. وفك النادي الباسكي عقدته 
فــي ملعبه أمام فريــق »الغواصة 
الصفراء« وحقق فــوزه األول عليه 
بن جماهيره منذ 20 تشرين الثاني 
2016 بهدف ســجله فــي حينها 

راوول غارسيا نفسه.
ورفــع بلباو رصيده إلــى 34 نقطة 
العاشــر، في حن جتمد  املركز  في 
رصيــد فياريال عنــد 38 في املركز 
الثامن بتلقيه الهزمية الثانية تواليا 

والعاشرة هذا املوسم.

نيويورك ـ وكاالت:
حقــق النجــم الســابق لكــرة 
هنري  تييــري  الفرنســية  القدم 
بداية ناجحة ملســيرته التدريبية 
في الــدوري األميركــي، مع قلب 
فريقــه مونتريال إميباكت الكندي 
تخلفه أمام ضيفــه نيو إينغالند 
ريفوليوشن، إلى فوز بنتيجة 1-2.

وتقدم الضيوف بهدف تيل بنبوري 
فــي الدقيقة 13، قبــل أن يعادل 
روميــل كيوتو من هنــدوراس في 
الدقيقــة 37، ويحســم املضيف 
النتيجة في الدقيقة 80 بكرة من 
األرجنتيني ماكســي أوروتي فوق 

احلارس مات تورنر.
وعّن هنري )42 عامــاً( مديراً فنياً 

للفريق الكندي في تشرين الثاني 
املاضي، في ثالث محطة ملسيرته 
التدريبية بعد العمل كمســاعد 
مارتينيــز  روبرتــو  لإلســباني 
للمنتخب  الفنــي  اجلهــاز  فــي 
البلجيكي، واإلشراف ألشهر على 
ناديه الســابق موناكو من دون أن 
يتمكن من حتسن نتائجه. ومّكن 

هنري فريقه اجلديد من بلوغ الدور 
أبطال  دوري  ملسابقة  النهائي  ربع 
الكونكاكاف )أميركا الشــمالية 
بتعادلن  والكاريبي(  والوســطى 
في الذهــاب )2-2( واإلياب )صفر-
صفر( مــع ديبورتيفو سابريســا 
الكوســتاريكي، قبــل أن يحقق 
معه الفــوز األول في انطالق دوري 

»أم أل أس« األميركي.
وأقر هنري بأن فريقه اجلديد »ليس 
مثاليــاً بعد، هو بعيــد من ذلك. 
عدد قليل من الفــرق يتمكن من 
حتقيق هذا األمــر )األداء املثالي(«.. 
دوري  وأضاف »أكثر من مرة )خالل 
األبطــال( رفضنا التقــدم عندما 
اســتعدنا الكرة، وذلك خشية أن 

جند أنفســنا في موضــع هجوم 
مضــاد أو مواجهة رجل لرجل )...( 

لكن قمنا بذلك«.
ويعد هنري من أبرز املهاجمن في 
الفرنسية،  للكرة  احلديث  العصر 
وسطع جنمه منذ أواخر تسعينات 
القرن املاضي الى حن اعتزاله عام 

.2014

بداية ناجحة للمدرب تييري هنري في الدوري األميركي

نيويورك ـ وكاالت:
نقطة،   27 مورانــت  جا  ســجل 
وعادل أفضل حصيلة في تاريخه 
التي تبلغ 14 متريرة حاسمة، ليقود 
لـ5  حد  لوضع  جريزليــز،  ممفيس 
انتصــارات متتالية حققها لوس 
أجنلوس ليكرز بعد أن هزمه )105-
88( بدوري كرة الســلة األمريكي 
أمس.  أول  مســاء  للمحترفــن، 
نقطة،   24 بروكــس  ديلون  وأحرز 
فاالنشــيوناس  يونــاس  وأضاف 
22 نقطــة، واســتحوذ على 20 
كرة مرتــدة لصالح جريزليز الذي 
انتصر في آخــر مواجهاته األربع 

ضد ليكرز هذا املوسم.
وهــذه ثاني مباراة علــى التوالي 
يستحوذ فيها فاالنشيوناس على 
ويحتل ممفيس،  مرتــدة..  20 كرة 
املركــز الثامن، وهو آخــر املراكز 
في  اإلقصائية  لــأدوار  املؤهلــة 
القسم الغربي، متفوقا على نيو 

أورليانز بليكانز.
وسجل ليبرون جيمس 19 نقطة 
ومرر 10 كرات حاسمة، واستحوذ 
على 8 كرات مرتدة مع ليكرز الذي 
توقفت مسيرة انتصاراته.. وحقق 
ليكــرز، الــذي يتصدر القســم 
الغربــي بفــارق كبير عــن أقرب 
نقاط  أقل حصيلــة  مالحقيــه، 
له هذا املوســم.. وهذه أول هزمية 
املوســم  ليكرز هذا  لها  يتعرض 
أمام منافس في القســم الغربي 

من خارج لوس أجنلوس.
ليكــرز حاليــا  ويبلــغ ســجل 
ضد  الديار  خــارج  مبارياتــه  في 

منافســن من الغرب 18 انتصارًا 
اخلســارة  وكانت  مقابل هزميتن، 
األخــرى علــى يد لــوس أجنلوس 
باملوســم. مباراة  أول  في  كليبرز 
15 نقطة،  وأحرز أنطوني ديفيــز 
واســتحوذ على 9 كــرات مرتدة، 
بوب  كنتافيوس كولدويل  وأضاف 
11 نقطة، وكايل كوزما 10 نقاط 
درميوند  وغــاب  ليكــرز..  لصالح 
جرين، صانع لعــب لوس أجنلوس 

عن املباراة؛ بسبب اإلصابة.
إلى ذلك، أحرز ميتشــل روبنسون 
23 نقطة وأضاف جوليوس راندل 
22 نقطة واســتحوذ كل منهما 
ليحقق  مرتــدة  10 كــرات  على 
الثنائــي رقمن مزدوجــن ويقود 
نيويــورك نيكس لوضــع حد لـ6 
هزائــم متتاليــة بالفــوز )125-
بولز.وافتتح  شيكاجو  على   )115
نيويورك سلســلة من 5 مباريات 

متتالية على أرضــه بأول انتصار 
فــي ماديســون ســكوير جاردن 
املاضي،  من شباط  السادس  منذ 
وحقق نيكــس 9 انتصارات فقط 
مقابــل 20 هزميــة مبلعبــه هذا 

املوسم.
العاشرة  للمرة  شيكاجو  وخسر 
في آخر 11 مباراة رغم 26 نقطة 
ســجلها زاك الفــن، وأنهى بولز 
وحيد  بانتصــار  املاضي  شــباط 
مقابل 8 هزائم.ومرر إلفريد بيتون 
10 كرات حاســمة ليساهم في 
شــهد  لنيكس  متــوازن  هجوم 
تســجيل 6 العبــن 10 نقاط أو 
أكثــر، وأحــرز آر.جيــه باريت 19 
وكيفن   17 جيبسون  وتاج  نقطة 
بورتس  وبوبي   12 الثانــي  نوكس 

