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بغداد - وعد الشمري:
جّدد حتالف ســائرون املدعوم من 
الثالثاء،  أمــس  الصــدري،  التيار 
موقفــه الرافض لتبني مرشــح 
الــوزراء،  رئيس  ملنصــب  جديــد 
مشيراً إلى دعمه من مينع حصول 
الكتل السياســية على مناصب 
وحتّدث  احلكومية،  الكابينــة  في 
متوقعة  شــعبية"   "مباردة  عن 
العمليــة  مســار  لتصحيــح 

السياسية.
يأتي ذلك في وقــت، حّمل حتالف 
العامري،  الفتــح بزعامة هــادي 
رئيــس اجلمهورية برهــم صالح، 
االزمة السياسية وتأخير تشكيل 
احلكومة، وطالبه بتكليف مرشح 
الكتلــة النيابيــة االكثــر عدداً، 
وحــذره من "جتاوز الدســتور مرة 

أخرى".
 وقال النائب عن حتالف ســائرون 
ســتار العتابي، فــي حديث إلى 
"قــوى  إن  اجلديــد"،  "الصبــاح 
سياسية هي من عطّلت تشكيل 
عالوي  توفيــق  حكومــة محمد 
على  االجهــاز  فــي  وأســهمت 
مشــروعه في اختيار وزراء بعيداً 

عن احملاصصة".
وأضاف العتابي، أن "املعادلة التي 
ظهرت لنا من خالل االطالع على 
حضور جلســة مجلــس النواب 
فقط  االعضاء  ثلــث  بان  االخيرة 
يريدون املضي بحكومة تتشــكل 

من دون تأثير القوى السياسية".
وأشــار، إلــى أن "موقفنا واضح 
بالنسبة لعالوي او من يحل محله 
في التكليف، هو مساندتنا لكل 
تشــكيلة وزارية تتم على اساس 
الكفــاءة والنزاهــة وال تتدخــل 
فيها الكتل السياســية مبسمى 

االستحقاقات االنتخابية".
"حتالــف  أن  العتابــي،  وأوضــح 
سائرون لم يرشح عالوي بل دعمه، 
ولن يقدم بديله، أمنا سيكون إلى 
جانب املرشــح الــذي تتوافر فيه 

الشروط املطلوبة".
وأكد، أن "تصويتنــا ألي حكومة 
مبنيا  ســيكون  املســتقبل  في 
الوزراء فيها  على اسا اســتقالل 
واقعي  برنامج  وتقدمي  الكتل،  عن 
ويلبــي طموح الشــارع العراقي 

يكفل توفير اخلدمات".
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سائرون لن يقبل بحكومة بديلة تشّكلها الكتل والفتح 
يطالب بترشيح رئيس الوزراء من الكتلة األكبر

مؤمتر صحفي سابق لسائرون "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
اعتبــر رئيــس الــوزراء اليونانــي 
أن  ميتســوتاكيس،  كيرياكــوس 
تركيــا أصبحــت مهربا رئيســيا 
للبشــر، وأن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان يســتغلهم لصرف 

النظر عن امللف السوري.
مؤمتر  فــي  ميتســوتاكيس  وقال 
"ال  الثالثاء:  امــس  صحفي عقده 
أزمة في أعداد الالجئني على احلدود 
التركيــة اليونانيــة"، مؤكــدا أن 
الرقم الذي يســوقه أردوغان حول 
عددهم هو أقــل بكثير من الرقم 

احلقيقي.
على  املهاجرين  "أزمــة  أن  وأضاف 
حــدود اليونان مع تركيا تشــكل 
تهديدا غير مباشــر حلــدود االحتاد 
األوروبــي، ونأمل أن تكــون األزمة 
مبثابة دعوة الستيقاظ أوروبا وحتمل 

مسؤولياتها".
وأكــد رئيس الــوزراء اليوناني عزم 

بالده علــى حماية حدودها، محذرا 
املهاجرين من أن أثينا "ســتردهم 
إذا حاولــوا دخول البالد بطريق غير 

مشروع".

إلى اجتماع  ودعا ميتســوتاكيس 
مجلس األمن القومــي في البالد، 
فيما ذكرت الســلطات اليونانية، 
أنها منعت زهــاء 10 آالف مهاجر 

من اجتياز احلدود مع تركيا.
ومن جهته، كشــف وزير الداخلية 
أن عدد  التركي ســليمان صويلو، 
الذين  النظاميني  غيــر  املهاجرين 

عبروا األراضي التركية إلى اليونان 
بلغ حتى صبــاح الثالثاء 130 ألفا 

و469 مهاجرا.
وبــدأ تدفق املهاجريــن إلى احلدود 
الغربية لتركيــا، منذ يوم اخلميس 
املاضي، عقــب إعالن أنقــرة أنها 
"لن تعيق" حركة املهاجرين باجتاه 

أوروبا.
التركي رجب  الرئيــس  وكان أعلن 
طيب أردوغان الســبت املاضي، أن 
مفتوحة  أبوابها  ســتبقي  "بالده 
أمام الالجئني الراغبني بالتوجه إلى 
أوروبا"، مؤكدا أن تركيا ال طاقة لها 
في استيعاب موجة هجرة جديدة.

كما حــّذر في وقت الحــق االثنني 
املهاجرين  "ماليني"  أن  من  املاضي، 
إلى  قريبا  والالجئني ســيتوّجهون 
أوروبــا، مثيرا ردودا حــادة من قادة 
إزاء محاوالتــه  األوروبــي  االحتــاد 
للحصول  عليهم  ضغوط  ممارسة 
على مزيد من املساعدات في النزاع 

السوري.
"بفتح  تركيــا  قامــت  أن  ومنــذ 
الالجئني  أمــام  اجلمعة  أبوابهــا" 
االحتاد  إلــى  للتوجه  واملهاجريــن 
األوروبي، يحتشد االالف على احلدود 
التركية مــا يثير اخملاوف من موجة 
هجرة جديدة كمــا حدث في عام 

.2015
واعتبرت املستشارة أنغيال ميركل 
اخلطــوة التركية "غيــر مقبولة" 
األوروبي  فيما قال مفوض االحتــاد 
للهجــرة مرغريتيس ســخيناس 
أنــه "ال ميكن ألحد أن يبتز أو يرّهب 

االحتاد األوروبي".
وتزامن القرار الــذي اّتخذته تركيا 
أوروبا  مع  حدودهــا  بفتح  اجلمعة 
مع عملية عســكرية ضد النظام 
الســوري تقــوم بها في ســوريا 
السوري  النظام  حيث تشتبك مع 

املدعوم من روسيا.
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وزراء داخلية دول االتحاد األوروبي يجتمعون اليوم لمواجهة تدفقهم

ازمة الالجئين تتفاقم على حدود اليونان بعد فتح تركيا
الباب على مصراعيه لهم

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفيت وزارة الصحة  امس الثالثاء، 
األنبــاء التــي حتدثت عــن وفاة 
أحد املصابــني بفيروس "كورونا" 
بغداد،  العاصمة  في  املســتجد، 
التزام  فيما أبدت اســفها لعدم 

املواطنني باجراءات الوقاية منه.
وقال املتحدث باسم وزارة الصحة 
سيف البدر في تصريح وزع على 
إن "هناك إشاعة  اإلعالم،  وسائل 

حول وفــاة أحد املصابني بفيروس 
الرصافة  صحــة  فــي  كورونــا 

ببغداد".
وأضــاف، أن "هذه االنبــاء عارية 
أن "جميع  مبينــاً  الصحة"،  عن 
املصابــني فــي بغــداد وعمــوم 
احملافظات يتابعــون من قبل وزارة 

الصحة".
وأشــار البدر، إلى أن "مدير صحة 
الرصافة عبد الغني الســاعدي، 

قد أكــد أن هذه اإلشــاعة، غير 
جملــة  نفيهــا  ومت  صحيحــة، 

وتفصيال".
كمــا أعرب عــن أســفه لعدم 
االلتزام باإلجــراءات التي يجب ان 
تتخذ من قبل املواطنني ملواجهة 
فيروس كورونا، وقال خالل حديث 
متلفز تابعتــه "الصباح اجلديد"، 
في  "هنالك مخاطــر صحية  إن 
كالتظاهرات  الكبيرة  التجمعات 

واالســواق  الدينية  املراقد  وزيارة 
الكبيــرة، إال أن املواطنــني لــم 
االزمة  خليــة  بقــرارات  يلتزموا 

الوقائية من فايروس كورونا".
واضاف أن "العــراق ال يوجد فيه 
كورونا  فايروس  انتقال  على  دليل 
عن طريــق العدوى، واغلب احلالت 
التي مت تشــخيصها فــي العراق 

جاءت من إيران".
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بغداد - الصباح الجديد:
اورد خبيــر قانوني امــس الثالثاء، 
الــوزراء  رئيس  امكانيــة  عــدم 
املســتقيل عــادل عبــد املهدي 
التخلي عن مهامه او تخويل احد 
نوابــه ادارة احلكومــة، فيما اكد 
خبير في الدســتور العراقي، هذا 
األمر واصفا إيــاه بأنه ضرب  من 

ضروب احلنث باليمني الدستورية. 
وقــال القانوني علي التميمي في 
تصريــح اطلعت عليــه الصباح 
املهدي  عبــد  “غياب  ان  اجلديــد، 
يخالف  املنصــب  عن  والتخلــي 
الدســتور العراقــي حيث الميكن 
ان تكون علويــة للنظام الداخلي 
علــى الدســتور وفــق قاعدة ال 

األعلى”،  األدنــى  القانون  يخالف 
مبينا أن “هذا الغياب يخالف املواد 
٢ و٤٢ من النظام الداخلي جمللس 
الوزراء لعــام ٢٠١٩ والتي اوجبت 
استمرار مجلس الوزراء في العمل 
حلني تشــكيل حكومــة جديدة 
كتصريف اعمال وال ميكن لرئيس 
التخلي  الوزراء املستقيل  مجلس 

عن مهماته”.
وأضــاف، أن “عبد املهدي ال ميكنه 
تكليــف من يتــرأس اجمللس ألنه 
ليست من صالحيته وفق مفهوم 
هذه  واحلالة  االعمــال  تصريــف 
جائزة فقط في حــاالت محدودة 

كاملرض والسفر..
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الصحة تنفي وفاة مصاب بفايروس كورونا
خبيران: ال يحق لعبد المهدي التنصل من مسؤولياته وتأسف لعدم االلتزام باجراءات الوقاية

وتخويل نائبه إدارة الحكومة

عده احدهما حنثًا باليمين الدستورية

فايروس كورونا يخترق حدود الوطن 
4العربي والشرق األوسط ويثير فيهما القلق االتحاد الوطني يطالب بعقد لقاء قمة بين 

2الرئاسات الثالث وزعماء األحزاب السياسية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
افاد مصدر في محكمة استئناف 
بابــل االحتادية امــس الثالثاء عن 
اصدار احملكمة حكما بالسجن 12 
عاماً بحق محافظ بابل الســابق 

كرار العبادي بتهمة التزوير.
وقال املصدر ان "رئاســة احملكمة 
محافظ  علــى  حكما  اصــدرت 
العبادي حكما  السابق كرار  بابل 
بالسجن ملدة 12 عاما في جلسة 
لم يحضرها احملافظ او محاميه".

وأضاف املصــدر ان "احلكم صدر 
على العبادي بسبب قضية تزويره 
التي  الثبوتيــة  املستمســكات 
بابل  تتعلق بوالدته في محافظة 
من اجــل الوصول الــى منصب 

احملافظة".
يذكر ان محافظ بابل ترك املنصب 
منذ اربعة اشهر، وغادر الى جهة 
اوامر  بعد صــدور عدة  مجهولة 
القــاء قبض بحقه عــن قضايا 

تتعلق بالنزاهة والتزوير.

بغداد - الصباح الجديد:
أعلن رئيس الهالل االحمر العراقي 
الدكتور ياسني املعموري ان الصني 
سترسل مساعدات طبية خاصة 
مبواجهة فايروس كورونا الى البالد، 
مفيدا ان هذا مــا ابلغه به رئيس 
الصني في  فــي  االحمر  الصليب 

مكاملة هاتفية.
ارسال  الصني  عزم  املعموري  وأورد 

مســاعدات طبيــة لتعزيز قدرة 
املستشــفيات العراقيــة علــى 
وتتضمن  الفايــروس  مواجهــة 
املساعدات اجهزة تنفس صناعي 
ومستلزمات للفحوصات اخملتبرية 
للكشــف عن املــرض وجتهيزات 
خاصة بالكوادر الصحية والطبية 
الصحــة  وزارة  الــى  ستســلم 

العراقية

الهالل األحمر: الصين سترسل 
مساعدات طبية وخبراء اختصاص 

بفايروس كورونا الى البالد

12 سنة سجن في حكم غيابي 
لمحافظ بابل بتهمة التزوير

بغداد - الصباح الجديد:
ائتالف  باسم  املتحدثة  كشــفت 
النصر آيات املظفر، الثالثاء )3 اذار 
2020(، عــن وضع زعيــم االئتالف 
حيدر العبادي شرطا وحيدا مقابل 

تسلم رئاسة الوزراء مجددا.
تابعته  تصريح  في  املظفر  وقالت 
الصباح اجلديد، إن "رئيس االئتالف 
حيــدر العبادي يرفــض التكليف 
لرئاســة الوزراء في حال ترشيحه 

من قبل الكتل السياسية".
ذلك  على  "سيوافق  أنه  وأضافت، 
اذا كان ترشــيحا مــن الشــعب 

واجلماهير احملتجة".
وكان كشــف النائــب عن حتالف 
الفتح حنني القــدو امس الثالثاء، 
رئيس  اجتمــاع  تســريبات  عــن 
مع  صالــح  برهــم  اجلمهوريــة 

القيــادات السياســية في قصر 
الســالم يــوم اول امــس االثنني، 
مؤكدا أن االجتمــاع ناقش أربعة 

أسماء لرئاسة الوزراء.
وقال القــدو إن " اجتمــاع رئيس 
مع  صالــح  برهــم  اجلمهوريــة 
امس،  اول  السياســية،  القيادات 
ناقــش أربعة أســماء مرشــحة 
لرئاســة الــوزراء "، مبينــا أن " 
األسماء هي مصطفى الكاظمي 
وعلي  الســوداني  شياع  ومحمد 
السابق  الوزراء  ورئيس  الشــكري 

حيدر العبادي".
العبــادي   " أن  القــدو،  وأضــاف 
التي متت  األبرز  الشــخصية  كان 
مناقشتها في اجتماع الرئيس مع 

القيادات".
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حيدر العبادي يشترط عدم 
ترشيحه من الكتل السياسية 

لقبول رئاسة الوزراء

بغداد ـ الصباح الجديد:  
اوعــزت وزارة التربيــة امــس 
الثالثاء الى ادارات املدارس كافة 
في بغــداد واحملافظات بضرورة 
التواجد فــي مقرات اعمالهم 
، بغية تســهيل مهمه الفرق 
الصحيــة للقيــام بواجبهــا 
للوقايــة من انتشــار فايروس 

"كورونا" .
لها  بيــان  في  الــوزارة  وبينت 
تسلمت الصباح اجلديد نسخة 
منه أن "اإلجراء يأتي لتسهيل 

اخملولة  الصحية  الفــرق  عمل 
من قبل اجلهات العليا لتعفير 
بنايــات املــدارس فــي عموم 
احملافظات" ، أذ يشــمل العمل 
تعقيم كل مفاصل املدرســة 
الى  االدارة  ابتداء مــن جنــاح 
العلمية  والقاعــات  الصفوف 
الصحية  باجملاميــع  وانتهــاًء 
هذا  انتشــار  دون  للحيلولــة 
الفايروس بني التالميذ والطلبة 
الثاني  االعزاء قبل بدء الفصل 

من السنة الدراسية" .

في تصريحات للصباح الجديد:

بغداد - الصباح الجديد:
العراقــي  الــوزراء  رئيــس  أعلــن 
املستقيل عادل عبد املهدي، أمس، 
غيابه الطوعــي عن منصب رئيس 
وفيما  األعمــال،  تصريف  حكومة 
حذراً من خطورة الفراغ الدستوري 
في البالد، دعا إلى اإلســراع بإجراء 
انتخابات مبكرة مطلع كانون األول 

املقبل.

وكان اعلــن عبد املهــدي في وقت 
سابق نيته ترك منصبه.

تصريف  حكومــة  رئيــس  وحتدث 
االعمال فــي رســالة وجهها إلى 
رئيــس اجلمهورية ورئيــس البرملان 
البرملان،  وأعضــاء  الرئيس  ونــواب 
عن استشــارته قانونيــني وخبراء 
في الدســتور حول صيغة الغياب 
والتي  احلكومة،  لرئيــس  الطوعي 

يتولى خاللهــا نائبــه إدارة البالد، 
في خطــوة رأى مراقبون ان القصد 
املادة  تنفيــذ  دون  احليلولــة  منها 
81 مــن الدســتور التــي تنقــل 
صالحيات رئيس احلكومة إلى رئيس 
اجلمهوريــة بعد نهاية مهلة الـ15 
يوماً املمنوحة لتشــكيل حكومة 
جديدة، وانها متنح مزيداً من الوقت 
السياســية للخــروج من  للقوى 

األزمة الراهنة، دون االضطرار للجوء 
إلى خيارات أخرى.

ورأى عبد املهدي في الرســالة أن " 
أخطر ما يواجهنا حالياً هو حصول 
فراغ دستوري وإداري، وأن أفضل حّل 
هو االلتزام باملواد الدســتورية ذات 
السائدة، وعليه  والقوانني  العالقة، 
التشــاور مع دستوريني  بعد  أعلن 
االختصاص  أهــل  من  وقانونيــني 

عن قرار اتخذته، وهــو اللجوء إلى 
مجلس  كرئيس  الطوعي(  )الغياب 
الوزراء، بكل ما يترتب على ذلك من 

إجراءات". 
وأضــاف أن " هــذا ال يعنــي عدم 
الى إعــالن خلو  اللجــوء الحقــاً 
املنصــب، إذا لــم تصــل القــوى 
السياسية والسلطات التشريعية 
والتنفيذيــة إلى ســياقات تخرج 

وطالب  الراهنة"،  أزمتها  من  البالد 
البرملــان بـ"عقد جلســة برملانية 
االنتخابات  قانــون  طارئة حلســم 
يوم  واقترح  االنتخابيــة".  والدوائر 
املقبل موعداً  الرابع من ديســمبر 
لالنتخابات املبكرة، وأن يحل البرملان 
نفســه قبل 60 يوماً مــن التاريخ 
املذكور، وأن يجــرى مع االنتخابات 

استفتاء على تعديل الدستور.

عبد المهدي يعلن غيابه الطوعي عن الحكومة ويدعو الى حل البرلمان 

تقريـر

التربية توجه ادارات المدارس 
بالتواجد في مقرات أعمالهم 
لتسهيل مهام الفرق الصحية 

بغية تعفيرها للوقاية من انتشار كورونا
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سائرون لن يقبل بحكومة بديلة 
تشّكلها الكتل والفتح يطالب 

بترشيح رئيس الوزراء من الكتلة 
األكبر

ويواصــل النائــب عن ســائرون، أن 
»املعطيــات احلالية تفيد بأن جميع 
القــوى السياســية ليــس لديها 
حلول لالزمة السياســية، وبالتالي 
قــد تكون هنــاك مبادرة شــعبية 

لتصحيح األوضاع«.
ويجــد، أن »الشــارع قد ســأم من 
املماطلة في التعامل مع املشكالت 
السياسية طوال السنوات املاضية، 
ولن يسكت عن استمرار احملاصصة 
والفســاد وغيرها من اشكال االدارة 

السيئة ملؤسسات الدولة«.
وأكمل العتابــي بالقول، إن »الكتل 
املعنية  يومــا   15 مهلــة  وخــالل 
بتكليف رئيس وزراء جديد قد تتبنى 
شــخصاً لكنه ســوف يرفض من 
مجلس النواب كما حصل مع عالوي 
أو ألسباب اخرى، وان لم تكن هناك 
وقفة جادة سنســتمر في الدوامة 
ذاتها من دون ايجاد حلول حاســمة 
لعملية تشــكيل احلكومة املقبلة 
يريده الشارع وتتوافق عليه  وفق ما 

القوى السياسية«.
مــن جانبه، ذكر النائــب عن حتالف 
الفتــح ثامــر ذيبــان، أن »رئيــس 
يتحمل  برهم صالــح  اجلمهوريــة 
مســؤولية ما وصلت إليــه االزمة 
السياســية؛ كونه لم يكلف ابتداًء 
النيابية االكثر عدداً  مرشح الكتلة 

بتشكيل احلكومة«.
إلى  ذيبــان، في تصريــح  وأضــاف 

»الصباح اجلديد«، أن »موافقتنا على 
عالوي كانت بالنظر ملصلحة العراق، 
التظاهر،  واملتواجدين في ســاحات 
رغم أنــه شــخصيته جدلية، ولم 
يكن موفقــاً في املفاوضــات التي 

اجراها مع الشركاء«.
ولفت، إلــى أن »رئيــس اجلمهورية 
يجــب ان يعــود إلى الدســتور في 
للمضي  اجلديــد  املرشــح  تكليف 
قوّية  حكومــة  تشــكيل  بعملية 
وقادرة علــى التعامل مــع االزمات 

احلالية السعي لتذليلها«.
وبني ذيبان، أن »الظروف التي مت فيها 
تكليف عــالوي ينبغي عدم تكرارها 
أن  املرشــح اجلديد، حيث يجب  مع 
يتم اختيــار وزراء اكفــاء ومن ذوي 
االختصــاص، وليس بحــق أي أحد 

منهم مؤشرات أمنية أو قضائية«.
وشــدد النائب عن الفتــح، على أن 
»مهمة احلكومة املقبلة، ســتكون 
طبقــاً ملــا اتفقــت عليــه القوى 
السياسية، وهي التهيئة النتخابات 
مبكرة واعادة هيبــة الدولة وفرض 

االمن«.
»تتواصــل  أن  بضــرورة  ونصــح، 
االجتماعات وبأعلى املســتويات من 
أجل الوصــول إلى مرشــح تتوافر 
فيه شروط الشارع ويلقي قبوالً من 

الكتل السياسية«.
ودعا، »القوى إلى التفكير باملصلحة 
العناد  وترك سياسية  للبلد،  العليا 
متبعة  كانــت  التــي  االذرع  ولــي 
في الســابق، كون املشــهد يتسم 

بالتعقيد«.
ونّوه، إلى أن »املهمة لن تكون سهلة 

فــي التوصــل إلى مرشــح جديد 
للحكومــة من دون تقــدمي تنازالت، 
وقد تكــون هنــاك اعتراضات لكن 
نســعى لتذليلها وضمان أكبر قدر 

من التوافق على هذا املرشح«.
ومضــى ذيبــان، إلــى أن »االمــل 
اجلمهورية خالل  رئيس  معقود على 
تكليف  فــي  املقبلني  االســبوعني 
شــخصية غير جدلية بالتنســيق 
مــع القوى السياســية وال يخالف 

الدستور مرة أخرى«.
برهم  اجلمهوريــة  رئيس  أن  يذكــر 
صالح أعلن في بيان رســمي أمس 
البدء بجولــة لقاءات مع  االول عن 
الزعماء السياسيني الختيار مرشح 
جديــد ملنصب رئيس الــوزراء خالل 
مهلة دســتورية تنتهي في 17 من 
الشــهر احلالي، بعد اعتذار محمد 
في  االســتمرار  عن  عــالوي  توفيق 

املهمة.

حيدر العبادي يشترط عدم 
ترشيحه من الكتل السياسية 

لقبول رئاسة الوزراء
مبينــا أن » األســماء األربعة كانت 
محــط النقاش والتــداول ولم يجر 

االتفاق على احدهم«.
برهم صالح  اجلمهورية  رئيس  وكان 
اجتماعا  االثنــني،  امــس  اول  عقد 
مع عــدد من القيادات السياســية 
فــي مقدمتهم العامــري واملالكي 

واحلكيم والعبادي. 

الصحة تنفي وفاة مصاب 
بفايروس كورونا وتأسف لعدم 

االلتزام باجراءات الوقاية
أن »احلاالت األخطر هي لكبار  مبيناً 
السن واألطفال وخاصة من لديهم 
نقص في املناعة، أو االمراض املزمنة 

كالربو او السرطان«.
واشــار البدر الى إن »نسب الوفيات 
عامليــاً ال تتجاوز %3 مــن املصابني 
اتخذ  أن »العــراق  باملــرض«، مبينا 
اجــراءات احترازية، بحــق القادمني 
العراقيني من خارج البالد، من خالل 
حجرهم 14 يوماً وهذه الفترة تعتبر 

حضانة املرض«.

