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بغداد - وعد الشمري:
دعا نــّواب، أمــس االربعاء، إلى 
اختيــار رئيــس الــوزراء اجلديد 
القوى  بــن  "التوافــق"  عبــر 
على  مشــددين  السياســية، 
ســيناريو  تكرار  عــدم  ضرورة 
تكليف محمد توفيق عالوي في 
تفرد فريقــه التفاوضي باختيار 
الوزراء ودخوله في صراع اعالمي 
مع مجلس النواب، فيما جتددت 
املطالبــات مبحاســبة رئيــس 
اجلمهورية برهم صالح عن خرق 
الدستور وتعمده جتاوز "الكتلة 

النيابية األكثر عدداً".
وقال النائب أحمد الكناني، في 
تصريح إلــى "الصباح اجلديد"، 
اجلمهورية  رئيــس  "حوارات  إن 
برهم صالح مع عدد من القادة 
السياسين يعطي انطباعاً بأن 
منصب رئيس احلكومة ســوف 
التوافق  يجري  لشــخص  مينح 

عليه".
"موضوع  أن  الكنانــي،  وأضاف 
الرجــوع إلى الكتلــة النيابية 
على  أمــر مطروح  عدداً  األكثر 
وفقاً  تنفيــذه  لكن  الســاحة 
للمعايير الدستورية يتطلب أن 
تبدي القوى السياســية مرونة 

في ذلك وتعطي الكتلة املعنية 
الفرصــة فــي تقدمي مرشــح 

منصب رئيس الوزراء".
وحــذر، مــن "تكرار ســيناريو 
عندما  عــالوي  محمد  تكليف 
توافقت عليه الكتل السياسية 
تخلــت عنه عندما  ذلك  وبعد 
وصلنــا إلى مرحلــة التصويت 

على الوزراء".
"اســتمرار  بـ  الكناني،  ونصح 
احلوارات بن الزعماء السياسين 
وال  اخــرى،  أزمة  حصــول  ملنع 
يحصل ذلك إال نتيجة الشعور 

باملسؤولية وتقدمي التنازالت".
علــى منصب  االتفاق  ويرهــن 
رئيس الــوزراء خالل املدة احملددة 
بـ "توافر االرادة على حل االزمة 
األمر  يســتغرق  قــد  وبخالفه 

اشهر طويلة".
ودعــا الكناني، "رئيــس الوزراء 
إلى عدم  تكليفــه  يتم  عندما 
عالوي  اخطاء  نفس  في  الوقوع 
التفاوضي  فريقه  أسهم  حيث 
واطالق  افشــال مهمتــه،  في 
التــي  الصحفيــة  البيانــات 
ادخلتــه في صراع مــع الكتل 

السياسية".
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نّواب: اختيار رئيس الحكومة يكون بـ"التوافق" 
وليس بفرض االرادة ولي االذرع

جلسة سابقة جمللس النواب

الصباح الجديد - متابعة:
أظهــرت نتائــج انتخابــات 
الكنيست في إسرائيل، بعد 
فرز %99 مــن األصوات امس 
األربعــاء، عدم قــدرة أي من 
املعســكرين على تشــكيل 
ائتالف حكومــي، األمر الذي 
أن إســرائيل مقبلة  يعنــي 
على أزمة سياســية جديدة 
الوزراء  رئيس  جراء عدم متكن 
احلصول  من  نتنياهو  بنيامن 
علــى أغلبية واضحة لتكتل 
ميينــي في البرملــان رغم أنه 

أعلن فوزه
وحســب النتائج، حصل كل 
مــن معســكر اليمن ومين 
الوســط على أقل من ستن 

مقعدا برملانيا.
فبعــد فــرز األصــوات الذي 
أوشــك على االكتمــال، من 
املتوقع أن يحصل حزب ليكود 

الذي يتزعمه نتنياهو على 35 
مقعدا في الكنيســت الذي 
انخفاضا  مقعدا،   120 يضم 

من 36 مقعــدا كان متوقعا 
أن يفــوز بها في بــادئ األمر 
بعــد االنتخابات التي أجريت 

االثنن املاضــي، ومن املتوقع 
أن يحصــل منافســه بيني 
جانتس من تيار الوسط على 

32 مقعدا حلزبه أزرق أبيض.
ويحتاج رؤســاء الــوزراء في 
الئتــالف  عــادة  إســرائيل 
يســيطر على 61 من مقاعد 
حكوماتهم  لتتمكن  البرملان 
من البقاء. وتشير نتائج الفرز 
امس األربعاء إلى أن أي حتالف 
ميكــن أن يشــكله نتنياهو 
من األحــزاب املتقاربة فكريا 
لــن يحصل ســوى على 58 

مقعدا.
ويواجه نتنياهو قضايا فساد 
ويقــول إنــه لــم يرتكب أي 
مخالفــات. ورفــض جانتس 
فــي  نتنياهــو  مشــاركة 
حكومة مشــيرا إلى توجيه 

اتهامات له.
غيــر أن جانتس وهــو جنرال 
ســابق يقود حزب أزرق أبيض 
كذلك  بعيدا  يبدو  الوسطي 
عن تشــكيل حتالــف، نظرا 

داخــل  الفكــري  للتبايــن 
لنتنياهو  الرافضن  معسكر 
الذي يضم أفيجدور ليبرمان، 
وزير الدفاع الســابق القومي 
عــرب  وأحــزاب  املتطــرف، 
عدد  ارتفع  التــي  إســرائيل 
15 مقعدا  الــى  مقاعدهــا 
بزيــادة مقعديــن فــي حال 
النتائج كما اشارت  حســم 

التوقعات.
ومن شــأن ذلك أن يثير أزمة 
جديدة ورمبــا يؤدي النتخابات 
أخرى بعد التي أجريت االثنن 
املاضي، وكانت ثالث انتخابات 
عامة في إسرائيل خالل سنة 

واحدة.
وأعلــن نتنياهــو فــوزه يوم 
الثالثــاء لكن بعض املعلقن 
اإلسرائيلين سخروا من ذلك 

ووصفوه بأنه ”نبأ كاذب“.
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نتائج االنتخابات اإلسرائيلية شبه النهائية تكشف 
تناقص فرص فوز نتنياهو برئاسة الحكومة 

أظهرت زيادة مقاعد القائمة العربية وعدم قدرة أي معسكر على تشكيلها

بغداد ـ الصباح الجديد:
لرئيس  املالــي  املستشــار  طالب 
الوزراء، مظهر محمد صالح، أمس 
املصارف  إدارات  مجالــس  األربعاء، 
العراقية، إلى تقليل نسبة الفوائد 

على القروض.
وقــال صالح في تصريــح لوكالة 

األنباء العراقية )واع(، إن "مشكلة 
العــراق االقتصاديــة تكمــن في 
أن نســب الفائدة عالية ألســباب 
عديــدة، أهمها هو التحــرر الذي 
شــهدته املصــارف العراقيــة، إذ 
أعطيــت احلريــة إلدارة مجلــس 
على  الفائــدة  لتحديد  املصــارف 

القروض والودائع في البنك املركزي، 
عند مشاركة واحدة تسمى فائدة 
تقترض  التي  النقدية  السياســة 

بها املصارف من البنك".
وأضــاف أن "فائــدة البنك املركزي 
كبيرة جدا، وهي بحاجة الى إعادة 
النظــر، ال ســيما وأن أقصى حد 

دول  الفائدة في مصارف  لنســبة 
العالم هي 6%".

وأوضــح أن "فرض فائــدة عالية 
يتســبب بوقوع خســائر كبيرة، 
االقتصاديــة  احليــاة  ويعــرض 

للخطر".
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بغداد - الصباح الجديد:
وزارة  كشــفت 
تفاصيل  الكهرباء،الكهربــاء، 
الربــط  بشــأن  خططهــا 
دول  مــع  للطاقة  الشــبكي 

اجلوار.
الوزارة  باســم  املتحدث  وقال 

احمد العبادي، إن "العراق متكن 
من إقنــاع اجلانــب األميركي 
لغرض  العقوبات  من  إلعفائه 
اســتيراد الغاز اإليراني ملدة 45 

يوما".
أبلغ  "العــراق  أن  إلــى  ولفت 
اجلانب األميركي جديته بتنويع 

مصادر تغذيــة الطاقة والتي 
من ضمنهــا إحالة التراخيص 
النفــط،  بحقــول  اخلاصــة 
املصاحب  الغــاز  الســتثمار 
للنفط ومنهــا حقول أرطاوي 

وعكاز وجالة واخلشم األحر".
وأضــاف، أنه "متت مناقشــة 

اجلانــب األميركــي مبوضــوع 
الربــط الشــبكي للطاقــة 
مع دول اجلــوار، مؤكداً مضي 
وزارته "بخطوات جدية لهيـأة 
الربـــط الشبكـــي مـع دول 

اجلـوار".
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مستشار رئاسة الوزراء االقتصادي يطالب
 بتخفيض فوائد مصارف البالد

الكهرباء: اعفاء أميركي جديد الستيراد الغاز والطاقة
 من ايران وخطة للربط الشبكي مع الجوار العربي 

يستمر لمدة 45 يوما..نائب عّدها األعلى في المنطقة.. وبمدة طويلة

الرئاسة المصرية: ترامب وعد بمواصلة 
4جهود التوصل التفاق بشأن سد النهضة تسجيل أول حالة وفاة بفايروس 

2كورونا المستجد في السليمانية

بغداد - الصباح الجديد:
فاضل  الســتراتيجي  اخلبير  اكد 
ابــو رغيــف، االربعــاء، ان احزاب 
السلطة ال تســتطيع الرد على 
املتحدة جينن  االمم  تقرير ممثلــة 
ما  اصالح  عليها  بالسخارات، الن 

افسدته.
وقال ابو رغيــف، في تغريدة على 
تويتر  في  الشــخصية  صفحته 
تابعتهــا "الصبــاح اجلديد"، انه 
"ال احــد من األحزاب املشــاركة 
على  الرد  يســتطيع  بالسلطة، 
بخصوص  بالســخارات،  تقريــر 
كالمها ان العراق بلد غني بثرواته 

لكنه رهن الكتل واألحزاب".

ونوه الى انه "حتماً ال أحد ســيرد 
الن اجلميع اليعتقد أنُه ُمســاهم 
مبا وصل له وضع العراق اقتصادياً 
ودولًيا ومحلًيا"،  مشــدداً على ان 
"الرد يستلزم اعتذار يعقبُه اجراء 

اصالح ملا مت إفساده".
يشــار الــى ان املمثلــة اخلاصة 
لأمــن العام لــأمم املتحدة في 
العراق جينن هينيس بالسخارت 
، اكدت ،في جلسة مجلس االمن 
الدولي، يــوم امس الثالثاء املوافق 
)3 اذار 2020(، استمرار السلطات 
العراقيــة في قمــع التظاهرات 
التخويف  وأعمال  العنف  وأعمال 

والترهيب والتهديدات.

بغداد - الصباح الجديد:
النيابية،  املالية  اللجنة  كشــفت 
االربعــاء، عن تفاصيــل اجتماعها 
ترفيعات  ايقاف احلكومــة   لبحث 
وترقيــات املوظفــن، مبينــة انها 
ارسلت كتابا الى احلكومة تشترط 
مترير اي موازنة دون تضمينها اموال 

الترفيعات.
وقال عضو اللجنة حنن القدو في 
تصريح لـــه ان “اللجنة املالية في 
مجلــس النواب عقــدت اجتماعا 
يــوم امس لبحــث تداعيات ايقاف 

العالوات والترفيعات احلكومية”.

انتهى  “االجتماع  ان  القدو،  وأضاف 
باالتفــاق علــى ارســال مخاطبة 
الى رئاســة احلكومــة بعدم قبول 
اي مســودة موازنــة ال تتضمــن 
الترفيعــات والترقيــات  اخلاصــة 

باملوظفن”.
الترقيــات ال  ان “امــوال  واوضــح 
تزيد عــن  مليار دينار ســنويا وهو 
مبلغ منخفض جــدا وال يؤثر على 
مطلقا  االجمالية  الدولــة  موازنة 
كما تدعي بعــض االطراف”، مبينا 
ان “احلكومة اعــادت العمل بنظام 

الترقيات كما في السابق”.

خبير: احزاب السلطة ال تستطيع الرد 
على بالسخارت وعليها اصالح ما افسدت

المالية النيابية: لن تقبل أي موازنة ال 
تتضمن مبالغ ترفيعات وترقيات الموظفين

أموالها ال تزيد على مليار دينار..

بغداد - الصباح الجديد: 
عــن حتالــف  النائــب  اكــد 
ان  املسعودي،  رياض  ســائرون 
مفهــوم الكتلة األكبر انتهى 
وفقا للدســتور، الفتــا الى ان 
الكثير  الى  الدســتور بحاجة 
التعديالت لتوضيح بعض  من 
املفاهيــم وخاصــة مايتعلق 

باالقالة واالستقالة.
تصريح  في  املســعودي  وقال 

الصبــاح  عليــه  اطلعــت 
القــوى  “بعــض  اجلديــد،ان 
نفســها  تعتبر  السياســية 
الدســتور مستغلة  من  اكبر 
بعــض الثغرات فيــه، خاصة 
انه ال يوجد ما يوضح مفهوم 
االســتقالة علــى الرغم من 
وجود فقــرة تتعلــق باالقالة 

ضمن الدستور”.
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سائرون: انتهى مفهوم 
الكتلة األكبر والدستور 

يحتاج الكثير من التعديالت

الصباح الجديد - وكاالت: 
الدوليــة  الوكالــة  أعلنــت 
امــس  الذريــة  للطاقــة 
إيران  مخزون  ارتفــاع  األربعاء 
مــن اليورانيــوم منخفــض 
التخصيــب بثالثــة أضعاف 
الثاني  تقريبــا منذ تشــرين 

العام املاضي.
ونقلــت وكالة "أسوشــيتد 
بــرس" عن تقرير ربع ســنوي 
ســري وزعتــه املنظمة على 
أن مخزون  تأكيــده  أعضائها 
منخفض  اليورانيوم  من  إيران 
التخصيب بلغ حتى 19 شباط 
كيلوغــرام   1020.9 املاضــي 
مقارنة مــع 372.3 كيلوغرام 
ســجلت أوائل تشرين الثاني 
احلــد  كيلوغــرام  و202.8 
املنصوص عليه مبوجب االتفاق 

النووي املبرم عام 2015.