.10
وسجل كوبي وايت 22 نقطة مع 
بولز الذي أحرز لــه أيضا تاديوس 

ودانييل جافورد  )15 نقطــة(  ياجن 
 41 (12(.أحرز راســل وســتبروك 
نقطــة، وعوض جيمــس هاردن، 
أداءه اخمليــب لآلمــال بتســجيل 
رميتــن حرتن قبــل 24.3 ثانية 
علــى النهاية ليفوز هيوســتون 
)111-110( على بوسطن  روكتس 
 .. ســيلتيكس بعد وقت إضافي 
21 نقطة بعدما  وســجل هاردن 
جنح في 7 فقــط من 24 محاولة 
تصويب، وفقد الكرة 5 مرات، لكن 
هيوســتون  منحت  احلرة  رمياته 
الدفاعي  الصعيد  وعلى  التقدم.. 
تصــدى روكتس حملاولــة تصويب 
من جايلن بــراون ليحقق انتصاره 

السادس على التوالي.
كان بــراون، هو صاحب التصويبة 
الثالثية التي عادل بها سيلتيكس، 
النتيجة مع انطالق صفارة نهاية 
الزمن األصلي للمباراة، إذ سيطر 
على الكرة بعدما أهدر جيســون 
تاتوم رميتن حرتن قبل 5.1 ثانية 
على النهاية أثناء تأخر بوســطن 
واســتحوذ   ..)101-104( بنتيجة 
وســتبروك وهاردن مًعــا على 12 
كرة مرتدة، ومررا 13 كرة حاسمة، 
كوفينجتون  روبــرت  حقق  بينما 
)16 نقطة و16  رقمن مزدوجــن 
روكتس.وســجل  مرتدة( مع  كرة 
تاتوم 32 نقطة، واســتحوذ على 
13 كــرة مرتدة مع ســيلتيكس، 
في حن أضاف بــراون 22 نقطة.. 
وأحرز ماركوس سمارت 26 نقطة، 
واســتحوذ دانييل تايس على 15 

كرة مرتدة.

الدوحة ـ وكاالت:
توج الفارس االملانى دانيال ديسر، 
لقفز  الكبــرى  اجلائــزة  بلقب 
احلواجز في ختام بطولة البنك 
التجارى الدولية للفروسية فى 
القطرية  بالعاصمة  الشــقب 

الدوحة.
وتــوج الشــيخ جوعــان بــن 
حمــد آل ثانى رئيــس اللجنة 
الذي  ديسر،  القطرية،  األوملبية 
كان ينافــس باجلــواد »كليــر 
كوين« باللقــب.. وحل الفارس 
على  كوهنر  ماكس  النمساوى 
املركز  في  »اليكتريــك«  اجلواد 
الثانــي، بينمــا جــاء الفارس 
الفرنســى روجر بوســت على 

اجلواد »ساجنريا«.
وأقيــم أيضا أكثر مــن نهائى 

علــى مســتوى قفــز احلواجز 
لذوى  والترويــض  والترويــض 

ختام  وكذلــك  االحتياجــات، 
اجلولة الثامــن لبطولة لوجنن 

هــذاب للفروســية.. وحقــق 
الفارس القطري محمد سعيد 
املفتوحة  املبــاراة  لقب  حيدان 
مــن بطولــة »هــذاب« والتي 
فارس   51 مبشــاركة  أقيمــت 
علــى ارتفاع 115 - 120 ســم 
بإجمالــي جوائز مالية 15 ألف 
ريال.. وشارك حيدان على اجلواد 
زمنا  وحقــق  »ميس شــيلي« 
قدره 28.26 ثانية بدون أخطاء.. 
وحل في املركــز الثاني الفارس 
القعقاع عادل نصار على اجلواد 
قدره  زمنــا  محققا  »دوبــاي« 
17.27 ثانية بدون أخطاء.وجاءت 
ثالثة الفارســة سيرين شريف 
محققة  »برينوس«  اجلواد  على 
زمنا قــدره 36.28 ثانية من دون 

أخطاء.

ديسر يتوج بالجائزة الكبرى لقفز الحواجز في قطر

مورانت يقود جريزليز للفوز على ليكرز
 بالدوري األميركي للسلة

نيكس يستعيد ذاكرة االنتصارات على حساب بولز

النصيري ينقذ إشبيلية من فخ التعادل مع أوساسونا

ريال مدريد يتالعب ببرشلونة وينتزع صدارة الليجا

صراع على الكرة في الكالسيكو اإلسباني

من مباراة جريزليز  وليكرز

ديسر

لندن ـ وكاالت:
راؤول خيمينيز،  املكســيكي  الدولي  سجل 
مهاجم وولفرهامبتون، هدف فوز فريقه على 
توتنهــام، أول أمس األحد، مبلعب الســبيرز، 
ضمــن مباريات اجلولة 28 للــدوري اإلجنليزي 
فــوزًا مثيرًا  وولفرهامبتون  املمتاز.. وحقــق 
بنتيجة 3-2، ليقفز إلى املركز السادس برصيد 
42 نقطة، في حن جتمد رصيد توتنهام عند 
40 نقطة وتراجع للمركز السابع.. وبحسب 
فإن خيمينيز  لإلحصائيات،  »أوبتا«  شــبكة 
رفع رصيده إلى 13 هدًفا في البرمييرليج هذا 

املوسم، معاداًل رقمه في املوسم املاضي.
وأشــارت إلى أن خيمينيز ســجل 13 هدًفا 
املوســم املاضي خالل 38 مباراة كاملة في 
البرمييرليــج، فــي حن ســجل نفس عدد 
األهــداف في 28 مباراة فقط هذا املوســم.. 
أما شبكة »سكاي سبورتس« فقد أوضحت 
أن خيمينيــز هو أكثر من ســجل بقميص 
وولفرهامبتون في البرمييرليج خالل موســم 

واحد.

روما ـ وكاالت:
اكتســح أتاالنتا مضيفه ليتشي بسباعية 
مقابل هدفن، أول أمس، في إطار اجلولة الـ26 
من دوري الدرجة األولى اإليطالي »السيري آ«.
وعلى ملعب )فيا دل ماري(، تقدم الضيوف أوال 
عن طريق هدف عكسي، أحرزه جوليو دوناتي، 
مدافع ليتشــي، في مرمــاه )ق17(.. وواصل 
أتاالنتا التسجيل عن طريق كل من، املهاجم 
الكولومبــي دوفان زاباتا ثالثيــة )ق22 وق54 
إيليتشيتش  يوســيب  والسلوفيني  وق62(، 
)ق47(، والكولومبــي لويــس مورييل )ق87(، 
واألوكراني روســالن مالينوفسكي )ق1+90).. 
وأحــرز هدفي أصحــاب الضيافــة كل من، 
ريكاردو سابونارا )ق29( وجوليو دوناتي )ق39).. 
وكان هذا الفوز هو الثالث تواليا ألتاالنتا، بعد 
انتصاره في اجلولتن األخيرتن على كل من، 
فيورنتينا وروما.وبهــذه النتيجة، رفع أتاالنتا 
رصيده إلى 48 نقطة فــي املركز الرابع، في 
حن جتمد ليتشــي عند 25 نقطة في املركز 

الـ16.