خبيران: ال يحق لعبد املهدي 
التنصل من مسؤولياته وتخويل 

نائبه إدارة احلكومة
كمــا أنــه مســتقيل وليــس من 
صالحيته تكليف من ينوب عنه الن 
ذلك خارج مفهوم تصريف االعمال”.
التميمي: “ال يوحد شــي في  وتابع 
فراغ دستوري الن  الدستور اســمه 
هــذا يكون فــي حالة عــدم وجود 
املؤسســات األخرى ويحتــاج األمر 
برأيي إلى استفتاء احملكمة االحتادية”.
ومن جانبه أفاد »اخلبير في الدستور 
العراقي« حسن الياسري امس ايضا، 
تصريف  حكومــة  بقاء  بشــرعية 
انــه ال يحق  األعمال، مشــيرا الى 

لرئيسها التنصل من مسؤولياته.
وقــال الياســري في بيــان اطلعت 
الصباح اجلديد على نســخة منه: » 
على الرغم من حتقق اخلرق الدستوري 
احلالــي بيــد أن ذلــك ال يقدح في 
األعمال  شــرعية حكومة تصريف 
احلالية، وال مينع من اســتمرارها في 

تسيير األمور اليومية اجلارية«.
وأوضح، أن »هذا احلكم ال مينح هذه 
احلكومة مكنة إصدار القرارات التي 
القانونية  املراكــز  في  تغييراً  حتدث 
القائمة، إنشــاء أو إلغاء أو تعديال؛ 
ما يعنــي عدم صحة قــرارات هذه 
احلكومة األخيرة التي أفرغت بعض 
املؤسســات من رؤســائها بذريعة 
بإنهاء  املتعلق  البرملان  بقرار  االلتزام 
بالوكالة؛ فهــو جتاوز صارخ  العمل 
البتة،  مبــرر  غيــر  لصالحياتهــا، 

ومعرض للنقض«.
وأضاف: »ال يســوغ لرئيس حكومة 
عن  التنصــل  األعمــال  تصريــف 
مســؤولياته الدســتورية وإلقائها 
على الغير حتــت أي عنوان كان؛ فال 
غياب وال فراغ، وال ريب في أن التنصل 
بأية ذريعة، سيكون ضرباً من ضروب 

احلنث باليمني الدستورية ».
»ما  بالقول:  بيانه  الياســري  وختم 
زالت املــادة -٧٦-من الدســتور هي 
الواجبــة التطبيق في احلالة املاثلة، 
وليــس غيرها، ما يعنــي أن املتعني 
في التكليــف اجلديد أن يكون خالل 
خمسة عشر يوماً من تأريخ انتهاء 

مهلة التكليف األول املنقضية«.
وكان رئيس الوزراء املســتقيل عادل 
االثنني،  أمــس  أعلن،  املهــدي  عبد 
اللجوء الى »الغياب الطوعي«، داعياً 
البرملان إلى عقد جلسة استثنائية 
حلســم قانون االنتخابــات والدوائر 
االنتخابات  ومفوضيــة  االنتخابية 
بشــكل نهائي، وتكليف أحد نوابه 
إدارة جلسات  الوزراء مســؤولية  أو 

مجلس الوزراء.

ازمة الالجئني تتفاقم على حدود 
اليونان بعد فتح تركيا

الباب على مصراعيه لهم
لكن تركيا التي تستقبل 3,5 ماليني 
الجئ تسعى ملنع موجة جلوء جديدة 
من سوريا حيث تقوم قوات النظام، 
مدعومة بالطيران احلربي الروســي، 
الستعادة  عســكرية  عملية  بشن 

إدلب آخر معاقل املقاتلني.
وقال إردوغان إنــه يأمل في التوصل 
لوقف إطالق نار في ســوريا عندما 
يلتقي نظيره الروسي فالدميير بوتني 

هذا األسبوع.
وحذر بأنه على اوروبا حتمل حصتها 
من أزمــة الالجئني. وقــال »بعدما 
العديد من  وردتنــا  أبوابنا،  فتحنــا 
األبواب.  أغلقوا  لنا  قالوا  االتصاالت، 
لكننــي قلت لهــم لقــد مت األمر، 
انتهى. األبــواب مفتوحة. وعليكم 
اآلن أن تتحملــوا نصيبكــم مــن 

العبء«.
وقال إردوغــان إن أعــداد املهاجرين 
على احلدود اليونانية، وبينهم أفغان 
بكثير  أكثــر  وعراقيون،  وســوريون 
من األرقام التي أعلنها املســؤولون 
والصحافيــون، مضيفــا أن األرقام 

هناك وصلت إلى »مئات اآلالف« ه.
واضاف »ســيتزايد العدد. قريبا هذا 

العدد سيصل الى املاليني«.
لفرانس  امليدانية  املشاهدات  وتفيد 
بــرس بأن هذه األرقــام مبالغ فيها. 
وكانت األمم املتحدة قد أفادت بوجود 
13 ألف شخص عند احلدود التركية 

اليونانية.

وبحسب الســلطات اليونانية فقد 
مــن طالبي  1300 شــخص  متّكن 
اللجــوء مــن الوصول إلــى جزرها 
يومي األحــد واإلثنني. وقضى طفل 
اإلثنني قبالة سواحل ليسبوس في 
غرق مركب كان يقل نحو خمســني 

مهاجرا.
»العسكريني  إردوغان  اّتهم  واإلثنني 
اثنني«  مهاجرين  بـ«قتل  اليونانيني« 
وإصابة ثالث بجروح خطرة، من دون 

إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأظهر تسجيل فيديو تشارك نشره 
مســؤول تركي ولم ميكن باالمكان 
التأكــد منه من مصدر مســتقل، 
وهم  باملهاجريــن  مليئــا  مركبــا 
يتعرضون إلطالق نار ومضايقات من 

عناصر خفر السواحل اليونانيون.
وفي اتصال اإلثنني مع املستشــارة 
رجب  التركي  الرئيس  األملانية طلب 
»تقاســم عبء«  إردوغــان  طيــب 
أعلنت  ما  وفق  املهاجرين،  استقبال 

الرئاسة التركية.
وكان مــن املقــرر ان يتوّجــه عدد 
االحتاد  هيئات  قادة مؤسســات  من 
األوروبي إلى احلدود اليونانية لتفّقد 

األوضاع.
واليوم األربعاء، سيعقد وزراء داخلية 
األوروبــي اجتماعا في  دول االحتــاد 
بروكسل ملســاعدة اليونان وبلغاريا 

على مواجهة تدفق املهاجرين.
وكانت وافقت تركيا في 2016 على 
منع الالجئــني من التوجه إلى أوروبا 
اليورو  مليارات  احلصول على  مقابل 
من املساعدات، ويصر االحتاد األوروبي 

على أن تلتزم تركيا باالتفاق.

تتمات ص1

السليمانية ـ عباس كاريزي:

اعلنــت احــزاب وقــوى سياســية 
رئيس  لبقاء  تأييدها  عن  كردستانية 
الوزراء املســتقيل عادل عبد املهدي 
فــي منصب رئيــس الــوزراء، إلدارة 
املرحلة االنتقالية والعمل على حتديد 
موعد قريــب إلجراء انتخابات مبكرة 

في البالد.
املفاوض  الكــردي  الوفد  عضو  وقال 
عضو اجمللس القيادي لالحتاد الوطني 
الكردســتاني، سعدي احمد بيرة، ان 
الكرد لم يقفــوا بالضد من تكليف 
محمد توفيق عــالوي ملنصب رئيس 
وانه ليــس ضحية العتراض  الوزراء، 
الكرد عليه كما يقــال، وامنا هو من 
امام االطراف الصديقة  قطع الطرق 
لــه، وهو مــن وضع نفســه بالضد 
من اســتحقاق الكرد فــي العملية 

السياسية العراقية.
واضــاف بيــرة في حديــث للصباح 
اجلديــد، ان تســمية بديــل لعالوي 
وتكليفه من قبــل رئيس اجلمهورية 
يحتاج الى اجماع شيعي قبل ان تتم 
املوافقة عليه مــن االطراف االخرى، 
وبينمــا قــال ان عالوي شــخصية 
جيــدة، لفــت الــى ان القــول بانه 
شــخصية مســتقلة غير صحيح، 
ألنه كان مرشــحا من بعض االحزاب 
السياسية، واردف،« حتى الوزراء الذين 
قام بترشــيحهم لشــغل املناصب 
الوزارية في حكومته كان عدد منهم 
ان  نافياً  ألحزاب سياسية،  مرشحني 
يكــون رفض الكرد ملرشــحي عالوي 
للمناصــب الوزارية نابــع من تقدمي 
الرغبــة بتقدمي شــخصيات حزبية 
لتلك املناصــب، الفتا الى ان اعتراض 
الكرد كان على اآللية التي اعتمدها 
عالوي لتســمية حصــة الكرد من 
املناصــب الوزاريــة، وهــو مــا كان 
سيؤدي الى ســلب االقليم احلق في 

تســمية ممثليه للحكومة االحتادية، 
والتجــاوز على هيبــة االقليم ودوره 
في العملية السياسية، الن االقليم 
يناضــل منذ ســنوات لكي يحافظ 
على دوره واســتقاللية قراره وان هذا 
اجراء دســتوري وهو ال يرتبط ببعض 

االسماء او االشخاص.
واضــاف بيرة، ان مشــكالت االقليم 
مــع احلكومــة االحتاديــة مــا زالت 
مســتمرة وان علــى ايــة حكومة 

جديدة تأتي ان تعمل ملعاجلة املسائل 
العالقة واحترام الكيان الدســتوري 
لإلقليم، في املناطــق املتنازع عليها 
ومستحقات الفالحني والبيشمركة، 
متســائالً »هــل بإمــكان احلكومة 
العراق، في  الى  الهيبة  اعادة  املقبلة 
ظل وجود جماعات مسلحة منفلتة 
ال تخضع ألوامر القائد العام للقوات 

املسلحة«.
واقترح بيرة ان يقوم رئيس اجلمهورية 

برهم صالح بدال مــن اجراء لقاءات 
فرديــة مــع قــادة بعــض االحزاب 
السياســية، بالدعوة الى عقد لقاء 
قمــة بني الرئاســات الثــالث وقادة 
وطرح  السياســية  والقوى  االحزاب 
املوضوعــات الطارئــة واالتفاق على 
صيغــة مالئمــة للعمل املشــترك 
والتعــاون للتوصل الــى توافق على 
البالد  تسمية شخص معني إلخراج 

من االزمات الراهنة.

واعلن بيــرة دعم االحتــاد لإلبقاء او 
اعــادة منح الثقــة لرئيــس الوزراء 
املستقيل عادل عبد املهدي اختصارا 
للمسافة، وتالفياً للجدل الدائر حول 
اختيار شــخصية تكون مقبولة من 
والشارع  السياســية  االطراف  قبل 
العراقــي، وان يعلن عبد املهدي على 
مبكرة  انتخابات  حتديد موعد إلجراء 
في وقت قريــب، والعمل للمصادقة 

على ميزانية العام احلالي 2020.   

بدوره أكد عضــو مجلس النواب عن 
االحتاد االسالمي الدكتور مثنى امني، 
ان اجلهود ستســتمر إليجــاد بديل 
وتكليــف شــخص اخر لتشــكيل 
املأزق  البالد مــن  احلكومة، إلخــراج 
التي  واالدارية  السياســية  واالزمات 

يواجهها.
واوضــح امني فــي تصريــح تابعته 
الصباح اجلديد، ان تشكيل احلكومة 
الوقت  اجلديدة ضــرورة ملحة فــي 

الراهــن، مطالبــا القــوى واالحزاب 
السياسية الى تقدمي تنازالت متبادلة 
للتوصل الى حلول مناسبة لتشكيل 

احلكومة اجلديدة. 
الدميقراطــي  احلــزب  زعيــم  وكان 
قد  بارزاني  مســعود  الكردســتاني 
اعلن عن شــكره وتقديــره  للقوى 
السياسية الكردستانية ،التي وحدت 
صفوفها وموقفها فيما يخص منح 
الثقة من عدمه للحكومة العراقية 
اجلديدة برغم اختالف وجهات نظرها.
تابعته  بيــان  بارزاني فــي  وأضــاف 
الصباح اجلديد، أن »بلورة هذا املوقف 
لشــعب  تاريخي  مكســب  املوحد 

كردستان وموضع تقدير«.
 وتابع البيان »مبوازاة ذلك أوجه الشكر 
للقوى السياسية الوطنية العراقية 
التــي حالــت مبواقفهــا املنطقية 
الصحيحة تعميق وزيادة األزمات في 

العراق واالنزالق نحو الكوارث«. 
 وزاد، »لقد كانت تلك املواقف تقديراً 
ومراعــاًة  الدميقراطيــة،  للمبــادئ 
ملطالب املكونــات العراقية، وتعديالً 

ملسار العملية السياسية«.
وختم بارزاني البيان قائالً:  »اآلن يقف 
العراق أمــام مرحلة جديدة، ميكن أن 
تتاح فيها الفرصة لتحقيق املطالب 
املشــروعة للمتظاهريــن، وتأمــني 
وطني  لتوافــق  املناســبة  األرضية 
التقارب بني جميع  شــامل، وضمان 

األطراف« .
بدوره دعــا رئيس حكومــة االقليم 
العراقية  احلكومة  بارزاني،  مســرور 
املقبلة الى احترام الكيان السياسي 

لإلقليم.
واكد خــالل مقابلة صحفية ضرورة، 
أن حتترم احلكومــة العراقية املقبلة 
الكيان السياســي إلقليم كردستان 

وحقوقه التي كفلها الدستور«.

االتحاد الوطني يطالب بعقد لقاء قمة بين الرئاسات الثالث
وزعماء األحزاب السياسية

الكرد يؤيدون بقاء عبد المهدي إلدارة المرحلة االنتقالية

بغداد – اعتقال ارهابي  
الشــرطة  في  امنــي  ذكر مصــدر 
االحتادية امس الثالثاء ان مفرزة امنية 
متكنــت إلقاء القبض علــى املتهم 
)ح. ج. ح( املطلــوب على وفق املادة ٤ 
/ ارهاب بعد رصــد حتركاته من قبل 
اجلهــد االســتخباري ضمــن قاطع 

املسؤولية في بغداد«.
واشــار املصدر الى ان املفرزة متكنت 
من اعتقال االرهابي وتســليمه الى 
اجلهات ذات العالقة التخاذ اإلجراءات 

القانونية املطلوبة . 

ديالى – اعتقال مطلوبني 
امني في مديرية شرطة  افاد مصدر 
محافظــة ديالــى امــس الثالثاء ان 
دوريات من قسم شــرطة ابي صيدا 
القت القبض على 4 مطلوبني  واحد 

منهم على وفق املادة  4 ارهاب .

واوضــح املصــدر ان مفارز شــعبة 
مكافحة اجرام مندلــي واملنصورية 
ثالثة مطلوبني  القبض علــى  القت 
على قضايــة جنائيــة متعددة في 
احملافظة ومت اتخاذ االجراءات القانونية 

بحقهم لعرضهم على القضاء.

كركوك – ضبط عبوات 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثاء  امــس  محافظة كركوك 
قوة مشتركة ضبطت كدس للعتاد 
من مخلفات داعش اإلرهابية في قرية 

حميرى الصغرى مبحافظة كركوك.
وقــال املصــدر االمنــي ان الكدس 
احتوى على 83 عبوة ناســفة عبارة 
عن جليكانات مملــؤة بنترات االمونيا 
سيفور و 83 مسطرة،وقد مت تفكيك 
العبوات الناســفة مــن قبل اجلهد 

الهندسي من دون حادث يذكر

صالح الدين – تدمير انفاق 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
محافظة صــالح الدين امس الثالثاء 
ان دوريــات امنية متكنــت من تدمير 
قرب  لـ«داعــش«  ومضافات  انفــاق 

الثرثار.
مقاتلة  »مديريــة  أن  املصــدر  وذكر 
مضافات  تدمير  مــن  متكنت  الدروع 
ضمن  االرهابــي  لداعــش  وانفــاق 
عمليــات علي الهــادي االمنية قرب 
الرابعة  »الكتيبة  أن  الثرثار« مضيفا 
في املديرية شاركت الى جانب االلوية 
السادس و35 و51 في محافظة صالح 
الدين، واســتهدفت الكتيبة مخابئ 

وانفاق االرهابيني بالسالح املباشر«.

االنبار – عمليات دهم 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الثالثاء  امــس  االنبــار  محافظة 
مفــرزة امنية متكنــت بعملية دهم 

وتفتيش فــي مناطق غربي احملافظة 
تطهيرها من مخلفات تنظيم داعش 

االرهابي.
وقــال املصــدر  ان »قوة من حشــد 
االنبار فوج حديثــة، نفذت فجر يوم 
امس عمليــة دهم وتفتيش لتطهير 
منطقــة مخــازن حديثــة وقريتي 
األخضر ومصادر حجالن )غرب االنبار( 
بنــاًء علــى معلومات اســتخبارية 
تؤكد نية العدو التســلل للمنطقة 

واستغاللها«.

كربالء – عملية امنية 
أعلن قائد عمليات الفرات األوســط 
للحشــد الشــعبي علي احلمداني 
امس الثالثاء انطالق عمليات ملســح 
وتفتيش منطقة عني التمر مبشاركة 
القــوات األمنية لتأمــني محافظة 

كربالء.
وقــال احلمداني لقــد انطلقت فجر 

وتفتيش  عمليات مســح  امس  يوم 
القوات  التمر مبشاركة  عني  منطقة 
األمنية، الهدف منها مسح املنطقة 
وإبعاد  القانــون  وفــرض  وتطهيرها 
اخلطر عن محافظة كربالء« ، مضيفا 
ان »هــذه العملية ليــس هي األولى 
مــن نوعهــا اذا ســبقتها عمليات 
أخرى باجتــاه النخيب وعرعر وهي في 
احلقيقــة عمليــات متواصلة ألبعاد 

اخلطر عن جميع هذه احملافظات«.
 

نينوى – اعتقال ارهابيني 
امنــي فــي مديرية  افــاد مصــدر 
محافظة  في  واالمن  االســتخبارات 
نينوى امس الثالثــاء ان مفرزة امنية 
متكنــت مــن القــاء القبــض على 
اثنني وضبط عبوات ناسفة  ارهابيني 
ومواد متفجرة فــي مناطق متفرقة 

من احملافظة.
ان »مفــارز خليــة  وقــال املصــدر 

االســتخبارات وبالتنســيق مع فوج 
طــوارئ التاســع متكنت مــن القاء 
اإلرهابية  العناصر  أحد  على  القبض 
اخلطيرة في قرية تل الرمان مبحافظة 
نينــوى، صادرة بحقــه مذكرة قبض 

على وفق املادة ٤ارهاب ».
 

ذي قار – حترير مختطف 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ذي قار امس الثالثاء ان مفارز 
امنيــة متكنت من حتريــر مختطف 
وتعيده الى ذويه بعد محاصرة اجلناة 

في احملافظة.
وقال املصدر انه »بعد ورود معلومات 
ألحد  خطــف  حالــة  وجــود  عــن 
من ســكنة محافظة  األشــخاص 
البصرة ولتقاطــع املعلومة األمنية، 
بادر قائد شــرطة ذي قار واملنشــات 
بتشــكيل فريق عمل مــن الضباط 
االختصــاص والتوجيــه بتكثيــف 

الســريع  الطريق  علــى  الدوريــات 
الرابط بني محافظة ذي قار والبصرة 
وتشــديد التفتيــش بالســيطرات 

واملفارز االمنية.

البصرة – ضبط عصابة 
امنــي في شــرطة  افــاد مصــدر 
محافظة البصرة امــس الثالثاء انه 
بعد ورود اخبار عن وجود حاله سرقة 
علوة لبيع املواد الغذائية في منطقة 
خور الزبير وسرقة القاصة وبداخلها 

مبلغ قدره 25 مليون دينار . 
واضــاف املصــدر ان املفــارز االمنية 
وتكثيف  املعلومات  بجمع  باشــرت 
اجلهــد االســتخباري وخــالل وقت 
قياســي مت التعــرف علــى هويــه 
املتهمــني والقــاء القبــض عليهم 
وضبط بحوزتهم املبلغ املســروق ومت 
إحالتهم إلى احملاكم اخملتصة لينالوا 

جزاءهم العادل .

اعتقال ارهابي ضمن قاطع المسؤولية في بغداد * ضبط كدس للعتاد من مخلفات داعش بمحافظة كركوك
انطالق عمليات لمسح منطقة عين التمر بكربالء*  القبض على ارهابيين وضبط عبوات ومتفجرات بنينوى

الملف األمني

ان الكرد لم يقفوا 
بالضد من تكليف محمد 
توفيق عالوي لمنصب 
رئيس الوزراء، وانه ليس 
ضحية العتراض الكرد 
عليه كما يقال، وانما 
هو من قطع الطرق 
امام االطراف الصديقة 
له، وهو من وضع نفسه 
بالضد من استحقاق 
الكرد في العملية 
السياسية العراقية
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بغداد _ الصباح الجديد :

بحث وزيــر التخطيط الدكتور 
نوري صبــاح الدليمي في ديوان 
الــوزارة مع بالل ربــاح الصغير 
املمثل املقيم ملؤسسة التمويل 
الدولية )عضو مجموعة البنك 
الدولي( في العراق والوفد املرافق 
له سبل تعزيز الدعم للمشروع 

الوطني لتشغيل الشباب.
وبني وزير التخطيط خالل اللقاء 
اجلهود احلكوميــة التي تقودها 
وزارة التخطيط لتفعيل مشروع 
تشــغيل الشــباب في جميع 
 100 احملافظــات بهــدف توفير 
القطاع  فــي  ألف فرصة عمل 
اخلــاص خــالل العــام احلالي ،  
بذلك جهــود مجموعة  مثمناً 
البنك الدولي الداعمة لشــتى 
قطاعات التنميــة في العراق ، 
املشــروع  أهمية  بذلك  مؤكداً 
الوزارة  أولويــات  بصفته أحــد 
االستراتيجية في متكني وتطوير 

القطاع اخلاص.
ولفــت الوزير إلــى اجلهود التي 
حتقيقها  فــي  الــوزارة  مضت 
مع جميــع الفعاليات الوطنية 
قــدرات  لتطويــر  والدوليــة 
من  ومتكينهم  املهنية  الشباب 
التي سيتم  إدارة مشــاريعهم 
املشــروع  خالل  من  تنفيذهــا 
الوطني لتشــغيل الشــباب ، 
تأســيس  أهمية  بذلك  مؤكداً 
معهد مهني متخصص بتدريب 
الشــباب على شــتى املهارات 
الفنية والتقنية واإلدارية وإعداد 

دراسات اجلدوى االقتصادية.
من جانبه اعــرب املمثل املقيم 
ملســتوى  العالي  تقديــره  عن 
التعــاون املشــترك مــع وزارة 
التخطيــط ، مشــيدا بجهود 

الى  الرامية  الوزيــر  وتوجيهات 
توفيــر البيئة املناســبة لعمل 
واســتقطاب  اخلاص  القطــاع 
التي  اخلارجيــة  االســتثمارات 
أهداف  تســهم فــي حتقيــق 
التنميــة ، مؤكــداً اســتعداد 
مؤسســة التمويل الدولية في 
تقدمي املزيد مــن الدعم للكثير 
مــن مفاصل التنمية، ســيما 
املشــاريع  بتمويل  يتعلق  فيما 
احملافظات،  جميع  في  الشبابية 
فضال عن دعــم القطاع اخلاص 

القوانني  بيئة  وحتسني  العراقي 
والتشريعات بنحو عام.

الذي  اللقــاء  إلى ذلك شــهد 
الدكتور  الــوزارة  وكيل  حضره 
ماهــر حمــاد واملنســق العام 
الوطني للشــباب  للمشــروع 
الدكتــور إســماعيل العبودي، 
القضايا  مــن  عدد  مناقشــة 
عمــل  بتســهيل  املتعلقــة 
وإمكانية  العراق  في  املؤسسة 
توقيع عدد من مذكرات التفاهم 
املشــتركة لتمويل املشــاريع، 

وزيادة حجم هذا التمويل بنحو 
يتناســب وحاجة العراق إلعادة 
اإلعمــار وحتقيــق التنمية في 
عمــوم احملافظات، ســيما مع 
التعداد  لتنفيذ  االســتعدادات 
العام للســكان واملساكن قبل 

نهاية العام احلالي.
على صعيد اخر دعا الوزير جميع 
الوزارات واحملافظــات إلى تقدمي 
األولوية  ذات  باملشــاريع  قائمة 
االستراتيجية بعد مواءمتها مع 
الوطنية  التنمية  خطة  أهداف 

لتنفيذها ضمن االتفاق العراقي 
– الصيني. 