مــن جانبها، نقلت شــبكة 
األمريكيــة  إن"  إن  "ســي 
عــن التقرير إشــارته إلى أن 
زادت  اإلســالمية  اجلمهورية 
أيضا بشــكل كبير من عدد 
أجهــزة الطرد املركــزي التي 
تســتخدمها إلنتــاج الوقود 
النــووي، ممــا أدى إلــى إعادة 
استخدام حوالي ألف آلة في 
األشــهر األخيرة، وخاصة في 

منشأة فوردو.
الوكالة  أن  إلى  التقرير  ولفت 
الدولية حددت ثالثة مواقع في 
إيران تشــتبه في أن حكومة 
تســتخدمها  البــالد  هــذه 
لتخزين مادة نووية غير مصرح 
بهــا أو ملمارســة أنشــطة 
تتعلق باجملال النووي دون إبالغ 

املراقبن الدولين بذلك.
تتمة ص 2

دعوا إلى عدم تكرار اخطاء عالوي بتجاوزه الكتل

الصباح الجديد - متابعة:
لأمم  العــام  األمن  ممثلــة  طالبت 
املتحدة فــي العراق جينن هينيس 
اجلماعات  بتفكيــك  بالســخارت، 
البالد خارج  املسلحة املشكلة في 

نطاق الدولة، مشــيرة في إحاطة 
قدمتهــا الى مجلــس األمن أمس 
األول الثالثاء، الى ان هذه الكيانات، 

متنع استمرار احلياة في العراق.
الصورة   " ان  وقالــت بالســخارت 

األمنيــة فــي الشــوارع العراقية 
ادارتها  معقدة، وهناك صعوبة في 
فالعــراق يشــهد تواجــد كيانات 
مسلحة ذات جماعات غير محددة، 
املســلحة  اجلماعات  ان  وأضافت" 

اســتمرار  متنع  الدولة  نطاق  خارج 
احلياة في العراق، وهذا االمر اليجب 
ان يخفيــه القــادة السياســيون 
اجلماعات،  تفكيك هــذه  بل يجب 
وأوضحــت، ان " هــذه اجلماعــات 

املدعومــة من خارج العــراق حتاول 
تقويــض نظــام الدولــة، وتابعت 
ان"العــراق بحاجة الــى انتخابات 
عادلــة ونزيهة، مبينــة ان" ضبط 
العمليــة االنتخابيــة أولوية لكن 

املنظومة  مســتوى  على  اإلصالح 
ضــروري، فضــال عن احلاجــة الى 
جلنة مســتقلة تعمل على مباديء 

االستقاللية".
تتمة ص 2

 الجماعات المسلحة تمنع استمرار الحياة في العراق والفساد سمة القتصاده السياسي
طالبت بالبت في قانون االنتخابات المعلق...بالسخارت من مجلس األمن:

تقريـر

 مخزون إيران من اليورانيوم 
المخصب ارتفع ثالثة اضعاف 
المتفق عليه بالملف النووي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية:

نتنياهو

ملحق "       " 
كورونا.. مخاوف العالم وقلقه وتساؤالته في دراسات   

أخطر 5 أوبئة عرفها العالم في العقد الماضي

األوبئة التي ضربت العالم وقتلت الماليين

هل يسجل الربيع بداية االنتصار على كورونا؟



شؤون عراقية 2

نّواب: اختيار رئيس احلكومة 
يكون بـ«التوافق« وليس بفرض 

االرادة ولي االذرع
ويرى، أن »هناك جهات سياســية 
دولة  كتلتي  الســيما  شــيعية 
القانــون والنصر ال تريــد أن يتم 
اختيار رئيــس احلكومة باألغلبية، 
ة  إمنا من خالل التوافق مع الســنّ
والكــرد، وهمــا اللتني أفشــلتا 

مهمة عالوي«.
وخلص الكناني، إلى ضرورة »انهاء 
االنقسام السياسي داخل الكتل 
العراقية من  املمثلة للمكونــات 
اجل ضمان مترير احلكومة املقبلة 
بنحــو توافقي وبعيــداً عن فرض 

االرادة ولي االذرع«.
وتأتي هذه املواقــف، بالتزامن مع 
رئيس اجلمهورية سلســلة  عقد 
عدد  مع  منفصلــة  اجتماعــات 
من القادة السياســيني، ملناقشة 
جديد  مرشــح  اختيار  موضــوع 
ملنصــب رئيــس الــوزراء خــالل 
الدســتورية احملددة بعد  املواقيت 
اعتــذار محمــد توفيــق عالوي، 
تيار  زعيم  اللقاءات  وشملت هذه 
احلكمة عمار احلكيم ورئيس كتلة 
ورئيس  املالكي  نوري  القانون  دولة 
حتالف الفتح هادي العامري ورئيس 

حتالف النصر حيدر العبادي.
من جانبــه، ذكــر النائب فيصل 
»العمليــة  أن  العيســاوي، 
السياســية حققت عرفني خالل 
اســتقالة  وهما  املاضية  املرحلة 
مت  أخر  واعتــذار  الــوزراء  رئيــس 

تكليفه باملنصب«.
وتابــع العيســاوي، فــي حديث 
إلــى »الصباح اجلديــد«، أن »تلك 
االحــداث ميكــن عّدهــا انتصاراً 
للعملية السياسية في ان رئيس 
احلكومة ال يبقى مدة طويلة في 

املنصب«.
السياسي  »الوضع  أن  إلى  ولفت، 
مير حالياً مبشــكالت كبيرة وأن أي 
شــخص مرشــح ملنصب رئيس 
احلكومة سوف يتعرض إلى رفض 

كبير«.
»احلالــة  أن  العيســاوي،  وأورد 
العراقية على النحوين السياسي 
أو االجتماعــي تتطلــب نوعا من 
املشــاركة في احلكــم في صنع 

القرار وحتمل مسؤولياته«.
ان يتفــرد  ويرفــض العيســاوي 
الشــخص املكّلــف بتشــكيل 
واختيار  املنهاج،  وكتابة  احلكومة 
النــواب  ويكتفــي  املرشــحني، 

بالتصويت باملوافقة او الرفض.
»أتبــاع  أن  العيســاوي،  ويجــد 
هذا االســلوب ال يعطي رســائل 
اطمئنان بوجود شخص قادر على 
مع  بالتعــاون  املســؤولية  حتمل 

مجلس النواب«.
وأوضــح، أن »االزمة السياســية 
في تفاقم، فهنــاك عدم ثقة بني 
املمكن  ومن  والسلطات،  الشارع 
ان حتصل ثورة عارمة تقضي على 
العمليــة السياســية بنحو تام 
في حال االســتمرار بذات االليات 

اخلاطئة في احلكم«.
ومضى العيســاوي، إلى أن »احلل 

يكون بأخذ رأي الكتل في عملية 
تشــكيل احلكومة، الســيما في 
جيداً  تعرف  كونها  احملررة  املناطق 

حتدياتها وحاجات من متثلهم«.
مــن جانبــه، ذكر النائــب حامد 
املوســوي، إلى »الصباح اجلديد«، 
أن »وصولنــا إلــى هــذه املرحلة 
بالدرجة  يتحملهــا  اخلالفات  من 
االســاس رئيس اجلمهورية برهم 

صالح«.
»الكتــل  املوســوي،  وطالــب 
رئيــس  السياســية مبحاســبة 
الوســائل  عبــر  اجلمهوريــة 
واقصائه من منصبه،  الدستورية 
كونه جتاوز الدســتور في موضوع 
تكليف مرشــح الكتلة النيابية 

االكثر عدداً بتشكيل احلكومة«.
وزاد، أن »مواقــف برهم صالح ال 
العامة،  املصلحــة  مع  أنها  تبني 
وقــد جتاوزنا في الســابق الكتلة 
االكبر بسببه كوننا أصبحنا أمام 
طريق مسدود باستقالة احلكومة 
ايضاً،  باالســتقالة  هو  وتلويحه 
وبالتالــي جاءت اخلشــية حينها 
من الفراغ الكامل في الســلطة 
اعتذار  بعــد  ولكن  التنفيذيــة، 
عالوي ينبغــي علينا اليوم العودة 

إلى الدستور«.
»الكتلة  أن  إلى  املوسوي،  وأنتهى 
االكثــر عدداً فــي مجلس النواب 
لو قدمت 100 مرشــح إلى رئيس 
اجلمهوريــة لن يقبل بهم من دون 
من  االخضر  الضوء  على  حصوله 
اقليم كردســتان، وهذا يدل على 

أنه يخالف الدستور«.
يشار إلى أن الدستور اعطى مهلة 
هي 15 يوماً الختيار مكلف جديد 
ملنصب رئيس احلكومة، تنتهي في 
الـ 17 من الشــهر احلالي، وسط 
اســتمرار اخلالفــات بــني الكتل 
املرشح  شخص  حول  السياسية 

للمنصب.

اجلماعات املسلحة متنع 
استمرار احلياة في العراق 
والفساد سمة القتصاده 

السياسي
وبينت ان » البرملان العراقي يجب 
ان يبــت فــي قانــون االنتخابات 
املعلق«، مشيرة الى »ضرورة جعل 
خاضعني  االنتخابات  في  املمثلني 

للمساءلة«. 
كلمتها  بالســخارت  واستهلت 
:بــان العراق لــم يغــادر عناوين 
األشهر  خالل  الرئيســية  األخبار 
املاضيــة، حيث ال تــزال األحداث 
احمللية واإلقليمية والدولية تفرض 
نفسها على أوسع نطاق في البالد 
واألمل بــأن يجد العراق نفســه 
بشكل جيد في أنسب اللحظات 
من أجل إصالح سياسي حقيقي 
ودائم منذ عقود، بيد أنه، ومن أجل 
القادة  على  ينبغــي  ذلك،  حتقيق 
السياسيني ومكونات الشعب أن 
مسؤولياتهم:  مستوى  إلى  يرقوا 
واضعــني مصلحــة البلــد فوق 
كل اعتبــار من أجل بنــاء القوة 
من  الصدد،  هــذا  وفي  الداخلية، 
املهم عدم متويه احلقائق القاسية 

الراهنــة التي تخــص العراقيني 
الذيــن ما برحوا يدفعــون ثمناً ال 
ميكن تصوره من أجل االســتماع 
باالنتهاكات  واالعتــراف  إليهــم 
التــي ال تطاق التــي تعرضوا لها 
وعمليات  القتــل  أعمــال  مــن 
االختطاف وأعمال العنف وأعمال 
والتهديدات،  والترهيب  التخويف 
الفظيعة  االنتهــاكات  إن هــذه 
زالت مستمرة  ما  اإلنسان  حلقوق 
وتتعارض مع كل مــا هو محترم 
والئــق وليس لها مــكان في ظل 
النظــام الدميوقراطــي، أي نظام 

دميوقراطي«.
حتديات  نــدرك  »نحــن  واردفــت 
العمل ضمن سياق أمني متقلب 
من  العديــد  بوجــود  وغامــض 
اجلهــات الفاعلة. بيــد إني قلت 
مراراً وتكــراراً: الدولة هي صاحبة 
املســؤولية النهائيــة، بصورة ال 
ميكن إنكارها، عن سالمة الشعب 
وأمنه، كما قلت مراراً وتكراراً: لم 
تظهر مشــكالت العراق بني ليلة 
وضحاها، ولن حتل في حلظة، وآمل 
بصدق أن يدرك القادة السياسيون 
العراقيون أنهم في هذه اللحظة 
أمام مفترق طــرق، فإما أن يظلوا 
أنفسهم  أو يســخرون  بال حراك 
خلدمة أبنــاء وبنات بلدهم. ولكن 
علــّي أن أقول إن الفرصة تتضاءل 

بسرعة«.
وكانت للمرأة العراقية حصة في 
فقالت«وفيما  بالسخارت  احاطة 
يتعلــق اآلن مبشــاركة النســاء 
االحتجاجــات  فــي  العراقيــات 
احلاليــة، فهو أمر غير مســبوق 
وصفحة جديدة في تاريخ التعبئة 
العراق.  في  النســائية  الشعبية 
وينبغي على القادة السياســيني 
تلبيــة هذا النــداء«، ثــم عادت 
فتابعت  العراقــي  الشــارع  الى 
»وبالعــودة إلى الشــارع فمما ال 
شــك فيــه أن الصــورة األمنية 
إدارتهــا. فقد  معقــدة وتصعب 
شــهدنا كيانات مسلحة اتسم 
والءات  وذات  بالغمــوض  حتديدها 
غير واضحة، كما رأينا جماعات أو 
املتظاهرين  أفراد يستغلون غطاء 
الســلميني أو القــوات األمنيــة 
لتعكير األمــور وتضليل اجلمهور 
واإلضــرار مبصلحة البــالد وإرباك 
إصابات،  في  والتســبب  املشهد 
وكل ذلــك جزء من واقــع العراق 

الصعب«.
واردفت : وكما قــال األمني العام 
الكبير من  العــدد  “إن  غوتيريش: 
تعمل  التي  املســلحة  اجلماعات 
خارج نطاق ســيطرة الدولة مينع 
البالد من العمل كدولة طبيعية”.

ولكن يجدر بنا التذكير بأنه ليس 
السياســيني  للقادة  ميكــن  أمراً 
االختباء خلفــه بل على العكس، 
يجب عليهم حــل هذه الكيانات 
املســلحة أو إدماجهــا بصــورة 
رسمية حتت الســيطرة الكاملة 
للدولــة دون أي تأخيرومبعنى آخر: 
هــذا األمر ليس عــذراً للتقاعس 

السياسي واحلكومي.
وعــن التظاهــرات واالحتجاجات 

التي تعم البالد قالت:بعد 5 أشهر 
من  والعديد  االحتجاجــات  مــن 
القتلــى واجلرحى، ينبغي أن يكون 
واضحاً أن املتظاهرين الســلميني 
– مدعومني من األغلبية الصامتة 
– لــن يتخلــوا عــن تطلعاتهم. 
واآلن، ينبغــي أن يكــون ذلك هو 
للطبقة  واألخير  األول  الشــاغل 
السياسية – ولكن حتى اآلن رأينا 
نتائج قليلة، اسمحوا لي أن أكون 
مطالب  تلبية  تتطلــب  واضحة: 

الناس جهداً جماعياً«.
وعرجــت علــى املوضــوع األهم 
في الســاحة السياســية اليوم 

فاوضحت :
وزراء  رئيــس  باءت تســمية  لقد 
جديد واحملاوالت الالحقة لتشكيل 
في  بالفشــل  جديــدة  حكومة 
نهايــة املطاف نتيجة الشــقاق 
والريبــة. وقد أدى ذلــك إلى وضع 
معقــد لــم يتمكن فيــه رئيس 
الوزراء املكلــف من احلصول على 
التأييد واســع النطــاق والكافي 
لتشــكيل حكومتــه خــالل 30 
الثالثة األخيرة،  األيام  يوماً، وخالل 
شــهدنا انســحاب رئيس الوزراء 
املكلف 2020 ويبقى الســؤال هو 
هل ستتمكن األحزاب السياسية 

من إيجاد مرشح توافقي جديد.
بالســخارت موضوع  تنــس  ولم 
الفســاد فقالــت »لقــد ذكرت 
آنفا احلاجة امللحة إلى املســاءلة 
أخرى  أولويــة  وهناك  والعدالــة 
قصوى أال وهي الفســاد: رمبا هو 
الوظيفي  لالختــالل  أكبر مصدر 
في العراق، وبكل أســف، ســمة 
أساسية في االقتصاد السياسي 
املعامالت  فــي  ومتغلغل  الراهن 

اليومية«.
وأضافــت »ومــن الســمات ذات 
الصلة باالقتصاد السياســي في 
احملســوبية  على  اعتماده  العراق 
واحملابــاة وقــد نتج عنــه خدمة 
فعالة  وغيــر  متضخمة  عامــة 
كأداة ملصلحة سياســية  تعمل 
للشــعب  خلدمة  منهــا  أكثــر 
املتهكمني  أحــد  يصــف  وقــد 
أفضل  كأحــد  الرواتب”  “فســاد 
االنتخابية  التعبئة  استراتيجيات 
حيــث يفيد اإلقبــال املنخفض- 
بشــكل معاكس- أولئــك الذين 
يســعون لتحقيــق مصاحلهــم 
احلزبية الضيقــة واآلن من املهم 
بدقة كما هي،  املنظومة  معاجلة 
وليس فقط سلسلة  كمنظومة 
من األفراد أو األحداث، العراق ليس 
بلداً فقيراً، بــأي حال من األحوال، 
املصالح  تتآمر  ولكن كما قلــت: 
واحلزبيــة علــى حتويل  اخلاصــة 
احليوية  االســتثمارات  من  املوارد 
قدماً«.وتابعت  للمضــي  الالزمة 
» وبينمــا تلقي العوامل اخلارجية 
وتذبذب  االقليمية  التوترات  )مثل 
على  بظاللها  النفــط(  أســعار 
عوامل  هناك  الوطنــي  االقتصاد 
الســيطرة  للعراق  ميكن  داخلية 
عليها مثل احلد من البيروقراطية، 
وزيادة تســهيالت ممارسة األعمال 
التجارية، وتعزيز ســيادة القانون 

وآليــات مكافحة الفســاد: ومن 
شــأن هذه التدابيــر جميعها أن 
وجتذب  احمللي  اخلاص  القطاع  حتفز 
االستثمارات  نفســه  الوقت  في 
األجنبية. وهــذه خطوات ضرورية 
لبناء بيئة صحيــة مالئمة لنمو 
واســع وتوزيع عــادل وخلق فرص 

العمل«.
واكــدت احلاجــة الــى انتخابات 
حــرة ونزيهــة وذات مصداقيــة 
وأضافت« ففي الوقت الذي يعتبر 
االنتخابية”  التهيئــة  “إعادة  فيه 
أولوية قصوى بالنســبة للكثير- 
فــأن اإلصالح الواســع واملمنهج 
واخلــروج مبفوضية انتخابات قوية 
ومســتقلة ســتبرهن على أنها 

عوامل حاسمة ».
أنوي  واختتمت كلمتهــا » كنت 
يحّفها  بكلمــات  إحاطتي  إنهاء 
األمــل ولكــن اســتمرار اجلمود 
السياسي واالنشقاق – الذي يقود 
إلى مزيد من الشــلل في عملية 
صنع القرار، لألسف ال يبعث على 
التفــاؤل الفــوري. إذ ال يزال البلد 

وشعبه يُدفعان إلى اجملهول«.