خيمينيز يدخل 
تاريخ وولفرهامبتون

أتاالنتا يمطر شباك 
ليتشي بسباعية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الرابعة  اجلولة  الثالثــاء  اليوم  تبدأ 
لــدوري الكــرة املمتــاز، باقامــة 
أانة بغداد،  مواجهتان، ففي ملعب 
يلتقي أهل الدار مــع فريق الزوراء، 
ويضيــف النجــف فــي ملعبــه 
فريق الكهرباء، وتقــام غٍد االربعاء 
مباراتني، اربيــل يضيف الصناعات 
الكهربائيــة في ملعب فرانســوا 
النفــط بضيفه  ويلتقي  حريــري، 

احلدود.
نفط  يلتقي  اخلميــس،  يــوم  وفي 
الوســط امــام نفط اجلنــوب في 
ملعــب كربــالء الدولي ويشــهد 
ملعــب الشــعب الدولــي اقامة 
مباراة الطلبة ونفط ميسان، وتقام 
اجلمعة مباراة الشرطة وامليناء في 
ملعب الشــعب الدولــي، وحصل 
انتظار.وتقام  علــى  اجلويــة  فريق 
جميع املباريات في الساعة الثانية 
والنصف من بعد الظهر باستثناء 
ميســان  ونفط  الطلبة  مباراتــي 
والشــرطة امام امليناء فستقامان 
فــي الســاعة الرابعــة والنصف 

مساء.
من جانبه، يفتقد فريق الزوراء ثنائي 
وأحمد  أحمد جالل  الوســط  خط 
فاضل فــي مواجهــة أمانة بغداد 
ضمن منافســات اجلولــة الرابعة 
واملقررة  املمتاز،  العراقي  الدوري  من 

اليوم الثالثاء.
املدرب املساعد  وقال أحمد خضير، 
تصريحات  فــي  الــزوراء،  لفريــق 
صحفيــة، إن الفريــق ســيفتقد 

خلدمــات العبني مؤثريــن في خط 
الوســط وهما أحمد جالل وأحمد 
إلى  الفتا  اإلصابة،  بســبب  فاضل 
إلى  بالغياب  الالعبني مهــددان  أن 

اجلولة السادسة بسبب اإلصابة.
وأضاف أن الفريق عانى من اإلصابات 
خــالل املباراتني األخيرتــني بالدوري 
على اعتبار أن الفريق كان في حالة 

مباراتني  لعبنــا  وبالتالي  انتظــار 
فقط وحققنا مــن خاللهما الفوز 

برغم الغيابات املتكررة.
وأشــار خضيــر إلــى أن غيابــات 

تؤثر بشــكل واضح على  الالعبني 
قليلة  املتاحة  اخليارات  الفريق كون 
والزوراء ال ميتلك بنكا احتياطيا مثل 
وبالتالي  األخرى  املنافســة  األندية 

نتأثر بتلك الغيابــات، لكننا نراهن 
على الــروح املعنويــة للفريق في 

حتقيق نتيجة جيدة.
إلى ذلــك، وصــل محترفــا فريق 
أبوبكر كونيه  اإليفــواري  الكهرباء 
والغاني منســاه أسن، بعد انتظار 
الفريق  بتدريبات  ليلتحقــا  طويل، 
وقال  املقبلة..  للمباريات  استعدادا 
املكتب  اخلزرجي، مســؤول  خيــام 
اإلعالمــي بفريــق الكهربــاء، في 
أبوكونيه  إن  تصريحات صحفيــة، 
ومنســاه التحقا بتدريبات الفريق 
بعد أن وصال للعــراق حيث افتقد 
الفريق جهودهما في اجلوالت الثالث 
تأشــيرات  إصدار  لتأخــر  املاضية 
الدخــول ولصعوبة الســفر جراء 

انتشار فيروس كورونا.
وأوضح اخلزرجي أن الالعبني ســبق 
وأن مثــال فريق الكهرباء املوســم 
املاضي، وكانا مع الفريق في اجلوالت 
التي ألغيت من مســابقة الدوري، 
لكــن بســبب توقف املنافســات 
مت منحهــم إجــازة خــالل الفترة 
املاضية وما أن حتدد موعد الدوري مت 
استقطابهما مجددا لكن إجراءات 

السفر تأخرت كثيرا.
أن مســألة مشاركة  إلى  وأشــار 
أمام  املقبلة  املبــاراة  الثنائي فــي 
النجف أمــر متروك للمدرب عباس 
إلى  الالعبني  عطية حيث يحتــاج 
االنســجام مــع الفريــق.. وواصل 
اخلزرجي »لكن ما يسهل العملية، 
هو أن الالعبني مثال الفريق ويعرفان 
جيدا الالعبني لكن اجلاهزية البدنية 
املباراة  خــوض  علــى  وقدرتهمــا 

سيقررها اجلهاز الفني«.

اليوم.. مواجهتان في بدء الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز 
اإلصابة تحرم الزوراء من خدمات جالل وفاضل

تغيير مواعيد 
المربع الذهبي للسلة

الميناء بطل نزاالت 
البصرة بالمصارعة

سلوان جاسم األفضل 
في أثقال غربي آسيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختار احتاد غربي آســيا العــب املنتخب 
الوطني، سلوان جاســم كأفضل العب 
فــي البطولة التي أقيمت فــي اإلمارات 
2020.. وجنح جاســم بحصد املركز األول 
ليتم اختيــاره كأفضل العب  بالبطولة، 
في املســابقة التي تعد إحدى محطات 

التأهل إلى أوملبياد طوكيو.
يذكــر أن العــراق حصــد ميداليتني يوم 
راشــد  املاضي، حيث توج صفاء  اجلمعة 
بالذهــب فيما جاء البطــل أحمد فاروق 

باملركز الثاني في وزنه.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اجــرى احتاد الســلة تغييرا فــي موعد 
مباريــات املربــع الذهبي لدوري الســلة 
املمتاز. وبعد ان كانت املباريات يوم السبت 
٢٠٢٠/٣/٧ اصبحت يوم اجلمعة ٢٠٢٠/٣/٦.

وجاء التغيير بســبب متطلبــات النقل 
التلفزيوني بنظــام الذهاب واإلياب.ويعد 
النفط املرشح األوفر حظا للتتويج بلقب 

الدوري.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أحــرز فريق املينــاء في املصارعــة احلرة 
املركز األول في بطولة البصرة للشباب و 
املتقدمني حتت قيادة املدرب الشــاب امير 
ســعيد.. واحتل امليناء املركز األول فرقياً 
في البطولة وجاء فريق نفط اجلنوب ثانياً 

وفريق املصافي في املركز الثالث.
يذكر أن قاعــة نادي املينــاء للمصارعة 
التي  و  البطولــة  فعاليات  اســتضافت 
شــارك خاللها أربعة فرق و هي ) امليناء و 

نفط اجلنوب و املصافي و البصرة(.