وأكــد الدكتور نــوري الدليمي 
خالل دعوته إلى تقدمي املشاريع 
املقترحــة بالســرعة املمكنة 
بعد مواءمتها مع أهداف خطة 
التنميــة الوطنيــة والفجوات 
التنمويــة وامليزة املكانية، وفقاً 
لألنشــطة املدرجــة في كتاب 
مكتــب رئيس مجلــس الوزراء 
املرسل  التخطيط  وزارة  وكتاب 
إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء 

باملشــاريع  قائمة  واملتضمــن 
الرئيسة املقترح تنفيذها ضمن 
االتفــاق العراقــي – الصيني ، 
الفتاً إلى أهميــة بيان تفاصيل 
كل مشروع واكتمال متطلبات 
اإلدراج مــن عدمه، واملوقف من 
اخلطــة إن كان مدرجــا أو غير 
مدرج، وااللتزامات التي تفضلها 
جهــة التعاقــد إن كانــت مع 
متعاقد أو غير متعاقد ، مشدداً 
علــى أهمية اختيار املشــاريع 
وفقاً ألولوية وحاجة املواطنني.  

وزير التخطيط يبحث ومؤسسة التمويل الدولية دعم 
المشروع الوطني لتشغيل الشباب

مدير عام صحة بغداد الكرخ للصباح الجديد

بالتقسيط لموظفي الدولة من خالل مراكز التسويق التابعة لها

 بين وزير التخطيط 
الجهود الحكومية 

التي تقودها الوزارة 
لتفعيل مشروع 

تشغيل الشباب في 
جميع المحافظات 
بهدف توفير 100 

ألف فرصة عمل في 
القطاع الخاص خالل 

العام الحالي 
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وزير العدل يدعو الى تعفير السجون وتأجيل الزيارات كهرباء الرصافة تنفذ جولة للتعريف بمخاطر كورونا
اعالم كهرباء بغداد الخاصة للنزالء تفاديا النتشار كورونا

تنفيــذا لتوجيهــات مدير فرع 
املهندس  الرصافة  توزيع كهرباء 
وســام رحيم عبد الواحد ونظرا 
للظروف الصحيــة التي متر بها 
املنطقة والعراق بصورة خاصة ، 
واالعالم  العالقات  شعبة  نفذت 
في الفرع بالتعاون مع شــعبة 
الطبابــة في الشــركة العامة 
لتوزيــع كهربــاء بغــداد جولة 
لتوعيــة موظفــي فــرع توزيع 
كهرباء الرصافة مبخاطر فايروس 

كورونا املستجد ...
التي شملت  اجلولة  وجرت خالل 
اقسام وشــعب الفرع التعريف 
بفايروس كورونــا وكيفية اتخاذ 
للوقاية  االحترازيــة  االجــراءات 
منه فضــال عن توزيع منشــور 
االلتزام  وضرورة  بذلك،  ارشــادي 
عن  تصدر  التــي  بالتوجيهــات 
خلية االزمة وجلنة االمر الديواني 
رقــم 55 لســنة 2020 التي من 
شــانها منع انتقال العدوى بني 

املواطنني.

بغداد _ الصباح الجديد :
العدل فــاروق امني  بحث وزيــر 
الشــواني امــس الثالثــاء في 
مكتبه  الرسمي في مبنى الوزارة 
مــع مدير عــام دائــرة االصالح 
علي  احلقوقي  العراقية  العميد 
دائرة  عــام  ومدير  جــواد  نعمة 
اصــالح االحــداث  كامــل امني 
هاشــم ، تشــكيل خلية ازمة 
بالتعاون مع وزارة  الداخلية وفرق 

الدفاع املدني لتعفير الســجون 
االصالحيــة من مــرض  فايروس 
كورونا .   ودعا الوزير خالل اللقاء 
دائرة االصــالح العراقية بتأجيل 
 الزيارات اخلاصة بالنزالء من قبل 
ذويهم واعتماد الرسائل لتطبيق 
انتشار  ملنع  الســالمة   اجراءات 
، اضافــة الى ايقاف  هذا املرض 
 الدورات التدريبيــة في اكادميية 
وارجــاع  العراقيــة  االصــالح 

املتدربــني  الى محــل اعمالهم 
الصحي  الوضع  اســتقرار  حلني 

العام في البلد . 
 من جانبه اكــد مدير عام دائرة 
العميــد  العراقيــة  االصــالح 
احلقوقــي علي  نعمــه جواد انه 
وزارة  مع  والتعاون  التنســيق  مت 
أمنا  اماكن  لتخصيص  الصحة 
في حال ظهور أي شخص  مصاب 
وتوفير  فايــروس كورونــا  مبرض 

اجهزة  الفحص احلراري للعاملني 
في القواطع السجنية.

كما دعا املدير العام الى تشكيل 
خليــة ازمة  في دائــرة االصالح 
االقســام  من  العامة  العراقية 
السجنية في  احملافظات العتماد 
املعتمدة  االحترازيــة  االجراءات 
العاملني  على  سالمة  للحفاظ 
في السجون وعدم انتشار املرض 

بني النزالء . 

بغداد _ الصباح الجديد :
طرحت الشــركة العامة للصناعات 
احــدى  وااللكترونيــة  الكهربائيــة 
شــركات وزارة الصناعــة واملعــادن 
منتجاتهــا من املكيفــات واملبردات 
الرافدين للبيع  واملراوح عالمة نسيم 
وبالتقســيط  للمواطنني  النقــدي 

ملوظفي الدولة.
واوضح مدير عام الشــركة املهندس 
ســفيان فوزي اجلبوري ان الشــركة 
متتلك معامــل متكاملة حتتوي على 
خطــوط انتاجية ومكائــن متطورة 
من مناشــئ غربية النتاج املكيفات 
الشــباكية  واملنفصلــة  املركزيــة 

والسبلت اجلداري والكنتوري ومبردات 
والعمودية  السقفية  واملراوح  الهواء 
واجلداريــة بتصنيــع عراقــي 100% 

وبطاقات عالية وحسب الطلب .
واكــد املدير العام ان هــذه املنتجات 
متتــاز مبواصفاتهــا القياســية من 
حيث اجلودة واملتانــة تفوق مثيالتها 

حتاكي  وموديالت  وبالوان  املســتوردة 
متطلبات السوق واذواق املستهلكني 
، مفصحا عن اســتعداد الشــركة 
لتجهيز مؤسســات الدولــة والبيع 
وبالتقســيط  للمواطنني  املباشــر 
ملوظفــي الدولــة من خــالل مراكز 
التســويق التابعــة لهــا فــي مقر 

الشــركة في الوزيريــة ومحافظات 
بابــل وديالــى والســليمانية ، الفتا 
الشــركة لفتح منافذ  الى ســعي 
تســويقية جديــدة فــي االســواق 
التجارية في العاصمة بغداد وتصنيع 
اللوحات االعالنية ونصبها في اماكن 
عديدة ومهمة فــي العاصمة وبقية 

للترويج عــن منتجاتها  احملافظــات 
املتنوعــة. واضــاف املديــر العام ان 
اشكال  تغيير  على  الشركة حرصت 
والوان منتجاتهــا لتواكب ماموجود 
في الســوق احمللية وتتفوق عليها مع 
منح ضمــان للمنتج وهدية واتر مبب 
مع كل مبردة يتم شــراؤها ، مشيرا 

الى توفر بحدود )3( االف مبردة جاهزة 
للتســويق والبيع بنوعية ومواصفة 
عالية ، مؤكدا ان للشركة مختبرات 
خاصة بفحص املنتجات وانها حاصلة 
على شهادة اعتمادية للمختبرات من 
اجلهاز املركزي للتقييس والســيطرة 

النوعية. 

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت وزارة التعليــم العالي والبحث 
العلمــي عــن متديــد عمــل البوابة 
اإللكترونية للتســجيل في االستمارة 
الدراسية  االجازات  مبرشــحي  اخلاصة 

للعام 2020/2019.
وقال معاون املدير العام لدائرة البعثات 
والعالقات الثقافية الدكتور صادق عواد 
كاظــم إن الوزارة نســبت متديد عمل 
في  للتســجيل  اإللكترونية  البوابــة 

الدراسية  االجازات  االستمارة ملرشحي 
لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم االحد 

املقبل املصادف 2020/3/8.
وبــني معاون املدير العام ضــرورة تزويد 
دائــرة البعثــات والعالقــات الثقافية 

بامللف الدراســي لغايــة نهاية الدوام 
املصــادف  االحــد  ليــوم  الرســمي 
ســيتعذر  ذلك  وبخــالف   ،2020/3/15

قبول او فتح اي ملف دراسي.
من جانب اخر شــاركت وزارة التعليم 

العلمي في ورشــة  والبحث  العالــي 
اخملــدرات على اجملتمعات  حول مخاطر 
في جامعة النهرين ، ومتثلت املشاركة 
بوكيل الوزارة لشــؤون البحث العلمي 

الدكتور فؤاد قاسم محمد.

وقال وكيل الــوزارة إن اخملدرات أصبحت 
آفــة اجملتمعــات ولها تأثيرات ســيئة 
كافة  املســتويات  الى  متتد  وســلبية 
واالقتصاد  والتعليم  التربية  وتوثر على 

الوطنــي، فضــال عــن ضــرورة توفير 
مقومــات احلصانــة والوقايــة منها ، 
مضيفا أن املؤسسات التعليمية تأخذ 
دورا مهما فــي تعزيز آليــات التوعية 

والتثقيف مبخاطر اخملدرات.
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بغداد _ الصباح الجديد :

فــي الوقت الذي اســتنفرت دائرة 
صحــة بغــداد/ الكــرخ جميــع 
منتســبيها بشــتى عناوينهــم 
جميــع  وهيــأت  ومســتوياتهم 
مؤسســاتها حملاربة عدو غير مرئي 
املقبل  الكورونا  بفايــروس  متمثالً 
من خلف احلدود وهيأت مشــفيني 
املشكوك  او  املصابني  الســتقبال 

بإصابتهم وباإلمكانيات املتوفرة .
وقــال املدير العام لصحــة بغداد 
الكــرخ لقد مت تشــخيص حالتني 
مؤكدتــني وهنــاك حــاالت أخرى 
مشــتبه بها ونتوقع زيــادة العدد 
جند ان البعض مــن نواب او جهات 

اعالميــة مغرضة توجــه طعنات 
للدائرة ومنتســبيها  بدل الوقوف 
الى جانبهم ودعمهم وتكيل لهم 
التهــم امللفقة ألغــراض نعرفها 
ويعرفها كل الشــرفاء مــن ابناء 

شعبنا.
واضــاف املدير العام انــه بات من 
املعلوم ان الفايروس وصل الى دول 
متقدمة جدا مثــل اليابان وكوريا 
والواليات  األوروبية  والدول  اجلنوبية 
املتحدة األميركية ولم تشــخص 
وال حالــة واحدة باملطــارات حيث 
ان املصاب فــي العادة يكون حامالً 
للفايروس وهو في فترة احلضانة وال 
تظهر عليه اية أعراض مرضية ومن 
ثم بعد ايام من وصوله تظهر عليه 
األعراض وبالنتيجة تكون اإلجراءات 
املتخذة باملطارات غير مجدية ومع 

ذلك فــإن مالكاتنا غيــر متوانية 
بالعمل باإلمكانات املتاحة.

ولفت املدير العام الى ان من االمور 
الواجــب توضيحها ايضــاً هي ان 
قسم اإلسعاف الفوري غير مرتبط 
العمليات في  مبركــز  وامنا  بدائرتنا 
وزارة الصحــة وكذلك ان منطقة 
العبيــدي فــي جهــة الرصافــة 
من بغــداد ومع ذلك فــان جميع 
ومراكزها  دائرتنــا  مستشــفيات 
الســتقبال  مســتعدة  الصحية 
جميــع املراجعــني مــن كل بقاع 

الوطن احلبيب.
واشــار الى انه من املسلمات ايضاً 
ان ليس كل من تظهر عليه أعراض 
امراض اجلهاز التنفسي هو مصاب 
الطبيب  ويبقى  الكورونا  بفايروس 
هو وحده مــن يحدد ذلك على وفق 

لوائح وبروتوكوالت عاملية هو وحده 
يعرفها.

الى  اجلميــع  العــام  املدير  ودعــا 
مســاندة الدائرة في هــذه احلرب 
على عــدو غيــر مرئي لنــا بكل 
ما يســتطيعون  ماديــاً ومعنوياً 
واعالمياً وليتذكــر اجلميع ان اكثر 
من ٥٪ مــن املصابني فــي الصني 
هم من املالكات الصحية والطبية 
املرض  بســبب  توفى  وبعضهــم 
منهم علماء ومدراء مستشفيات.

وفي اخلتام حيا املدير العام الدكتور 
منتسبي  جميع  احلجامي  جاسب 
ملدة  العمل  يواصلون  الذين  الدائرة 
٢٤ساعة ســبعة ايام في االسبوع 
من دون ملــل او كلل وباإلمكانيات 
تشخيص  واستطاعوا  املتواضعة 

ومعاجلة بعض احلاالت .

تقرير

الدائرة هيأت مشفيين الستقبال المصابين او المشكوك باصابتهم

“االلكترونية” تطرح منتجاتها من المكيفات والمراوح والمبردات للبيع نقدا للمواطنين

التعليم تعلن تمديد التسجيل في البوابة اإللكترونية لمرشحي االجازات الدراسية

جانب من لقاء وزير التخطيط مع املمثل املقيم ملؤسسة التمويل الدولية في العراق

بغداد _ الصباح الجديد :
ممثال عن وزير الداخلية الدكتور ياسني طاهر الياسري 
شارك وكيل وزارة الداخلية للشؤون االدارية واملالية 
الفريق عبد احلليم فاهم الفرهود والوفد املرافق له 
في أعمال فعاليات الدورة السابعة والثالثني جمللس 
وزراء الداخلية العرب التــي اختتمت يوم امس في 
الدول  داخلية  وزراء  التونســية، بحضور  العاصمة 

العربية ووفود امنية رفيعة.
كما شــارك في اعمال الدورة ممثلــون عن جامعة 
الــدول العربية واحتاد املغرب العربــي واحتاد اذاعات 
الــدول العربيــة ومجلــس التعاون لــدول اخلليج 
العربية واالحتــاد االوروبي واالنتربــول ومكتب االمم 
املتحدة ملكافحــة االرهاب وعدد اخــر من اجلهات 
املعنية بالشؤون االمنية ومسؤولني أمنيني رفيعى 

املستوى. 
وكان املؤمتــر قــد افتتــح اعماله بكلمــة لرئيس 
احلكومة في اجلمهورية التونسية إلياس الفخفاخ، 
اضافــة الى القــاء العديد مــن الكلمــات لوزراء 
الداخليــة العرب ، فضال عن كلمــة لالمني العام 

للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان .
وناقــش اجملتمعون جملة مــن املواضيع املهمة من 
بينهــا تقرير االمــني العام للمجلس عــن اعمال 
االمانة العام بني دورتي اجمللس السادســة والثالثني 
والســابعة والثالثني وتقرير جامعــة نايف العربية 
للعلوم االمنيــة عن اعمال اجلامعــة بني الدورتني 

ذاتها . 
كما تضمن جدول أعمــال املؤمتر النظر في معايير 
اإلدراج والشــطب على القائمة الســوداء العربية 
ملنفذي ومدبري وممولي العمليات اإلرهابية ، وإنشاء 
فريــق عمل لرصد التهديــدات اإلرهابية والتحليل 
الفوري لألعمال اإلرهابية، فضال عن مناقشة محاور 
عدة بينهــا محور مكافحة اإلرهاب وتناولت اعمال 
املؤمتــر أيضاً مكافحة اجلرميــة املنظمة ومكافحة 
اخملدرات واجلرائم اإللكترونية مبا يســهم في حتقيق 
التضامن والتعاون العربي ملواجهة التحديات التي 

تهدد االمن العربي. 
وناقشــت الدورة ايضــا التوصيات الصــادرة عن 
املؤشــرات واالجتماعات التي انعقــدت في نطاق 
األمانة العامة خالل عام 2019 م ، ونتائج األجتماعات 
املشتركة مع الهيئات العربية والدولية خالل العام 
املاضي ، إضافة إلى عدد من املواضيع األخرى املهمة 

.
 هذا وقد ســبق انعقــاد الدورة اجتمــاع حتضيري 
شــارك فيه ممثلو  الوزراء ، جرى فيه دراســة البنود 
الواردة على جدول األعمال وإعداد مشاريع القرارات 

املطلوبة بشأنها لعرضها على الدورة .

اختتام اعمال الدورة الـ37 
لمجلس وزراء الداخلية 

العرب في تونس
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الصباح الجديد - وكاالت :
أظهرت وثائق داخلية لشــركة هــواوي تكنولوجيز 
الصينية تعود لعام 2010 ضلوع الشــركة في خرق 
العقوبات التجارية األمريكية، بشــكل مباشر في 
إرســال معدات كمبيوتر أمريكيــة محظورة ألكبر 
شــركة للهواتف احملمولة في إيــران، بعد ان كانت 

نفتها لسنوات.
وتظهر وثائق داخلية لهواوي راجعتها رويترز تضمن 
قائمتني لطرود الشركة بتاريخ ديسمبر كانون األول 
2010 أجهــزة كمبيوتر من صنع شــركة هيوليت 

باكارد وموجهة لشركة الهواتف احملمولة اإليرانية.
وأظهرت وثيقة أخرى لهواوي وبتاريخ الحق شــهرين 
عن القائمة الســابقة أن هذه األجهزة ستســلم 

لطهران وأنها تنتظر موافقة اجلمارك.
وتقدم قوائم الطرود ووثائق داخلية أخرى أقوى األدلة 
املوثقة حتــى اآلن على ضلوع هواوي في االنتهاكات 
املذكــورة للعقوبات التجارية. وميكــن أن يعزز ذلك 
حملة واشــنطن متعددة اجلوانب لكبح قوة هواوي 
الشــركة البارزة على مســتوى العالم في صناعة 

أجهزة االتصال.
وحتــاول الواليات املتحــدة إقنــاع حلفائها بتجنب 
اســتخدام أجهــزة هــواوي في أنظمتهــا للجيل 

اخلامس.
وتواجه السلطات األمريكية بشكل منفصل هواوي 

في ساحات القضاء.
وتضم الوثائق التي مت احلصول عليها حديثا مشروع 
اتصاالت في إيــران تبلغ تكلفته ماليــني الدوالرات 
وميثل أحــد احملاور األساســية في قضيــة جنائية 
رفعتها واشــنطن ضد الشركة الصينية ومديرتها 

املالية منغ وان تشو.
وتناضل منغ ابنة مؤسس هواوي ضد تسليمها من 
كندا إلى الواليات املتحدة منذ اعتقالها في فانكوفر 
في ديســمبر كانون األول 2018. ونفت هواوي ومنغ 
هــذه االتهامات التــي تتضمن التحايــل املصرفي 

واإللكتروني واتهامات أخرى.
وتقــدم الوثائق تفاصيل جديدة عــن دور هواوي في 
تزويد شــركة اتصاالت إيرانيــة بالعديد من خوادم 
الكمبيوتر واحملوالت ومعدات أخرى من صنع شــركة 
هيوليت بــاكارد باإلضافة إلــى برمجيات من صنع 
شــركات أمريكية أخرى في ذلــك الوقت من بينها 

مايكروسوفت وسيمانتيك ونوفيل.

الصباح الجديد - وكاالت :
قال دبلوماســيون امــس األول االثنــني إن الوكالة 
الدوليــة للطاقة الذرية التابعــة لألمم املتحدة التي 
تراقــب االتفاق النــووي اإليراني مع القــوى الكبرى 
تعتزم إصدار توبيخ وشيك لطهران لتقاعسها عن 

السماح بدخول موقع أو أكثر من املواقع املهمة.
وتصدر الوكالة، التي تشــرف علــى االتفاق النووي 
املبرم فــي عام 2015 والذي رفــع العقوبات الدولية 
املفروضــة على طهــران مقابل فــرض قيود على 
أنشــطتها النوويــة، تقارير فصلية عــن البرنامج 

النووي اإليراني لدولها األعضاء.
ومن املقرر إصــدار التقريرين الفصليني التاليني يوم 
الثالثاء، لكــن للمرة األولى منذ إبــرام االتفاق، قال 
دبلوماسيون إن الوكالة تعتزم في نفس اليوم إصدار 
تقرير منفصل ينتقد إيران على عدم تعاونها بشكل 
عام وتقاعســها عن السماح بدخول املواقع بشكل 

خاص.
وقال دبلوماســي من دولة فــي مجلس محافظي 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة 
»الرســالة العامة« هي: هناك مســؤول جديد في 
املنصب“، في إشــارة إلى مدير عــام الوكالة اجلديد 
األرجنتيني رافائيل جروسي الذي انتخب في أكتوبر 
تشــرين األول بدعم من دول منها الواليات املتحدة 

والبرازيل.
ويقول دبلوماسيون إن جروسي تسلم مهام منصبه 
بعــد وفاة رئيــس الوكالة الدوليــة للطاقة الذرية 
الياباني يوكيا أمانو الذي ضغط على إيران للسماح 
بالوصول بشكل أسرع إلى املواقع التي تهم الوكالة، 

مع جتنب مواجهة اجلمهورية اإلسالمية علنا.

الصباح الجديد - وكاالت :
الزعيم الكوري الشمالي  أشــرف 
كيــم جونــغ أون على منــاورات 
وفق  املــدى«  بعيــدة  »مدفعيــة 
ما أفــادت وكالة األنبــاء الكورية 
الثالثاء،  امس  الرسمية  الشمالية 
بعد ان كانت بيونغ يانغ قد لّوحت 
سابقا باختبار »سالح استراتيجي 
جديــد«. وقــام كيــم بـ«توجيه« 
الوكالة  املناورات اإلثنني، على وفق 

الكورية الشمالية املركزية لألنباء.
وأعلنت سيول امس االول اإلثنني أن 
كوريا الشمالية أطلقت مقذوفني 
بالســتيان  أنهما صاروخان  يرجح 
قصيرا املــدى بعد اســابيع على 
االختياري  توقفهــا  إنهاء  اعالنها 
البعيدة  إجراء جتارب االسلحة  عن 
الكورية  الوكالة  وأضافــت  املدى. 
الشمالية أن الزعيم »ما ان أعطى 
األمــر للوحــدات الفرعية بإطالق 

النار، حتى بادر رجال قطع املدفعية 
البعيدة املــدى جميعا في املواقع 
األماميــة الى فتح النار في الوقت 
نفسه«. وأطلق املقذوفان في اجتاه 
منطقة  من  البحر،  فوق  الشــرق، 
ونسان على الساحل الشرقي، وفق 
ما قالت هيئة األركان املشــتركة 

للجيش الكوري اجلنوبي في بيان.
األركان  قيادة  وأشار مســؤول في 
املشــتركة إلــى أن األمــر يتعلق 

»على األرجح بصاروخني بالستيني 
قصيري املدى«.

نهاية  الشــمالية  كوريا  وأجــرت 
اختبارات  سلســلة  املاضي  العام 
صاروخيــة، آخرهــا في تشــرين 
أيضا عن  الثاني/نوفمبــر، وحتدثت 
اختبار صواريخ بالستية و«أنظمة 
موجهة  لصواريخ  متعــدد  إطالق 

من العيار الثقيل«.
وكان الزعيــم الكوري الشــمالي 

كيم جونــغ أون قد اعلــن نهاية 
الوقف  إنهاء  األول/ديسمبر  كانون 
وجتارب  النووية  للتجارب  االختياري 
الصواريــخ البالســتية العابــرة 

للقارات.
وشهدت شبه اجلزيرة انفراجا عام 
2018، جرت خاللها لقاءات تاريخية 
بني كيم والرئيس األميركي دونالد 

ترامب.
لكن املفاوضات حول نزع الســالح 

النووي وصلت إلى طريق مســدود 
منذ القمة الثانية بني الرجلني، في 

هانوي في شباط/فبراير 2019.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات 
فرضهــا مجلــس األمــن الدولي 
العســكرية  البرامــج  بســبب 
احملظورة، وقد أجرت ســابقا جتارب 
صاروخية ملمارســة الضغوط في 
من  تنازالت  على  احلصول  ســبيل 

اجملتمع الدولي.