سائرون: انتهى مفهوم الكتلة 
األكبر والدستور يحتاج الكثير 

من التعديالت
وأضاف ان “املادة 76 من الدســتور 
أوال تعنــى بالكتلــة األكثر عددا 
والتي تكــون حتت قبــة مجلس 
النواب تعمل على تقدمي مرشــح 
الى رئيــس اجلمهوريــة من اجل 
تكليفــه بتشــكيل احلكومــة، 
وبالتالــي فأن مفهمــوم الكتلة 
األكبر قد انتهى دســتوريا، ويتم 
العمل االن بالفقرة رابعا من املادة 
76 حيــث يقوم مبوجبهــا رئيس 
اجلمهورية باختيار من يراه مناسبا 
لتشــكيل الكابينة الوزارية وفي 

األطر الدستورية”.
بحاجــة  “الدســتور  ان  وبــني 
مايتعلق  تعديــل خاصــة  الــى 
والوفــاة  واالقالــة  باالســتقالة 
قانونية في حال  وإيجاد مخــارج 
فشــل رئيس الوزراء بعد تكليفه 

باحلصول على ثقة البرملان”.

مستشار رئاسة الوزراء 
االقتصادي يطالب بتخفيض 

فوائد مصارف البالد
ولفت إلى »ضــرورة حصول وقفة 
جوهريــة من الســلطة النقدية 
واجلهــاز املصرفــي، ووزارة املالية 
إلعادة النظر في القروض وإداراتها 

بشكل صحيح«.
العراقيون،  املواطنــون  ويواجــه 
عدة عقبــات في احلصــول على 
املصارف  التــي تطلقها  القروض 
املستشار  يبرز  في حني  العراقية، 
املالي لرئيــس الوزراء، أن أهم تلك 
العقبات، هي الفوائد التي تضعها 
تلك املصارف على القروض، بينما 
يؤكد نائب فــي البرملان، أن فوائد 
مصــرف الرافدين، هي االعلى في 

املنطقة، ومبدة طويلة.
باسم خشان،  املســتقل،  النائب 
قــال إن »فوائــد قــروض مصرف 

الرافديــن هي األعلــى باملنطقة 
برغم انها مضمونة«.

وأضــاف أن »تلــك الفوائد تصل 
نســبتها إلــى %8، وهــي فوائد 

تراكمية«.
ومضى خشان الى القول، أن »تلك 
الفوائد تعد االعلى باملنطقة وتعد 
بالكثير  قياسا  عال،  معيار  ضمن 
من الدول برغم ان املصرف يتعامل 
مع قروض مضمونة ومكفولة الن 
اي قرض ال بد ان يتوفر كفيل وهو 

موظف حكومي«.
وأكــد ان »فــرض نســبة فائدة 
تصل الــى %4 عادلــة للمواطن 
واملصرف على حد سواء«، مشيرا 
الى أن »قروض مصــرف الرافدين 
الى  تدفع  وهو مصرف حكومــي 
خلق فرص عمل وتشــجيع على 
اقتصادياً  انتعاشاً  وتعطي  البناء 
بأشكال متعددة لشرائح ليست 

قليلة«.

الكهرباء: اعفاء أميركي جديد 
الستيراد الغاز والطاقة من 

ايران وخطة للربط الشبكي مع 
اجلوار العربي 

وأوضح، أن »وزارة الكهرباء وقعت 
اخلليجي  الربط  هيئــة  مع  عقداً 
والــذي من املقرر أن يبــدأ العمل 
مبراحله األولى في شــهر تشرين 
املناطــق  لتزويــد  املقبــل،  األول 
اجلنوبية بـ 500 ميغا واط كمرحلة 
إلى »الربط الشبكي  أولى«، الفتاً 
مع األردن مت اســتحصال موافقة 
ومجلس  الوزراء  مجلس  رئاســة 
الطاقة األردني على التوقيع لربط 
العراق تزامنياً مع األردن من خالل 

محطة القائم«.
وتابع العبــادي، »كما ارتأت الوزارة 
للشــبكة مع  النظامي  الربــط 
إيران، وكذلــك مع تركيا عبر خط 
جزيــرة املوصل«، مبينــاً أن »هذه 
اخلطوات تأتــي لكي يثبت العراق 
األميركي  وللجانب  العــام  للرأي 
بأنه جــاد في تنويع مصادر تغذية 
الطاقة، والذي مبوجبه يســتغني 

عن الغاز اإليراني«.

نتائج االنتخابات اإلسرائيلية 
شبه النهائية تكشف تناقص 

فرص فوز نتنياهو برئاسة 
احلكومة

وعلى تويتر كتب أتيال ســومفالفي 
املذيــع البــارز بتلفزيــون يديعوت 
أحرونوت ”أغلب مواطني إســرائيل 
قالــوا بشــكل قاطــع: ال لبيبــي 
أن  يثيــر خطر  ذلــك  )نتنياهــو(... 
يحاول نتنياهــو مرة أخرى جر البالد 

النتخابات“.
وواجه نتنياهــو دعوات، بعضها من 
داخل حزب ليكود، للتنحي ليتمكن 
من الدفاع عن نفسه في محاكمته 
باتهامات الفساد والتي ستبدأ يوم 
17 مــارس آذار. لكنــه رفض وليس 

هناك ما يلزمه قانونا بذلك.
وقالت وســائل إعالم إسرائيلية إن 
حزب أزرق أبيض رمبا يطرح تشــريعا 
اتهامات  وزراء ُوجهت له  مينع رئيس 
متحدث  وقال  حكومة.  بتشــكيل 

باسم احلزب ردا على طلب التعليق 
”كل اآلراء مطروحة اآلن“.

وقالت القائمة املشتركة التي متثل 
 21 الذين يشكلون  إســرائيل  عرب 
باملئة من ســكان إسرائيل واملتوقع 
15 مقعــدا في  أن حتصــل علــى 
الكنيســت بعد انتخابــات االثنني 
إنهــا تتعــاون مــع أزرق أبيض، في 
تأكيد فيمــا يبدو علــى أن مبادرة 

الدفع بعدم التأهل جارية.
ووصف وزير الدفــاع نفتالي بينيت، 
وهو أحد شركاء نتنياهو في االئتالف 
من األحــزاب القومية الدينية، هذه 
غير  راديكالية  ”خطوة  بأنها  املبادرة 

دميقراطية“.
”اليمني  يقــول  تويتر  علــى  وكتب 
اخلطــوة  هــذه  متامــا  يعــارض 

وسنحاربها بكل قوتنا“.
ومــن املتوقــع أن يتم مســاء غد 
اخلميــس اإلعــالن عــن النتائــج 
وذلك بعد  النهائيــة لالنتخابــات، 
أن تنتهي عملية فــرز األصوات في 
أدلى  التي  وتلك  املزدوجة،  املظاريف 
بهــا الناخبون اخلاضعــون للحجر 

الصحي.
اإلسرائيلية  البث  وكشــفت هيئة 
»كان«، مســاء الثالثــاء، أن الرئيس 
اإلسرائيلي رؤوفني ريفلني يدرس في 
الـ  الكنيست  انتخابات  نتائج  ضوء 
23 املتقاربــة، إمكانية عدم تكليف 
أي مــن زعيــم حــزب »الليكــود« 
وزعيم  نتنياهو،  بنيامــني  اليميني 
بيني  الوسطي  أبيض«  »أزرق  حتالف 
احلكومة،  تشــكيل  غانتس مهمة 
ونقــل التفويــض مباشــرة إلــى 

الكنيست.
وينص القانون اإلسرائيلي، على أنه 
في حال عدم تشكيل حكومة بعد 
منــح الفرصة ملرشــحي الكتلتني 
األكبر حجما في الكنيســت، يتم 
حتويل هذه املهمة إلى الكنيســت 
حيــث يســتطيع أي عضــو تولي 
اجلديدة  احلكومة  تشــكيل  مهمة 
شرط أن يحظى بتأييد 61 نائبا من 
أصل 120. وفي حال لم يفلح أي من 
أعضاء الكنيســت في إجناز املهمة 
خالل 21 يوما، يتم حل الكنيســت 

والتوجه إلى انتخابات جديدة.

مخزون إيران من اليورانيوم 
اخملصب ارتفع ثالثة اضعاف 
املتفق عليه بامللف النووي

ورجــح التقريــر أن أنشــطة هذه 
املواقع تعود إلى أوائل القرن، مؤكدا 
أن املنظمة بعثت إلى طهران بثالث 
رسائل بهذا الشأن، لكن اجلمهورية 
اإلسالمية شــددت في املقابل على 
أنها ليســت ملزمة بالرد على هذه 
الدوليني  احملققني  ومنعت  االدعاءات 

من زيارة اثنني من املواقع املذكورة.
وكانــت إيــران قــد تخلــت خالل 
تدريجيــا عن بعض  األخيــر  العام 
املســؤوليات املترتبة عليها مبوجب 
االتفاق النووي، لكنها ترفض قطعيا 
االتهامــات التــي توجههــا إليها 
الواليــات املتحدة )التي انســحبت 
وإسرائيل،   )2018 عام  الصفقة  من 
بالسعي إلى احلصول على الترسانة 

النووية.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:

قرر احتاد رجال الدين منع اقامة صالة 
اجلمعــة واجلماعة، واغــالق ابواب 
السليمانية  مبحافظة  املســاجد 
علــى خلفية تســجيل اول حالة 
وفاة بفايــروس كورونا في احملافظة 
إلمام وخطيب جامع محوي وسط 

املدينة.
وقال دكتور احمد الشافعي رئيس 
احتــاد علماء املســلمني مبحافظة 
الســليمانية في مؤمتــر صحفي 
عقده مع احملافــظ ورئيس مجلس 
احملافظة حضرتــه الصباح اجلديد، 
انه وبعد تسجيل عدة حاالت اصابة 
بفايروس كورونا في املدينة ودخول 
املرض الى مراحل خطيرة، قرر احتاد 
رجال الديــن إيقاف صالح اجلماعة، 
ومنع اقامة صالة اجلمعة لألسبوع 
احلالــي، واردف، » اذا مــا اســتمر 
الفايروس فان سيتم متديد  انتشار 
املدة، واضاف ان االذان في املساجد 
سيســتمر، مع مطالبة املواطنني 
الى اقامة الصالة في بيتهم وعدم 

التوجه الى املساجد«.
بــدوره قال محافظ الســليمانية 
هفــال ابــو بكــر، ان التطــورات 
الصحيــة باحملافظــة وفي خطوة 
للحد من انتشــار فايروس كورونا، 
عقد اجتماع موسع بني رجال الدين 
ودائرة الصحــة ومجلس احملافظة 
الدين  رجال  واحتاد  االوقاف  ومديرية 
فرع السليمانية، قرر على اثره احتاد 
رجال الدين منع اقامة صالة اجلمعة 
واجلماعة ومنــع اقامة التجمعات 
واالحتفــاالت الدينية الى اجل غير 

مسمى.
بدوره قال رئيــس مجلس احملافظة 
ازاد حمه امني، ان اجمللس يدعم قرار 

احتاد رجال الدين معربا عن امله في 
التزام رجال الدين مبحافظة حلبجة 
بالقرار،  ورابريــن  كرميان  وادارتــي 
ومنع اقامة صالة اجلمعة واجلماعة 
للحد  الصحية  االرشــادات  ونشر 
من انتشار الفايروس بني املواطنني.

وكان احتاد علمــاء الدين في إقليم 
كردســتان، قد قرر امــس األربعاء، 
تعليــق اداء إقامة صــالة اجلمعة، 
إضافة إلى إغالق أبواب اجلوامع في 
الســليمانية، ملدة إســبوع، وذلك 
بعد تســجيل اول حالة وفاة إلمام 
مســجد محوي وهو فــي 70 من 
عمره، جراء اصابته بفيروس كورونا.

قال اياد النقشبندي املتحدث باسم 
صحة الســليمانية ان املصاب املال 
رشــيد عبد الرحمن كان يبلغ من 
اصابته  واكتشفنا  عاماً   70 العمر 
بالفايــروس بعــد تدهــور حالته 
املتوفي  ان  الى  الصحية، مشــيرا 
يعمــل كامام وخطيب مســجد 

محوي في مدينة السليمانية.
وكانت محافظة الســليمانية قد 
أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 
املستجد  كورونا  بفايروس  إصابات 

في احملافظة.
أن  الصحيــة،  اجلهــات  وأفــادت 
»املصابني اخلمسة بفيروس كورونا 
هم من عائلــة واحدة، واوضاعهم 
لديهم  وليــس  جيــدة،  الصحية 
شــكوى من أي مشــكلة صحية 

يعانون منها«.
واتخذت دائرة صحة الســليمانية 
املطلوبــة  اإلجــراءات  جميــع 
حلمايــة املواطنــني، وتوفير جميع 
للمالكات  الضرورية  املســتلزمات 
الصحية التي لديها اتصال مباشر 

مع املرضى«.
في  املصابني  عــدد  يرتفــع  وبهذا 
إقليم كردســتان إلى 6 أشخاص، 

جميعهم في الســليمانية، بينما 
وصــل عــدد املصابني فــي عموم 

العراق الى 32 شخصاً.
وأعلنــت وزارة الصحــة في إقليم 
كردســتان فــي وقت ســابق، أن 
للحجر  اخلاضعني  املواطنــني  عدد 

الصحــي العائدين من ايــران بلغ 
مدينة  على  موزعني  مواطناً   ٢٥٦٤
أربيل )١١٧٤( والســليمانية )٥٣٥( 
ودهوك )٤٤٩( وحلبجة )٨٢( مواطًنا 
 )١٠٤( ورابريــن   )٢٠٨( وگرمیــان 
وكويســنجق )١٢(، وتواصل الفرق 

الصحيــة متابعة حالتهم لتقدمي 
ما يلزم في حال حدوث أي طارئ«.