جانب من دوري الكرة املمتاز

بغداد ـ فالح الناصر:

بألعاب  الوطني  منتخبنا  مدرب  قال 
القــوى »القفز واأللعــاب املركبة«، 
فــراس راضــي، ان االعــداد يتواصل 
االســتحقاقات  فــي  للمشــاركة 
رياضيي  فيها  يتطلــع  التي  املقبلة 
عروس األلعاب لتسجيل االفضل من 
االرقام وإعتالء منصــات التتويج، اذ 
تشهد مراحل التحضير للمشاركات 
املقبلــة اندفاعا واضحا من الالعبني 
واهتماما  املدربني  من  وكذلك حرصا 
مــن احتــاد اللعبــة بهــدف تهيئة 
افضل االجواء اتي تسبق املشاركات 

الرسمية.
واوضح ان املشــاركة فــي البطولة 
العربية لفئة الشباب التي تضيفها 
تونس ابتداء من يوم 11 نيسان املقبل، 
ســتكون محطــة مهمــة لالعبي 
منتخبنــا ان يجتهــدوا ويكســبوا 
االفضــل فيهــا من أجــل مرورهم 
لتشــكيلة املنتخبات الوطنية التي 
تنتظرها اســتحقاقات مهمة اخرى 
ممثلة في بطولة آســيا فــي تايلند 

نهاية شهر حزيان ثم بطولة العالم 
في كينيا شــهر تشــرين األول من 

العام احلالي.
وقــال ان مجموعــة مــن الالعبني 
يتدربــون حتــت اشــرافه حتضيــرا 
لالستحقاقات املقبلة بينهم املتميز 
»سجاد عبد اخلالق في فعالية الوثب 
العالي » مواليد 2002 سبق له الفوز 
بالوســام البرونزي في بطولة العرب 
لفئة الناشئني التي ضيفتها تونس 
العام املاضي وحقــق  1،90 م ، وعاد 
ليحرز الوســام البرونزي في بطولة 
لبنان  فــي  للشــباب  آســيا  غربي 
بتسجيله 1،96 م، وهذا يؤكد تفوقه 
لتحقيق  البيانــي  خطــه  وتصاعد 
اذ  املقبلة،  املشــاركات  في  االفضل 
يعتمد على هذا الالعب الشــاب في 
تسجيل أرقام قياســية جديدة في 

فعالية الوثب العالي.
وقــال ان ثقتــه ببقيــة الالعبــني 
ارقام متميــزة كما في  لتســجيل 
قــدرات الالعــب عبــد اهلل جــالل 
بفعاليــة الوثب الثالثــاي ومحمود 
فاضل برمــي الرمح وامير جبر وعلي 
وضحى  بالزانــة،  بالقفــز  فاضــل 

حسني العداءة الصاعدة، واخرين ممن 
الوطني  املنتخب  فعاليات  تضمهم 
بألعاب القــوى، حيث ميلك الالعبون 
االصــرار والعزمية علــى التفوق في 
احملافــل اخلارجيــة ويأتــي ذلك بعد 
االعداد املتواصل واملواكبة من رئيس 
احتاد اللعبــة الدكتور طالب فيصل 
وبقية اعضــاء االحتاد املركزي أللعاب 
القوى، إلى جانب جهود كبيرة يبذلها 
مدربــي األندية فــي البطوالت التي 
ينظمها احتاد اللعبــة وتفرز العبات 
والعبني جدد يتفوقون في منافســة 
ابرز العبي عــروس األلعاب من أجل 
احلصول على موقع في تشــكيالت 
التي تشارك في  الوطنية  املنتخبات 

االستحقاقات اخلارجية.
واشــار إلى انه يشــرف على تدريب 
حتت  ويتــدرب  اجليــش  نــادي  فريق 
اشــرافه الالعبان سجاد عبد اخلالق 
وحســني فالح، وهما مــن الطاقات 
القوى  ألعــاب  رياضة  املتميزة فــي 
»القفز واأللعاب املركبة«، مشيرا إلى 
ان االعداد يتواصل في مضمار املدينة 
ومكثف  متواصل  بشكل  الشبابية 
من أجل تسجيل افضل اإلجنازات في 

بالنســبة  املقبلة محليا  البطوالت 
او خارجيا  الرياضــي  اجليــش  لنادي 

ممثلني عن منتخبنا الوطني.
املدرب فراس راضي، بامكانات  واشاد 
الرياضــي والدعم الذي  نادي اجليش 
تقدمــه إدارة النادي إلى الالعبني من 
اجل حتقيقهم النجاحات، ولهذا فان 
النادي يكون فــي املقدمة دائما بعد 
نادي  رياضيي  مع  مثيرة  منافســات 
الشرطة، حيث يكون الصراع شديدا 
في البطوالت احمللية التي دائما يظفر 

بلقبها نادي اجليش الرياضي.
املدرب فــراس راضي، اكــد انه يقود 
منتخب تربيــة الرصافة الثالثة في 
فعالية ألعاب القوى، ويستعد فريقه 
للمشاركة في بطولة تربيات العراق 
في كربالء التي تنطلــق يوم 25 آذار 
بتشكيلة  الفريق  اجلاري، وسيشارك 
تضــم 10 العبات والعــدد مثله من 
الالعبني، ويتوقع ان تسجل الالعبات 
فاطم وزهراء ســعد ومالك قاســم 
وآيــة كاظم واالء علــي، ورفيقاتهن 
افضــل اإلجنازات ليضفــن الكؤوس 
واألوســمة إلى خزانة مديرية تربية 

الرصافة الثالثة.

تقـرير

البطولة العربية للشباب تؤهل المتفوقين إلى سباقات القارة والعالم 
مدرب ألعاب القوى فراس راضي يستعرض المشاركات المقبلة:

فراس راضي مع الالعب سجاد اثناء التتويج ببرونز غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اختــار االحتــاد الدولــي لكرة 
الدولــي  حكمنــا  الســلة، 
الشــويلي  علي  احمد  املتميز 
مباريات  إدارة  في  للمشــاركة 
األلعاب  دورة  بطولــة  ضمــن 
األوملبيــة املقــررة ان تقام في 
ويأتي  احلالــي،  العــام  اليابان 

اختيار أحمد بفضل املســتوى 
الفني املثالــي الذي قدمه في 
إدارته ملباريــات ضمن بطوالت 
العالم  كبيرة كما فــي كأس 
او بطولــة آســيا وغيرها من 
االســتحقاقات املهمة بالكرة 
لالداء  شهدت  التي  البرتقالية 

الفني املتميز للحكم الشاب.