هواوي ضالعة في شحن 
أجهزة أميركية محظورة 

إلى إيران

دبلوماسيون: الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية تعتزم 

التحذير من مماطلة إيران

زعيم كوريا الشمالية يشرف على مناورة للمدفعية بعيدة المدى

الصباح الجديد - متابعة :

بات فايــروس كورونــا يثير القلق 
فــي دول الوطن العربــي، بعدما 
أواخر  العالم منــذ ظهوره  عرفه 
العــام املاضي فــي مدينة ووهان 
الصينية، اذ ســجلت أولى حاالت 
اإلصابــة بهذا الفايــروس مؤخرا 
في عدد من الــدول العربية، بعد 
ان كان وصل قبلهــا الى الكويت 
والبحرين ولبنــان والعراق. لتتزايد 
أعداد املصابني في العالم العربي 
ففي  األوسط،  الشــرق  ومنطقة 
اململكــة العربيــة الســعودية، 
أعلنــت وزارة الصحة، تســجيل 
أول حالة إصابــة بفيروس كورونا 
ملواطن سعودي قادم من إيران عبر 

البحرين، اول امس االثنني.
وفي تونــس، أعلن وزيــر الصحة 
عبد اللطيف املكي تســجيل أول 
حالة إصابة بفيــروس كورونا في 
البالد في اليوم نفسه، والتي تعود 

ملواطن تونسي عائد من إيطاليا.
وفي األردن، أعلنــت وزارة الصحة 
تسجيل أول إصابة لديها بفيروس 
كورونــا ألردني قادم مــن إيطاليا، 
بينمــا حتفظت الســلطات على 
احلجر  قيد  ووضعته  آخر،  شخص 

الصحي.
وأعلنت الســلطات فــي املغرب 
مؤكــدة  حالــة  أول  تســجيل 
بالفيروس. وأوضحت وزارة الصحة 
املغربية أن املصاب مواطن مغربي 
مقيــم بإيطاليا، مشــيرة إلى أن 
حالتــه الصحية مســتقرة وأنه 
مبدينة  لعزل صحي  يخضع حاليا 

الدار البيضاء.
الفحوصات  وفي قطر، كشــفت 
عن تســجيل إصابات جديدة في 
ايضا، ليصبــح إجمالي  االثنــني 
عدد املصابني بالفيروس في البالد 
ســبع حاالت، وفقا لوكالة األنباء 

القطرية الرسمية.
وفرضت قطر قيــودا مؤقتة على 
دخول أراضيها جلميع القادمني من 
انتشار  تدابير ملنع  مصر، في إطار 

الوباء.
الســلطات  عزلت  اجلزائــر،  وفي 
مساء األحد امرأتني حتمالن فيروس 
كورونا، جنوبــي العاصمة اجلزائر، 
البالد  في  اإلصابــات  عدد  ليرتفع 

إلى ثالث حاالت.
ودعــت الرئاســة اجلزائريــة إلى 
البالد  أنحاء  في جميع  »التعبئة« 

من أجل مواجهة الفيروس.
وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة 
تســجيل  االثنني  اليوم  الكويتية 
عشــر إصابات جديــدة بفيروس 
كورونا، ليرتفــع عدد املصابني في 

الدولة إلى 56 حالة مؤكدة.

وفي العراق، كشفت وزارة الصحة 
إصابتــني جديدتني  عــن  والبيئة 
بغداد،  العاصمة  فــي  بالفيروس 
وقالت إنهمــا عائدتان مؤخرا من 
إيــران. وبذلك بلغ عــدد املصابني 
بالفيــروس في البالد إلى 21 حالة 

حتى اللحظة.
السلطات  سجلت  البحرين،  وفي 
بفيروس  جديــدة  إصابات  ســت 
كورونا، ليصــل إجمالي املصابني 
إلى 47 حالة. وعلقت الســلطات 
البحرينية الدراسة ملدة أسبوعني، 
ودعت املواطنني إلى عدم الســفر 
إلى دول انتشــر فيهــا الفيروس، 
مثــل إيــران، وإيطاليــا، وتايالند، 
وســنغافورة، وماليزيــا، وكوريــا 

اجلنوبية.
إن  السلطات  قالت  اإلمارات،  وفي 
عدد اإلصابــات بالفيروس بلغ 21 
حالة، منهــا خمس حاالت متاثلت 

للشفاء.
وفي لبنان، كشفت السلطات عن 
عشر إصابات بالفيروس في البالد، 

وجميعها ألشخاص أجانب.
وفي مصر، ســجلت الســلطات 
ثانــي حالــة إصابــة بفيــروس 

اجلنسية  يحمل  لشخص  كورونا 
أعلنت  قد  مصر  وكانت  الكندية. 
يوم اخلميس املاضي متاثل أول حالة 
أعلنت في البالد للشــفاء، وتعود 
ملواطــن صيني. ولم تســجل أي 

إصابة بني مصريني.
املصريــة  الســلطات  وفرضــت 
إجــراءات وقائيــة مشــددة على 
موقــع عمل تابع لشــركة بترول 
حالة  اكتشــاف  عقــب  مصرية 
تخص  التــي  الثانيــة  اإلصابــة 
املواطن الكندي الذي يعمل بهذه 
الســلطات  وصرحت  الشــركة. 
كل  بعزل  قامــت  أنهــا  املصرية 
العاملــني باملوقع، وعددهم 1500 
شــخص، ملدة أسبوعني، ومتابعة 

نحو 1427 من اخملالطني لهم.
كانــت وزارة الصحة الفرنســية 
أعلنت قبل أيام أن ستة مواطنني 
إصابتهم  ممن ُشخصت  فرنسيني 
مؤخرا  عائدين  كانــوا  بالفيروس، 

من زيارة إلى مصر.
وردا على ذلك، قــال رئيس الوزراء 
إن  مدبولي  مصطفــى  املصــري 
ووزارة  الدولــة  أجهــزة  جميــع 
الصحة قامت فور حصولها على 

بالســائحني  املتعلقة  املعلومات 
اإلجراءات  »باتخــاذ  الفرنســيني 
الالزمــة«، ومراجعة أماكن إقامة 
الشخصني فى مصر، والتأكد من 
ســالمة األشــخاص الذين كانوا 
التي  واألماكن  لهمــا،  مخالطني 

زاراها.
كما غادرت وزيرة الصحة املصرية 
هالة زايد مساء األحد إلى الصني، 
عبد  املصري  الرئيس  من  بتكليف 

الفتاح السيسي.
وقالت زايد في تصريحات صحفية 
من داخل مقر السفارة املصرية في 
بكني إن سبب زيارتها للصني جاء 
والبيانات  اخلبــرات  تبادل  »بهدف 
مع سلطات الصحة في الصني«، 
مضيفة أن الصــني قدمت هدايا 
قيمة جًدا ملصر عبــارة عن وثائق 
باإلجراءات  تتعلــق  محدثة  فنية 
الصني  اتخذتها  التــي  االحترازية 

ملواجهة الفيروس.
وفي سلطنة ُعمان، أعلنت اجلهات 
املعنيــة، متاثل حالتــني مصابتني 
بالفيروس للشــفاء من بني ست 
وزارة  وأوضحــت  إصابــة.  حاالت 
الصحة العمانيــة خضوع 2367 

الصحي.  احلجر  شخصا إلجراءات 
رحالتهــا  الســلطنة  وعلقــت 

املتجهة إلى إيطاليا.
على مستوى الشرق األوسط

مت رصــد ثــالث إصابــات جديدة 
إســرائيل  في  كورونا،  بفيــروس 
ليرتفــع بذلــك إجمالــي عــدد 
وُوضع  إلى عشر حاالت.  اإلصابات 
نحو 450 جنديا في احلجر الصحي 

بعد عودتهم من اخلارج.
وفي إيران، أعلنت السلطات ارتفاع 
عدد الوفيات جراء اإلصابة بفيروس 
كورونــا إلى 54 حالة، وتســجيل 
عدد  إجمالي  ليبلــغ  إصابة،   385

املصابني 978 شخصا.
ماذا عن باقي العالم؟

د وجود أكثر من 85 ألف و403  تأكَّ
حاالت من فيــروس كورونا اجلديد 
في أكثر من 50 دولة حول العالم، 
بحسب منظمة الصحة العاملية.
وجتاوز عدد من ماتوا جراء اإلصابة 
 3000 العالــم  فــي  بالفيــروس 
الغالبيــة  وُســجلت  شــخص، 
العظمــى مــن حــاالت اإلصابة 

والوفاة في الصني.
وسجلت أســتراليا وتايالند أمس 

أّول حالة وفاة بفيروس كورونا في 
كّل منهما.

وتوفي رجل أسترالي يبلغ 78 عاما 
بعــد إصابته على منت ســفينة 
»داميوند برنسيس« السياحية في 

اليابان الشهر املاضي.
التي ُسجلت فيها  تايالند،  وقالت 
42 إصابة بالفيروس، إّن رجالً يبلغ 
35 عاما توّفي، وأنــه كان مصابا 

أيضا بحّمى الضنك.
باريــس، لم يفتــح متحف  وفي 
اللوفر أبوابــه أمس. وقال املتحف 
عبر موقع تويتر إنه متّ عقد اجتماع 
و«ال  العامة  الصحــة  وضع  حول 
الوقت  املتحف فــي  ميكن فتــح 

احلالي«.
وحظرت فرنسا جميع التجّمعات 
املغلقة ألكثر من 5000 شــخص، 
كجزء من اجلهود املبذولة الحتواء 

تفشي فيروس كورونا.
وقالــت إيطاليــا - الدولة األكثر 
تضــرراً من الفيروس فــي أوروبا - 
نحو  تتكلف  تدابير  إنها ستطبق 
3.6 مليار يــورو للتعامل مع اآلثار 

االقتصادية لتفشي الفيروس.

فايروس كورونا يخترق حدود الوطن العربي
 والشرق األوسط ويثير فيهما القلق

كل حاالت اإلصابة 
بفايروس كورونا 

التي سجلت في 
الدول العربية، 

نقلها وافدون و 
مواطنون من دول 
أصيبت بالفايروس 

مثل الصين وإيطاليا 
وايران
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الصباح الجديد - متابعة :

االســرائيلي  الوزراء  رئيــس  احتفى 
بنيامني نتانياهــو فجر امس الثالثاء 
االنتخابات  الكبيــر« في  بـ«انتصاره 
العامة، حيث وضعته اســتطالعات 
قوي  فــي موقف  للناخبني  اخلــروج 
لتشكيل احلكومة املقبلة ومواجهة 
اعترف  فيمــا  بالفســاد،  االتهامات 
خصمه رئيس حزب »أزرق أبيض« بني 

غانتس ب«خيبة األمل«.
وقــال نتانياهــو في خطــاب نقلته 
القنــوات التلفزيونيــة »انتقلنا من 
بيت الى بيت ومن شــارع الى شارع 
وعرضها،  بطولهــا  البــالد  وجبنــا 
والتقينا مواطني دولة اسرائيل حيث 
كان البد ان نقنع البعض وننقل لهم 

عدوى حماسنا«.
وتابــع »كان لهم ثقــة فينا النهم 
اننا جلبنا احســن ما ميكن  يعرفون 

السرائيل«.
أصبح  الثاني/نوفمبر،  تشــرين  وفي 
نتانياهــو البالغ 70 عامــاً، بينها 14 
عاما في السلطة، أول رئيس وزراء في 
إليه اتهامات  تاريخ إســرائيل توجه 

قضائية خالل توليه منصبه
بتهم  اخلاصة  احملاكمــة  بدء  ويتوقع 
فساد، في 17 آذار/مارس في القدس، 
ما يزيد من أهمية فــوزه. فإذا متكن 
برفقــة حلفائه من احلصــول على 
غالبية برملانية، سيمثل أمام القضاء 
مــن موقع قــوة وســيحافظ على 

منصبه.
وأظهرت اســتطالعات الــرأي تقدم 

نتانياهو على خصمه غانتس.
كمــا أظهرت اســتطالعات أجرتها 
ثالث قنــوات تلفزيونيــة أن الكتلة 
الذي  الليكــود  وعمادها  اليمينيــة 
ســتحصل  نتانياهو،  اليــه  ينتمي 
بحاجة  وســتكون  مقعدا،   60 على 
الى صــوت واحد إضافي لتشــكيل 
حكومة بغالبيــة 61 نائبا من أصل 

120 في الكنيست.
جرت  التــي  العامــة  واالنتخابــات 
االثنــني هــي الثالثة في إســرائيل 
خالل أقل مــن عام. وخرجت اجلولتان 
الســابقتان بنتائج متقاربة جدا بني 
حزبــي نتانياهو وغانتس، ما حال دون 
متكن أي منهما من تشــكيل ائتالف 
املطلوبة  باألكثرية  يحظى  حكومي 

في الكنيست.
ودعــي 6,4 مليون إســرائيلي لإلدالء 

مــن  أكثــر  وفتحــت  بأصواتهــم 
عشــرة آالف مركــز اقتــراع أبوابها 
أمــام الناخبني اعتبارا من الســاعة 
السابعة من صباح أمس األول االثنني 
(05,00 ت غ(، واغلقت الساعة 22,00 

(20,00 ت غ(.
واعتــرف رئيس حــزب »أزرق أبيض« 

اجلنــرال االســرائيلي الســابق بني 
الثالثاء  وقــت مبكــر  فــي  غانتس 
فــي كلمة  وقال  األمــل«،  بـ«خيبة 
ملناصريــه في تل أبيب »أشــارككم 
مشاعر خيبة األمل واأللم«، مضيفا 
أنــه »كان يأمل بــأن تكــون نتائج 

االنتخابات التشريعية مختلفة«.

وقال »يجب ان نرفع رأســنا وننتظر 
أقوياء  احلقيقية، وســنبقى  النتائج 
متحدين ألن طريقنا هذا هو الطريق 
بتاتا، حزب  اجليد«. وأضاف »لن أخاف 
كحول لفان سيبقى قويا في الصراع 
على هوية دولة اسرائيل، وسأستمر 
في القيادة وفي الشــوارع، ولن نترك 

االسرائيلي  اجملتمع  ليفكك  شخصا 
أو ليفــّرق بيننا«، مشــيرا الى »اننا 
سنعمل من أجل السالم مع االخوة 

والسالم مع جيراننا«.
حــزب  أن  االســتطالعات  وبينــت 
الليكود وحده قد يحصل على 36 أو 
 32 37 مقعدا في الكنيست مقابل 
أو 33 لتحالف »أزرق أبيض« برئاســة 

اجلنرال السابق غانتس.
يتمكن  أن  االســتطالعات  وتوقعت 
غانتس مع حلفائه من أحزاب اليسار 
والوسط الصهيوني من احراز ما بني 

52 الى 54 مقعدا.
كمــا ســيحصل حزب »يســرائيل 
بيتينــو« بزعامة أفيغــدور ليبرمان 
اليمينــي العلماني على ســتة إلى 

ثمانية مقاعد.
وهــذه النتائج غيــر نهائيــة وغير 
النتائج  إعالن  وســيجري  رســمية، 
الرسمية اجلزئية في وقت الحق، بعد 
ان يتم فرز جميــع االصوات واصوات 

اجلنود والدبلوماسيني والسجناء.
ستحصل  االســتطالعات  وبحسب 
»القائمة املشتركة« لألحزاب العربية 
15 مقعدا،  14 إلى  اإلسرائيلية على 
وهي أعلى حصيلة للعرب في تاريخ 

انتخابات الكنيست، إن صحت.

املشــتركة  القائمــة  وســتصبح 
القــوة الثالثة في الكنيســت وقال 
رئيــس القائمــة امين عــودة »نحن 
وعدنا بأن نفوز، نريد تشــكيل بديل 
لليســار مكون من العــرب واليهود 

الدميقراطيني.«

- مخاوف من كورونا -
فيروس  انتشــار  من  اخملاوف  ورافقت 
كورونا املستجد العملية االنتخابية.

اإلســرائيلية  الصحة  وزارة  وأعلنت 
االثنــني ارتفــاع عــدد املصابني في 

إسرائيل الى 12 مصابا.
انتخابيا خاصة  18 مركــزا  وأقيــم 
حجر  في  املوضوعني  لإلســرائيليني 
صحي فــي منازلهم والبالغ عددهم 
زاروا  وبينهم كثر ممن  5600 شخص، 

دوال تفشى فيها الفيروس.
بأن  لهــؤالء  لهــم  يُســمح  ولــم 
العامة  االقتراع  مراكز  يســتخدموا 
اإلدالء  لــدى  كمامــات  ووضعــوا 

بأصواتهم.
وقال الناطق باســم إســعاف جنمة 
داوود احلمــراء إن »عــدد املصوتــني 
حتى الســابعة اال ربع مساء االثنني 
من اخلاضعني للحجــر الصحي بلغ 

.»4073

تقرير

نتانياهو يفوز على الرغم من اتهامه بالفساد وغانتس يعترف بخيبة امله
في ثالث انتخابات جرت خالل اقل من عام

في يوم واحد سجلت أولى اإلصابات في ثالث دول
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الصباح الجديد ـ وكاالت:

الــوزراء  رئيس  ســيكون علــى 
أزمة  العراق، مواجهة  في  املقبل 
اقتصادية كبيرة، بســبب العجز 
املقلق في واردات البالد املالية عن 
خالل  املتوقعة  النفقات  تغطية 
العام اجلاري. ومعلوم أن االقتصاد 
النفط  علــى  يعتمد  العراقــي 
بشكل أساسي، إذ تشّكل عوائد 
البتــرول نحو 95 فــي املئة من 

قيمة اإلنفاق احلكومي السنوي.
وبالرغــم من انقضاء شــهرين 
من عــام 2020، فــإن البرملان لم 
يصــادق حتى اآلن علــى موازنة 
البــالد الســنوية، مــا يعني أن 
اإلنفــاق احلكومي يجب أن يكون 
مقّيــداً، لكــن هــذا األمر ليس 
مؤكــد احلدوث فــي ظل فوضى 
وتداخــل الصالحيات  القوانــن 
وغياب الرقيب. وكشــفت وثيقة 
املالية،  وزارة  حكومية صادرة عن 
الشــهر املاضي، عن »وجود عجز 
كبير«، يصل إلــى نحو 45 مليار 
العام  موازنة  فــي  أميركي  دوالر 

احلالي »ال ميكن تغطيته«.
الوثيقــة املوجهــة إلــى عــدد 
من مؤسســات الدولــة، تقترح 
وقفــاً فوريــاً ألي عــالوات فــي 
املوظفــن، وجتميد جميع  رواتب 
ألي  املتضررين  تعويض  معامالت 
ســبب كان، وهو ما أثار مخاوف 
بشأن قدرة احلكومة على اإليفاء 

بالتزاماتها املالية.
كما تقترح الوثيقة أيضاً »جتميد 
جميع العــالوات والترفيعات في 
بدءاً  الدولــة«،  جميع مفاصــل 
من مطلــع العــام احلالي، وهي 
بقيمة نحو ثمانية مليارات دوالر، 
باطالً،  بالتعاقد  إجــراء  أي  و«عّد 
ما لــم يغّط بقــرار من مجلس 
إجراءات  جميــع  وإيقاف  الوزراء، 
سياســياً  املفصولن  تعويــض 
في مؤسســات الدولــة املدنية 

والعسكرية.
وال تشــرح الوثيقــة األســباب 
التــي دعت إلــى زيــادة اإلنفاق 
الذي  احلكومــي نحو املســتوى 
يشــّكل مثل هذا العجز اخمليف، 
مجاالت  في  متخّصصــن  لكن 
إجــراءات  يلومــون  اقتصاديــة 
جنم  مدروســة،  غير  حكوميــة 
عنهــا تشــغيل آالف العاطلن 
إطار خطــة عاجلة الحتواء  في 
الواسعة  الشعبية  االحتجاجات 
التــي انطلقت في البــالد منذ 
تشــرين األول املاضي، وتســتمر 

حتى اآلن.
وقالت مصادر حكومية خاصة لـ 

بأن  بغداد  »اندبندنت عربية« في 
املستقيل  الوزراء  رئيس  حكومة 
إلى  ســارعت  املهدي  عبد  عادل 
توظيف نحو نصف مليون عاطل 
عن العمل خالل األشــهر الثالثة 
التي تلت انطــالق االحتجاجات، 
مــن دون وجــود حاجــة فعلية 
خلدماتهم في مؤسسات الدولة، 
وال تخصيصــات تكفي تغطية 
رواتبهم في اخلزينة العامة. وفي 
العــادة تدور املوازنات الســنوية 
للعراق في أجــواء الـ 100 مليار 
دوالر كل عــام، ما يعني أن قيمة 
العجز في موازنة 2020 يصل إلى 
الواردات، وهو أمر لم  نحو نصف 

أزمة  يســبق حدوثه حتى خالل 
انخفــاض أســعار النفط خالل 

عامي 2015 و2016.
مشرعون في البرملان اّطلعوا على 
الوثيقة، طالبوا احلكومة بتجنب 
املســاس برواتب املوظفن، التي 
لالستقرار  األساسي  الركن  تُعدُّ 

االقتصادي في الداخل.
ومــع وجود نحو ســبعة مالين 
مدني  موظــف  بــن  شــخص 
وعســكري ومتقاعد، ومستفيد 
الرواتب  أو عاجز، تُعد  ألنه عاطل 
التي تدفعهــا احلكومة العجلة 
في  الداخلي  لالقتصــاد  احملّركة 
البالد، وأي مســاس بها، قد يؤدي 

إلى هزات ال ُتمد عقباها. وعندما 
احتســبت وزارة املاليــة القيمة 
النهائية لرواتــب املوظفن، تبن 
أنها تبلغ نحو 48 مليار دوالر في 
العام، مــا يعكس حجم الترّهل 
الكبيــر فــي اجلهــاز الوظيفي 
للدولة، في مقابل سوء اخلدمات 

التي يقدمها.
دولة  ائتالف  النائب عــن  وطالب 
السوداني،  القانون محمد شياع 
أبواب  املاليــة، بالبحث عن  وزارة 
من  بعيداً  أخرى لســّدها،  إنفاق 
رواتب املوظفن، محذراً من مغبة 
أي »إجحــاف« يقــع علــى هذه 

الشريحة.

احلكومــة  مخــاوف  تقــف  وال 
التي  اآلثــار  عند حد  العراقيــة 
تسّبب بها التشغيل العشوائي 
احتــواء  بهــدف  للعاطلــن 
لتشــمل  متتد  بل  التظاهــرات، 
التي ســيتركها فيروس  األضرار 
التي  الصــن  علــى  »كورونــا« 
30 في املئة  تغطي بغداد نحــو 
من حاجاتهــا البترولية. ويتوقع 
النفــط  وزارة  مســؤولون فــي 
العراقيــة أن تنخفــض صادرات 
البالد النفطية الى الصن مبعدل 
مليون برميل يومياً، ما قد يعّمق 
حالة نقص الواردات ويفاقم عجز 

املوازنة.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة النفــط  إســتمرار 
مفاوضاتها مع شــركة “أكسون 
بخصوص  األمريكيــة  موبيــل” 

مشروع جنوب العراق املتكامل.
وذكــر بيــان للــوزارة “بخصوص 
ما ورد عن إبرام الوزارة او شــركة 
لعقود مع شركتي  البصرة  نفط 
االيطالية،   Eniو البريطانيــة   Bp
وأنهــا متثل جــزًءا من املشــروع 
جنوب العراق املتكامل، فإن الوزارة 
تنفي هذه االنباء وترفض التالعب 
قبل  من  واحلقائــق  باملعلومــات 
بعض الصحفين، وتود أن توضح 
بإن العقود مع شــركتي “بي بي ، 
وايني ” أقتصر علــى جتهيز مواد 
النبوبن نفطيــن بحرين لغرض 
تأهيلهمــا لضمــان نقل النفط 
منظومة  عبــر  وتصديره  اخلــام 
التصديــر اجلنوبية، ضمن خطط 
الــوزارة لزيــادة الطاقــة اخلزنية 
والتصديريــة التــي تهــدف الى 
زيادة وانسيابية عالية في  تقيق 

تدفــق النفط اخلام مــن احلقول 
النفطيــة الى منافــذ التصدير 
اللتزاماتها  تنفيذاً  واســتقرارها، 
الشــركات  مــع  وتعاقداتهــا 
املرحلية  العاملية ضمــن اخلطط 
ضمان  الى  اضافة   ، واملستقبلية 
للخزينة  املالية  اإليــرادات  تقيق 

االتادية”.
وأضــاف البيــان أن “وزارة النفط 
تؤكد ان املشــاريع الستراتيجية 
الوقت  الكبيرة تتطلب مزيداً من 
والدراســات  والتفاوض  والبحث 
والقانونية وغير  واملاليــة  الفنية 
ذلك، ومبا يخدم مصلحة األطراف 
والوزارة  احلكومــة  وان  املعنيــة، 
منفعة  أعلى  تقيق  الى  تهدفان 
ماليــة وأقتصاديــة مــن هــذه 
تقتضيه  ما  وفق  املشــاريع على 

املصلحة الوطنية”.
أجرته وكالة  عاملياً، خلص مسح 
”رويتــرز“ إلى أن إنتــاج أوبك من 
النفــط هبــط في شــباط إلى 
أدنى مســتوى في أكثر من عشر 

ليبيا  إمدادات  انهيار  مع  سنوات، 
بســبب إغالق للموانــئ وحقول 
النفط، إلــى جانب التزام زائد من 
خليجين  وأعضــاء  الســعودية 
آخريــن باتفاق جديــد للحد من 

اإلنتاج.
وأفاد املســح بأن منظمة البلدان 
املصــدرة للبتــرول البالــغ عدد 
أعضائها 13، ضخت في املتوسط 
27.84 مليون برميل يوميا الشهر 
املاضــي، بانخفــاض 510 براميل 

يوميا عن أرقام كانون الثاني.
وبرغــم تراجع اإلمــدادات، نزلت 
أسعار اخلام إلى أقل من 50 دوالرا 
للبرميل علــى خلفية القلق من 
أن يخفض تفشي فيروس كورونا 

الطلب على النفط.
وجتتمــع أوبــك وحلفاؤهــا هذا 
خطــوات  ملناقشــة  األســبوع؛ 

إضافية لدعم السوق.
واتفقــت أوبك وروســيا وحلفاء 
آخرون، في إطار تالف أوبك+، على 
لإلمدادات  قائــم  خفض  تعميق 

500 ألف برميل يوميا بدءا  بواقع 
من أول كانون الثاني 2020.