وأوضح رئيس احتاد علماء الدين في 
اربيل مال عبداهلل ســعيد ويسي، 
أن األمــام املتوفى، هو مال رشــيد 
أورحمان، كان يعاني من أمراض في 

على  قدرته  مــن  أضعفت  القلب، 
حتمل أعــراض كورونا، وفقد حياته 

على اثرها.
أن اإلمام كان قد اســتقبل  وتابع، 
في منزله، ضيوفاً قدموا من إيران، 
قبل ايام متوقعــاً ان تكون اصابته 

بالفايروس ناجتة عن ذلك.
وزارة الداخليــة في اإلقليم بدورها 
قررت امــس االول الثالثــاء، اغالق 
وتعليق تسيير  اربع مديريات  ابواب 
معامــالت املواطنــني فيهــا ملدة 
فايروس  النتشار  يوماً، حتســباً   11

كورونا.
وبحســب كتاب صادر عــن الوزارة 
فإنــه مت إيقاف تســيير معامالت 
املواطنــني وغيرهم فــي مديريات 
واملرور  واإلقامة  واجلوازات  اجلنسية 
ابتداء من يوم أمس األربعاء ولغاية 
14 من شــهر اذار اجلاري ليستأنف 

العمل يوم األحد 2020-3-15.
وكان اجمللــس األعلــى لإلفتاء في 
مرتبة  منح  قد  كردســتان،  إقليم 
»الشهيد« ألي شخص يتوفى جراء 
فايروس كورونا، فيمــا أكد أنه لن 
يتم إيقاف خطبــة صالة اجلمعة، 
وهــو مــا خلــف ردود فعــل لدى 
محافظات  فــي  احمللية  احلكومات 

االقليم.
وافتــى اجمللس بعــدم إيقاف صالة 
اجلمعة إال في األماكن التي ينتشر 

بها الفايروس.
كما ووجــه بعدم إقامــة اجملالس 
الدينية واالجتماعية »مثل اإلسراء 
وحفالت   ، النبــوي  املولد  واملعراج، 
واالكتفاء  العزاء«،  ومراسم  الزواج، 
بالتواجد في األمور املهمة »الصالة 

على امليت، والغسل والدفن«.
لإلفتاء في  األعلــى  اجمللس  وأطلق 
»الشهيد«  مرتبة  كردستان  إقليم 
على أي شخص يتوفى جراء فيروس 
كورونا كما وحرم على أي شخص 
حامل للفيــروس االختالط بالناس 
واملشــاركة بصالة اجلمعة«، مبيناً 
أن علــى كل مصاب زيــارة املراكز 

الصحية.

تسجيل أول حالة وفاة بفايروس كورونا المستجد في السليمانية
تم على أثرها ايقاف صالة الجمعة واغالق المساجد
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بغداد _ الصباح الجديد :

تكتســب ميــاه املصــب العام 
اهميتها في ضــوء قلة الواردات 
املائية العراقية احلالية واملتوقعة 
مســتقبالً حيث ميكــن جعلها 
ان  اضافيــة ميكن  مائيــة  موارد 
تكون بديــالً عن مياه نهري دجلة 
االستعماالت  بعض  في  والفرات 

البيئية والصناعية والزراعية .
وتســتعمل حاليا ميــاه املصب 
العــام في حقن االبــار النفطية 
تبريد محطات  وفي منظومــات 
الكهرباء وفي تغذية االهوار باملياه 
الى الهدف االساســي  اضافــة 
النشاء املصب العام في تخليص 
امللوحة  الزراعية مــن  االراضــي 
ولغرض االســتفادة القصوى من 
مياه املصب العام فقد وجه الوزير 
بدراســة امكانية استغالل مياه 
االسماك  تربية  في  العام  املصب 
االهــداف  لتحقيــق  والزراعــة 
مجــاالت  بتوســيع  الرئيســة 
التعاون وتعزيز مبدأ التشــاركية 
في تبادل املعلومات والدراســات 
العراقية  اجلامعات  مع  والتطوير 
والدراســات  بالبحوث  لتزويدنــا 
حــول امكانية اســتعمال مياه 
املصــب العــام الغــراض تربية 
االسماك والزراعة حيث تطابقت 
نتائج هذه الدراســات مع اهداف 

املشروع اعاله .
وميكــن اجناز مشــاريع تســهم 
في تنشــيط االقتصاد من خالل 
انشــاء مواقــع ابحــاث جتريبية 
لتربيــة االســماك وتوفير فرص 
العاملة  االيدي  لتشــغيل  عمل 
اليومي  الدخل  وزيــادة  العراقية 
للمواطنني واالســهام في تنمية 
الثروة الســمكية وتوفير ســلة 

غذاء اساسية للمواطنني .
كما ان تشجيع مثل هذه التجارب 
امليدانيــة لهــا فوائــد عديــدة 
ميكــن االعتماد عليهــا من قبل 
واســتعمالها  االكادميية  اجلهات 
واطاريح  املاجســتير  رسائل  في 
العراقية  اجلامعات  الدكتوراه في 
في  منها  االســتفادة  وكذلــك 

والثروة  الزراعــة  قطاعي  تطوير 
السمكية والذي ينعكس ايجابيا 
االقتصادي  اجلانــب  انعــاش  في 
االيجابية  واالســهامات   ، للبالد 
بتلطيــف املناخ من خــالل زيادة 
املساحة الســطحية عن طريق 
 ، لالســماك  احــواض  انشــاء 
واســهام هذه املشاريع في تدوير 
زيادة  لتجنــب  باســتمرار  املياه 
تراكيز االمــالح وتعويض التبخر 
في موســم الصيف ، مع ضمان 
عدم متلح االراضي الزراعية اجملاورة 
حيث انها بطبيعتهــا تعود الى 

عمود املصب العام .
بتنفيذ  الوزير  لتوجيهات  تنفيذا 
مشــروع دراسة اســتغالل مياه 
املصــب العام لتربية االســماك 

والزراعة قامت دائرة املصب العام 
وبالتعاون مع بعض تشــكيالت 
الوزارة والدوائــر ذات العالقة من 
و  والتكنلوجيا  العلــوم  وزارتــي 
فقد  االعمــال  بتنفيذ  الزراعــة 
مت اختيــار اربعة مواقع النشــاء 
التجريبية  االســماك  احــواض 
فــي محافظات بابــل )منطقة 
ومنطقة  النعمانية   – الشوملي 
جبلة( والقادســية )قضاء عفك 
وعلى جانبــي عمود  بديــر(  وال 

املصب العام .
كما متت املباشرة بحفر االحواض 
 ( لتربية االســماك  التجريبيــة 
وباســتعمال  الترابية(  االحواض 
اجلهد الهندســي وااللي للدائرة 
ومت انشــاء منظومــة تصريــف 

وملئها مبصادر  وتغذية لالحواض 
مياه مختلفة )مياه املصب العام 
ومياه االبــار ومياه مختلطة من 
قامت  واالبار( حيث  العام  املصب 
اجلوفية  للمياه  العامــة  الهيئة 
بابل  موقع  فــي  بئر  بحفرعدد/2 
النعمانية – شــوملي  / جســر 
وعــدد/1 بئر في كل مــن املواقع 
الثالثة االخرى لغرض استعمالها 

في تغذية االحواض .
اســلوب  اســتعمال  وســيتم 
اســتزراع انــواع من االســماك 
الطــرق  واســتعمال  املتوفــرة 
احلديثــة فــي التغذيــة واعداد 
ســجالت فــي املواقع لتاشــير 
وتسجيل وحتديث جميع البيانات 
ومراحل  باالســماك  املتعلقــة 

النمو ونوعية االعالف وخصائص 
املياه فــي االحــواض التجريبية 
واعداد جداول ومخططات بيانية 

ملراقبة معدل منو االسماك.
ابار  انشاء  واالشراف على  العمل 
عدد /22 ضمن حــدود محافظة 
القادسية وعدد /40 في محافظة 
بابل والتــي اجنزت من قبل الهية 
العامــة للميــاه اجلوفية لغرض 
احواض  رفــد  في  اســتعمالها 

االسماك باملياه اجلوفية،
مع مقتــرح اســتعمال النظام 
املغلــق لتربية االســماك والذي 
اســماك  تربية  منظومــة  يعد 
تعمل باملياه الــدوارة والذي ميتاز 
الى  املياه  اســتعمال  لترشــيد 
اقل كمية ممكنــة ، مع امكانية 

للحصول  االبار  مياه  اســتعمال 
علــى انتاجية عالية لالســماك 
تصل الى 18 طنا سنويا وبكثافة 
عاليــة تصل 50 كغم / م3 وعلى 

مدار العام.
وهــذا املقترح ســينقل انتاجية 
الدومن الواحد من االحواض الى ما 
يكافيء اويزيد على انتاج 50 دومنا 
من احواض تربية االســماك الى 
مشروع  كأكبر  عمالق  مشــروع 
تربية االســماك فــي املنطقة ، 
الكيلومتر  ان  علمنــا  اذا  خاصة 
الواحد من املصب العام سيعطي 
40 دومنا من االحواض واذا علمنا ان 
 550 طول نهر املصب العام يبلغ 
كيلومترا فيمكــن حينئذ تصور 

حجم هذا املشروع العمالق. 

الموارد المائية تسعى الى استغالل محرمات 
المصب العام والمياه الجوفية

في اكبر مشروع لتربية االسماك والزراعة في المنطـقــة

“الغذائيـة” تضاعـف إنتاجهـا مـن معقـم ومرطـب اليديـن للوقايـة مـن كورونـا

يعد احد المشاريع االستراتيجية التي تلوح في االفق

استمرار تنفيذ اعمال التعقيم لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار كورونا

 وجه وزير الموارد 
المائية بدراسة 

امكانية استغالل 
مياه المصب 

العام في تربية 
االسماك والزراعة 

لتحقيق االهداف 
الرئيسة لتعزيز 

مبدأ التشاركية في 
تبادل المعلومات مع 

الجامعات العراقية
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بغداد _ الصباح الجديد :
شــارفت املالكات الهندسية والفنية 
للمديرية العامــة للمجاري على اجناز 
املشــروع ، اذ انها حققت نســبة اجناز 

بلغت ٩٧٪ فعلي. 
وذكر مدير دائــرة املهندس املقيم رائد 
ياضي عبود ان االعمال اجلارية حالياً في 
مجاري  معاجلة  محطة  مشروع  موقع 
احلر بعد جتاوز نسبة اإلجناز الفعلي فيه 
٩٧٪ ، االستمرار بأعمال فقرة التشجير 

للمشروع
ومتديد القابلــوات الكهربائية املغذية 

ملنشــآت املشــروع ، واكمــال فحص 
مديرية توزيع كهرباء كربالء املقدســة 
الرئيس  املغــذي  الكهرباء  ملواد خــط 
للمشــروع وقــرب املباشــره بأعمال 
التنفيذ له وتســقيط مواقع املولدات 
 2Mega اخلاصة باملشروع بعدد ٢ سعة
للمباشرة بصب قواعدها الكونكزيتيه 
قبــل وصولها مــن أملانيا إلــى املوقع 
واالســتمرار بأعمال تنصيــب أعمدة 
إنارة املشــروع حول منشــآت املشروع 
واالســتمرار  الداخل  مــن  وســياجه 
ربط  إكمــال معاجلــة مواقع  بأعمال 

في  املتبقية  األحــواض  قوالب صــب 
املشروع   ويعمل  بااليبوكسي.  املشروع 
انتاجية ٣٧٥٠٠م٣/باليوم حيث  بطاقة 
تسهم هذه الكمية من املياه املعاجلة 
الصاحلة للســقي الزراعــي في توفير 
الضغط على  وتقليــل  للمياه  مصدر 
الواقع  املوراد املائية اضافة الى حتسني 
اخلدمي والبيئي ، ويخدم املشروع املقام 
على مساحة ١٠٠دومن ١٧٠الف نسمة 
من ابناء احملافظــة ويتم تصريف املياه 

املعاجلة الى مبزل كربالء الرئيس.
ويحظى املشــروع باهتمــام ومتابعة 

ميدانيــة من قبــل املهنــدس يعرب 
قحطــان عبــاس  مدير عــام املديرية 
العامــة للمجــاري في ســبيل اجنازة 
حيــز  ودخولــه  النهائــي  بشــكله 
الكراك  التشــغيل خدمة للمواطنني 
من ابنــاء احملافظة.  من جانبها تواصل 
دائــرة مجــاري الفلوجــة عملها في 
صيانة شبكات مياه االمطار والصرف 

الصحي بعد هطول األمطار .
الفنية  املفــارز  توجهــت جميع  فقد 
والهندســية لصيانــة شــبكة مياه 
االمطار والصرف الصحي  بأقســامها 

الشــمالية واجلنوبية اضافة الى مرآب 
االليات لتصريف مياه االمطار وُمعاجلة 
جميع االختناقــات التي حتصل نتيجة 
الضغط الشــديد على الشبكة بعد 

هطول االمطار الغزيرة على املدينة .
واكد املهندس ايوب شــعبان مسؤول 
الشمالية  للمنطقة  الشبكة  صيانة 
ان املوظفــني مــن الفنيــني والعمال 
التابعــني لصيانة الشــبكة يعملون 
لســاعات متأخرة من الليل في سبيل 
ُمعاجلة طفحات املياه التي تنتشر في 

الشوارع بعد هطول االمطار .

من جانبــة اوضح املهندس عمر كامل 
للمنطقة  الشــبكة  صيانة  مسؤول 
الدائرة علــى معاجلة  اجلنوبية قــدرة 
اي خلــل في شــبكة تصريــف مياه 
األمطــار والصرف الصحي على الرغم 
من قلــة عدد االليــات والفنيني حيث 
قال ان عدد االليــات اليتجاوز 10 اليات 
تخصصية مع 15 شخصا من الفنيني 
والعمال مســؤولني عن صيانة شبكة 
400 كم وهذا يشكل حتديا  مسافتها 
كبيرا للمالك ، لكنه اكد انهم قادرون 
بحكم اخلبرة الكبيرة ومعرفة تفرعات 

السيطرة  من  مكنهم  جيداً  الشبكة 
على اي مشكلة حتدث .

وختم مسؤول الشــبكة قوله بدعوة 
املواطنني ضــرورة التعاون مع موظفي 
دائــرة مجــاري الفلوجــة مــن خالل 
االبتعــاد عن رمي االحجار واالوســاخ 
والُعلب املعدنية في فتحات التصريف 
املنهوالت االمر الذي يؤدي إلى انســداد 
فعلي خلطــوط تصريف املياه ، واضاف 
ان نظافة شبكة مياه األمطار والصرف 
الصحي هي مســؤولية يتشــاطرها 

املوظف واملواطن .

بغداد _ الصباح الجديد :
اعلنت الشــركة العامة ملوانئ العراق 
احــدى تشــكيالت وزارة النقل وحدة 
الكالب البوليســية K9 فــي ميناء ام 
قصر اجلنوبي حلفظ السيطرة على وفق 
األساليب املتبعة في بوابات العديد من 
املرافق املهمة وللحد من دخول وخروج 

والتفتيش  للقانون  اخملالفة  املمنوعات 
النوعي عند املداخل الرئيسة  .

واوضحت الشــركة : مت اجراء ممارســة 
امنية من قبل شــرطة كمرك ام قصر 
اجلنوبي بالتنســيق مع املدونة الدولية  
العجالت  تفتيش  املمارســة  تضمنت 
الصغيرة والشاحنات الكبيرة الداخلة 

واخلارجة من امليناء بهدف الســيطرة 
على اخملالفات واحلد منها وتوفير االمن 

في امليناء 
يذكــر ان وزارة النقــل حريصــة على 
تطبيق واعتماد سلسلة اجراءات امنية 
للحد من اخلروقات التي حتدث بني احلني 
واحلــني االخر وللحفاظ على ســالمة 

وامــن ســواء املســافرين او البضائع 
الداخلة واخلارجة عن طريقها .