حكم السلة أحمد علي يقود 
بغداد ـ الصباح الجديد:منافسات ضمن األولمبياد 

الوطنــي  منتخبنــا  يســتهل 
اليــوم  باملالكمــة  للمتقدمــني 
بطولة  فــي  مشــاركته  الثالثاء 
أوملبياد طوكيو،  إلى  املؤهلة  آسيا 
وتقام منافســات القارة في األردن 
ابتــداء من اليــوم لتتواصل حتى 
11 من الشهر اجلاري، وسمى احتاد 
للبطولة  وفــده  املركزي  املالكمة 
االســيوية برئاســة عضــو احتاد 
اللعبة الدكتور إيالف ربيع، ويضم 
املالك التدريبــي املؤلف من طارق 

احللو، ومحمد غالب وسامي عزيز 
وزكي عبــد علــوان، و6 مالكمني 
هــم » مرتضى رعد لوزن 52 كغم 
وجعفر عبــد الرضا لوزن 57 كغم 
وحيدر عبد الرضــا لوزن 63 كغم 
وكرار كاظم سهم لوزن 69 كغم 
ومنتظر حتســني لــوزن 75 كغم 

وسعدي طارق لوزن 91 كغم«.
وينتظر املنتخب الوطني باملالكمة 
املشــاركة فــي بطولــة العالم 
املقررة ان تضيفها فرنســا شهر 

نيسان املقبل.

المالكمة يبدأ نزاالت تصفيات آسيا

كرار سهم في نزال سابق

إعالم لجنة الركبي:
عقدت جلنة الركبي العراقي اجتماعها 
الدوري بحضــور احمد قاســم رئيس 
اللجنــة والدكتــور فريق هــزاع نائب 
الرئيــس ومحمد اجلزائري امني الســر 
ومحمد اميــن التميمي االمــني املالي، 
والدكتورة  ذيــاب  زاهر  اللجنة  وأعضاء 
بيــداء رزاق، ومت اتخاذ القــرارات اآلتية : 
تعيني السيد نشــات عزيز كمستشار 
للجنــة الركبــي، و تســمية جهــاز 
مساعد ملدرب املنتخب الوطني للركبي 
مصطفى عبد يتألف من ) سالم كاطع 
مدربا مساعدا وعلي عمار مدربا للياقة 
البدنية(، و تســمية جهاز فني ملنتخب 
الشــباب حتــت 17 عاما يتألــف من ) 
وحيدر  مدربا  فيــاض  احمد  مصطفى 

كرمي كاطع مدربا مساعدا(.
كما مت تسمية الســيد ) حسني منذر 
الوطني للســيدات  ( مدربا للمنتخب 
على ان يتم اختيار اجلهاز املســاعد له 
في االيام املقبلة.. واختيار الســيد هلو 
علي بايــز رئيس لالحتاد الفرعي للركبي 

في شمال العراق .
وتشــكيل وفد مكون من ) فريق هزاع و 
محمد اجلزائري ومحمد امين والدكتورة 
بيــداء رزاق ( لزيــارة محافظات العراق 
وتنظيم   .. الفرعية  االحتادات  وتشكيل 
بطولــة شــهداء العــراق للركبي في 
من  لالندية  وارســال مخاطبات  بغداد 
التي  البطولــة  اجل املشــاركة فــي 

اقامتها في  ســيتم تقرر زمان ومكان 
وقت الحــق. ومت تأجيل ورشــة العمل 
التعريفيــة بلعبة الركبــي في كربالء 
الى شــعار اخر بعد قرار وزارة الصحة 
اجلامعات  في  الرسمي  الدوام  بتعطيل 
والغاء التجمعات.. واملوافقة على عقد 
بروتكول تعاون مع املؤسسة الفرنسية 
العاملية لدعم لعبة الركبي في العراق.

لجنة الركبي تعقد اجتماعها
بغداد ـ الصباح الجديد: الدوري وتخرج بمقررات مهمة

ســجل املهاجــم املوريتاني علي 
الشــيخ الفالني ظهورا الفتا في 
أول لقــاء له مع فريــق امليناء في 
مباراة ودية ضد ســفوان حتضيرا 
ملواجهــة الشــرطة فــي اجلولة 
الرابعــة مــن الــدوري.. وانتهت 
املواجهة بفوز امليناء 5-0، ســجل 
ثالثة منها جنم املنتخب املوريتاني 
انضم  الذي  الفالني  على  السابق 

إلى الفريق قبل يومني في صفقة 
مبوجبها  يســتمر  انتقــال حــر، 
الفالنــي مع الفريــق حتى نهاية 

املوسم.
وكان الفالني قد ســجل أيضا مع 
فريــق الطلبة قبل شــهرين في 
العراقي،  للدوري  األولى  االنطالقة 
مما جعله يلفت انتباه أندية عراقية 
أخرى، اختار من بينها عرض فريق 

امليناء.

بغداد ـ عمار عبدول*
لفريق  التدريبــي  املــالك  اعلــن 
لكرة  احلســني  لنادي  الناشــئني 
بــاب االختبــارات. القــدم، فتح 

فتح  أكرم،  املدرب حيــدر  وبقيادة 
الناد بــاب االختبار لالعبني ملواليد 
األحد  يومي  وذلــك   -2005  2004

أســبوع.وتكون  كل  من  واألربعاء 
االختبــارات على امللعــب الواقع 
قرب تقاطــع النخلة في شــارع 
فلسطني خلف مطعم قدوري في 

متام الساعة الواحدة ظهراً.

* املنسق اإلعالمي للنادي

نادي الحسين يفتح باب 
االختبارات لالعبي الناشئة 

»هاتريك« للفالني في سفوان

اجتماع جلنة الركبي



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

السورية  املمثلة  تستعد 
شــكران مرجتى لتصوير 
األولــى  مشــاهدها 
من مسلســل "شــارع 
األيام  خالل  شــيكاغو" 
محمد  اخملرج  مع  املقبلة 
عبــد العزيز. وكشــفت 
التي  املواقع  الحد  مرجتى 
تعنــى بأخبــار الفنانني 
شــخصية  تــؤدي  أنها 
صاحبــة  "ســتيال" 
وتربطهــا  "تياتــرو"، 
مع  مشــتركة  مشاهد 
الســوريتني  املمثلتــني 
ومهيار  فواخرجي  سالف 

خضور، مشيرة أنها عادت 
منذ  بفواخرجي  لتلتقي 
مسلســل  في  لقائهما 
عام  الياسمني"  "بانتظار 
2015. إضافــة الــى انه 
سيعيد اللقاء بينها أمل 

عرفة.

ماركل  ميغــان  أوكلت 
هــاري  األميــر  زوجــة 
مهمــة البحث لها عن 
دور لتأدية كشــخصية 
أفالم  أحد  فــي  خارقة، 
عالــم مارفــل، الــذي 
"ديزني"  شركة  تنتجه 

إلى وكيل اعمالها.
وانشــغل وكيل أعمال 
ميغــان، نيــك كولينز، 
وصرح  العروض،  بتقدمي 
مصــدر أن ميغــان تود 
العــودة إلــى التمثيل 
ضمــن طاقــم عمــل 
اخلارقة. ولم  أفالم  ألحد 
رغبتها  "ميغان"  تخف 

في العــودة إلى العمل 
للحصــول  والســعي 
املالي،  االستقالل  على 
لذلــك  خطــوة  وأول 
إحدى  صــوت  أدائهــا 
الشــخصيات في أحد 
أفالم ديزنــي الكرتونية 
لصالح األعمال اخليرية. 