أوبــك من اخلفض  وبلغت حصة 
اجلديــد نحو 1.17 مليــون برميل 
يوميا يلتزم بها عشرة أعضاء، أي 
باستثناء  املنظمة  أعضاء  جميع 

إيران وليبيا وفنزويال.
أوبك العشــرة  وجتــاوز أعضــاء 
امللتزمون باالتفاقية التخفيضات 
املطلوبة بســهولة في شــباط، 
الســعودية  خفــض  بفضــل 
من  بأكثر  اخلليجيــن  وحلفائها 

املطلوب لدعم السوق.
لكن املسح خلص إلى أنه ال تزال 
هناك زيادة فــي اإلنتاج من جانب 
العراق ونيجيريــا، وكالهما تباطأ 
ســابقة  باتفاقات  االلتــزام  في 
ألوبك+، ممــا يعني أن أوبك التزمت 
اخلفض  بتعهدات   %  128 بنسبة 
في شــباط، انخفاضا من 133 % 

في كانون الثاني.
وبحسب سجالت مسوح ”رويترز“، 
إنتاج شباط هو األقل ألوبك  كان 

منــذ 2009 على األقل، وهو العام 
الذي طبقت فيــه املنظمة أكبر 
تخفيضاتها على اإلطالق بسبب 
استثناء  بعد  وذلك  املالية،  األزمة 
التغيــرات فــي العضويــة التي 

حدثت منذ ذلك احلن.
وهوى إنتاج النفط في ليبيا منذ 
18 كانــون الثاني، بســبب إغالق 

للموانئ واحلقول.
ووجد املســح أن اإلنتاج في ليبيا 
بلغ في املتوسط 155 ألف برميل 
يوميا على مدار الشهر، انخفاضا 
مــن 760 ألف برميــل يوميا في 

كانون الثاني.
وأظهر املســح أنه لم يكن هناك 
في  أخرى  كبيــرة  تخفيضات  أي 

اإلنتاج من اجملموعة.
وقالــت مصــادر في املســح: إن 
على  طواعية  أبقت  الســعودية 
اإلنتــاج دون حصتهــا، كما جتاوز 
امتثال اإلمارات والكويت املستوى 

املستهدف لكل منهما.
التي ضخت أكثر،  الدول  ومن بن 

يشير مسح شباط إلى أن العراق 
في  تباطأ  وكالهمــا  ونيجيريــا، 
تنفيذ تخفيضات في 2019، رفعا 

اإلنتاج بسبب زيادة الصادرات.
املســتثنين  العضويــن  وعنــد 
اآلخرين، إيران وفنزويال، كان اإلنتاج 

مستقرا. 
إيران لعقوبات أمريكية   وتخضع 
تــد مــن صادراتهــا، فــي حن 
تواجه فنزويــال عقوبات أمريكية 
وانخفاضا فــي اإلنتاج منذ وقت 

طويل.
وخرجت اإلكوادور من أوبك بنهاية 
2019، مما خفــض إنتاج املنظمة 
بنحــو 500 ألــف برميــل يوميا 

مقارنة مع كانون األول.
ويهدف مسح ”رويترز“ إلى تعقب 
إلى  ويستند  للســوق،  اإلمدادات 
بيانات شحن مقدمة من مصادر 
من  للتدفقات  وبيانــات  خارجية 
ومعلومات  أيكــون“،  ”رفينيتيف 
مقدمة من مصادر وشركات نفط 

وأوبك ومستشارين.

بغداد ـ الصباح الجديد:
كشــف موقع مكتب االحصاء 
تركيا، عن تصدر  الرســمي في 
العــراق املرتبة الرابعــة كاكبر 
بعد  التركية  للبضائع  مستورد 

املانيا وبريطانيــا وايطاليا بزيادة 
قدرها 20 مليون دوالر في شــهر 

كانون الثاني املاضي.
»في شــهر كانون  املوقع:  وذكر 
املانيا  احتلــت  املاضــي  الثاني 

املركز االول للصــادرات التركية 
بقيمــة 1.415 مليار دوالر تليها 
888 مليون دوالر  ايطاليا مببلــغ 
869 مليون دوالر  وبريطانيا مببلغ 
ثم العراق مببلغ 816 مليون دوالر 

ثم الواليات املتحــدة مببلغ 746 
مليون دوالر«.

الصادرات  “اجمالــي  أن  واضاف 
التركيــة الى البلدان اخلمســة 
بلغت نســبتها 32.1 باملائة من 

الصادرات الكلية للبالد”.
وتابع أن “روســيا احتلت املرتبة 
األولى في واردات تركيا، إذ بلغت 
2.083 مليــار دوالر، تليها الصن 
 1.349 وأملانيا  دوالر،  مليار   1.886

مليــار دوالر، والواليــات املتحدة 
األمريكيــة 1.223 مليــار دوالر، 
والعراق 796 مليون دوالر. وبلغت 
نسبة البلدان اخلمسة األولى من 

إجمالي الواردات 38.2 باملائة“.

»النفط« تواصل المفاوضات مع »أكسون موبيل« بشأن مشروع جنوب العراق المتكامل

أنقرة: العراق رابع أكبر مستورد للبضائع التركية

أدنى مستوى إلنتاج أوبك في أكثر من 10 سنوات

عجز هائل في الموازنة العراقية في ضل تراجع عوائد النفط
ترهل كبير في الجهاز الوظيفي.. ومخاوف من آثار »كورونا« 

بالرغم من انقضاء 
شهرين من عام 2020، 
فإن البرلمان لم يصادق 
حتى اآلن على موازنة 
البالد السنوية، ما يعني 
أن اإلنفاق الحكومي 
يجب أن يكون مقيدًا، 
لكن هذا األمر ليس 
مؤكد الحدوث في ظل 
فوضى القوانين وتداخل 
الصالحيات وغياب 
الرقيب. وكشفت وثيقة 
حكومية صادرة عن 
وزارة المالية

عجز هائل في املوازنة

بروكسل ـ رويترز:
أفادت بيانات من مكتب إحصاءات االتاد األوروبي 
أمس الثالثاء بأن أسعار املستهلكن في منطقة 
اليورو زادت في شباط بوتيرة أبطأ منها في كانون 
الثانــي كما كان متوقعا، إذ أدى انتشــار فيروس 

كورونا حول العالم النخفاض أسعار النفط.
وأشــارت تقديــرات يوروســتات إلى أن أســعار 
املســتهلكن ارتفعــت 1.2 باملئة على أســاس 
ســنوي في شباط بعد زيادة 1.4 باملئة في كانون 
الثانــي، مبا يتماشــى مع توقعــات محللن في 

استطالع رأي أجرته رويترز.
ويرجــع تباطــؤ منــو التضخم بشــكل رئيس 
النخفاض أســعار الطاقة 0.3 باملئة على أساس 
سنوي. وبدونها، وبعد اســتبعاد أسعار األغذية 
غير املصنعة الشــديدة التقلب، تســارع معدل 
التضخــم إلى 1.4 باملئة على أســاس ســنوي 

مقارنة مع 1.3 باملئة في كانون الثاني.
وتســارع أيضا معيــار أضيق نطاقــا للتضخم 
يســتبعد أسعار املشــروبات الكحولية والتبغ، 
ويحظى مبتابعــة وثيقة مــن االقتصادين لدى 

البنوك إلى 1.2 باملئة من 1.1 في كانون الثاني.
وقالت يوروســتات أيضا إن معــدل البطالة في 
منطقة اليورو سجل 7.4 باملئة في كانون الثاني 
2020 كما كان متوقعا، وهــو نفس معدله في 
كانون األول 2019 وانخفاضــا من 7.8 باملئة في 
كانون الثاني 2019 وهو أقل معدل مســجل في 

منطقة اليورو منذ أيار 2008.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ارتفعت األســهم األوروبية أمــس الثالثاء، في 
الوقت الــذي يأمل فيه مســتثمرون بأن تتجه 
بنوك مركزية كبــرى وحكومات صوب خطوات 
ملواجهة الضربة االقتصادية الناجمة عن تفشي 

فيروس كورونا.
وسيعقد محافظو البنوك املركزية ووزراء املالية 
في مجموعة الدول الســبع الصناعية الكبرى 
مؤمتــرا عبر الهاتف لبحث تدابيــر للتعامل مع 
التفشــي، لكن مصــدرا في اجملموعــة قال إن 
االجتماع لن يذكر تفصيالت بشــأن أي خطوات 

مالية أو نقدية فورية لتعزيز النمو.
وارتفع املؤشر ستوكس 600 األوروبي اثنن باملئة، 
عقب قفزة بنســبة خمسة باملئة ملؤشرات وول 

ستريت يوم االثنن.
وارتفعت جميع القطاعات الفرعية، فيما قادت 
املالية،  واخلدمــات  والترفيه،  الســفر  قطاعات 

والتأمن، والتي تضررت في السابق، املكاسب.
ومن بن األسهم التي ســجلت تركات فردية، 
قفز سهم هالو فريش األملانية لتوصيل الوجبات 
5.4 باملئة بعد أن توقعت الشــركة منو اإليرادات 

واألرباح األساسية في 2020.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أغلقت األســهم اليابانية على انخفاض أمس 
الثالثاء نتيجــة مخاوف مــن أن دول مجموعة 
السبع الكبرى رمبا ال تعلن عن رد منسق مفصل 
للحد مــن األضــرار االقتصادية لوبــاء فيروس 

كورونا.
وتراجع املؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو 
لألوراق املالية 1.22 باملئة ليغلق عند 21082.73 
نقطة بعد أن قال مصدر في مجموعة الســبع 
إن اجملموعة تضع مســودة بيــان لكنه ال يحوي 
حاليا أي ذكر إلنفاق مالي جديد أو خفض منسق 

ألسعار الفائدة.
ومن املتوقع أن يصدر البيان عن مجموعة السبع 
اليوم األربعاء في الوقت الذي يواجه فيه صانعو 
العاملي  السياسات صعوبات للرد على االنتشار 

للفيروس الشبيه باإلنفلونزا.
وتقدم 16 ســهما على املؤشر نيكي في مقابل 

تراجع 209.
وكانت أكبر األسهم اخلاســرة بالنسبة املئوية 
شــركة دووا هولدينجــز ملعاجلة املعــادن التي 
انخفــض ســهمها 4.71 باملئة تلتها شــركة 
سكاي برفكت جسات هولدينجز للبث اإلعالمي 
التي تراجع ســهمها 4.43 باملئة ونيسان موتور 

لصناعة السيارات التي انخفضت 3.78 باملئة.
وكانت أكبر األســهم الرابحة بالنسبة املئوية 
تيجن لصناعة األدوية التي ارتفع سهمها 4.68 
باملئة وتلتها أســاهي كاسي إلنتاج املواد والتي 
باملئة وســوزوكي موتور   1.09 ارتفع ســهمها 

لصناعة السيارات التي صعدت 1.02 باملئة.

تباطؤ التضخم في 
منطقة اليورو

ارتفاع األسهم 
األوروبية

انخفاض مؤشر 
األسهم الياباني

بغداد ـ الصباح الجديد:
اتهــم النائب عــن محافظة 
الديوانية علــي البديري، أمس 
االقتصادية  اللجنــة  الثالثاء، 
بـ"عرقلة" عدد  الوزراء  مبجلس 
من املشــاريع الســتراتيجية 
اخلدميــة في احملافظــة برغم 
باملوازنة  تخصيصاتهــا  وضع 
مهدداً  املاضي،  للعام  االتادية 
بفتــح امللف فــي البرملان في 
حال عدم تقدمي رد رســمي من 

اللجنة.
حديث  فــي  البديــري  وقــال 
صحافــي، إن "هناك ما يقارب 
خمسة مشــاريع ستراتيجية 
الصحية  بالقطاعات  خدمية 
والبنــى  واجلســور  والطــرق 
التحتية ومت وضع تخصيصاتها 
مت  كما  املاضي،  العــام  مبوازنة 
تلك  أولويات  جميع  استكمال 

املباشــرة  بانتظار  املشــاريع 
فيها".

وأشــار إلــى أن "ملــف تلك 
املشاريع الســتراتيجية وصل 
االقتصاديــة  اللجنــة  إلــى 
ب مجلس الوزراء منذ عدة اشهر 
لكنه تــرك في الرفوف من دون 
دراسته أو إبداء الرأي فيه سواء 
املشاريع  إطالق  على  باملوافقة 
أو حتى رفضها ملعرفة أسباب 

الرفض".
تتذرع  "اللجنــة  أن  وأضــاف، 
بأمــور ال جنــد لهــا أي مبرر، 
فتــارة نراهــم يتحدثــون عن 
وتارة  بالتظاهرات  االنشــغال 
لتصريف  احلكومة  بــأن  أخرى 
األعمــال، وغيرها مــن األعذار 
الواهية"، متابعاً أن "محافظة 
الديوانيــة والتي تعــد األفقر 
عانت  العــراق  محافظات  بن 

الســنوات  طيلة  التهميــش 
الســابقة ولم يجري االهتمام 
معاناة  جتاهــل  ومت  بوضعهــا 
أبنائها وكان آخر مراحل الظلم 
هو عدم إعطاء املوافقات لتلك 

املشاريع الستراتيجية".
وأكــد البديري، أنــه "في حال 
عدم تقدمي رد رسمي من اللجنة 
االقتصادية إلى احملافظة بشان 
سنضطر  فأننا  املشاريع،  تلك 
لفتح هذا امللف داخل مجلس 
اللجان  خــالل  مــن  النــواب 
البرملانية املعنية للوقوف على 
حقيقة هــذا اإلهمال والتلكؤ 
فيه  يجــري  الــذي  بالعمــل 
معينة  محافظات  استهداف 
معروفة بفقرها على حســاب 
محافظــات أخــرى أطلقــت 
جميع تخصيصات مشاريعها 

منذ عدة أشهر".

نائب يتهم مجلس الوزراء بـ«عرقلة« 
مشاريع ستراتيجية في الديوانية
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د. علي شمخي 

الواقع السياســي في العراق يظهر مشــكالت جديدة 
وقدمية في آن واحد والســبب الرئيــس في ذلك هو عدم 
حسم ملفات هذه املشــكالت منذ سنوات عديدة ومع 
كل ازمة سياســية تعصف بهذه البالد يتم العودة إلى 
الدستور من اجل التفتيش عن حلول خلالفات استعصى 
على الفرقاء إيجاد احللول املناســبة لها  وعند مراجعة 
بنود الدستور يجد اخملتلفون نصوصا متجزأة أو منقوصة 
أو غير ناضجة اشــار إليها عدد مــن القضاة واملعنيني 
بالفقه الدســتوري في مقابالت ومؤمتــرات وندوات ولم 
تفلح جلنة التعديالت الدســتورية التي تزامن تشكيلها 
مع إعالن الدســتور العراقــي اجلديد فــي تنفيذ آليات 
التعديالت املقترحة منذ أكثر من خمســة عشــر عاما 
فيما تقاعســت احلكومات املتعاقبة فــي التقدم بأية 
مبادرات إلى السلطة التشــريعية ملعاجلة الثغرات في 
الدستور العراقي التي تسببت في  صنع ازمات متعاقبة 
وصلــت الى حد االختناق أو االنســداد السياســي وفي 
مقدمتها التداعيات األخيرة في اختيار رئيس وزراء جديد 
او التعامل مع من يقدمون اســتقاالتهم وفي تشكيل 
احلكومة اجلديدة وفي اختيار الوزراء وفي صالحيات رئيس 
اجلمهورية ورئيس الســلطة التشــريعية بشكل جعل 
العــراق يعيش فوضى سياســية وقانونية يســتعرض 
فيهــا البرملانيون والــوزراء وممثلو االحــزاب وقادة الكتب 
السياسية في ابراز اجتهاداتهم الشخصية في تفسير 

بنود الدستور مبا يتوافق ومصاحلهم..
 وحتــى في تدخالت احملكمــة االحتاديــة العليا ثمة من 
يطعن أو يشــكك في نزاهــة االحكام التــي تصدرها 
مثلما صدرت اتهامات بتســييس قرارات احملكمة عقب 
االنتخابات التي افرزت اغلبية انتخابية لصالح الســيد 
اياد عــالوي وحرمانه مــن حق تشــكيل احلكومة بعد 
تفســير احملكمة املذكورة ملفهوم االغلبية ومن هنا فان 
األصوات التي تنــادي اليوم بإجراء اســتفتاء جماهيري 
يرافق االنتخابات املبكرة املزمع اجراؤها في الفترة املقبلة 
تتطلب اســتجابة مباشــرة من الســلطة التنفيذية 
والتشــريعية ألنها تصب في مصلحة الشعب العراقي 
الذي يدفع في كل ازمة ثمــن اخلالفات واملناكفات حول 
التفسيرات القانونية ملواد الدســتور العراقي وال يعقل 
أن تلتفت السلطة التشريعية بني حني وحني آخر لثغرة 
أو نقص في أحد بنود الدســتور ثم يتــم التعامل معه 
سياســيا أو يجري االلتفاف عليه بطرائق ملتوية تفتقد 
الشــرعية  ونحن نعتقد بأن الوقت قد حان الســتثمار 
احلراك اجلماهيري الواســع في العراق مــن اجل التقدم 
مببادرة عرض التعديالت الدستورية املقترحة لالستفتاء 
العام بالتزامن مــع االنتخابات املبكرة حتى ميكن حتقيق 
االصالح السياسي والتشــريعي بحزمة واحدة تختصر 
الطريق وتختصر اجلهود واالعباء اإلدارية واملالية وتقطع 
الطريق على من يريدون االســتمرار في منهج التسويف 

واملماطلة والرهان على الزمن .

حزمة واحدة..

تفكيك الوالءكاريكاتير

عن موقع »كارتون سياسي«

المكتب الرئيسي:
العراق ـ بغداد ـ الوزيرية محلة 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

ماجد كيالي *

باتت العالقة الروســيةـ  التركية على 
احملّك، تبعاً لتطور األوضاع في ســوريا، 
وتبعاً ملآالت االختبار بني عناد السلطان 
)رجب طيــب أردوغان( وصالفة القيصر 

)فالدميير بوتني(.
لم يعــد األمــر يقتصر علــى مجرد 
تصريحات سياســية، إذ بات يشــمل 
االشتباك، ولو غير املباشر، على األرض، 
وفي اجلو، في نــوع من إصرار كل طرف 

على فرض أجندته على الطرف األخر.
واحلال، فقد وجد أردوغان نفســه على 
عتبة اخلــروج من امللف الســوري من 
بوابة إدلب، وهو شعور متأّخر بالطبع، 
في حني أخذ الغرور ببوتني الذي شــعر 
أن بإمكانه فــرض أجندته على تركيا، 
امللف  أو مكانتها، في  دورها،  بتحجيم 

السوري. 
في نقاش الصــراع الدائر بني الطرفني، 
اللذين كانا مبنزلة حليفني ســيما في 
سوريا في األعوام الثالثة األخيرة، يفيد 

طرح املالحظات اآلتية:
روســيا كانــت الســباقة للتدخــل 

 ،2015 ســوريا  في  املباشر  العسكري 
في حني حصــل التدخل العســكري 
التركي املباشر في عملية “درع الفرات” 
)شمالي حلب( بعد سنة 2016، وبينما 
كان التدخل الروسي )سيما عبر سالح 
اجلو( يشمل ســوريا كلها عدا شرقي 
الفرات فإن التدخل العسكري التركي 
الشــمال  على  اقتصر  بريــة(  )بقوات 

السوري.
ثانياً، من حيث املشروعية ال ميلك النظام 
شــرعية دعوة أية دولة إلرسال قواتها 
للقتال في ســوريا، ألن الدعوة ليست 
لصّد اعتداء خارجي من دولة أخرى، وإمنا 
لوأد تطلع الشعب الى احلرية والتغيير 
السياسي، وألن الدعوة تتضمن إشراك 
اجليش الروسي في قتل وتشريد ماليني 
الســوريني وتدمير عمرانهم )مبشاركة 
إيران وميليشياتها(، علماً أن ذلك يفتح 
على نقــاش فكرة »الســيادة«، فهل 
هــي للحاكم أم جملمــوع املواطنني، أي 
للشــعب، باعتباره هو مصدر السيادة 

في النظم السياسية اجلمهورية؟ 

ثم من أين تســتمد روســيا )أو إيران( 
السوريني،  املدنيني  بقصفها  الشرعية 

وتشــريدها إياهم مــن بلدهم؟ ومثال، 
فهــل كان بإمــكان الرؤســاء مبارك 
والقذافي وبن على والبشير وبوتفليقة 
وعادل عبد املهدي دعوة روسيا أو غيرها 

أيضاً للدفاع عنهم؟
ثالًثا، ال ميكن نقاش مســألة الشرعية 
مبعــزل عن حتول ســوريا إلى ســاحة 
للصــراع الدولــي واإلقليمــي، بوجود 
قوات عدة دول منها روســيا وإيران )مع 
ميلشــيات لبنانية وعراقيــة وإيرانية 
وأفغانيــة(، من جهة النظــام ووجود 
مناطــق نفــوذ لتركيا )في الشــمال 
الســوري( والواليات املتحدة األمريكية 
)شــرقي الفرات(، دون أن ننسى الذراع 
منطقة  واعتبارها  إلسرائيل،  الطويلة 

اجلنوب كمنطقة آمنة لها. 
املهــم أنــه بالنظــر الــى كل تلــك 
املعطيات، وبواقع وجــود حدود طويلة 
التركي  التدخل  بني تركيا وسوريا، فإن 
بات مبثابــة حتصيل حاصــل، علماً أن 
تركيا حتيــل مشــروعية تدخلها إلى 
اتفاق أضنة املوقع بينها وبني احلكومة 
السورية في ظل حافظ األسد )1998(، 
بل إن ذلك اكتســى شــرعية جديدة 
من اتفاق سوتشــي 1)سبتمبر 2018) 

و2 )اكتوبــر2019(، فــي لقائي القمة 
الذين جمعا بوتني بأردوغان، وهو اتفاق 
اكتســب قبــوالً دولياً ضمن مســار 
أســتانة، وفــوق كل ذلك فــإن تركيا 
هــي األكثر تأثراً مــن مجريات الصراع 
في ســوريا، بخاصة مــع تدفق ماليني 

الالجئني السوريني إلى أراضيها.
رابعــاً، مــن تفحص مجريــات األمور، 
حتى اآلن، ميكــن مالحظة أن الطرفني 
ال يتوخيان الدخول في صدام عسكري 
مباشر، وإن ما يجري هو مبثابة محاولة 
لي ذراع كل واحــد منهما لألخر، لكن 
من جهة أخــرى ال ميكن ألحد التكهن 
مبا قد يحصل، بالنظر لعناد السلطان، 
وصالفــة القيصــر، مبعنــى أنه ميكن 
لألحــداث أن تتطــور، مــن دون حتديد 
مستوياتها ومداخالتها اخلارجية. لكن 
يبقى أن الســيناريو األفضــل يتمثل 
بتحجيم الدور الروســي، ووضع بوتني 
عند حده، وهذا هو أقل ما هو مطلوب 
بعد كل ما فعلته روســيا في سوريا، 
ومــا جلبته من كوارث على الشــعب 
يتطلــب، فقط،  ذلك  لكن  الســوري، 
تصليب املوقــف التركي، الــذي تأخر 
كثيراً، إذ أن “السلطان” ال ميلك التراجع 