من جانب اخر اعلن وزير النقل املهندس 
اعمال  تنفيذ  عبداهلل لعيبي استمرار 
الناقل  لطائرات  والتعفييــر  التعقيم 
الوطنــي للحــد من انتشــار فيروس 

كورونا واحلفاظ على سالمة ركابها .

واوضح الوزير انه استنادا للبيان الصادر 
من جلنة االمر الديواني رقم 55 لســنة 
2020 وعمال باحكام املادة 46 من قانون 
الصحة العام رقم 88 لســنة 1981 مت 
تنفيــذ اجراءات وقائية مشــددة على 
على  الوطنــي حفاظا  الناقل  طائرات 

سالمة وارواح مسافرينا . 

واشــار الوزير ان هذه االجراءات تشمل 
الداخل  من  الطائرات  تعقيم جســم 
واخلارج مبــا في ذلــك قمــرة القيادة 
ومقاعــد الــركاب واجليــوب وأنظمة 
التكييف  ومنظومة  بالطائرة  الترفيه 
والتهويــة تعفيراً عميقــاً وذلك على 
وفق االسس واللوائح الصحية العاملية 

لضمان  تخصصــي  مالك  وبأشــراف 
سالمة املســافرين للوقاية من انتشار 

فيروس كورونا.  
يذكر ان وزارة النقل شكلت خلية ازمة 
اجراءات  واتخاذ سلسلة  طارئة لبحث 
احترازية تفاديا الي مشكالت ومخاطر 

تقع في الفترة املقبلة . 
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بغداد _ الصباح الجديد :

تواصل شــركة الزوراء العامة احدى 
شركات وزارة الصناعة واملعادن تنفيذ 
مشــاريعها واعمالها فــي تصنيع 
وصيانة  وتشــغيل  وجتهيــز  ونصب 

منظومات الطاقة الشمسية.
واكــد مدير عام الشــركة املهندس 
الشــركة  مالكات  اســتمرار  هادي 
في تنفيذ اعمــال منظومة الطاقة 
الشمسية ســعة )1( ميكا واط في 
مقر وزارة الكهرباء حيث متت املباشرة 
املسقفات  أســس  تسليح  بعملية 
الثالثة  املرحلــة  اخلاصــة بكراجات 
وتنفيذ أعمال طالء اول مســقفات 

املرحلة الثالثة وحسب اخملطط .
واضــاف أن العمــل يجــري حاليــا 
لتصنيع املسقف الثاني من مجموع 

اربعة مســقفات ســيتم املباشرة 
بتنصيبهــا بعد االنتهاء من االعمال 
املدنيــة ، مشــيرا الى ان الشــركة 
انتاجية  متتلك مصانــع وخطوطــا 
ومكائــن متخصصة النتــاج اخلاليا 
الشمســية وتنفيذ جميــع اعمال 
والتجميــع النتاج منظومات  الربط 
تعمل بالطاقة الشمســية وحسب 
الطلب وقد نفــذت العديد من هذه 
القطاع  دوائر  في شــتى  املشــاريع 

العام.
في ســياق متصل لفت املدير العام 
اجنزت  الشــركة  مــالكات  ان  الــى 
اعمالهــا في محطــة ري الدوانيش 
مبحافظــة ذي قــار بالكامل وقامت 
الى  وتســليمها  احملطة  بتشــغيل 
اجلهة املســتفيدة ، مؤكدا نشــاط 
الشــركة وتخصصها االساسي في 
دعم املنظومة الكهربائية من خالل 
تنفيــذ مشــاريع تصميــم وتنفيذ 

مت  وقد  الكهربائية  احملطات  وتشغيل 
تنفيذ الكثير من هذه املشــاريع في 

شتى احملافظات. 
الشركة  اخرى كشفـــت  من جهة 
إحدى  الغذائية  للمنتجــات  العامة 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن عن 
أمكانياتها وقدرتها على رفد السوق 
احملليــة مبنتج جل معقــم ومرطب 
اليديــن عالمة ) أمـــان ( مبواصفات 
في  مناســبة جداً  وأسعار  قياسية 
املنتج  لهــذا  املتزايدة  احلاجــة  ظل 
للوقاية من اإلصابة بفايروس كورونا .
املستحضرات  قسم  مديرة  وأكـدت 
للشــركة  التابع  املأمون  في مصنع 
البايلوجية االء عبـد الوهـاب عطيـة 
أستعداد وقدرة قسم املستحضرات 
على إنتاج هذا املنتج بشتى العبوات 
واألحجــام والتي تشــمل )٦٠( ملم 
و)٥٠٠( ملم و )٧٥٠( ملم و )٣( لترات 
وحســب احلاجة والطلــب وبطاقة 

حتضير وتعبئــة )٥٠٠( كغم / يومياً 
، مشــيرة الــى أن حتضيــر وتعبئة 
تعبئة  بخباطات ومكائن  يتم  املنتج 
ســويدية املنشأ وبأســتعمال مواد 
أولية من مناشىء رصينة سيما مادة 
الكحول . وأفصحـــت عن ان منتج 
أمـان ميتاز بفاعليته العالية وأحتوائه 
على املادة املعقمة ) الكحول ( بتركيز 
يصــل إلــى )٧٥.٣( وقابليتــه على 
بنســبة  امليكروبات  وقتل  التعقيم 
اخملتبرية  الفحوصات  وحســب   %٩٩
والكيمياويــة والبايلوجية والتجارب 
التــي أثبتــت فاعليــة املنتج على 
اجلراثيم  وقتل  والتطهيــر  التعقيم 
قســم  أن  مؤكــدة   ، وامليكروبــات 
املســتحضرات حاصل على شهادة 
اجلودة العاملية ) ISO 9001:2015 ( وان 
جميع منتجاته خاضعة للفحوصات 
اخملتبرية والرقابــة من اجلهاز املركزي 

للتقييس والسيطرة النوعية .

تقرير

“الزوراء” تواصل اعمالها في تنفيذ مشاريع منظومات الطاقة الشمسية والمحطات الكهربائية

محطة معالجة قضاء الحر واحد من اهم المشاريع في كربالء

النقل : تشكيل وحدة ال K9 في ميناء ام قصر الجنوبي للحد من الخروقات االمنية

مناشدة 

امام انظار معالي رئيس مجلس الوزراء احملترم
معالي وزير الصحة احملترم 

بغد التحية :
العاصمــة  شــرقي  املعامــل  منطقــة  تعانــي 
البنــى  خدمــات  فــي  كبيــر  نقــص  مــن  بغــداد 
التحتيــة وخاصــة الصحيــة ، اضافــة الى انتشــار 
االمــراض بجميــع انواعهــا بصــورة كبيــرة جــدا .
وقد استبشــر اهالي املنطقة خيرا بعد توقيع العقد 
مــع احدى الشــركات التركية بانشــاء مستشــفى 
فــي املنطقــة عــام 2013 ومتت املباشــرة بانشــائه 
حتــى العــام 2014 ثــم توقــف العمل فيــه نتيجة 
للظــروف االقتصاديــة احلادة التــي مر بهــا العراق  ، 
لكــن الشــركة التركيــة املنفــذة بقيت فــي موقع 
العمل ولم تنســحب بالرغم من صــدور قرار مجلس 
الــوزراء  ٣٤٧ القاضــي بايقــاف العمــل فــي جميع 
مشــاريع البنى التحتية ومن ضمنها املستشفيات .
ولكن بعد خروج التظاهرات التي قام بها ابناء املنطقة 
وبجهود بعــض املســؤولني  الذين يعملــون من أجل 
املواطــن العراقــي مت للحصول على كتاب االســتثناء 
مــن قبل مجلس الــوزراء عاد العمل في مستشــفى 
املعامل وعادة الشــركة التركية تعمــل بصورة جادة 
ووصــل العمــل الى املراحــل النهائية ومتــت املوافقة 
على قوائم شــراء األجهــزة الطبية للمستشــفى .
ان املستشفى يعاني من الروتني لعرقلة اجناز املستشفى 
من قبل اصحــاب النفوس الضعيفــة الذين يحاولون 
احلصول على مكاســب مادية والتقليل من طموحات 
اهالي املعامل في أن يكون هناك مستشــفى لهم في 
املناطق البعيدة والنائية وخاصة انه يعد األول من نوعه 
على مســتوى احملافظــات من حيث األجهــزة الطبية 
احلديثة التي ستدخل العمل فيه  مستشفى املعامل .
افتتــاح  يتــم  ان  يطمحــون  املنطقــة  اهالــي  ان 
املستشــفى حســب التوقيتــات احملــددة في شــهر 
حزيــران املقبل من اجــل انقاد حياة املئــات من اهالي 
املنطقة الذين يعانون االمريــن في الوصول الى املراكز 
الصحية والطبية البعيــدة عنهم .ومن اهلل التوفيق .
    لفيف من اهالي منطقة املعامل 

بغداد _ الصباح الجديد :
أكد مدير عام تربية بغداد الرصافة الثانية قاســم رحيم 
العكيلي امــس األربعــاء تعفير أغلب مــدارس ناحية 

الرصافة استعداداً الستئناف الدوام االسبوع املقبل.
وقــال العكيلــي في تصريــح لوكالة األنبــاء العراقية 
“واع”، إن “مديريــة تربية بغداد اتخــذت إجراءات احترازية 
عدة ملواجهــة فيروس كورونا”، موضحاً أنه “بالتنســيق 
مع مديرية صحة الرصافة متت املباشــرة بإجراء عملية 

تعقيم ألغلب مباني املدارس في الناحية”.
وأضــاف أن “مديرية الرصافة أطلقــت حملة توعية من 
خالل توزيع كتيبات للتعريف بأعــراض الفيروس إضافة 
إلــى توزيع الكمامات والقفــازات الصحية بني املوظفني 

واملراجعني”.

تعفير مدارس الرصافة 
استعدادًا الستئناف الدوام
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الصباح الجديد - وكاالت :
سخر الرئيس األمريكي دونالد ترامب امس األربعاء، من 
منافسيه الدميقراطيني الساعني لنيل ترشيح حزبهم 
النتخابات الرئاســة املقبلة ضده فنشــر سلســلة 

تغريدات وزع فيها تهكماته على منافسيه احملتملني.
وتزامنــت تغريدات ترامب على حســابه فــي »تويتر« 
مع ظهور نتائج اقتراع »الثالثــاء الكبير« تباعا، والذي 
يجري فــي 14 والية، في إطار االنتخابــات التمهيدية 
للمتنافسني على ترشيح احلزب الدميقراطي. واستهدف 
ترامب املرشــح الدميقراطي وامللياردير مايك بلومبيرغ 
بعدة تغريدات، أطلق عليه فيها اســم »ميني مايك«، 
في إشــارة إلى قصر قامته. ونشــر الرئيس اجلمهوري 
مشــهدا يظهر امللياردير الدميقراطــي بلومبيرغ وهو 
يلعق أصابعه بعد تناوله طعامــا، وعلق قائال: »ميني 
مايك، ال تلعــق أصابعك الوســخة، فهذا غير صحي 
وخطر عليك وعلى اآلخرين«، في إشــارة إلى انتشــار 
فيروس كورونا، الذي ينصــح األطباء بالوقاية منه عبر 

االهتمام بنظافة اليدين بالدرجة األولى.
وحث ترامب ناخبي واليتي تكســاس وأوكالهوما على 
عدم التصويت لبلومبيرغ، ألنه »سيقتل أعمال احلفر« 
والتنقيب عــن النفط، الــذي يعتمد عليــه اقتصاد 

الواليتني.
وأضاف في تغريــدة أخرى: »ميني مايك ال يســتطيع 
التعافي من أدائه الضعيف في املناظرات )االنتخابية(. 

وعندما كان عمدة لنيويورك«.
ولدى ظهــور النتائج األوليــة لالقتــراع، علق ترامب 
بالقول: »أكبر خاســر الليلة، حتى اآلن، هو ميني مايك 
بلومبيرغ«، متهكما على إنفاق األخير نحو 700 مليون 
دوالر علــى حملته االنتخابية، دون حتقيق شــيء يذكر 

»سوى احلصول على لقب ميني مايك«.
ولم يوفر ترامب منافســيه الدميقراطيــني اآلخرين، إذ 
نشر تغريدة علق فيها على نتائج السيناتورة التقدمية 
»إليزابيث وارن«، التــي يصفها بـ«البوكاهانتوس«، في 
إشارة إلى الســكان األصليني للواليات املتحدة، حيث 
كانت وارن قد زعمت سابقا أنها تنحدر منهم »جزئيا«.
وقــال ترامب: »إليزابيث بوكاهانتــوس وارن، عدا ميني 
مايك، كانت اخلاســرة هذه الليلة. لم تقترب حتى من 
الفوز بواليتها ماساتشوســتس. حســنا، اآلن ميكنها 

اجللوس إلى جانب زوجها وشرب بيرة جيدة وباردة«.

الصباح الجديد - وكاالت :
نفذت الســلطات املصرية األربعاء حكــم اإلعدام بحق 
اجلهادي هشــام عشماوي الضابط الســابق في القوات 
اخلاصــة املصريــة، لضلوعــه في هجمات اســتهدفت 

شخصيات بارزة، وفق ما أعلن اجليش.
وأعلن املتحدث العســكري تامر الرفاعــي أنه »مت تنفيذ 
حكم االعدام شنقا على االرهابي هشام عشماوي طبقا 
الحكام القضاء العســكري... وبعد استنفاد كل درجات 

التقاضي«.
اعُتقل عشــماوي في ليبيا في تشرين األول/أكتوبر 2018 
وُســلم إلى مصر فــي أيار/مايو 2019، ثــم حكم عليه 
باإلعــدام في تشــرين الثاني/نوفمبر مــن قبل محكمة 
عســكرية لتورطه في نحو 15 جناية مبا في ذلك هجوم 
على نقطــة تفتيش حدودية مع ليبيا في عام 2014، قتل 
فيها 22 جنديا. أعدم الزعيم اجلهادي الســابق البالغ من 
العمر 37 عاًمــا بعد يومني من صور حكــم ثاٍن باإلعدام 
بحقه عن محكمة مدنية إلــى جانب 36 مدعى عليهم 
آخريــن. ونددت منظمــة العفو الدولية حلقوق اإلنســان 
بأحكام اإلعدام اجلماعية يوم االثنــني، ووصفت احملاكمة 
بأنها »غير منصفة«. في القضيــة األخيرة، وجه االتهام 
إلى عشــماوي بارتــكاب 54 جرمية مبا فــي ذلك محاولة 
اغتيال في عام 2013 ضــد محمد إبراهيم، وزير الداخلية 

آنذاك، وقتل شرطيني وعدة هجمات على منشآت أمنية.
كان عشــماوي الذي ترك اجليش املصــري في عام 2012، 
متهًما بلعــب دور مهم في الشــبكات اجلهادية العابرة 

للحدود في شمال إفريقيا، وأحد أبرز املطلوبني في مصر.
وكانت احملكمة العسكرية قد أدانته أيًضا بقيادة جماعة 
أنصار بيت املقدس في شــبه جزيرة سيناء وهي جماعة 
متطرفة تنشط في شــرق البالد حيث ينشط جهاديون 
منذ 2013. ويقال إن عشــماوي غادر سيناء متوجهاً إلى 
ليبيا في عام 2013 قبــل أن تبايع أنصار بيت املقدس في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2014 تنظيم الدولة اإلســالمية. 

وظل عشماوي قريباً من تنظيم القاعدة.
تقاتل مصر تنظيمات جهادية متطرفة في شمال سيناء 
وفي شــباط/فبراير 2018، شن اجليش والشرطة املصريان 
هجوًما واســًعا ضد اجلهاديني في شمال سيناء بشكل 

خاص.