إنضــم املمثــل املصري 
ســيد رجب ألبطال أحد 
رمضــان  مسلســالت 
في  تشارك  والذي  املقبل 
بطولته منــى زكي وقد 
املشاهد  أولى  بدأ تصوير 
فــي  األســبوع  بدايــة 
ويكّثف  األهرام.  استوديو 
اخملرج تامر محســن عدد 
للحاق  التصوير،  ساعات 
بعرضــه فــي املوســم 
الرمضانــي املقبل، فيما 
العمل  ُصّنــاع  يتكتــم 
على إســمه وتفاصيله، 
حتــى يتم قطع شــوط 
مــن التصويــر. ويناقش 
املسلســل العديــد من 
اإلجتماعية،  املشــكالت 
اآلبــاء  عالقــة  مثــل 
األســرة  داخل  بأبنائهم 

وكذلــك  خارجهــا،  أو 
ومشكلة  الزواج،  نفقات 
الفــوارق اإلجتماعية بني 
إذا  خاصــة  الطبقــات، 
جمع احلــب بني طبقتني 
فوارق  بينهما  مختلفتني 
اخليانة  وأيضــاً  كثيــرة، 
وحب التملــك ومحاولة 
فهــم اآلخريــن وقضايا 
مهمة أخرى، ويشارك في 
بطولة املسلسل محمد 

فراج ومحمد ممدوح.

شكران مرتجى

سيد رجب

ميغان ماركل

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

لم مير وقت طويل على اعالن املكلف بتشكيل احلكومة 
السيد محمد توفيق عالوي عن انسحابه، حتى اعلن 
رئيس اجلمهورية برهم صالح عن انطالق املشــاورات 
الختيار مرشح بديل، خالل املدة الدستورية )15 يوماً( 
لنعود برفقة حيتان حقبــة الفتح الدميقراطي املبني، 
الى جولة جديدة مــن املفاوضات تضع نصب عينيها 
مهمة العثور على بديل، ال يستخف بحجم وحصص 
عتاوي املشهد الراهن. املتابعون ملا يحصل من جتاذبات 
وتعقيــدات في املنعطــف احلالي، يدركــون جيدا ان 
املشــكلة ال تكمن بشخص رئيس مجلس الوزراء، بل 
هي ابعد واعقد بكثير من ذلك، وقد اشرنا في العديد 
من املقاالت واملناســبات، الى جوانــب من ذلك اخللل 
البنيوي، والذي يدفع بجميــع القوى والكتل املتنفذة 
الفشال واعاقة بعضها للبعض اآلخر. وما حصل مع 
الســيد عالوي يؤكد على مدى متسكها وامتعاضها 
مــن طريقة اختيــاره، واصرارها على عــدم التفريط 
بحقها في وضــع من جتدهم مناســبني حلصصهم 
الوزارية واالداريــة وغير ذلك من املواقع السياســية 
والتنفيذية، وهي بذلك تؤكد حرصها على عدم اجنراف 
عربة العملية السياســية بعيدا عن سكة التوافق 
وفقه السلة الواحدة، ذلك املنهج الذي يرفضونه في 
العلن وال يحيدون عن أبســط تفصيالته في التنفيذ 

والعمل.
املشاورات التي اشــار اليها رئيس اجلمهورية لن تفضي 
لغير البديل التوافقي، الذي يطمئن الكتل املتنفذة على 
مصاحلها ومناطق نفوذها، مع تقدمي شيء من التنازالت 
للحــراك االحتجاجي املتواصل منذ أكثر من خمســة 
أشــهر في العاصمة بغداد ومناطق الوســط واجلنوب. 
ان وهم احلصول على رئيس مجلس وزراء قوي ومستقل 
عن خارطة نفوذ االقطاعيــات االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية احلالية، يلحق أبلغ الضرر بامكانية الوصول 
الى حلول وسبل واقعية وعقالنية للمأزق الراهن. وكما 
اشــرنا فان مواهب من تلقف مقاليد امور عراق ما بعد 
"التغييــر" تكمن في فن اعاقــة بعضها البعض اآلخر 
واجهاض مشــاريعه وخططه بكل الســبل املمكنة؛ 
وفــي مثل هذه املناخات واالصطفافــات ال ميكن انتظار 
ظهــور شــخص أو كيان او مؤسســة قويــة ورصينة 
باملعنــى احلديث ملفهوم القوة، وهذا مــا يدركونه جيداً 
اذ لم يكتفوا بتقاســم اســالب النظام املباد وحسب، 
بل اســتثمروا بكل مكر ودهاء مبا خلفه من مســاحات 

للتشرذم الطائفي واالثني...
ضمن ســياقات النظم الدميقراطيــة املعروفة، يعد 
مشــهد انســحاب الســيد عالوي من مســؤولية 
التكليف أمراً طبيعيــاً، لكنه في مثل احلال واالحوال 
التي يعيشــها العراق حالياً؛ يحمل بني ثناياه الكثير 
من املعاني والرســائل غيــر املطمئنــة على حاضر 
ومســتقبل هذا الوطــن املنكوب. باالضافــة الى ما 
ال نختلــف عليه بشــأن طبيعــة الكتــل املتنفذة 
وهوياتهــا "القاتلة" وشــراهتها وضيــق افقها، جند 
في مواقفها هذه عــدم اكتراث واضح مبا اندلعت من 
اجله االحتجاجات االخيــرة وما رافقها من تضحيات 
وتداعيات خطيرة. بالرغم من كونها مواقف متوقعة، 
من اطــراف وكيانات خبرناها قبــل زوال النظام املباد 
وبعده، اال انها جاءت متفقة وما حذرنا منه، من عيوب 
وثغرات رافقت احلــراك االحتجاجي وجرفته بعيدا عن 
املطالب الواقعيــة واملتفقة مع قدراتنا الفعلية على 
التغيير واالصالح. ان املــازق احلالي والذي ننخرط فيه 
جميعاً من شــتى العناوين )مواالة ومعارضة( وما بني 
بني مــن مجاميع وافراد، يضع أمامنــا مجددا مهمة 
اعادة تنظيم انفســنا على اســاس الهوية الوطنية 
واحلضارية الطاردة لكل اشــكال التشرذم والتقوقع 
وكراهة اآلخر اخملتلف بالرطانة واخلرقة والهلوسات...  