ألنه سيخسر داخلياً وخارجياً، في حني 
أن القيصر لديه هامش معني للتراجع 

أو للوصول إلى حل وسط.
خامســاً، الفكرة الســابقة مصدرها 
أن موقفاً تركياً صلبــاً، مع دعم دولي 
قــوي، وعملي، من شــأنهما أن يضعا 
حــداً لصالفة بوتني، ألن هــذا الطريق 
وحــده هو الــذي ميكن ميهــد خلريطة 
حل سياســي، إلنهاء الصراع السوري، 
علماً أن ذلك مرهون باملوقف األمريكي 

أساساً. 
االســتنتاج ليس  ذلك  فــإن  بصراحة 
مستحيال، أو غير واقعي، فتركيا قوية، 
اقتصادياً وعســكرياً، لو أحسنت إدارة 
بوتني  وروســيا  أوضاعهــا وحتالفاتها، 
هي مجرد رجل مريض ومترهل يعيش 
على ما تبقى له من ادعاءات وتوهمات 
وعضالت مترهلــة باتت عبئاً عليه، وال 
يشــهرها إلى في وجه شعوب ال متلك 
احلــد األدنى مــن وســائل القوة لصد 
عنجهيته، لذا رمبا أن األوان للقول له ال، 
وهذا ال يحتاج إلى حرب، بقدر ما يحتاج 

إلى موقف حاسم.
ال  الســابق  التحليــل  سادســا، كل 
يغطي علــى حقيقة مفادها أن تركيا، 

التعامل  في  أخطــأت  أردوغان،  بقيادة 
مع امللف الســوري، من البدايات، ويأتي 
ضمن ذلك التشــجيع على العسكرة 
واألســلمة، ومتكني فصائل معينة دون 
غيرها، أو على حساب اجليش احلر، كما 
يأتي ضمن ذلــك ابتعادها عن الواليات 
املشاركة  ورفضها  األمريكية،  املتحدة 
في اجلهد الدولــي ملقاتلة “داعش”، ما 
فتح اجملال لقوات قسد، وهنا يأتي أيضا 
كيفيــة تعاطيها مع امللف الســوري 
الكــردي، وعدم فصلها لــه عن امللف 
الكردي في تركيا، وقوات البي كي كي. 
بديهي أن ذلك يشــمل انخراطها في 
حتالف استانة الثالثي غير املفهوم وغير 
املقبول، مع شــريكي النظام )روســيا 
وإيران(، وهو التحالف الذي ابتدع قصة 
املناطق األربعة “منخفضة” التصعيد، 
ومســار التفــاوض في اســتانة، وهو 
)2017ـ2020).  ما اســتمر ثالثة أعوام 
ومعلوم أنه في غضون تلك الســنوات 
متكــن النظــام )مبعونة روســيا( من 
شــطب ثالثــة مناطق في الشــمال 
واجلنوب والوسط، بتسهيل أو بسكوت 
من تركيا )ضامنة املعارضة(، ما شكل 
ربحاً صافياً للنظام، ما يعني أن حتركها 

األخيــر أتى فقط بعد أو وصل التهديد 
إلــى حدودهــا عبر منطقــة خفض 
التصعيد الرابعة )املتبقية( وهي إدلب. 
اجلدير ذكره أن التوتر الروسي ـ التركي 
احلاصل نشأ على خلفية تراجع روسيا 
عمــا مت االتفاق عليه في سوتشــي 1 
وسوتشي 2 ، جلهة وجود نقاط تركية 
فــي منطقة إدلب ودوريات مشــتركة 
عند الطريقني الدوليني إم 5 )دمشــق 
حلــب( وإم 4 )حلــب الالذقيــة(، ما مت 
ترجمته بإعطاء ضــوء أخضر للنظام 
الســوري وميليشــياته ألخذ مناطق 
خان شــيخون واملعرة وسراقب لتأمني 
الطريقني، واستبعاد تركيا، بل وتوجيه 
ضربات مباشرة جلنودها أدت إلى مصرع 

عدد منهم.
املهم أن الرد التركي في األيام املاضية 
استعاد املســألة الســورية إلى رأس 
جدول األعمال، وأن التداعيات الناشئة 
أكــدت أن احلل العســكري ســيكون 
مكلفــاً لــكل األطــراف، وأن األولوية 
يفترض أن تكــون لوضع بيان جنيف 1 

على رأس األجندة، نظرياً وعملياً.

*عن موقع درج

إدلب: »السلطان« في مواجهة »القيصر«

تعاني لبنان حالياً أسوأ أزمة اقتصادية 
منــذ احلــرب األهلية، التــي عصفت 
بالبالد بني عامى 1975 و1990، وســط 
تضخــم حجــم الديــون احلكومية، 
منها،  جزء  اســتحقاق  موعد  وحلول 
لذلك.  الالزمة  الســيولة  توافر  وعدم 
استشــعر  غير قصيرة،  فتــرة  ومنذ 
البنك املركزي اللبناني حقيقة األزمة 
وصعوبتهــا، فدعا حائزي الســندات 
احملليني، والســيما الســندات األقصر 
أجالً، إلى اســتبدالها بسندات أطول 
أجالً لتخفيــف الضغوط على املالية 
العامة للدولة، كما دعا احلكومة إلى 
اتخاذ إجراءات حقيقية ملعاجلة األزمة، 
وأكــد كذلــك على ضــرورة حصول 
لبنان على دعم خارجي، والســيما من 
صندوق النقد الدولي، من أجل جتاوزها. 
املســتقيلة  اللبنانية  احلكومة  لكن 
الالزمة،  احللــول  إيجاد  لم تســتطع 
ودعت املصرف إليقاف خطط استبدال 
الســندات، بعــد أن حــذرت وكاالت 
التصنيف االئتماني العاملية من أن هذه 
اخلطط قد تشكل تخلفاً انتقائياً عن 

الســداد، ورمبا تضر بالوضع االئتماني 
للبنان وسمعتها في األسواق الدولية. 
ولذلك فــإن احلكومــة احلالية تواجه 
حرجاً  ووضعاً  ثقيلــة،  تركة مديونية 
العامة، على نحــو دفعها  للماليــة 
النقد، بشــكل  اللجوء لصندوق  إلى 
يطرح تساؤالت عديدة حول مدى جناح 

مساعيها في هذا اإلطار.

حتركات متواصلة:
شهدت األسابيع األخيرة مساٍع حثيثة 
من قبل احلكومة للتعاون مع صندوق 
النقد الدولي، وبعــض دول مجموعة 
العشرين، ومن بينها فرنسا، من أجل 
إيجاد مخــرج لألزمة املاليــة احلالية، 
احلكومية  الديــون  فيها  وصلت  التي 
إلى %150 من النــاجت احمللي اإلجمالي، 

بقيمة تبلغ 90.8 مليار دوالر.
املالية  األزمة  أن تشــهد  املرجح  ومن 
املزيد من التفاقم خالل األعوام املقبلة، 
خاصة إن لم يتم إيجاد حل جذري لها، 
السيما أن املديونية تنمو مبعدل سنوي 
كبير، في ظل العجز املرتفع في املوازنة 
العامة، والذي بلغت نسبته %9.7 في 

عام 2019، ويتوقع ارتفاعه إلى 11.5% 
في عام 2020، وقد يصل وفق تقديرات 
صندوق النقد الدولي إلى %15 بحلول 
عام 2024، ما سيكون سبباً في ارتفاع 
حجم املديونية احلكومية إلى ما يناهز 
%185 من الناجت احمللي اإلجمالي آنذاك. 
لبنان  2020، فــإن  بداية مــارس  ومع 
أصبحت على احملك الفعلي في أزمتها 
املالية، فهى مطالبة بسداد ما يقارب 
1.2 مليــار دوالر مــن ديونها اخلارجية، 
كمــا أن هناك ســندات مســتحقة 
دائنني  لدى  عليها هذا الشــهر أيضاً 
محليــني تقــارب قيمتهــا 1.3 مليار 
دوالر، وهذه الســندات هى التي طالب 
املصرف املركزي الدائنني باســتبدالها 
بسندات أطول أجالً. وفي مواجهة هذه 
املعضلة، جلــأت احلكومة إلى صندوق 
النقد، الذي أرســل بالفعل ممثلني له 
إلى لبنان خالل األســبوعني املاضيني، 
وقام مبناقشــة اخليــارات املتاحة أمام 
لبنان للخروج من األزمة املالية بشكل 

كلي في األجل الطويل.

مسارات محتملة:

بشــكل عام، مع حلول مارس اجلاري، 
أصبح أمام لبنان عّدة خيارات للخروج 
األول، تســديد  املالــي:  مــن مأزقها 
مستحقات شــهر مارس باستخدام 
مــا تبقــى لديهــا مــن احتياطيات 
من العمــالت األجنبية فــي املصرف 
املركــزي، وهو ما ســيؤدي إلى تفاقم 
أزمة الســيولة في االقتصاد، السيما 
فيمــا يتعلق مبا هو متاح من العمالت 
األجنبية، وعلى رأســها الــدوالر، في 
ظــل نقص مخزون املصــرف من تلك 
العمــالت األجنبيــة. كمــا أن هــذا 
اخليار يقلص قــدرة املصرف على دعم 
األساسية كالقمح  الواردات  أســعار 
واألدويــة واحملروقات، والتي يتم متويلها 

بالعمالت. 
الديــون  جدولــة  إعــادة  والثانــي، 
مــن خالل  مــارس،  في  املســتحقة 
الدخــول في مفاوضات مــع الدائنني 
لطلب تأجيل تسديد الدفعات واجبة 
الســداد، وهو خيار يبــدو مقبوالً من 
الناحية النظرية، لكن أوانه قد يكون 

انتهى اآلن. 
والثالــث، إعادة هيكلــة الدين العام 

تلقائياً  يفــرض  وهو خيــار  للبنــان، 
تأجيل دفــع الديون املســتحقة اآلن، 
واالســتعانة بصنــدوق النقد الدولي 
والدائنــني أيضاً. ويبدو هــذا اخليار هو 
األكثر ترجيحاً واألكثر جدوى بالنسبة 
للبنــان حالياً، بل وقــد يكون الوحيد 
أيضاً، فــي ظل احلالة التــي وصلتها 
املاليــة العامة، وفي ظل عامل الوقت 

كذلك. 
لكن في حالــة اللجوء إلى هذا اخليار، 
ســتكون احلكومة مطالبــة بتنفيذ 
اقتصادية وماليــة صعبة،  إجــراءات 
وذلك بإشــراف مــن صنــدوق النقد 
والدائنني، كالتقشــف املالــي وزيادة 
الضرائب وخصخصــة بعض األصول 
واملؤسســات احلكومية، وغيرها. ومن 
الواضــح أن املفاوضــات اجلاريــة بني 
صندوق النقــد الدولي واحلكومة منذ 
فترة متعلقة بتنفيذ هذا اخليار، الذي 
سيؤدي عدم قدرة لبنان على التوصل 
إلى حل مع الصندوق والدائنني بشأنه، 
إلــى دفعها مباشــرة إلــى التخلف 
عن تســديد الديــون، وهو مــا يعني 
املتبقية  الدفعات  جميع  اســتحقاق 

من الديون، ووضعها في موقف معقد 
للغاية.

وفي اخلتام، ووفق ما أعلن من اللقاءات 
املتتاليــة بــني ممثلي صنــدوق النقد 
الدولــي واحلكومة، فإن األخيرة طلبت 
رســمياً املســاعدة الفنية في وضع 
خطة لتخطي األزمــة، وهو ما يعتبر 
للدخول فــي مفاوضات مع  توجهــاً 
اخليار  لتنفيــذ  والدائنني،  الصنــدوق 
الثالث املتعلق بإعادة اجلدولة أو إعادة 

الهيكلة. 
ومــن الضــروري التأكيــد علــى أن 
لبنان -ومــن خالل دخولهــا في تلك 
احلصول  مبقدورها  املفاوضات-سيكون 
علــى العديد مــن أشــكال الدعم، 
وعلى رأســها املســاعدة الفنية في 
مواجهة األزمة، وخاصة بشــأن حتديد 
السياســات املاليــة والنقدية واجبة 
التطبيــق في هــذه احلالــة، بجانب 
متكنها -عبر االستعانة بالصندوق-من 
إقنــاع الدائنني بجدولة وإعادة هيكلة 

الديون.
في  احلقيقية  االقتصادية  األزمة  لكن 
لبنان حتتاج أكثر من ذلك، واخلروج منها 

يســتوجب وفق العديد من التقديرات 
حصول لبنان علــى حزمة إنقاذ مالي 
تتــراوح قيمتها بني 20 مليار دوالر و25 
مليار دوالر، مبا في ذلك دعم الصندوق، 
وهي قيمــة كبيرة للغايــة ليس من 

السهل تأمينها في األمد املنظور.
كما أنه بجانب تلك احلزمة املالية، فإن 
لبنان مطالبة بإعادة النظر في الكثير 
من السياســات االقتصادية املعمول 
بها لديها منذ عقود، والســيما فيما 
وميزان  االقتصــاد  بهيــكل  يتعلــق 
حاجة ماسة  أيضاً  وهناك  املدفوعات. 
أو عيني،  حلصولها على دعم، مالــي 
من الدول األخرى. وباإلضافة إلى ذلك، 
وهــذا مهــم للغاية، فهنــاك حاجة 
ماســة للبنان الستقطاب االستثمار 
األجنبــي بأحجام متكنهــا من تنفيذ 
املشــروعات الكبرى الضرورية، مبا في 
ذلك املشــروعات املتعلقة باستغالل 
نصيبها من موارد الغاز الطبيعي في 

شرق املتوسط.

مركز املستقبل لألبحاث والدراسات 
املتقدمة

خيارات المستقبل: ماذا بعد لجوء لبنان إلى صندوق النقد الدولي؟
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لم يكن ملهرجان سينما ضد اإلرهاب ان 
يعقد دورته اخلامسة، لوال الدعم الكبير 
الذي تلقاه من الســينمائيني العراقيني 
من خــارج اقليم  كردســتان العراق، اذ 
ذهــب وفد من بقية مــدن العراق، يقدر 
عدده بخمسني شخصا وعلى نفقتهم 
اخلاصة للمشاركة في املهرجان، من دون 
تكليف املهرجان أي نفقات، الوفد شارك 
فيــه أكادمييــون، وفنانــون، وإعالميون، 

وبعض من محبي السينما.
بحضور  املهرجــان  فعاليات  انطلقــت 
مأل القاعة كلهــا، وبدأت عروض األفالم 
تتوالى، وأســتمر ذلك لثالثــة أيام ، لم 
يتخلف أعضاء الوفد عن احلضور يوميا، 
وفــي يوم اخلتام ، وبعــد انتهاء العروض 
األخيرة لألفالم املشاركة، وجلنة التحكيم 
تستعد إلعالن اجلوائز ،حدث ما لم يكن 
في احلســبان، إذ أعلن مديــر املهرجان 
السيد بيشتوان عبد اهلل، ان ثمة فيلما 
يتحدث عن بطوالت قوات البيشــمركة 
الكردية في قتالها مع داعش، سيعرض 
قبل توزيــع اجلوائز، وفعال مت عرض الفلم 
الذي اســتمر ألكثر من نصف ســاعة، 
انتهائه صفــق احلاضرون جميعا،  وبعد 
وهتف شــخص في القاعة بأن » عاش 
العــراق » ليواجه باحتجاج شــديد من 
قبل بعــض  احلاضريــن الكــرد، الذين 
شتموا العراق ، على ضوء ذلك انسحب 

الوفد الداعم ، وألغي حفل اخلتام.
األصدقاء الكرد ، مدير املهرجان ورئيسه 
الفخري األســتاذ ناصر حســن، وآخرون  
اعترضــوا على ذلك وحدثت مشــادات 
بينهــم وبــني مــن أســاءوا ، وقدموا 
اعتذارهــم للوفد ، وحاولــوا اعادته الى 
القاعة، لكــن اجلميع رفض، وفعال تفرق 
احلاضرون، وطلــب الوفد ان يقدم اعتذار 

رسمي ، وان يحاسب من أساء للعراق.
ملاذا تعمد هؤالء اإلساءة، وأفشال ختام 
متاما  يعلمون  وهــم  املهرجان،  فعاليات 
ان املهرجــان لم يكن ليقــام لوال دعم 
الفنانني من خارج اإلقليم، بعد ان رفعت 
كل اجلهــات الداعمة له ســابقا يدها 
عنه، وهل يكفــي االتصال الهاتفي بني 
محافــظ أربيل، والوفد العائد الى بغداد 
في منتصف طريق العودة حملو اإلســاءة، 
علمــا ان الوفد قد تأخر يوما بعد احلادث 
عــن العودة الــى بغداد، حســب احلجز 
املتفق عليه مع الشــركة الســياحية 

الناقلة.
ما حصل يشــكل إســاءة للعالقة بني 
العرب والكــرد، ويجب التصدي له، وحلد 
الساعة املوضوع حديث الوسط الفني، 
الذي ينتظر نتائــج التحقيق، التي وعد 
ينشــرها  بأن  املهرجان  ومديــر  احملافظ 

قريبا.
أخيرا حتيا كردســتان وكل مدن العراق، 

وليعيش العراق بلد اجلميع.

كاظم مرشد السلوم

مهرجان سينما ضد اإلرهاب،
دعم مخلص، وإفساد متعمد

طارق البحار 

يتناول الفيلم التونســي الدرامي العائلي 
»بيك نعيــش« الذي يتمحور على ســعي 
والدين إلى إيجــاد » كبد » البنهما املصاب 
في هجــوم، العالقــات العائليــة وحدود 

احلريات اجلديدة ما بعد ثورة 2011.
و«بيك نعيــش«، وتعنــي باللهجة احمللية 
العمل  أعيــش«، هــو  التونســية »بــك 
للمخــرج  األول  الطويــل  الســينمائي 
الثالثيني مهدي البرصاوي، وحاز جوائز عدة 
ونال استحسان النقاد واجلمهور في تونس 
منذ بــدء عرضه تزامنا مع ذكــرى ثورة 14 

يناير )كانون األول(.
ويوضح مهــدي البرصــاوي »انطلقت من 
حكاية بســيطة لعائلة جتد نفســها في 
مكان ما وفي توقيت ســيء، ألضع اإلصبع 
كالفساد  ومعقدة  حساسة  مسائل  على 
واحلريــات وأصــور التناقضــات اجملتمعية 
العميقــة في مرحلة ما بعــد الثورة« في 

تونس.
وجنحــت الثــورة التونســية فــي حتقيق 
مكاســب على الصعيد السياســي، مع 
انتقالها الدميقراطــي، غير أّن املطالب في 
مجــال احلريــات ال تزال متعثــرة ومعاجلة 

ملفات »الفساد« تراوح مكانها.
وتــدور أحداث الفيلم فــي أواخر 2011 في 
مدينة تطاوين )جنوب( حيث تتعرض عائلة 
تونســية ميســورة خالل جولة سياحية 
لهجــوم مســّلح، فيصاب االبــن عزيز ما 

يستوجب زراعة كبد في أقرب اآلجال.
الذي  فــارس  األب  وشــكلت شــخصيتا 
يجسدها املمثل الفرنسي التونسي سامي 
بوعجيلة واألم مرمي )التونسية جنالء بن عبد 
اهلل(، محوراً تدور حوله بقية الشخصيات 
الفيلــم ومن خاللها يكشــف اخملرج  في 

قصصاً صادمة.
ويشــارك بوعجيلة للمرة الثانية في فيلم 
تونســي، بعد غياب قرابة عشــرين عاماً، 
ويقول »الســيناريو زعزع كياني ملا اتســم 
به من رصانة وذكاء فــي معاجلة مواضيع 
حساسة جداً من خالل قصة إنسانية تدور 

أحداثها وراء أبواب مغلقة«.
وهــو نال جائــزة أفضل ممثل عــن دوره في 
الفيلم في مهرجان البندقية الســينمائي 

الدولي العام املاضي.
وتتابع كاميرا البرصاوي، على امتداد ساعة 
ونصف الســاعة، الزوجني في ســباق مع 
الزمن بحثاً عن متبرع النقاذ االبن، فتكشف 
حدود املؤسسة االستشــفائية في إيجاد 
حل فــوري أمام »قائمــة االنتظار الطويلة 

جداً« على حد قول الطبيب في الفيلم.
كذلــك، يُبرز ظاهــرة الفســاد التي تنخر 
القطاع الطبي من خالل مشــهد تسريب 
ملف املريض إلى من ميتهن االجتار باألعضاء 
البشرية، وكذلك األمن الذي يتلقى رشاوي 

لتسهيل عملية تنقلهم.
وعنيفة  الفيلم مقاطــع صادمة  وتتخلل 
التي تطال األطفال، تصل  االنتهاكات  تبرز 

إلــى حد اســتئصال بعــض األعضاء من 
أجسامهم لبيعها خلسة ومببالغ كبيرة.

ويؤكد البرصاوي أن فكرة العمل »مستوحاة 
من مقطع فيديو صادم حول االجتار بأعضاء 
فــي ليبيا«، وفي تونس كمــا في بقية دول 
املغرب العربي، يعاني الكثير من املرضى أو 
ميوتون بســبب قلة املتبرعني، والسبب وراء 
ذلك هو القوانني التي ال تسهل استئصال 
اعضاء املوتى، إضافة الى املعوقات الثقافية 
أو الدينية فضالً عن مدة االنتظار الطويلة 

إليجاد متبرع.
التونسية لضحايا  »اجلمعية  رئيس  ويؤكد 
االخطــاء الطبية«، احملامــي صابر بن عمار 
»وجــود عصابــات مختصــة فــي االجتار 
باألعضاء تنشط في السوق السوداء أو عبر 

شبكات التواصل االجتماعي في تونس«.
أن اجلمعية »تلقت عشرات  ويشــدد على 

الشكاوى ملرضى اكتشفوا الحقاً فقدانهم 
أجريت  جراحيــة  عمليات  خــالل  لعضو« 

عليهم.
وفي الســياق نفسه، يعتبر البرصاوي »من 
الواجب كسينمائي وضع اإلصبع على هذه 
املشــكلة الفظيعة ورفــع الوعي بأهمية 
التبرع«، متسائالً »هل هناك سخاء أفضل 
من إهداء جزء من اجلسم من إلنقاذ حياة؟«.
وفي ســياق الفيلم، يُفاجأ فارس بأن عزبز 
ليس ابنه الشــرعي لكنه يســتميت في 
انقاذه من املوت عوض »الثأر لشــرفه« من 

زوجته مكسراً احملرمات.
يقول البرصاوي من خــالل الفيلم »أحاول 
اختبار حــدود احلريات اخلاصة« في »املرحلة 

املفصلية« من تاريخ تونس.
ويتابــع »الشــخصيتان الرئيســيتان في 
الفيلــم، إن كان الرجــل أو املــرأة، تقرران 

حترير نفســها في مرحلة ما من العراقيل 
وتنتصران للحب الذي يجمعهما«.