الصباح الجديد - وكاالت :
مصافحة بــني املفاوض األميركي 
زملــاي خليــل زاد ورئيــس مكتب 
احلركة السياســي ونائب زعيمها 
املــال عبد الغني بــرادر بعد توقيع 
اتفاق الدوحة في 29 شباط/فبراير 

2020
قتــل 20 جنديا وشــرطيا أفغانيا 
على األقل في سلســلة هجمات 
لطالبان ليال، وفق ما أكد مسؤولون 
حكوميــون لوكالــة فرانس برس 
امس األربعاء، وذلك بعد ســاعات 
على إعالن الرئيس األميركي دونالد 
»جيدة  محادثة  أجــرى  أنه  ترامب 

جدا« مع زعيم احلركة املتمردة.
وكثف املتمردون أعمال العنف ضد 
قــوات األمن األفغانيــة في األيام 
املاضية ليضعوا بذلك حدا لهدنة 
جزئية كانت سارية في األيام التي 
التاريخي  االتفاق  توقيع  ســبقت 
الواليات  الدوحة الســبت بني  في 
بشــأن  طالبان  وحركة  املتحــدة 

االنسحاب من افغانستان.
وقــال صفــي اهلل أميــري عضو 
»مقاتلي  إن  قنــدوز  والية  مجلس 
مواقع  ثالثــة  هاجمــوا  طالبــان 
منطقة  في  األقــل  على  للجيش 
إمــام صاحب فــي قنــدوز الليلة 
املاضية وقتلوا عشرة جنود وأربعة 

شرطيني على األقل«.
الدفاع  وزارة  فــي  وأكد مســؤول 
رفض الكشف عن اسمه حصيلة 
اجليش فيما أكد املتحدث باســم 
الشــرطة احمللية حصيلــة قتلى 

الشرطة.
كما هاجم املتمردون الشرطة في 
الثالثاء  ليل  )وسط(  أوروزغان  والية 
وأكد املتحدث باسم احلاكم زرقاي 
عبادي لوكالــة فرانس برس »قتل 
ســتة شــرطيني وأصيب سبعة 

بجروح«.
بثقلها على  العنف  أعمال  وتلقي 
عملية الســالم األفغانية الهشة 
حيــث هناك خالف بــني املتمردين 

وحكومة كابول حول صفقة تبادل 
أسرى قبل احملادثات التي يرتقب ان 

تبدأ في 10 آذار/مارس.
وتأتــي غــداة اتصــال هاتفي بني 

ترامب وزعيم طالبان املال برادار.
وقال ترامب أمس األول الثالثاء في 
البيت االبيض »في احلقيقة أجريت 
حديثا جيدا جدا مع زعيم طالبان« 
من دون ان يذكر اســم برادار الذي 
يتزعم التيار السياســي للحركة 
الذي قاد احملادثات قبل التوقيع على 

االتفاق التاريخي.
من جهته كتب املتحدث ذبيح اهلل 
مجاهد على تويتر »رئيس الواليات 
هاتفية  مكاملــة  أجرى  املتحــدة، 
مع املســؤول السياســي لإلمارة 
اإلسالمية املوقر املال برادار اخوند«.

وافاد نص املكاملــة الهاتفية الذي 
حض  بــرادار  ان  طالبــان  أصدرته 
ترامب على »اتخاذ خطوات حازمة 
القوات  يتعلــق بســحب  فيمــا 

األجنبية من أفغانستان«.

الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنت باكســتان انها أرســلت 
خطابا الى السلطات البريطانية 
تطلــب فيه عودة رئيــس الوزراء 
الســابق نــواز شــريف احملكوم 
بالســجن واملوجــود فــي لندن 
محكمة  لــه  ســمحت  بعدما 
 2019 عام  بالســفر  باكستانية 

لتلقي العالج.
وأقيل شــريف الذي تولى رئاسة 
الوزراء ثالث مرات من منصبه عام 
2017 بسبب مزاعم فساد، وكان 
يقضي عقوبة بالســجن لسبع 
ســنوات قبل أن متنحه محكمة 
الهــور العليا كفالــة ألجل غير 
مســمى ألســباب طبية، وبعد 
ذلك انتقل الــى بريطانيا لتلقي 

العالج.
اخلارجيــة  وزارة  وأشــارت 
ال  باكستان  ان  الى  الباكستانية 
ميكنها طلب تســّلم شريف ألن 
ال معاهــدة لتبادل اجملرمني بينها 

وبني مع بريطانيا.

وقالــت فــردوس عشــيق عوان 
مستشــارة رئيس الوزراء عمران 
خان لشــؤون االعالم خالل مؤمتر 
صحافي »مت بعث رســالة بشأن 
عودة نواز شــريف من خالل وزارة 
اخلارجية )...( هذه الرسالة مبنزلة 

اجراء قانوني إلعادته الى البالد«.
طلب  الكفالة،  لشــروط  ووفقا 
من شريف إرســال تقارير طبية 
الى جلنة أنشأتها احملكمة، وهذه 
اللجنة الطبيــة حتدد على ضوء 
التقاريــر التي تتســلمها ما إذا 
كان باإلمــكان متديد الكفالة، اال 
ان شريف لم يرسل أي معلومات 

طبية، بحسب عوان.
وقالت إن اللجنة »تطلب تقاريره 
خطابات  يرســل  لكنه  الطبية، 
بني  اختالف  وشــهادات. هنــاك 

التقرير الطبي والرسائل«.
وادعــى طبيــب شــريف العام 
املاضي أن رئيس الوزراء الســابق 
بســيطة  قلبية  بنوبة  أصيــب 
كادت تهدد حياته داخل السجن.

وقــال الزعيم املعارض شــهباز 
إن  بيان  نواز في  شريف شــقيق 
احلكومة الباكســتانية »ال متلك 
ســلطة قانونية« إلرســال مثل 

هذا اخلطاب إلى بريطانيا.
وأضــاف البيان »انــه عمل غير 
وغيــر منطقي مطلقا،  أخالقي 
عن  خالله  من  احلكومة  تكشف 

نواياها اإلجرامية واخلبيثة«.
ورجل  الســابق  الــوزراء  ورئيس 
االعمال الثري شــريف البالغ 70 
عاما وامللقب بـ »أسد البنجاب« 
يعكس الطبيعــة غير املتوقعة 
بعودته  الباكستانية،  للسياسة 
بعد  الســلطة  الــى  املتكــررة 

االطاحة به.
ويلقي شــريف باملسؤولية على 
حكم  الصدار  األمنية  املؤسسة 
عــام 2017 من احملكمــة العليا 
مبنعــه مــن الترشــح ملناصب 
احلياة بســبب  سياســية مدى 
املشروع،  غير  بالكســب  مزاعم 

وهو ما ينفيه بشدة.

ترامب يسخر بكلمات 
الذعة من منافسيه 

المحتملين على الرئاسة

الجيش المصري ينفذ حكم 
اإلعدام بهشام عشماوي

مقتل 20 جنديا وشرطيا أفغانيا في هجمات لطالبان
باكستان تطالب بريطانيا بإعادة رئيس 

الوزراء السابق نواز شريف

الصباح الجديد - وكاالت :

قالــت الرئاســة املصريــة إن 
ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس 
أبلــغ الرئيــس عبــد الفتــاح 
هاتفي  اتصال  في  السيســي 
بأن  الثالثاء  األول  امس  مســاء 
واشــنطن ســتواصل جهــود       
رصم نيب قاــفتا ىلإ لــصوتلا 
دس نأشب نادوــسلاو ايبويثإو 

  .يبويثإلا ةضهنلا  
وكان من املتوقع أن توقع الدول 
الثالث على اتفاق في واشنطن 
األســبوع املاضي بشــأن ملء 
خزان ســد النهضة، الذي تبلغ 
تكلفتــه أربعة مليــارات دوالر، 
وتشــغيل الســد لكن إثيوبيا 
تخلفت عــن االجتماع ووقعت 
مصــر فقــط علــى االتفــاق 

باألحرف األولى.
وقالت الرئاسة املصرية في بيان 
اســتمرار  ترامب  الرئيس  ”أكد 
اإلدارة األمريكية في بذل اجلهود 
الدؤوبــة والتنســيق مع مصر 
هذا  بشأن  وإثيوبيا  والســودان 
انتهاء  إلى  وصوال  احليوي  امللف 
الدول الثــالث من التوقيع على 

اتفاق سد النهضة“.
وقــال البيت األبيض في بيان إن 
ترامب ”عبر عن أمله في أن يتم 
االنتهاء من اتفاق سد النهضة 
اإلثيوبــي قريبا وأن يعود بالنفع 

على جميع األطراف املعنية“.
وذكر بيان الرئاســة املصرية أن 
أبلغ ترامب بأن مصر  السيسي 
املوضوع  هذا  ”إيالء  ســتواصل 
أقصى درجات االهتمام في إطار 
الدفــاع عن مصالح الشــعب 

املصري ومقدراته ومستقبله“.
إثيوبيا  والســد محور محاولة 
أن تصبــح أكبر دولــة مصدرة 
للطاقــة الكهربائية لكنه أثار 
مخاوف في مصر من أن يخفض 
التي  النيل  ميــاه  من  حصتها 

الذين  ســكانها  بالكاد  تكفي 
يزيد عددهم علــى مئة مليون 

نسمة.
وحتى لو لم يكن السد موجودا 
فإن مصر وأغلبها أرض صحراوية 
تعاني من نقص املياه. وتستورد 
مصر نحو نصف اســتهالكها 
وتعيد  الغذائية  املنتجــات  من 
تدوير نحو 25 مليار متر مكعب 

من املياه سنويا.
وتنفي إثيوبيــا التي أعلنت عن 
املشــروع في عام 2011 عندما 

كانــت مصر متر بفتــرة قالقل 
سياســية أن الســد يقــوض 

احلصة املصرية من مياه النيل.
وهنــاك خالفات بــني األطراف 
حــول ملء خزان الســد اجلاري 
إقامته قرب احلدود مع السودان 

على النيل األزرق.
املتحدة  الواليات  واســتضافت 
عدة جــوالت مــن احملادثات في 
واشنطن بحضور وزراء من الدول 
الدولي  للبنــك  وممثلني  الثالث 
املفاوضات  بعد ســنوات مــن 

الثالثية الفاشلة.
وقــال وزيــر اخلزانــة األمريكي 
ستيفن منوتشــني يوم الثالثاء 
بالغضب  تشــعر  واشنطن  إن 
إثيوبيــا عــن جولة  لتخلــف 
احملادثات التي عقدت األســبوع 

املاضي.
اجتماع  فــي  منوتشــني  وقال 
”كنا  النــواب  للجنــة مبجلس 
نحــاول جمــع األطــراف معا. 
لقد حققــوا تقدما هائال. نحن 
غاضبون بشــكل ال يصدق ألن 

إثيوبيا لم تأت إلى آخر اجتماع“.
مهمة  قضيــة  ”هي  وأضــاف 
للمنطقة كلها. إن من الواضح 
فهناك  عميق،  قلــق  مثار  أنها 
مخاوف بشأن السالمة، وهناك 

مخاوف بشأن املياه“.
وتقول إثيوبيــا إنها حتتاج ملزيد 
لم  وإنه  للمشاورات  الوقت  من 
يتم االنتهــاء بعد من القضايا 
وملء  السد  بتشغيل  املتعلقة 
خزانه لكن بوسعها بدء عملية 

امللء بالتزامن مع بناء السد.

اإلثيوبي  اخلارجيــة  وزيــر  وقال 
أندارجاشــو للصحفيني  جيدو 
األمريكي  ”البيــان  الثالثاء  يوم 
بــأن على إثيوبيا أال متأل الســد 
خطأ  التفاق  التوصــل  دون  من 
دبلوماسي... ونتوقع من الواليات 

املتحدة أن تصحح هذا البيان“.
واتهمــت مصــر إثيوبيــا يوم 
أال حتضر  تعمــدت  بأنها  األحد 
احملادثات  مــن  األخيرة  اجلولــة 
في واشــنطن األسبوع املاضي 

لتغلق الطريق أمام املفاوضات.

الرئاسة المصرية: ترامب وعد بمواصلة جهود 
التوصل التفاق بشأن سد النهضة

يشكل سد النهضة 
محور محاولة إثيوبيا 
أن تصبح أكبر دولة 

مصدرة للطاقة 
الكهربائية لكنه أثار 
مخاوف في مصر من 

أن يخفض حصتها من 
مياه النيل التي تكفي 
بالكاد سكانها الذين 

يزيد عددهم على مئة 
مليون نسمة
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عقب اجتماع للتفاوض في واشنطن لم تحضره اثيوبيا

بعد ساعات على اتصال ترامب وزعيم الحركة

دونالد ترامب
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الصباح الجديد ـ وكاالت :
تراجــع الطلب في كانون الثاني، بحســاب 
كيلومترات طن الشــحن، 3.3 باملئة مقارنة 

مع الفترة نفسها من 2019.
وزادت طاقة الشحن بحســاب كيلومترات 
طن الشــحن املتاحة 0.9 باملئة على أساس 

سنوي في كانون الثاني 2020.
من غيــر املرجح أن يكون لتفشــي فيروس 
كوفيــد19- تأثير كبير على ضعف األداء في 

كانون الثاني.
الرئيس التنفيذي إلياتا قــال إنه كان هناك 
تفــاؤل بأن يعطي تخفيــف التوتر التجاري 
املتحدة والصني دفعة للقطاع  الواليات  بني 
في 2020 لكن تفشي كوفيد19- طغي على 

ذلك.
وأضــاف، إن األوقات املقبلة صعبة. مســار 
األحداث املســتقبلية غير واضح لكن هذا 

القطاع أثبت مرونته مرات ومرات.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اكد املتحــدث باســم وزارة الزراعة حميد 
النايف، امس األربعاء، ان العراق منع استيراد 
25 محصــوال بعد حتقيــق االكتفاء الذاتي 
منهــا، الفتا الى ان العــراق بامكانه حتقيق 
االكتفــاء الذاتي مبحاصيله خــال األعوام 

املقبلة.
وقال النايف في تصريح صحافي، ان “الوزارة 
منعت 25 محصول من االســتيراد بعد ان 
حققت االكتفاء الذاتــي وخاصة ما يتعلق 

بالسلة الغذائية واحلنطة والشعير”.
وأضــاف ان “العراق ما زال يســمح بدخول 
بعض الفواكه باســتثناء الرمــان، إضافة 
الى ان العراق يســمح بدخــول القليل من 
احلمضيات بعد توفرها في األسواق، في حني 

سمح للفواكه األخرى باالستيراد”.
وبني ان “االكتفاء الذاتي حتقق في محاصيل 
الطماطــم والبطاطا والباذجنــان والفلفل 
والعسل  والشــونذر  واللهانة  والشــلغم 
والتمر والرمان والبصل والثوم وبيض املائدة 

والدجاج احلي واجملزور واالسماك”.