ومضــة

محنة المرشح البديل

أحالم يوسف
فتــاة صغيرة متتلــك مواهب  رانيا 
عدة، أهمها الرياضة والرسم. بعمر 
السادسة كانت طفلة طموح، لكن 
والدتها كانت تصفها باملشــاغبة، 
ولــذا منعتهــا من ممارســة بعض 
األلعاب خوفا عليها، لكنها تفهمت 
فيمــا بعد انها لم تكــن اال طفلة 
حلمت بأشياء وبدأت تخط لنفسها 
أولى خطواتها لتحقيق هذه االحالم، 

وان عليها االخذ بيدها.
تقول رانيا: "فــي البداية كنت أحب 
الرســم، وقد يكون السبب في هذا 
الشــغف اصطحاب جدتي لي أكثر 
من مرة الى مصنع الغزل والنسيج، 
ومشــاهدة النســاجني هناك وهم 
اللوحات،  أجمل  ويحوكون  يرسمون 
تصحــب  كانــت  التــي  والدقــة 
أعمالهــم. لذلــك فقد عشــقت 
الرســومات البغدادية، الشناشيل، 
بعباءاتهن  البغداديــات  والنســاء 
التي  واجلرار  اجلميلة،  وفســاتينهن 
يحملنها. فبدأت اعيد رســم بعض 
اللوحات التي اشــاهدها هناك عند 

عودتي الى البيت.
 شــاركت رانيــا مبعــارض عدة في 
تنقلــت فيها في  التــي  املــدارس 
مراحل دراســتها، وكانــت لوحاتها 
انظار معلماتهــا وحتى قبل  جتذب 
ان تقرر املشــاركة بأي معرض، كن 
باملشــاركة  يحثنهــا ويطالبنهــا 
بإحدى لوحاتها، ما شــجعها على 
وتطوير  الرسم  التركيز في موضوع 

امكاناتها.
هــل تذكريــن أول لوحــة قمــت 

برسمها؟
نعم رسمت بنتا بغدادية، وشاركت 
بها في أحد املعارض، ونالت اعجاب 
الــكل من دون اســتثناء، وقبل مدة 
رسمت لوحة متثل ســاحة التحرير 
توك،  والتوك  النصــب،  بتفاصيلها، 
والشــباب االبطال، وأيضا رســمت 

الفســاد  متثــل  تعبيريــة  لوحــة 
وتأثيره على  البلد،  املستشــري في 
حياتنا، وذهبت الى ســاحة التحرير 
على امل ان أشارك بالرسومات على 
جدران النفق، لكن لألسف يبدو أني 
تأخرت قليال، فقد حتولت كل اجلدران 
بالفعــل الــى لوحــات تباينت في 

جمالها ومواضيعها.
تابعنــا أكثــر من فيديو لــك وانت 
ولديك  اكروباتيك،  بحركات  تقومني 
متابعني كثــر في انســتغرام، هل 
اشتركت في نادٍ معني للتدرب على 

تلك احلركات؟
تركيــزي منصبا  البدايــة كان  في 
على الرســم، وكنــت امارس بعض 
العــاب االكروباتيــك فــي البيــت 

البســيطة، لكن في  وبإمكاناتــي 
احــدى املرات اصطحبتنــي والدتي 
الى أحد املوالت في بغداد، وشاهدت 
التزلج  قاعات  يلعبون على  الشباب 
ملوضوع  أكثر  فاجنذبت  والترامبولني، 
لتطوير  بطريقة  وفكــرت  الرياضة، 
قدراتــي وامكاناتــي، فطلبــت من 
"احمد  هناك  العاملني  املدربني  أحد 
كنر"، بــأن يقوم بتدريبي على بعض 
احلركات الصعبة، والتي كنت أخاف 
القيــام بها فــي البيــت، وبالفعل 
تعلمت الكثير من احلركات واجدتها 

مبساعدته.
هل كان لديك خوف وحذر من رد فعل 
الناس وهم يشاهدونك متارسني تلك 
ونشرك  امامهم،  الرياضية  األلعاب 

لبعض النشاطات على االنستغرام؟
نعم كنت متخوفة قليال من رد فعل 
املدرب اســتطعت  الناس، لكن مع 
كســر حاجز اخلوف، ال بــل ان هناك 
العديــد مــن الفتيات راســلنني، 
وأخبرنني ان ما فعلته شجعهن على 
ممارســة هواياتهن أكثــر، واخبرتني 
احداهن أني الهمتهــا لتكون أكثر 
جرأة وشجاعة باإلعالن عن مواهبها، 
خاصة ما يتعلــق بالرياضة والعاب 

اجلمناستك والترامبولني والتزلج.
ما هو حلمك اليوم؟

ان اشــترك في أحد النــوادي ألطور 
موهبتي، وان أمثل العــراق يوما ما 
في العــاب التزلج او اجلمناســتك 

وحركات االكروباتك.

الصباح الجديد - وكاالت:
أصايل  السعودية  الراب  نفت مغنية 
أثــار فيديــو كليب  التي  البيشــي 
ألغنيتها "بنت مكة" جدال اجتماعيا 
واســعا أنباء احتجازها، موضحة أن 
التحقيق معها يخص مخالفة إدارية 

ارتكبتها من دون قصد.
وصرحت إلحدى القنوات الســعودية 
الناطقــة باللغــة اإلجنليزيــة إنها 

اســتجوبت لدى السلطات بسبب 
ترخيصــا  امتالكهــا  عــدم 

ألغنيتها،  فيديــو  لتصوير 
وأضافــت: "لــم أعرف 

حاجــة  فــي  أننــي 
الترخيــص،  إلــى 
بذلــك  وأبلغونــي 
العامة.  النيابة  في 
ولم تكن املشــكلة 

بكلمات  او  الفيديــو  في 
حســبما  االغنيــة 

اشيع.
مشــددة أن هذه 
اخملالفــة  هــي 
التــي  الوحيــدة 
ارتكبتهــا، ولــم 
تتعرض ألي عقاب 
مما  الرغم  على  آخر، 

مت تداولــه من مزاعم عــن احتجازها 
وتوجيه اتهامات إليها.

يؤيدونني  أشــخاص  "هنــاك  وقالت: 
جميع  وأحتــرم  يعارضونني،  وآخــرون 

اآلراء".
خططها  عن  البيشــي  كشفت  كما 
اجلديــدة، معربة عن نيتها تصوير مزيد 
مــن الفيديوهات لكن هــذه املرة مع 

احلصول على التراخيص املطلوبة أوال.