لكنه يؤكد »الطريق ال يزال طويالً، طاملا لم 
يتحرر كل افــراد اجملتمع من عقلية رجعية 
ونظرة إقصائية وقيود دينية وقوانني مدمرة 

للحريات«.
ويضيف اخملرج »من غير املقبول أن يســتمر 
نظــام احلكم فــي التدخل فــي الفضاء 
اخلاص بعد الثورة«، في إشــارة إلى القانون 
التونســي الذي يعاقب بالســجن خمس 
بعالقات  يقومون  الذين  األشخاص  سنوات 

جنسية خارج إطار الزواج.
وتطالب منظمات غير حكومية تونســية 
بإقرار مشاريع  التونسي  البرملان  باستمرار، 
القوانــني التي حتمــي احلريــات خصوصاً 
الفردية منها، معتبرة أنها تشــهد جتاوزات 

في مجتمع محافظ.
وينتمي البرصاوي الذي في رصيده ثالثة أفالم 
قصيرة، الى جيل شــاب من السينمائيني 
واملنتجني متكن من إثارة مواضيع اجتماعية 
وسياســية كانت تخضع للرقابة املشددة 

قبل 2011 وتقدميها في طرح جريء.
الثورة  ويقول اخملرج »من أهم مكتســبات 
هي حريــة التعبير، وكان يســتحيل طرح 
هذه املواضيــع في عهد بن علــي«، الذي 
حكم تونــس ملدة 23 عامــاً بيد من حديد 

وأطاحت به الثورة.
غير أن فريق العمل تعرض لعراقيل بسبب 
»خشــية مســؤول محلي من أن يتم رفع 
العلم اجلهادي في اثنــاء عملية التصوير« 

ومت تغيير املوقع.
ووضع البرصاوي، سيناريوّ بيك نعيش« الذي 
إنتاج  استغرق اجنازه خمس ســنوات، وهو 
تونســي فرنسي مشــترك مبيزانية مليون 
يورو، وحاز الفيلم 15 مكافأة في مهرجانات 

دولية منذ سبتمبر )أيلول( املاضي.
ويبدأ عرض الفيلم في أكثر من عشــرين 
بلــداً عربياً وأوروبياً، ابتــداء من مارس )آذار( 

املقبل.
ويقــول البرصاوي إن جناح الفيلم شــكل 
»«فخراً لي..ولبلدي«، مضيفاً »أنا ســعيد 
الذي  الوقت  رؤية ســينمائية في  بتصدير 

تعد تونس األكثر تصديراً لإلرهابيني«.

عن الحريات والفساد، والتناقضات اإلجتماعية 
»بيك نعيش» لمهدي البرصاوي 
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صدر العدد  الخامس من المجلة االلكترونية 
السينمائية التي تصدر في باريس ويشرف عليها 

الناقد السينمائي صالح سرميني، احتوى العدد على 
موضوعات متعددة منها : المخرج العراقي الشاب 
حسين العكيلي يتحدث عن فيلمه » نافذة حمراء«، 

سيناريو الفيلم القصير، الفكرة والبناء، حوار عن 
»وحول النقد السينمائي » وموضوعات أخرى.

أسدل الستار على حفل توزيع جوائز أكادميية 
الفرنسية )سيزار(  السينما  وتقنيات  الفنون 
في نســخته الـ45، والذي أقيم على مسرح 
"Salle Pleyel" في باريس، لتكرمي األفضل في 

السينما الفرنسية لعام 2019.
وفاز اخملــرج املثير للجدل رومان بوالنســكى، 
بجائــزة أفضــل مخرج فــي جوائز ســيزار 
الســينمائية الفرنســية، في حفل شابته 
انتقــادات للترشــيحات الـــ12 التي حصل 

عليها.
ولــم يحضــر اخملــرج الفرنســي البولندي 
مراسم تســلم اجلائزة التي نالها عن فيلمه 
»جاكيوز«، والذي ترجم باإلجنليزية إلى »ضابط 
وجاسوس«، وهو فيلم درامي يتناول فضيحة 
معاداة للسامية هزت فرنسا في بداية القرن 
الـ20.العديد من احلاضرين غادروا قاعة احلفل 
احتجاجــاً، ومن بينهم املمثلــة أديل هانيل، 
التــي كانت قد قالت في تصريحات قبل عدة 
أيام فــي صحيفة »نيويورك تاميــز« إن تكرمي 
بوالنسكي ســيكون مثل »البصق في وجه 

كل الضحايا«.
 يشــار إلــى أن اخملرج هــارب مــن العدالة 
األميركية في القضية التي يعود تاريخها إلى 
عام 1977، والتي اعتــرف فيها بإقامة عالقة 
غير قانونية بفتاة تبلغ مــن العمر 13 عاماً، 

ولكنه هرب إلى أوروبا قبل صدور احلكم.
فيما تصدر فيلم "leS MiSérableS" للمخرج 
الدج لي، قائمة الفائزين برصيد 4 جوائز، فيما 
حاز فيلــم "an Officer and a SPy" للمخرج 
املثيــر للجدل رومــان بوالنســكي، 3 جوائز، 
 "la belle éPOque" بالتســاوي مــع فيلــم
للمخرج نيكوال بيــدوس، وفيما يلي القائمة 

الكاملة جلوائز "سيزار" 2019.
وحصل الفيلم اجلزائري الروائي بابيشا ملونية 

مدور واملثير للجــدل واملمنوع من العرض في 
اجلزائر من حصد جائزتني في حفل توزيع جوائز 
ســيزار جائزة أفضل أول فيلم وجائزة أحسن 

ممثلة واعدة، وعادت للنجمة لينا خودري.

القائمة الكاملة لألفالم الفائزة:
أفضل فيلم

leS MiSérable

أفضل مخرج

"an Officer and a SPy" رومان بوالنسكي

أفضل ممثلة
"alice and the MayOr" أناييس دميوستييه

أفضل ممثل
"!Oh Mercy" رشدي زمي

أفضل ممثل مساعد
"by the Grace Of GOd" سوان أرلود

أفضل ممثلة مساعدة
"la belle éPOque" فاني اردانت

أفضل موسيقى تصويرية
i lOSt My bOdy

أفضل فيلم أجنبي
ParaSite

أفضل تصوير سينمائي
POrtrait Of a lady On fire

أفضل مونتاج
leS MiSérableS

أفضل سيناريو أصلي
la belle éPOque

أفضل سيناريو معدل

an Officer and a SPy

أفضل صوت
the WOlf’S call

جائزة اجلمهور
leS MiSérableS

أفضل فيلم قصير
by a hair

أفضل فيلم وثائقي
M

جائزة العمل األول
بابيشا

أفضل فيلم رسوم متحركة
i lOSt My bOdy

أفضل ممثلة صاعدة
لينا خضيري "بابيشا"

أفضل ممثل صاعد
"leS MiSérableS" الكسيس ماننتي

أفضل تصميم إنتاج
la belle éPOque

أفضل تصميم أزياء
an Officer and a SPy

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير
 the niGht Of the PlaStic

توزيع جوائز األكاديمية للفنون وتقنيات السينما الفرنسية » سيزار«

فوز رومان بولنسكي بجائزة أفضل مخرج ، يثير احتجاجًا وجدال كبيرًا 
بين السينمائيين والفلم الجزائري بابيتشا يحصد  جائزتين

صدور العدد الخامس من المجلة 
االلكترونية "كراسات الفيلم القصير" 

الســينمائي  اجلونة  مهرجان  يعلن 
بدء اســتقبال طلبات تقدمي األفالم 
لدورته الرابعــة، التي تقام في املدة 
 2 24 ســبتمبر/أيلول وحتى  ما بني 

أكتوبر/تشرين األول 2020.
يُفتح باب التقدمي بدًءا من األول من 
مارس/ آذار وحتى الـــ15 من يوليو/ 
متوز 2020. ميكن الوصول إلى أمنوذج 
التقدمي والقواعــد واللوائح اخلاصة 

به
WWW.:مــن خالل موقــع املهرجــان

 elGOunafilMfeStival.cOM

من  األفالم  املهرجان طلبــات  يقبل 
جميع أنحاء العالــم، واخمُلتارة منها 
ميكن عرضها في األقســام اخملتلفة 
ســواء كان ذلك مســابقة األفالم 
الروائية الطويلة أو مسابقة األفالم 
الوثائقيــة الطويلــة أو مســابقة 

األفالم القصيرة أو القسم الرسمي 
- خارج املسابقة. تتكون جلان حتكيم 
سينمائية  شــخصيات  من  األفالم 
مرموقــة، متنح جوائــز جنمة اجلونة 
الذهبيــة أو الفضيــة أو البرونزية 
جميع  في  املشاركة  األفالم  ألفضل 
مســابقاته. إضافة إلــى ذلك مينح 
املهرجــان جائــزة خاصــة ألفضل 
فيلم عربــي في تلك املســابقات. 
أفضل  اجلوائز; جائزتي  تتضمن  كما 
ممثل وممثلة للمشــاركني في األفالم 
مينح  أخيــرًا،  الطويلــة.  الروائيــة 
املهرجان جائزته اخلاصة "سينما من 
أجل اإلنسانية" للفيلم الذي يقدم 

موضوًعا إنسانًيا هاًما.
جذبت الــدورة الثالثــة للمهرجان 
740 ســينمائًيا، ما بني صناع أفالم 
وموزعني ووكالء مبيعات. إضافة إلى 

750 مشاركا معتمدا من الصحافة 
العاملية واإلقليمية واحمللية. ســجل 
عــدد التذاكــر املقطوعــة 33000 
فيلًما   83 املهرجــان  تذكرة، وعرض 
متثــل 44 دولــة، وحصلــت األفالم 
الفائزة على جوائــز قدرها 224000 
دوالر في أقسام املسابقات اخملتلفة.

كرم املهرجــان عددًا من األســماء 
النجم  البارزة مثــل  الســينمائية 
السينمائي محمد هنيدي واخملرجة/

ُعرفت  التــي  املنتجة مــي مصري 
الطابع  ذات  الوثائقيــة  بأعمالهــا 
منح  كمــا  اإلنســاني.  الشــعري 
املهرجان جائــزة الفارايتي للمخرج 
السوداني صهيب قسم الباري. كما 
احتفل املهرجان مبرور 100 عام على 
إحسان  االســتثنائي  الروائي  مولد 
عبد القدوس، نظم املهرجان معرًضا 

تذكاريًا تخليــًدا لذكراه. إضافة إلى 
ذلك فقد عــرض املهرجان عددًا من 
املرممة حديًثا  الكالســيكية  األفالم 
ووالتر  بوغديــر  فريد  خملرجني مثــل 
سالس وفرانســوا تروفو وفيديريكو 
فيلليني في قسم العروض اخلاصة.

قال مدير املهرجان انتشال التميمي: 
املاضية متكن  الثالث  الدورات  "خالل 
من  الســينمائي  اجلونة  مهرجــان 
االســتناد على أرض صلبة وأصبح 
منصــة رحبة للمشــاركني لعرض 
وفرصة  ومشــاريعهم،  أعمالهــم 
للقاء أقرانهم من اخلبراء واإلعالميني 
واجلمهور من جميــع أنحاء العالم. 
نبقى ملتزمني التزاًما راسًخا بتقدمي 
املتخصصني  تثري  مهرجانية  جتربة 
فــي الصناعة الســينمائية احمللية 
وأضــاف  والدوليــة".  واالقليميــة 

"تقدمي اخملرجني واملنتجني بأعمالهم 
الرابعة  الــدورة  للمشــاركة فــي 
للمهرجان سيغني خيارات برنامجنا 
وســيوفرون لنا إمكانيــة مواصلة 
تقدمي برامــج غنية، كالتي قدمناها 

في الدورات الثالث املنصرمة".
كما صرح املديــر الفني للمهرجان، 
أمير رمســيس، قائــال : "بعد ثالث 
سنوات من اإلشادة ببرنامج املهرجان 
من اجلماهير والنقاد  والسينمائيني 
.. ها نحن نبدأ عامنا الرابع بالسؤال 
املكرر : ماذا بعد؟ هل نســتطيع أن 
نواكب جناح برنامج األعوام املاضية؟ 
بال شــك كلنــا حمــاس و طموح، 
خاصــة و نحن نترقب عــددًا كبيرًا 
من األعمال املهمة و االكتشــافات 
املتوقــع ظهورها  اجلديدة  الفنيــة 
فــي 2020 ونطمــح أن نكــون أول 

من يقدمها جلمهــور املنطقة كما 
اعتدنا منذ عامنا األول "

عن املهرجان
هو واحــد من املهرجانات الرائدة في 
منطقة الشرق األوسط، يهدف إلى 
عرض مجموعة من األفالم املتنوعة، 
للجمهــور الشــغوف بالســينما 
واملتحمس لها. ويسعى خللق تواصل 
أفضل بني الثقافــات، من خالل فن 
الســينما. كما يعمــل على وصل 
صناع األفالم من املنطقة، بنظرائهم 
الدوليني، من أجل تعزيز روح التعاون 
والتبادل الثقافــي. إضافة إلى ذلك، 
يلتزم املهرجان باكتشــاف األصوات 
ويتحمس  اجلديــدة،  الســينمائية 
ليكون محفزًا لتطوير السينما في 

العالم العربية.

من األول من مارس / أذار وحتى الـ15 من يوليو / تموز

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب التقديم لدورته الرابعة
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بغداد ـ الصباح الجديد:

جترى اليــوم االربعاء مباراتني، ضمن 
اجلولة الرابعة لــدوري تالرة املمتاز، 
منافسه  اربيل،  فريق  حيث يضيف 
الصناعــات الكهربائية في ملعب 
فرانســوا حريــري، ويلتقي النفط 

بضيفه احلدود.
يلتقي  اخلميــس،  يــوم غــد  وفي 
نفط الوســط امام نفــط اجلنوب 
في ملعب كربالء 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 جانب اخر، أكد املدرب املساعد 
لفريــق القــوة اجلوية لــؤي صالح 
الــدوري مازال  أن احلديث عن لقب 
مباراة  أحدى عشــر  وهناك  مبكرا 
لكل فريق ستغير من خارطة ترتيب 

الفرق في جدول الترتيب.
وقال صالح أن القوة اجلوية وفق في 
اجلوالت الثالث املاضية برغم بعض 
لكن  األخيرة  املباراة  في  املالحظات 
األهــم الفريق متصــدر بالعالمة 
الطموح  أن  الــى  الفتا  الكاملــة، 
النتائج  بهذه  االستمرار  في  يكمن 

اإليجابية.
وبني أن تصــدر الالئحة في اجلوالت 

الثــالث األولى ال يعنــي أن الفريق 
حسم اللقب على العكس الدوري 
مــازال في بدايته ومــن املمكن أن 
يشهد متغيرات كثيرة في اجلوالت 
املقبلة وبالتالي ال ميكن احلديث اآلن 

عن اللقب وعلينا التركيز في جميع 
املباريات.

وأشــار إلى أن اجلولــة الرابعة من 
حالة  في  الفريق  الدوري ســيكون 
الراحة  اســتثمار  وعلينــا  انتظار 

اخلامس  للــدور  الفريق  لتحضيــر 
ومتابعــة الفرق املنافســة وإعادة 
ترتيب أوراق فريقنا ملواصلة التقدم 

في النتائج.
الفريق  القوة اجلوية  أن  إلى  يشــار 

الوحيد الــذي حقق ثالثة انتصارات 
في اجلوالت الثالث األولى من الدوري.

في حني، وصف مــدرب الصناعات 
على  الفوز  نعمة  عادل  الكهربائية 
نفط ميســان في مباراة في اجلولة 

الثالثــة هو االنطالقــة احلقيقية 
أن  نعمة  الدوري.وقــال  في  للفريق 
املبــاراة لم تكن ســهلة بــل أنها 
عصيبة على الفريقني ألن الطرفني 
في  خلســارتني  تعرضا  وأن  ســبق 
اجلولتــني املاضيتــني مــن الدوري 
مهمة  نتيجتهــا  كانت  واملبــاراة 
ومؤثرة وبالتالي دخلنا بعزمية الفوز.

وأشار إلى أن الصناعات الكهربائية 
عانى خالل توقف الدوري من توقف 
التدريبــات وانقطــاع الفريق متاما 
وبالتالي لم نســتكمل حتضيراتنا 
بشــكل تام قبل انطالق الدوري لذا 
والقوة  النجــف  مباراتي  اعتبرنــا 
واملباراة  حتضيريــة  مباراتني  اجلوية 
هــي االنطالقة احلقيقيــة للفريق 
ملواجهة فريق أربيــل اليوم االربعاء 

ضمن اجلولة الرابعة.
وبني أن الفــوز مســؤولية البد أن 
البياني  اخلط  تصاعد  على  نحافظ 
بعــد أن اســتعدنا جــزءا كبيــرا 
مــن اجلاهزيــة البدنيــة، حيث أن 
الصناعات حقق نتائج مميزة جدا في 
اجلوالت التــي مت الغاؤها ألن األعداد 
كان صحيحــا واآلن نحن مطالبون 
املميزة في  الفريق  باستعادة صورة 

اجلوالت املقبلة.
ويقــف فريــق اجلوية فــي صدارة 
الترتيبة وله 9 نقاط، ثم النفط وله 
7 نقاط، وبرصيد 6 نقاط احلدود ثم 
الزوراء واربيل واملينــاء، وفي صدارة 
امين حســني من  الهدافــني يقف 
اجلويــة ومحمد داود من النفط في 
املقدمــة ولكل منهمــا 4 أهداف، 
ثم حمادي أحمد من اجلوية ومروان 
حســني مــن الشــرطة برصيد 3 

اهداف لكل منهما.

اليوم.. مباراتان ضمن الجولة الرابعة لممتاز الكرة 
الجوية يقف في صدارة الترتيب

أستئناف العمل 
بملعب االنبار 

ألعاب القوى يطلق 
منافسات األندية 

نشاطات وقائية لمركز 
الموهبة في صالح الدين 

تسمية المالكات التدريبية 
لمنتخبات التايكواندو

بغداد ـ الصباح الجديد:
ســمى االحتاد املركزي للتايكوانــدو املالكات 
التدريبيــة لقيــادة املنتخبــات الوطنية في 
االســتحقاقات املقبلة، اذ ســيقود منتخب 
املتدقمني املدرب نبيل قاســم وعباس كاظم 
وملنتخب الشــباب محمد صبحي وحســني 
جبار وملنتخب الناشــئني عقيل عبد املطلب 

ومحمد جاسم.
في حني ســمى، ميثم ناصر مشــرفا للجان 
الفنية في االحتاد، ويشــرف على جلنة املدربني 
حيدر ناصر وتضم في عضويتها احمد حيدر 
وغالب كاظم وناصر فاضل وابراهيم قاســم 

وديار عبد اخلالق.
اما جلنة احلكام فيشــرف عليها حسان علي 
وياســر  وتضم فــي عضويتها فالح مهدي 
خضير وخالد خورشيد وشيفان لزكني يونس.. 
اما جلنة األنضباط فيشرف عليها احمد عبد 
الزهرة وتضم في عضويتها رزاق علي وعباس 

رحيمة ومجيد عبيس وهه زار وهاب.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قررت وزارة الشباب والرياضة، تخصيص مبلغ 
112 مليار دينار إلعادة اعمار واستئناف العمل 
مبشــروع ملعب االنبــار األوملبي فــي مدينة 
الرمــادي.. وكان تنظيم داعــش اإلرهابي قد 
نسف امللعب عام 2015، بعدما وصلت نسبة 

إجنازه الى 50%.
وقال مدير مديرية رياضة وشباب االنبار عماد 
املشــهداني في حديث للســومرية نيوز، إن 
والرياضة، وضع احلجر األساس  الشباب  »وزير 
إلعادة اعمار ملعب االنبار األوملبي في منطقة 

٧ كيلو غرب الرمادي«.
وأضاف ان »كلفة إعادة اعمار املشــروع بلغت 
112 مليار دينار عراقــي، بعد تدميره من قبل 

داعش اإلرهابي في عام 2015«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قــرر االحتاد املركــزي أللعاب القــوى اطالق 
لألنديــة  الثانــي«  »الــدور  منافســات 
واملؤسسات للمدة من 25 ولغاية 28 شهر 
آذار اجلاري في مضمار كلية التربية البدنية 

وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد.
وسيقام املؤمتر الفني لألندية املشاركة في 
24 من الشهر ذاته، فيما قرر بدء منافسات 
القفز بالزانة في 21 من الشــهر اجلاري في 

محافظة النجف.
ووجــه احتــاد اللعبــة، دعوتــه لألنديــة 
واملؤسسات التي ستشــارك في البطولة 
ارســال كشــوفات الالعبني وان اخر موعد 
لتســلم الكشوفات ســيكون يوم 19 اذار 

اجلاري.

شعبة اإلعالم:
اقام قسم املوهبة الرياضية في صالح الدين 
التابع الى دائرة شــؤون االقاليم واحملافظات 
مع  وبالتعاون  والرياضــة،  الشــباب  بوزارة 
قطاع الصحة في احملافظة ، مركزي موهبة 
والتايكواندو،  محاضرة توعوية  القدم  كرة 
عــن فايــروس كورونا واشــتملت احملاضرة 
على محــاور عده منهــا:  التعريف مباهية 
الفايــروس ، و اســباب انتشــاره واعراض 
اإلصابة بهذا الفايــروس، وطرق الوقاية من 
الشخص  املطلوبة من  واالجراءات  العدوى، 

عند الشعور بأعراض اإلصابة.
وفي نهاية احملاضرة  قــدم احملاضر عددا من 
التوصيــات التــي ميكن ان تضعــف تأثير 
الفيروس وهي تعزيز نظــام املناعة، كذلك 
جتنب اخملالطة مع أي شخص مصاب باحلمى 

والسعال.

جولة جديدة من دوري الكرة

إعالم الشباب والرياضة:
احمد  والرياضة،  الشباب  وزير  أعلن 
ريــاض، عن مفاجأة ســارة بشــأن 
في  الرياضي  "الســنبلة"  مشروع 

محافظة الديوانية.
وذكر بيــان عن مكتــب رياض في 
بيان صحفي، ان األخير "اســتقبل 
، محافظ الديوانية زهير الشــعالن 
وبحث معه ســبل تفعيل التعاون 
املشــترك بني الطرفني في مجالّي 

الشباب والرياضة".
وأكــد ريــاض ان "الــوزارة تعمــل 
بجهد حثيث ســعياً إلعادة العمل 
املتلكئة،  املشــاريع  جميــع  فــي 
وبحث اســباب توقف كل مشروع 
بشــكل منفــرد من اجــل تذليل 
آنية  عبــر حلول  وجتاوزها  العقبات 
ومســتقبلية، لــذا جنــد ان بعض 
العمل فيها وبعضها  املشاريع عاد 
زلنا نعمل لتهيئة السبل  اآلخر ما 

الكفيلة إلعادتها للعمل".
واوضح ان "مشروع مدينة السنبلة 
الرياضيــة الــذي يتمتــع بخواص 
وصفــات مميزة عن بقية املشــاريع، 

سيتم اعادة العمل فيه قريباً جداً، 
عقــب االتفاق الــذي التوصل اليه 
اننا  املنفذة. مضيفاً  الشــركة  مع 
ســنكون على الوعد مــع جماهير 
العــراق  ومحافظــات  احملافظــة 
كافة من اجل إمتام هذه املشــاريع 
ستكون  التي  والرياضية  الشبابية 
عالمة فارقة متيــز بلدنا احلبيب عن 

بلدان املنطقة والشرق واالوسط".
من جهته قدم الشــعالن شــكره 

وتقديــره لوزير الشــباب والرياضة 
على "سعيه الدائم من أجل تذليل 
امــام مشــروع مدينة  الصعــاب 
واملشــاريع  الرياضيــة  الســنبلة 
"احملافظة ستعمل  ان  وقال  االخرى، 
على التنســيق مع الوزارة من اجل 
تســخير نســبة ٥% مــن االموال 
اخملصصة ملشاريع الشباب والرياضة 
بالشــكل االمثل لكي تتناغم مع 

املشاريع االستتراتيجية للوزارة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
املسؤولني  كرم  محمد  املدرب  دعا 
إلــى منطقــة  االلتفــات  إلــى 
توسيع  على  والعمل  احلســينية 
منشــاتها الرياضيــة ودعم نادي 
الهــالل الرياضي وغيره من املراكز 
املنطقة وتســمية  التدريبية في 
جلان لتكشــف املوهوبني في كرة 

القدم وتقدمهم إلى االندية.
واوضح ان األنديــة األهلية تعاني 
كثيــرا، وفــي حال ينطقــع عنه 
التمويل سيتأثر بل يتالشى ويندثر 
شيئا فشــيئا، واوضح ان تقليص 
الفرق  مبالعب  اخلاصة  الســاحات 
منافســات  واعتماد  الشــعبية 
اخلماســي، له األثر السلبي ايضا 
في تقدم اجلانــب الفني لالعبني، 
في حني هنالك العديد من املدارس 
املادي  الربــح  اتخــذت  الكرويــة 

منطلقا لها متناســية االهتمام 
باالرتقاء الفني لالعبني الواعدين.

وميلك املدرب محمد كرم، ســجال 
متميزا في متثيلــه لألندية فعلب 
لنادي اجليش ، واحرز بطولة الدوري 

دوري  بطولة  الشباب  منتخب  مع 
1990

الصليخ1991،  نــادي  أندية  ومثل 
نادي النفط 1992، الصليخ 1994 ، 
وصالح الدين واملوصل والكاظمية 
املنتخبــات  وفــي  ســنوات   3
االشــبال  ملنتخب  لعب  الوطنية 
85 والناشــئني بطولة آســيا في 
الكويت 88 والشــباب في بطولة 
دانا في الدمنــارك احرز املركز االول 
وبطولة اجلمهورية ضمن منتخب 
وبطولة  ذاتــه،  العام  فــي  بغداد 
اجلمهورية املركــز االول في العام 
التالــي، وفي املنتخب األوملبي عام 
أندية  اعتزالــه  بعــد  درب   ،1999
الهالل والتحدي وقزانية في الدوري 
وتوج  احلسينية  ومنتدى  التأهيلي 
مع فريقــه باحراز بطولــة ديالة 

وبطولة منتخبات بغداد.