الصباح الجديد ـ وكاالت :
العربيــة  البورصــات  بــدأت 
على  األربعاء،  أمــس  تعامات، 
أثر  لتقتفي  جماعــي،  تراجــع 

البورصات العاملية.
وبرغم احملفزات االقتصادية التي 
جرى اإلعــان عنها فــي األول 
من أمس الثاثــاء، فإن اخلفض 
زاد  الفائــدة  املفاجئ ألســعار 

بشــأن  املســتثمرين  مخاوف 
حجم آثار فيــروس كورونا على 

االقتصاد.
وبعد ســاعتني مــن التداوالت، 
هوى مؤشــر ســوق دبي املالي 
بنســبة %1.65 ليصــل إلــى 
2494.61 نقطة، في حني تراجع 
مؤشــر ســوق أبوظبي لألوراق 
املالية بنسبة %2.92 ليصل إلى 

4665.67 نقطة.
وكان تراجــع مؤشــر الســوق 
“تاســي”  الرئيس  الســعودية 
أقل حــدة، إذ انخفض بعد مرور 
التداوالت  مــن  واحدة  ســاعة 
إلى  ليصل   1% بلغت  بنســبة 

7481.54 نقطة.
وتراجــع مؤشــر الكويت األول 
بنســبة %0.81 ليصــل إلــى 

مؤشر  وتراجع  نقطة،   6463.32
سوق قطر بنســبة %0.58 إلى 
9204.58 نقطة، ومؤشــر سوق 
%1.17 إلى  البحريــن بنســبة 
مؤشر  وتراجع  نقطة.   1618.75
البورصــة املصريــة الرئيــس، 
بعد أقل من نصف ســاعة من 
%0.04 ليصل  التداوالت بنسبة 

إلى 12415.15 نقطة.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أعلــن البنك املركــزي العراقي، 
أمــس األربعاء، بيعــه أكثر من 
198 مليون دوالر ومبشــاركة 28 

مصرفاً.
وشــهد البنك املركزي العراقي 
خال مزاده لبيع وشراء العمات 
األجنبيــة أمــس انخفاضاً في 
198مليوناً  إلى  لتصل  مبيعاته 

و407 آالف دوالر غطاهــا البنك 
بسعر صرف أســاس بلغ 1190 
بيوم  مقارنة  دوالر،  لــكل  ديناراً 
املبيعات  بلغــت  التي  اخلميس 
فيهــا 216 مليونــاً و395 االف 

دوالر.
181 مليوناً  بواقع  الطلب  وتوزع 
األرصدة  لتعزيز  دوالر  آالف  و707 
في اخلارج على شــكل حواالت 

توزعت  حــني  في  واعتمــادات، 
 16 والبالغة  الباقيــة  البقيــة 
ألــف دوالر على  و700  مليونــاً 
البنك  غطاها  نقدي  بيع  شكل 
بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 

ديناراً لكل دوالر واحد.
أي من املصارف  فيما لم تتقدم 
28 مصرفاً فــي مزاد  البالغــة 
العملة بأية عروض لبيع الدوالر.

انخفاض الطلب 
العالمي على الشحن 

الجوي

الزراعة تحظر استيراد 
25 محصواًل 

هبوط جماعي لألسواق العربية بمقدمتها السعودية 198 مليون دوالر مبيعات المركزي

بغداد ـ الصباح الجديد :

بلومبيــرغ  وكالــة  كشــفت 
ثاني اكبر  العراق  ان  البريطانية 
منتج للنفط في منظمة اوبك 
صــدر 1.32 مليــون برميل من 
النفط يوميا خال شهر شباط 
املاضي وهي الشــحنات االكبر 

خال اربع سنوات على االقل.
وذكرت الوكالــة في تقرير لها، 
التي  الســفن  تتبع  »بيانات  أن 
الزيــادة في  جمعت بينــت أن 
شــحنات العراق اصبحت اكثر 
الصادرات  انخفــاض  لتعويض 
من أكبر ثاثة موردين خليجيني 
آخرين وهم السعودية والكويت 

واإلمارات«.
وقال املستشــار فــي ابوظبي 
جعفــر الطائــي إن ”اســباب 
الزيــادة فــي صــادرات النفط 
العراقية والتي بلغت 315 الف 
واضحة،  ليســت  يوميا  برميل 
بالرغم مــن أن الزيادة احلاصلة 
في االنتاج في اقليم كردستان 
وحقول النفط اجلنوبية تعد من 

العوامل املساهمة“.
واضاف أن ”جزء منه كان بسعر 
بالنسبة للخام  جيد، خصوصا 
الكــردي، ألنه جعل املشــترين 
بغض  يســتفيدون  الصينيني 
املتدهور  الطلــب  عــن  النظر 

نتيجة تفشي فايروس كورونا”.
وتابع التقرير ان ” تأثير الفايروس 
على الطلب يجبر منظمة الدول 
املصدرة للنفــط وحلفائها، مبا 
في ذلك روسيا، على النظر في 
اإلنتاج  في  إضافية  تخفيضات 
تصل إلى مليــون برميل يومًيا 
األسبوع  هذا  يجتمعون  عندما 
في فيينــا.. لقد جتــاوز العراق 
مستوى اإلنتاج املوعود به على 
األقل فــي العام املاضي، مما رفع 
مبقدار  املاضي  الشــهر  اإلنتاج 
90 ألف برميــل يومًيا إلى 4.61 

مليون يوميا”.
وواصل أن” الصني برزت كواحدة 

للخام  املشــترين  أكبــر  مــن 
الكــردي هــذا العــام، إذ تقوم 
كردســتان بشــحن اخلام عبر 
خط أنابيب إلــى ميناء جيهان 
التركي، فــي حني كانت الصني 
أكبر مشتر للخام الكردي على 
املاضية،  الثاثة  األشــهر  مدار 
وقــد ضاعفت املشــتريات في 

شهر شباط املاضي.
على الصعيد ذاته، أوصت جلنة 
أوبك+  مجموعة  عــن  منبثقة 
التــي تضــم الــدول األعضاء 
املصــدرة  البلــدان  مبنظمــة 
وحلفاءهــا  )أوبــك(  للبتــرول 
بخفض إنتاج اخلام بواقع مليون 
برميل يومياً إضافية في إشارة 
اتفاق  وأوبك من  روسيا  القتراب 
تضررت  التي  األســعار  لتعزيز 

جراء تفشي فايروس كورونا.
وثمة اتفاق بالفعل بني املنظمة 
آخريــن  ومنتجــني  وروســيا 

خلفــض اإلنتاج مــن األول من 
كانون الثانــي بواقع 2.1 مليون 
برميــل يومياً، ويشــمل الرقم 
تخفيضات طوعية إضافية من 

السعودية.
وقبــل اجتماع هذا األســبوع، 
الســعودية  إن  مصــادر  قالت 
ومنتجــني آخرين اقترحوا متديد 
اتفاق خفض اإلنتاج بعد املوعد 
احملدد لنهايته في آذار ليســتمر 
حتــى نهايــة 2020 وخفــض 
من  إضافياً  يومياً  برميل  مليون 

اإلنتاج في الربع الثاني فقط.
وأشارت روسيا لدعمها لتمديد 
بعد  تؤيد  لــم  ولكنها  االتفاق 
اقتــراح تعميــق التخفيضات 
النفط  أســعار  انخفاض  رغم 

لنحو 51 دوالراً للبرميل.
ستواجه  املســتوى  هذا  وعند 
العديد مــن الدول األعضاء في 
أوبك صعوبة فــي حتقيق توازن 

في ميزانياتها، برغم أن الرئيس 
الروســي فادميير بوتني قال إن 
السعر احلالي مقبول ل موسكو.

الفنيــة  اللجنــة  وتدعــم 
املشتركة التابعة ل أوبك+، والتي 
اجتمعت الثاثــاء قبل اجتماع 
السعودية  اقتراح  النفط،  وزراء 

وفقا لنص التوصية.
املاضــي، أوصت  وفي الشــهر 
اللجنة بخفــض أصغر لإلنتاج 
بواقــع 600 ألــف برميل يوميا 
ولكنها أيدت يوم الثاثاء خفضاً 

إضافياً مبليون برميل يومياً.
وجتتمــع جلنة وزاريــة لعدد من 
األعضــاء من أوبــك وخارجها 
أمس األربعاء فــي إطار عملية 
للتجمــع  توصيــات  حتضيــر 

األوسع نطاقاً.
وارتفعت أســعار النفط، أمس 
األربعاء، وســط آمال بأن يقوم 
خفض  بزيادة  »أوبــك+«  حتالف 

لتعويض  وذلــك  اخلــام،  إنتاج 
الطلب  تراجــع  عن  األســواق 
فيروس  تفشــي  عــن  الناجم 
العالم.  مســتوى  على  كورونا 
 0.39% بنســبة  برنت  وزاد خام 
للبرميــل،  دوالر   52.06 إلــى 
وصعدت عقــود اخلام األميركي 
غرب تكساس الوسيط بنسبة 
%0.57 إلى 47.45 دوالر للبرميل.

وأوصــت جلنــة منبثقــة عن 
حتالف »أوبك+« الثاثاء، بخفض 
اإلنتاج بكميــة إضافية قدرها 
مليــون برميل يوميا. وقد تعني 
التوصية أن روسيا والسعودية، 
أكبــر منتجني فــي مجموعة 
التوصل  وشــك  على  »أوبك+«، 

إلى اتفاق لدعم األسعار.
وسيضاف هذا اخلفض في حال 
إقــراره إلى 2.1 مليــون برميل 
يوميــا يتم خفضهــا من قبل 
التحالــف اآلن، ومــن املقرر أن 

»أوبك+« في  جتتمع مجموعــة 
فيينا هذا األسبوع.

النفط  وزيــر  قال  جانبــه،  من 
اإليرانــي بيجــن زنغنــه أمس 
األربعاء إن ســوق النفط تواجه 
فائضا وبحاجة إلى التوازن وفقا 
ملــا ذكره موقع شــانا اإلخباري 

التابع لوزارة النفط اإليرانية.
وقال الوزير: ”ال شك في أن هناك 
خلا في عــرض وطلب النفط. 
حاليا، املعروض في السوق أكبر 
من املطلــوب... من الضروري أن 
خارج  من  واملنتجون  أوبك  تبذل 
بوســعهم  ما  كل  املنظمــة 

لتحقيق توازن في السوق“.
توصية  على  ”بنــاء  ان  وأضاف، 
اللجنة الفنية املشتركة وأمانة 
املنظمة، يجب أن يجري خفض 
إنتاج النفط مبا ال يقل عن 500 

ألف برميل يوميا تقريبا“.

العراق يعزز مبيعاته النفطية الشهرية للصين
أوبك وروسيا تقتربان من خفض كبير إلنتاج الخام

بيانات تتبع السفن 
التي جمعت بينت أن 
الزيادة في شحنات 

العراق اصبحت 
اكثر لتعويض 

انخفاض الصادرات 
من أكبر ثالثة 

موردين خليجيين 
آخرين وهم 

السعودية والكويت 
واإلمارات
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

Thu. 5 Mar. 2020 issue (4369)اخلميس 5 آذار 2020 العدد

كورونا.. مخاوف العالم وقلقه وتساؤالته في دراسات   
تزداد مع كثرة األخبار وتضاربها

بغداد - زينب الحسني:

مع أرتفاع وتيرة اخملاوف من االنتشار الكبير 
لـ«كورونا« حــول العالــم، ازدادت االخبار 
بلدان  والشائعات في جميع  والتصريحات 
واالعالم  الناس  العالم حتى اصبح حديث 
والسوشيل ميديا ملا للموضوع من اهمية 
قصــوى إذ إن املوضوع موجــود في اغلب 
البلدان ، »الصباح اجلديد » وكما هو معتاد 
زادها االسبوعي حريصة على تغطية  في 
اهم االحداث العلمية والبيئية ملا لها من 
فائدة للقارئ ،وكانــت باكورة عملها هذا 
االسبوع اهم الدراسات احلديثة التي تخص 
انتشــار وباء فايروس » كورونا » اضافة الى 
اهم وابرز االوبئة التي اجتاحت العالم في 
السنوات والقرون املاضية . وكان من بينها 
حتذير العلماء من أن الفيروس املســتجد 
قد يصبح »دائًما« أو »موسمياً«، أي أنه لن 

يختفي على اإلطالق.
وقد أصــاب املــرض أكثــر مــن 80 ألفا 

غالبيتهم العظمى داخل الصني، وقتل ما 
يقترب من 3 آالف شخص.

وفي ظــل القلق مــن انتشــار الفيروس 
بشكل خارج السيطرة في دول أخرى مثل 
كوريا اجلنوبية وإيطاليا وإيران، ساد اعتقاد 
بأن موجة عابرة سرعان ما ستنتهي خالل 

أشهر أو حتى أسابيع.
لكن خبراء نبهوا إلــى أنه »قد ال ينتهي«، 
بل ميكن أن يتحــول إلى »مرض دائم« مثل 

نزالت البرد واإلنفلونزا.
وتصيب هذه األمراض، على ســبيل املثال، 
أعداداً أكبر من البشــر كل شتاء، وال ميكن 
التصدي لها بشــكل تام، كما أن أجهزتنا 
املناعية تفشــل أحياناً فــي إيقافها ألن 
الفيروســات املســببة لها أحيانا ما تغير 

أشكالها وخصائصها.
ويعتقــد علمــاء أن فيــروس »كورونــا« 
املستجد قد يســير على اخلطى نفسها ، 

ويصبح مرضا »موسميا«.
أوكســفورد من  البروفيســور جون  وقال 
جامعة امللكة ماري فــي لندن، لصحيفة 

»تلغــراف« البريطانيــة: »إذا نظــرت إلى 
الفيروســات األخــرى من عائلــة كورونا 
نفسها ، وهي فيروســات تنفسية عرفنا 
عنها الكثير خالل اخلمسني عاماً األخيرة، 

فإنها موسمية«.
وتابع: »إنها تســبب أمراضا تشــبه البرد 
املعتاد، على األرجح هناك بضعة آالف من 
املصابني به خالل هذه اللحظة في إجنلترا«.

من جهة أخرى، رجح الدكتور أميش أداجلا 
األمــراض بجامعة جــون هوبكينز  خبير 
األميركية في مدينة بالتيمور، أن »فيروس 

كورونا سيبقى معنا لبعض الوقت«.
وتابع في تصريح ملوقع »بزنس إنســايدر«: 
»إنه مرض مزمن للبشر ولن ينتهي من دون 

اكتشاف لقاح له«.
أن فيروس »كورونا« املستجد،  إلى  يشــار 
وصل إلى مرحلة ما يعرف باسم »االكتفاء 
الذاتــي«، أي أن بإمكانــه االنتقال إلى أي 

شخص من دون اتصاله مبصدر أصلي.
ويعتقد أن الفيروس خرج من ســوق لبيع 
حلــوم احليوانات في مدينة ووهان وســط 

الصني، وظل ينتشر بشكل أسرع من قدرة 
السلطات على عزل املصابني به.