"بنت مكة": لم احتجز بسبب األغنية بل لمشكلة ادارية

رانيا.. حلم كبير في قلب اكبر
مساحة للناس البعيدين عن االضواء

رانيا مع إحدى لوحاتها

الصباح الجديد - متابعة:
بيري  كاتي  العامليــة  املغنيــة  اعلنت 
ســبب تأخير زواجها مــن خطيبها 
املمثل العاملي أورالنــدو بلوم قائلًة: 
كلما  خطواتــي  بتثاقل  "أشــعر 
لزواجي  التخطيــط  فــي  فكرت 
من خطيبي أورالنــدو بلوم، األمر 
ال يتعلــق بحفــل الزفــاف، بل 
التزامنا  ومدى  معا  بعيشــنا 
تصبح  حينما  ومسؤوليتنا 
في  خاصة  صعبــة،  احلياة 
اآلخرين  محاسبة  ظل 
لنا في حال فشــلنا، 
فاملوضــوع  لذلــك 
التأني  الــى  يحتــاج 
كفيلة  اخلطبة  وفترة 

بتحديد املوعد".
يشار إلى أن الثنائي تعرفا إلى 

بعضهما البعض في عــام 2016 واحتفال 
بخطبتهمــا في يوم عيد احلــب من العام 

املاضي.
وســبق لبيري الزواج من املمثل البريطاني 
راســل براند، أمــا بلوم فــكان متزوجاً من 

عارضة األزياء األسترالية ميراندا كير.
يذكر ان بيري حصدت العديد من اجلوائز منها 
جائزة موســوعة غينيس لألرقام القياسية 
وألربع مرات. وضمتها مجلة فوربس لقائمة 
"السيدات الالتي حصلن على مكانة عالية 
في املوســيقى" من عام 2011:2015. وهي 
إحدى املغنيــات الالتي حصلــن على أكثر 
مبيعات في كل العصور اذ باعت 37 مليون 
ألبوم و138 مليون أغنية منفردة في جميع 
أنحــاء العالم. كما أطلقت بيــري العديد 
من منتجــات العطور التي حتمل اســمها 
كعالمة جتارية مثل عطــور "كيلر كوين"، 

و"ميو!"، و"بو"، وعطر "ماد بوشن". 

كاتي بيري: التأني سبب 
تأخير زواجي من أورالندو بلوم

الصباح الجديد - وكاالت:
أصدر املمثل الصيني الشهير جاكي 
شان بيانا يوضح فيه حقيقة 
بفيروس  إصابتــه 
 ، " نــا و ر كو "
بعد  وذلــك 
ل  و ا تــد

شائعات توحي بوضعه في احلجر الصحي 
نتيجة إلصابته بالفيروس بعد أن شــوهد 

بجانب ضابط في هونغ كونغ.
وقــال جاكي شــان، فــي تدوينة نشــرها 
بحســابه على موقع "Weibo": "إن العلم 
والتكنولوجيــا يلعبــان دوراً محوريــاً في 
مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس 
يشــاركونني األمل في أن يكون هناك عالج 
او لقاح فــي وقت قريب، وأيــا كان مخترع 
اللقــاح، شــخصاً أو منظمــة، أود منحه 
تعبيراً عن شــكري وامتنانــي، مليون يوان 

)197 ألف دوالر(".
وبحســب وســائل إعالم صينيــة، تبني أن 
جاكي شــان كان متواجداً فــي موقع آخر 
مختلف يبعــد 30 دقيقة عن مكان احلدث 

الذي انتشرت فيه العدوى.
وكان جاكي شان قد كتب ردا على شائعات 
اصابته باملرض عبر صفحته الرسمية على 

فيس بوك: "شــكراً على اهتمام اجلميع، أنا 
بصحة جيدة وآمنة للغاية، تلقيت رسائل 
مــن األصدقــاء لالطمئنان علــى حالتي، 
أرجوكــم ال تقلقــوا أنا لســت في احلجر 

الصحي".

جاكي شان يخصص مكافأة لمن 
يجد لقاحًا لفيروس كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
البحريــن  مهرجــان  إدارة  قــرار  عقــب 
السينمائي، بتأجيل موعد إقامة املهرجان 
وزارة  التزامــا بتوصية  آخر،  حتى إشــعار 
الداخلية البحرينية، بتعليق كل فعالياتها 
بسبب انتشار فيروس كورونا حفاًظا منها 
على سالمة اجلميع. بات من احملتمل تأجيل 
مهرجانات أخرى للســبب نفســه منها 

مهرجان األقصر.
حيــث تســتقبل مدينة اإلقصــر، مطلع 
األســبوع املقبل فعاليات الدورة التاسعة 
ملهرجان األقصر للســينما األفريقية، التي 
ســتعقد خالل املدة من السادس حتى 12 
اذار احلالي، حيث سيشــهد معبد األقصر 

على حفل افتتاح املهرجان، مبشــاركة 24 
دولة أفريقية و13 دولة غير أفريقية.

كما تشــهد األيام املقبلــة إنطالق الدورة 
األحمــر  البحــر  ملهرجــان  االفتتاحيــة 
السينمائي الدولي من 12 إلى 21 اذار 2020 
في مدينة جدة الســعودية. لكن اململكة 
أعلنــت منــذ أيــام قليلة إيقــاف إصدار 

تأشــيرات العمرة والسياحة في ضوء ما 
يشهده العالم من قلق بسبب إنتشار 

فيرس كورونا.
املغربية  تطــوان  مدينــة  وتســتقبل 

فعاليات الدورة الـ 24 من مهرجان الدولي 
للسينما املتوســطية بتطوان، التي تقام 
في املدة من 25 إلــى 31 اذار احلالي. وأيضا 

من احملتمــل اإلعالن عــن تأجيل 
االفتتاح في حال اســتمر 

يخص  فيما  احلال 
فيروس  انتشار 

كورونا.

ثالثة مهرجانات فنية مهددة 
بالتأجيل بسبب كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتــاد الكثير من مشــاهير هوليوود رســم 
وشوم على أجســادهم، سواء كانت مرتبطة 
بأحد األشخاص، مثل األحبة أو األهل، أو حتمل 
داللة محددة، مثل قول مأثور، إال أنه في بعض 
األحيــان قد يندم بعضهم على حصوله على 

وشم معني، ورمبا يقرر التخلص منه نهائياً.
املطرب جاستني بيبر رسم على جسده وشما 
يحمل صورة حبيبته السابقة املطربة سيلينا 

جوميــز، وعندمــا انفصــال نهائياً، 
حاول تغطيتــه باي طريقة، وهو ما 
فعلته املمثلــة ميالني جريفث مع 
أنطونيو  املمثل  لطليقها  وشــم 

بانديراس.
وبينما متلك املمثلة جيســيكا ألبا 
عدة وشــوم تفتخر بها، مثل تلك 

اخلاصة بزوجها وأوالدهما، فهناك 
للغاية،  تكرهها  أخرى  وشــوم 
في  عليها  حصلــت  وبعضها 
فترة مراهقتها، وال تدري كيف 

ومن أقنعها برسمها.
وفي شبابه ومع بداية شهرته، 
حصــل املمثل مــارك والبرج 
على العديد من الوشــوم إال 
أنه أزالها نهائياً بعدما أجنب، 
مبرراً ذلك بأنه ال يريد أطفاله 

أن يقلدونه.
كما قامت جنمــة تليفزيون 
كارداشــيان  كلوي  الواقع 

بإزالــة وشــم مرتبــط 
كرة  العــب  بطليقهــا 
الســلة المار أودوم بعد 
انفصالها عنــه، لذا لم 
بأي  االحتفاظ  في  ترغب 

شيء يُذكرها به.

نجوم ندموا على رسم
 الوشوم على أجسامهم
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