متابعة الصباح الجديد:
تعادل نادي ريال ســولت ليك امام 
اورالندو سيتي سلبياً  نادي  ضيفه 
في افتتاح اجلولة االولى من الدوري 

االمريكي للمحترفني.
النتيجة الســلبية سيطرت على 
فالفرص  االول،  الشــوط  مجريات 
التي سنحت للفريق لم تترجم الى 
اهداف، و في الشــوط الثاني دفع 
كال املدربــان بأوراقهم الهجومية 
اال ان النتيجة انتهــت كما بدأت 

ليتقاسم الفريقان نقاط املباراة.
املباراة شــهدت الظهور الرسمي 
االول للدولي جســن ميــرام مع 
فريقــه اجلديد ريال ســولت ليك 
الدقيقة  في  بديال  اشــترك  حيث 

الـ٧٠ مبركز اجلناح االيسر.
فيما خســر فانكوفــر وايتكابس 
الدولي علي  يلعب لصفوفه  الذي 
لدوري  االفتتاحية  مباراتــه  عدنان 
جمعته  التي  االمريكــي  احملترفني 

بضيفــه ســبورتينغ كانســاس 
سيتي بثالثية مقابل هدف وحيد.

كانساس تقدم في الدقيقة ١٧ من 
عمر اللقاء عن طريق املكســيكي 
آلن باليدو ليعــدل بعدها جاكوب 
لوايتكابس  النتيجة  نيفيرنسكي 
فــي الدقيقة ٢٨، لكن متوســط 

امليدان غادي كندا اعاد كانســاس 
لثانــي  بتســجيله  للمقدمــة 
االهداف فــي الدقيقة ٣٩ من عمر 
الشوط االول الذي انتهى ملصلحة 
بنتيجة ٢-١.علي عدنان  كانساس 
شارك اساسياً مع فريقه فانكوفر 

و لعب طوال ال٩٠ دقيقة.

العواصم ـ وكاالت:
صعد النمســاوي دومينيك ثيم إلى 
املركز الثالث فــي التصنيف العاملي 
نسخته  في  احملترفني  التنس  لالعبي 
الصــادرة أول أمس، ليكــون أفضل 

مركز في مسيرته حتى اآلن.
ورفــع ثيم رصيده إلــى 7045 نقطة 
لينتــزع املركــز الثالث مــن النجم 
السويسري اخملضرم روجر فيدرر الذي 
يغيب عن املالعب حاليا بسبب إصابة 
الصربي  النجم  وحافظ  الركبة..  في 
في  موقعه  على  ديوكوفيتش  نوفاك 
بلقب بطولة  تتويجــه  إثر  الصدارة، 

دبي، يليه اإلسباني رافاييل نادال في 
املركز الثاني برصيد 9850 نقطة.

أشلي  األسترالية  النجمة  وحافظت 
العاملي  التصنيف  صدارة  على  بارتي 
لالعبات التنس احملترفات في نسخته 
الصــادرة اول أمس، والتي شــهدت 
صعود السويسرية بليندا بينسيتش 

إلى املركز الثامن.
وحتتل بارتــي املركــز األول برصيد 
8717 نقطــة وتليهــا الرومانيــة 
الثاني  املركز  ســيمونا هاليب في 
6076.. وصعدت بينسيتش  برصيد 
من املركز التاسع إلى املركز الثامن 
على حســاب النجمــة األمريكية 

سيرينا وليامز.

رياض يعلن عن إعادة العمل بمشروع 
»السنبلة« الرياضي في الديوانية

محمد كرم يدعو إلى دعم نادي الهالل الرياضي

ميرام يتعادل وعدنان يخسر
 في الدوري االميركي

ديوكوفيتش وبارتي يحافظان على 
صدارة التصنيف العالمي للتنس

رياض يستقبل محافظ الديوانية

ديوكوفيتش

جيسنت ميرام وعلي عدنان

محمد كرم
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مؤلف  احلســني  الــرزاق  عبد  الســيد 
كتاب )تاريــخ الوزارات العراقية ( بأجزائه 
العشرة ، مؤرخ معروف ، وباحث كبير ذو 

شهرة واسعة .
لقد عمل في ميادين عديدة :

منهــا التعليم فقــد ُعــّن معلماً في 
املدرسة االميرية عام 1920

ومنها الصحافة .
ومنهــا ميــدان البحــث والتأليف وقد 

جتاوزت مؤلفاته الثالثن ، منها :
-تاريخ العراق السياســي احلديث في 3 

أجزاء 
-العراق فــي دورْي االحتالل واالنتداب في 

مجلدين 
-العراق قدميا وحديثا 

-الثورة العراقية الكبرى 
وكتب أخرى ...

راجع موسوعة أعالم وعلماء العراق ج1/ 
ص484
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والسؤال اآلن :

هل كانت له جتربُته الشعرية اخلاصة بِِه 
الى جانب كتاباته املشــهورة أم انه كان 

كاتباً فقط ؟
وِمْثُل هذا الســؤال ليس غريباً حيث أنَّ 
كثيــراً من الُكّتــاب املعاصرين له كانوا 
ميارســون تدبيج القوافي على نحو من 
األنحاء ، ســواء كان ذلك على املستوى 
العواطف  فيــه  تبرز  الذي  الشــخصي 
املشــبوهة ازاء االهــل واالحباب أم على 

املستوى الوطني العام .
--3

ولم يكن بن يدّي من أوراقه ومذكراته ما 
أســتطيع معه التوصل الى اجلواب عن 

السؤال املذكور .
ولكنني وقفــُت على أبياٍت لــه ذََكرَها 
د. جــودت القزويني فــي كتابه ) الروض 

اخلميل( ج6 ص 157 قال عنها :
) هذه أبيات قالها في صباه ســنة 1342 
هـ - 1924 مستنهضاًالهمم ( ولم يذكر 

املصدر الذي اقتبس األبيات منه .
--4

والتأمل في قراءة األبيــات التي نظمها 

الراحل احلســني في عام 1924 يجعلنا 
جند الشــبه الشــديد بن األوضاع التي 
وصفها قبل قرن مــن الزمن تقريباً وبن 
أوضاعنا الراهنة،حتى لكأنَّ حالتنا اليوم 

هي تلك احلالة التي وصفها باألمس ..!!
--5

لكم  ونترك  برمتهــا،  األبيات  وســنورد 
فرصة املقارنة بن الزمنْن، ضارِعن اليه 
سبحانه أْن يصون العراق واهله من كل 
ســوء، وأْن يجعله واحــَة االمن واالزدهار 

واالستقرار 
قال احلسني :

صّبْت علينا جورها األياُم 
فإالَم تغصُب حّقنا األقواُم 

مالي أراكم خاضعن لغيركم 
وبالدُُكم ما بينهم أفساُم

يا قوم يكفي ما نالقي من أذًى 
فالناُس قد نهضْت ونحُن نياُم 

ولقد متّزق شملكم فكأنكم 
بعد التآلف والوئاِم سواُم

يا حاديا عّرْج بهم نحو العلى 
جهلوا الطريق وما لُهْم إملاُم

أين الذي عهدتُهم أسد الثرى 
جتثوا األناُم تضرعاً اْن قاموا 

فالى املعالي والعوالي فانهضوا 
ليس الشريف على الهوان يناُم 

والى الترقي ياَشِبيَة يعرٍب
سيروا ، وكلٌّ منكم ِمقداُم 

هل كان الحسني شاعرًا ؟
) 1997 - 1903 (

حسين الصدر 
Husseinalsadr2011@yahoo.com

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

طــرح النجــم األميركي 
جاستن تيمبراليك أغنيته 
 "The other side" اجلديدة
التي جتمعــه بـSZA على 
طريقــة الفيديــو كليب، 
فيلم  أغاني  إحــدى  وهي 
Trolls world Tour الــذي 
أنتجته شركة تيمبراليك. 
عدداً  تيمبراليك  وشــارك 
 SZA مــن الصــور برفقة
الرســمي  على حســابه 
التواصل  أعلى أحد مواقع 
االجتماعــي وكتب: "لقد 
 SZA كنت مــن محبــي 
كمغنية،  طويلــة  لفترة 
وكاتبــة أغانــي، ومؤدية، 
بدأنا  عندمــا  وكفنانــة. 
 the other" علــى  العمل 

الواضح  مــن  كان   ،"side
أن صوتهــا ورؤيتهــا هما 
حتتاجــه  مــا  بالضبــط 
أتشــرف  وأنــا  األغنيــة، 
هذا  في  معهــا  بالتعاون 
 SZA ونشــرت  اجملــال". 
مقطع من الفيديو كليب 
وكتبت:  صفحتهــا  على 
"اتشرف أن اكون جزًءا من 
."Trolls world tour أغنية

أفليك  بــن  النجم  حضر 
 The األول لفيلمه  العرض 
لــوس  فــي   Way Back
أجنلوس يوم أمس. وكان بن 
بطولة  في  زميلته  برفقة 

العمل جانينا غافنكار، 
وتدور أحداث العمل بشأن 
مدمن كحــول يكافح من 
أجــل الوقوف على قدميه 
مــرة أخــرى وينفصل عن 
العمل  وقصــة  زوجتــه. 
تشــبه قصة بــن أفليك 
فــي احلقيقــة، واألمر ما 
الكثيــرون يرجحون  جعل 
أفليــك  بــن  انهيــار  أن 

خــالل تصوير مشــاهده 
فــي العمــل كان نتيجة 
بــن  األحــداث  تشــابه 
الفيلــم وحياتــه. العمل 
العرض  دور  ســيطرح في 
السادس  في  السينمائية 

من الشهر احلالي.

قامت النجمــة العاملية 
حفلها  بإلغــاء  مادونــا 
املقرر  مــن  كان  الغنائي 
العاصمة  فــي  حتييه  أن 
الفرنســية باريس ضمن 
جولة "مــدام إكس" في 

غراند ريكس.
مــن  البالغــة  مادونــا 
61 عاماً كانت قد  العمر 
األربطة  متــزق  من  عانت 
فــي ركبتهــا، وواجهت 
صعوبــة خــالل حفلها 
الغنائي، اخلميس املاضي، 
وانفجــرت بالبــكاء من 
شدة األلم. وأوردت مادونا 
على  صفحتهــا  علــى 
التواصل  مواقــع  أحــد 
اإلجتماعي يوم أمس أنها 

سقطت على العصعص 
)عظم الذيــل( في حفل 
اخلميس، بعد أن مت سحب 
عن  أسفلها  من  كرسي 
طريق اخلطأ، وأكدت أنها 
في حاجة إلى البقاء في 
الســرير للراحة لبضعة 
أيــام حتــى تتمكن من 
الغنائية  جولتهــا  إنهاء 

بابتسامة على وجهها.

جاستين تيمبراليك

مادونا

بين أفليك

أخبــارهــــــــــم

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد انتشــار فيروس كورونا في أكثر من ســتن بلدا، بدأت 
اخملاوف تزداد مــن التجمعات وهذا ما حــدث مع أكبر جتمع 
لألزياء في اليابان، حيث ســارعت احلكومة الحتواء انتشــار 
املرض بإلغاء أســبوع املوضة في طوكيو خشــية انتشــار 

فيروس كورونا.
وكان من املفترض أن يقام أسبوع املوضة الياباني في املدة ما 

بن 16 إلى 21 مارس اذار احلالي.
وقال مدير منظمة أسبوع املوضة في اليابان )JFWO( كاورو 
إمياجو: "أنا آسف للمصممن الذين يتطلعون إلى عروضهم، 
هناك عدد من العالمات مثل Tactac و Forsomeone كانت 
ستشارك في العروض، وستعمل JFWO مع وسائل اإلعالم 
الدوليــة جللب رؤية املصممن عبر اإلنترنت، ووضع خططها 
خالل األحداث الصحفية مــع املصممن واملنافذ اإلعالمية 

هذا األسبوع".
وكتب مايكو شيباتا، املدير اإلبداعي واملشتري ملتجر متعدد 
العالمات التجارية في طوكيو: "إنها فرصة جيدة للتفكير 
في طرق جديدة للقيام بالعــروض أو صاالت العرض رقمًيا، 
حتى تتمكن العالمات التجاريــة من الوصول إلى مزيد من 

اجلماهير من جميع أنحاء العالم".

إلغاء أسبوع الموضة في 
طوكيو خوفًا من كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
بسبب اخملاوف من تفشي فيروس "كورونا" املستجد، أمرت إدارة 
موقع "تويتر" عمالق التواصل االجتماعي، موظفيها في كل من 
اليابان وهونغ كونغ وكوريــا اجلنوبية، بعدم احلضور إلى املكاتب 

والعمل من املنزل.
وأوضحت شــبكة "فوكس نيوز" اإلخبارية، أن "تويتر" وجه األمر 
ملوظفيه، بســبب القيود التي فرضتها سلطات الدول املذكورة 

سلفا، في محاولة ملنع انتشار أكبر للفيروس.
وفي هونغ كونغ هناك 98 إصابة، وحالتا وفاة من جراء "كورونا"، 
أما اليابان فلديها 254 إصابة وســت وفيات، وفي كوريا اجلنوبية 

هناك 4812 إصابة و22 وفاة.
وقال مدير املوارد البشــرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو اربعة 
آالف شخص في أكثر من 35 دولة، إنه يشجع كل موظفيه على 
العمل من منازلهم. وأضاف: "هدفنا احلد من انتشــار محتمل 

لكورونا. نعمل بحذر وتفان للحفاظ على صحة موظفينا".
وتابع: "بالنســبة للموظفن الذين يفضلون العمل في املكتب 
أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك، فإن املكاتب ســتظل مفتوحة 

امامهم".
وكان فيــروس "كورونا" ظهــر في أواخر ديســمبر كانون االول 
املاضي مبدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصن، قبل 

أن ينتشر في نحو 60 بلدا.

"كورونا" يضرب "تويتر".. 
وقرار يستهدف الموظفين
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سمير خليل
حتت شعار )الفن يجمعنا( احتضنت 
قاعة سنتر الوان في مدينة خانقن 
اعمــال امللتقى الفنــي األول الذي 
التشــكيلين  الفنانن  اقامه جتمع 
وبدعم مــن منظمة  في خانقــن 

هاوكاري األملانية العاملية.
  وقالت الفنانة التشكيلية أسماء 
الدوري احدى املشاركات في امللتقى: 
قائمقــام قضاء  املعــرض  افتتــح 
خانقن الســيد دلير حســن ساية 
والفنان التشــكيلي عباس الزهاوي 
التشــكيلين  الفنانن  رئيس جتمع 
فــي خانقن، وضم املعــرض اعماال 
لـ)46( فنانا تشــكيليا مــن بغداد 
الى  وديالــى إضافة  والســليمانية 
فنانــي مدينــة خانقن، واســتمر 
املعــرض يومــا واحدا بعــد ان كان 
مــن املؤمــل ان يتضمــن برنامجه 
ســمبوزيوم، لكنــه اقتصــر على 
األوضاع  بســبب  فقــط  املعــرض 
الصحيــة، تخوفــا مــن فايــروس 
فنانينا  على  وخوفــا  القاتل  كورونا 

وصحتهم". 
وتضيف: "املعــرض لم يقتصر على 
الرســم فقط بل ضم اعمال نحت 
واعماال يدوية وخزف، وشاركت نخبة 
العراقين  التشكيلين  الفنانن  من 
املعــرض منهــم عباس  في هــذا 
وزينب  الدين  الزهاوي وصباح محيي 
البياتي من خانقن،  وهند  االركوازي 
ومن بغداد اســماء الــدوري وحيدر 
الالمــي وقيس احمــد واميره ناجي 
وجواد السنيد وثوره العزاوي وهيلن 
كامل ومن ديالى شارك الفنان عادل 

اصغر".

*مــا مضامــن املعــرض واملدارس 

الفنية التي اعتمد عليها؟
متميــز  حضــور  للملتقــى  "كان 
وأعمال توحي باجلمال املغاير شكليا، 
اعمال فنية رائعــة توقد فينا جذوة 
حضارة  املبدعــن  بحضــارة  الزهو 
وادي الرافدين في مســار املشــهد 
التشــكيلي املعاصر، كمــا اعتمد 
املعرض كل املدارس الفنية مبا فيها 
الواقعيــة والتعبيرية والســريالية 

واحلداثوية واالنطباعية".

*الهدف من املعرض وتوقيته؟

-"امللتقى والذي اعــده كرنفاال رائعا 
وســط هذا االنهيار والتراجع، اضافة 
لكونه فرصة للتعــرف على حضارة 
وثقافة ومجتمع قضاء خانقن، وكان 
اهــل املدينة مبنتهى الكرم وحســن 
الضيافة حيث لم نلمس منهم غير 
طيبة القلــب والترحيــب بنا واجلود 
والكرم والتأخي واحملبة التي تسودهم، 
إضافة الــى ان مدينة خانقن تتمتع 
بطبيعــة خالبة حتفــز الذائقة على 
ابداع اعمال فنية مبستوى راق، جتولنا 
الذين اصطحبونا  املدينة  اهل  برفقة 

الــى بحيــرة الوند اجلميلة والســد 
التابع لها وزرنا كفــري وكالر وجتولنا 
في األســواق الشــعبية، كما قمنا 
الدين  الفنــان صباح محيــي  بزيارة 
الذي ميــر بوعكة صحيــة نتمنى له 
الشــفاء العاجل، كل هذا ميثل هدفا 
محافظاتنا  زيارة  لتكرار  وحافزا  نبيال 
وتســليط الضــوء علــى مبدعيها 
ومكنوناتهــا االجتماعيــة والتراثية 
واملعماريــة لتوثيــق اواصــر االخوة 
واللحمة بن أبناء العراق العظيم من 

خالل األنشطة اإلبداعية املتنوعة". 

الصباح الجديد - وكاالت:
تقرر تأجيل جولة فيلم جيمس بوند 
في الصن الى أجل غير مســمى، 
بسبب تفشــي فيروس كورونا في 
الصن، وحالة الفــزع التي أصابت 
العالم، ما سيتســبب بخســائر 
أن الصن،  كبيرة للفيلم، خاصــة 
أكبر األسواق التي جتلب ربًحا كبيرًا 

لصناع السينما في هوليود.

وكان النجــم رامي مالك قد تصدر 
بوند  أفــالم جيمس  ملصق أحدث 
"ال وقت للمــوت"، والذي مت تداوله 
من قبل أكثر من موقع حول العالم 
أبرزهم cbr التي نشــرت تقرير جاء 
املقدمة  في  مالــك  "رامي  بعنوان 
ومبركز البوســتر اجلديد" في إشارة 
للفيلم اجلديد الذي ينتظره املالين 

حول العالم.

 حيث يعد آخر أفــالم دانيال كريج 
قدم  الذي  الشهيرة  السلسلة  مع 
فيهــا أكثر مــن فيلــم لعب فيه 
للمخابرات  الســري  العميــل  دور 

البريطانية جيمس بوند. 
ليكون أفضل من لعب الشخصية، 
النجــوم  عــرش  علــى  وليتربــع 
الشخصيـة  تلـــك  لعبـوا  الذين 

الشهيـرة.

تأجيل جولة فيلم جيمس بوند في الصين ألجل غير مسمى

توثيق ألواصر األخوة واللحمة
 الوطنية من خالل االبداع

الملتقى الفني األول في خانقين

جانب من املعرض

الصباح الجديد - وكاالت:
كارول  اللبنانيــة  الفنانــة  أبدت 
سماحة رأيها ببعض املسلسالت 
العربيــة التي تعــرض حالياً عبر 
إحــدى التطبيقــات، إذ كتبــت 
عبر صفحتهــا اخلاصة على أحد 
اإلجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
قائلة: "أشاهد حلقات من بعض 
اجلديدة على  العربية  املسلسالت 
التطبيقات، حتياتــي الى املمثلن 
العرب املوهوبن! لكن رجاء اعلموا 

الصورة  جماليــة  حتســن  على 
اخلاليــة من أي جاذبيــة، اإلضاءة 
على وجــوه املمثلن متيــل دائما 
الى اللــون األزرق/الرمادي الباهت، 
إضافة إلى إيقاع اإلخراج البطيء 

الذي ال يشد املشاهد".
مــن ناحية أخــرى، كانــت أثارت 
في  كبيرا  جدالً  مؤخراً  ســماحة 
أثناء تصوير أحــدث فيديو كليب 
لها "مــش هعيش" فــي باريس 
مــع اخملرج جاد شــويري، وقد كان 

احد املواقع االخبارية أول من 
كشف عن تفاصيل الكليب 
والبلبلــة التــي أحدثها في 
باريس، فقد ظهرت سماحة 
الشــرفة  على  تقــف  وهي 

التحقيق  ومت  االنتحــار،  حتاول 
الشــرطة  رجال  مــن  معهما 

الفرنســية، ومــن ثــم أوضحت 
عبر  املوضوع  وتفاصيــل  حيثيات 
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع 

التواصل اإلجتماعي.

كارول سماحة تنتقد 
المسلسالت العربية

الصباح الجديد - وكاالت:
ألول مــرة فــي تاريخها قررت 
دخول  اليابانية  سوني  شركة 
وطــورت  الســيارات،  عالــم 
مركبــة كهربائية تتحدى بها 

شركة تسال.
وحرصــت ســوني فــي أثناء 
على جعلها  السيارة  تصميم 
متميزة في كل شيء، فانفردت 
وفــي  هيكلهــا،  بتصميــم 
الشــكل الفريــد للمصابيح 
إضــاءة في  املــزودة بخطوط 
للخط  إضافــة  منتصفهــا، 
املضيء على الواجهة اخللفية.
ليست   Vision-S قمرة  وحتى 
مركبة  أي  بقمــرة  شــبيهة 

زودت  اذ  أخــرى،  كهربائيــة 
بواجهة قيادة عليها شاشــة 
كبيرة متتد على طولها تعمل 
باللمــس ميكــن تقســيمها 
وجانبــا  أجــزاء،  خلمســة 
يظهران  املنحنيان  الشاشــة 

محيط الســيارة ويعمالن مع 
املرايا  بدل  اخلارجية  الكاميرات 

اجلانبية.
كمــا متيزت بتقنيــات خاصة 
الالســلكي،  باإلنترنت  تزودها 
وشاشات قبالة جميع الركاب، 

مــزودة  صــوت  وأنظمــة 
مبكبــرات صــوت خاصة 

األبواب  فــي  مدمجــة 
واملقاعد.

الســيارة  وتعمــل 
كهربائين  مبحركــن 
بعــزم 544 حصانــا، 
قادريــن علــى زيــادة 
تســارعها من 0 إلى 

كلم/سا   100
فــي غضون 
ثانيــة،   4.8
ل  صــو لو ا و

إلــى  بهــا 
 240 ســرعة 

كلم/سا.

الصباح الجديد - وكاالت:
أغلق متحف اللوفر الشهير في باريس 
أبوابه فيما أجــرت اإلدارة محادثات مع 
العاملن فيه لبحــث اخملاوف املتعلقة 

بفيروس كورونا.
وُوضعت على املدخل الرئيس للمتحف 
الفتــة بلغــات متعددة ُكتــب عليها 
اللوفر. ســنبلغكم  اليوم فتح  "تأجل 

مبوعد محتمل للفتــح في أقرب وقت 
ممكن. شكرا لتفهمكم".

وأغلــق املتحف الشــهير الذي يضم 
لوحة املوناليزا للفنان ليوناردو دافنشي 
أبوابــه منذ يوم األحد بعــد أن عجزت 
اإلدارة عن طمأنة العاملن على احتواء 
مخاطر العدوى مما دفعهم للعزوف عن 

العمل.

واملتاحف واملزارات السياحية ومدن 
املالهي ليســت جــزءا من حظر 
فرضته احلكومة الفرنســية يوم 
التجمعات  على  املاضي  السبت 
العامة الكبيرة، فيما تســعى 

الفيروس  تفشــي  الحتــواء 
شــخصن  بحياة  أودى  الذي 

وأصاب نحو 130 في فرنسا.

متحف اللوفر يغلق أبوابه في ظل المخاوف من "كورونا"

سوني تدخل عالم السيارات ألول مرة في تاريخها
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