من جانــب اخر يعكف أطبــاء في الصني 
على دراســة قدرات »فيتامني سي« على 
مكافحــة فيروس »كورونا« املســتجد، اذ 
ينفق العالم أكثر من 1.1 مليار دوالر على 
مكمالت »فيتامني ســي«، ومن املتوقع أن 
يصل هذا الرقم إلى 1.4 مليار دوالر بحلول 

عام 2024.
ويعرف هذا النوع من الفيتامينات بفوائده 
الصحية الكثيرة، حيث يحارب نزالت البرد 
ويعزز الذاكرة ويقضي على التسمم ويقوي 
الصحة العقلية، كما أنه مفيد للتصدي 
لاللتهابات والفيروسات مثل اإلنفولنزا، اذ 
يعزز االستجابة املناعية ويسهم في إنتاج 

كريات الدم البيض، التي تكافح األمراض.
وجتري حالياً دراسة في الصني، ملعرفة ما إذا 
كانت اجلرعات العالية من »فيتامني سي« 

ميكن أن تساعد على محاربة »كورونا«.
ويختبر باحثون في مستشفى تشونغنان 
بجامعة ووهان، حيث ظهر املرض أول مرة 

أواخر العام املاضي، آثاره على 120 مريضاً 
مصاباً بالفيروس، فيما لم تنشــر النتائج 

بعد.
وقــال مايك ســكينر عالم الفيروســات 
في جامعــة إمبريال كوليــدج في لندن: 
»ال نعــرف حاليا قدرة فيتامني ســي على 
نتائج  نكتشــف  دعونا  كورونــا.  محاربة 
الدراســة التي يقوم بها الصينيون. إنهم 

يقومون بتجربة مثيرة«.
ويســابق العالم الزمن الكتشــاف عالج 
فعال ضد املرض القاتل، فيما قالت شركة 
الطبية،إنها  للعقاقيــر  املصنعة  »فايزر« 
حددت بعض املركبات املضادة للفيروسات 
التي طورتها الشركة ومن املمكن أن تثبط 

»كورونا«.
وأوضحت الشــركة إنهــا تأمل أن حتصل 
على نتائج الفحص بنهاية مارس، ومعرفة 
مــا إذا كان أي من املركبــات ينجح، وتأمل 
»فايزر« في إجــراء اختبارات على املركبات 

بحلول نهاية العام.
في حني أكدت منظمة الصحة العاملية أن 

املصاب بفيــروس كورونا COVID-19 ميكن 
أن يتعافــى منه متاما خــالل 20 يوماً منذ 

ظهور أعراضه.
وقال املتحدث باســم منظمــة الصحة 
العامليــة طــارق ياســاريفيتش : وفقــاً 
لتوصياتنا الســريرية ميكن إخراج املريض 
من املستشفى بعد احلصول على نتيجتني 
لدى  الفيروس  متتاليتني الختبار  سلبيتني 
شــخص يعتبر متعافيا، ويتــم إجراؤهما 

بفارق 24 ساعة.
وأضاف: حســب الدراســات املتوفرة حتى 
اآلن فإن فترة شــفاء املصاب بالكامل من 
العدوى تستغرق منذ ظهور األعراض عليه 

قرابة 20 يوما.
أكــد أن منظمة الصحــة العاملية تراقب 
عن كثب التقرير عن  وجود حاالت اإلصابة 

املتكررة بفيروس كورونا.
املصابني  غالبيــة  أن  املنظمــة  وأكــدت 
بالفيروس (نحــو%80) يتعافون منه حتى 
العالجية  للتدابيــر  دون خضوعهم  مــن 

اخلاصة.

المتهم الرئيسي بنقل كورونا
ينجو من االنقراض

أخطر 5 أوبئة عرفها العالم
في العقد الماضي

كورونا: مسؤولون متهمون بالتعتيم 
ومواطنون يستبدلون الخوف بالسخرية

األوبئة التي ضربت العالم
وقتلت الماليين

فرضت طبيعة فيروس كورونا املعدية على املســؤولني في الدول 
التي انتشــر فيها إلغاء فعاليات كبرى وإغــالق مناطق بأكملها 
ملنع انتشــار الفيروس أو تخفيف ســرعة االنتشار حتى التوصل 
إلــى طرق للقضاء عليه أو حتى التعامل مع تبعاته. ويتزايد تعداد 
احلاالت ســريعا وتتوالى التصريحات من منظمة الصحة العاملية 

ومن املسؤولني احملليني معلنة مستجدات الوضع...

علــى مر العصور واجــه العالم محن وكوارث بيئيــة مختلفة ومن 
ابرزها انتشــار اوبئة وامراض أدت الى موت املاليني من البشر ومن هذه 
االمراض واالوبئة : في عام 165ميالدية مت تسجيل الطاعون األنطوني، 
وقال املؤرخ الروماني كاســيوس ديو إن هذا الوباء تسبب في وفاة ما ال 
يقل عن ألفي شــخص يوميا حينئذ، وذكرت بعض الدراسات احلديثة 

أن الطاعون األنطوني لم يكن سوى مرض اجلدري..
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يثير فيروس كورونا اجلديد الذعر في العالم، حيث تتســارع حاالت 
الوفــاة بني املصابني به، كما تزداد أعــداد املصابني به والدول التي 
تعلن عن تســجيل إصابات فيها. وفي العقد األخير، أي في الفترة 
من 2010 ولغاية العام 2020، انتشــرت العديــد من األوبئة، كان 
أبرزها أنواع جديدة من اإلنفلونزا، مثل كورونا الشــرق األوســط 

وإنفلونزا اخلنازير، وسبقهما في العقد السابق إنفلونزا الطيور...

قد يؤدي تفشي فيروس كورونا املستجد في الصني إلى إنقاذ أحد 
أكثر احليوانــات تعرضاً للتهريب في العالــم بعدما أعلنت بكني 

فرض حظر تام على اإلجتار بآكل النمل احلرشفي واستهالكه.
وهذه الثدييات التي عد االحتاد العاملي حلفظ الطبيعة أنها مهددة 
باالنقراض، تعــد طعاماً تقليدياً في أنحــاء الصني ومعظم دول 

جنوب شرق آسيا...

هل يسجل الربيع بداية 
االنتصار على كورونا؟
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في أحدث 
تصريحاتها، قالت 

وزيرة الصحة 
المصرية »هالة 

زايد« إنه حتى ساعة 
حديثها لبرنامج 

تلفزيوني مصري 
السبت، ال وجود ألي 
مشتبه في إصابته 

بالفيروس في مصر.
لكن وزير الصحة 

الفرنسي »أوليفيه 
فيران« أعلن أن 

ستة من المصابين 
بفيروس كورونا 

في فرنسا كانوا في 
مصر ضمن رحالت 
سياحية منظمة. 
وكان وزير الصحة 
الفرنسي قال في 

وقت سابق إن اثنين 
من المصابين في 
فرنسا قدموا من 

مصر.
فتحت السلطات 

المصرية تحقيقا في 
اإلعالن األول الخاص 

بحالة فرنسيين 
قادمين من مصر 

وقالت وزيرة الصحة 
أن نتائج التحقيق 

»تؤكد أن إصابات 
الفرنسيين لم يكن 
مصدرها مصر في 

الغالب« بينما قالت 
منظمة الصحة 

العالمية في بيان إن 
الحالتين المسجلتين 

في فرنسا كانتا 
في زيارة سياحية 

إلى مصر وإن مكان 
اإلصابات ما يزال قيد 

التحقيق.

في عام 1976 ظهر 
في الكونغو وانتشر 

في شتى أنحاء 
العالم، وقد بلغ 

عدد المصابين نحو 
36 مليونًا. وفي 
عام 2014 توصل 

علماء إلى أن منشأ 
وباء اإليدز يعود 

إلى العشرينيات من 
القرن الماضي في 

مدينة كينشاسا 
الموجودة حاليا في 
جمهورية الكونغو 

الديمقراطية. 
وقالوا إن »مزيجا 

من األحداث« شمل 
النمو السكاني 
وتجارة الجنس 

وحركة السكك 
الحديدية سمح 
بانتشار فيروس 

»اتش اي في« 
المسبب لإليدز. 

وأضاف العلماء في 
دورية »ساينس« 

العلمية قائلين إنهم 
لجأوا إلى دراسة 
تاريخ الفيروس 

للتعرف على أصل 
الوباء.

الملف8

متابعة الصباح الجديد: 

فرضت طبيعة فيروس كورونا املعدية 
على املسؤولني في الدول التي انتشر 
فيها إلغــاء فعاليات كبــرى وإغالق 
مناطق بأكملها ملنع انتشار الفيروس 
االنتشــار حتى  تخفيف ســرعة  أو 
التوصــل إلى طرق للقضــاء عليه أو 

حتى التعامل مع تبعاته.
وتتوالى  سريعا  احلاالت  تعداد  ويتزايد 
التصريحــات من منظمــة الصحة 
العاملية ومن املسؤولني احملليني معلنة 
إلى  الناس  داعية  الوضع  مستجدات 
اتخاذ مــا يلزم من حيطــة أو نافية 

وجود الفيروس في البالد.

دول متهمة بالتكّتم
على وجود الفيروس فيها

تخلــو بعــض الــدول العربيــة من 
الفيروس حسب تصريحات املسؤولني 
فيهــا. لكــّن متّســك وزارة الصحة 
املصريــة بنفــي وجــود أي إصابات 
يثير  أرضهــا  على  كورونــا  بفيروس 
جدال محتدما علــى مواقع التواصل 

االجتماعي.
كانت مصــر أعلنت عــن رفع العزل 
عن شاب صيني قالت إنه تعافى من 
املرض، لكنها تنفــي وجود أي حاالت 

إصابة أخرى.
وفي أحدث تصريحاتهــا، قالت وزيرة 
الصحة املصرية »هالة زايد« إنه حتى 
ســاعة حديثها لبرنامــج تلفزيوني 
مصري الســبت، ال وجود ألي مشتبه 
في مصر.لكن  بالفيروس  إصابته  في 
»أوليفيه  الفرنســي  الصحــة  وزير 
فيران« أعلن أن ســتة مــن املصابني 
بفيروس كورونا في فرنســا كانوا في 
مصر ضمن رحالت سياحية منظمة. 
وكان وزير الصحة الفرنســي قال في 
وقت ســابق إن اثنني من املصابني في 

فرنسا قدموا من مصر.
فتحت السلطات املصرية حتقيقا في 
اإلعالن األول اخلاص بحالة فرنســيني 
قادمني من مصر وقالت وزيرة الصحة 
أن نتائــج التحقيق »تؤكد أن إصابات 
الفرنســيني لم يكن مصدرها مصر 
في الغالــب« بينما قالــت منظمة 
الصحة العامليــة في بيان إن احلالتني 
املسجلتني في فرنسا كانتا في زيارة 
سياحية إلى مصر وإن مكان اإلصابات 

ما يزال قيد التحقيق.

تضارب األنباء بشأن
وجود الفيروس

وطالب النائب فــي البرملان الكويتي 
ماجد املطيري حكومته بإعداد خطة 
سريعة إلجالء الطلبة الكويتيني في 
اجلامعــات املصرية إذا ثبت انتشــار 

الفيروس في مصر.
وكان النائــب الكويتــي محمد براك 
املطيــر، قد قــال في تغريــدة على 
صفحته الرســمية علــى تويتر إنه 
أبلــغ وزارة الصحة في بلده بأنباء عن 
انتشار فيروس كورونا في مصر وسط 
ما وصفــه بالتعتيم اإلعالمي هناك. 
وطلب املطير مــن الوزير التعامل مع 
األمــر حتى لو اســتدعى األمر وقف 
الرحــالت اجلوية بني مصــر والكويت 
خاصــة مــع اســتعداد املقيمــني 
املصريــني للعودة إلــى الكويت بعد 

انقضاء العطلة.

أثار تصريح النائــب الكويتي انزعاجا 
وسخرية من مصريني وكويتيني قالوا 
إن األحرى بالكويت منع مواطنيها من 

السفر النتشار الفيروس فيها.

تعتيم متعّمد أم عجز
عن حصر احلاالت؟

يقــول مدافعــون عن موقــف وزارة 
الصحــة املصرية إن فيــروس كورونا 
قد يكــون موجودا في مصــر فعال، 
لكن هذا ال يعني بالنسبة إليهم أن 

املسؤولني يتعّمدون اإلنكار.
وحجتهــم فــي ذلــك أن املصالــح 
الصحية لــن جتري اختبــارات ألكثر 
من مئة مليــون مواطن مصري حتى 

تتأكد من وجود الفيروس من عدمه.
وزارة الصحة لن تعلم بوجود إصابات 

إال إذا مر املصاب بأحد املراكز الصحية 
أو نقل املستشــفى أو تقّدم بنفسه 
للمصالح الصحية لشك في إصابته 

في معظم األحيان.
ومن غير املتوّقع طبعــا أن يلجأ كل 
من شعر بأعراض املرض إلى اخملتصني 
لإلبالغ، خاصة وأن أعراضه شــبيهة 
جدا بأعراض األنفلوانزا من أنواع أقل 

خطورة.

هل تغلب السخرية اخلوف؟
الصحيــون  اخملتصــون  يتعامــل 
واملســؤولون مــع فيــروس كورونــا 
كخطر داهم يســابقون الزمن للحّد 
من انتشــاره وجتاوز هذه الفترة بأقل 

األضرار.
لكن تعامل بعض مستعملي وسائل 

التواصل االجتماعي مع »اخملاوف« من 
انتشــار الفيروس ومع التشكك في 
وجوده في مصــر من عدمه مختلف 

وممّيز.
فقد قّرروا التعامل مع األمر بسخرية 
ولروح  العنــان خليالهــم  وأطلقــوا 
الدعابة فيهم، فانتشرت على وسائل 
وصور  طرائف  االجتماعــي  التواصل 
وأغان شعبية حتى، حول »الكورونا«.

الصحة  وزيــرة  تعليقــات  وحــازت 
األخبار  زايد« علــى  املصرية »هالــة 
املتعلقة بوجــود الفيروس من عدمه 
في مصــر على النصيــب األوفر من 

التعليقات الساخرة.

ُ بلدان سخرت منه 
في تونــس أيضا تعامــل رّواد مواقع 

التواصل االجتماعي مع أخبار اقتراب 
الفيروس من بالدهم أو رّبا وجوده فيها 
من دون »علم املســؤولني« أو من دون 
باستخفاف  بذلك،  رسمي«  »تصريح 
وسخرية خاصة مع انتشار الفيروس 
في إيطاليا البلد األوروبي القريب من 
تونس والذي تعيش فيه جالية كبيرة 
من التونســيني. وهّلل البعض ألنباء 
غير دقيقة عن إمكانية إغالق احلدود 
التونســية أمام اإليطاليني واحلال أن 
إيطاليا هي عادة مــن تغلق حدودها 
في وجه تونسيني يخاطرون بحياتهم 

للوصول إليها.
حتى أن بعضهم أوجد مجموعة على 
فيســبوك باســم »مصابي فيروس 
كورونا فــي تونــس«! يتبادلون فيها 
والسخرية من  الفكاهية  التعليقات 
االحترازية  االجــراءات  ومن  الفيروس 
التي تقوم بها الســلطات التونسية 

ملنع تفشي املرض أو غيابها!
وتعلن السلطات التونسية كل حني 
عن مشتبه بحملهم للفيروس لتعود 
وتعلن اإلفراج عنهم إلثبات التحاليل 
أجانب  ومنهم  ســالمتهم،  الطبية 

ومنهم تونسيون عائدون من اخلارج.

هل تعني السخرية من أمر ما 
بالضرورة االستخفاف به؟

التعليقات  يتــداول كثيــرون  كمــا 
الطريفة بشأن فيروس كورونا، يعرب 
آخرون عن انزعاجهم من »استخفاف 
البعــض« بهــذا اخلطر الــذي يهدد 

العالم بأجمعه.
ويقول بعضهم إن في السخرية من 
وبآالم  اآلخرين  املرض المباالة بخاوف 

من أصيب به.
في حني يرى كثيرون أن هذه السخرية 
تزيد مــن خطورة انتشــار الفيروس 
خاصة وأنها تعزز فكرة جتاهل ضرورة 
احلذر وأخذ االحتياطات الالزمة وتقلل 
من وعي الناس بجدّية التهديد الذي 

ميثله.
وقد يكــون األمر كذلــك في بعض 
األحيــان، بالتأكيد. لكّن الســخرية 
أيضــا ســالح للتغلب علــى اخلوف 
من شيء قد ال يكون بيـــدك منـــع 

حدوثـه!
وهي كذلك وســيلة إلقنــاع النفس 
بــأن ما يواجهــك ليــس بالفظاعة 
التي تتخيلهــا، فتحاول بداية تصنع 
االستخفاف به فتسخر منه وبتكرار 
األمر جتد أن فــي عقلك ما يقول لك 
أن األمــر ليــس مخيفا كمــا كنت 
تعتقد. وقد يساعدك هذا كثيرا على 

مجابهة األمر.

متابعة الصباح الجديد :

على مر العصور واجه العالم محن 
وكوارث بيئية مختلفة ومن ابرزها 
انتشار اوبئة وامراض أدت الى موت 
املاليني من البشر ومن هذه االمراض 

واالوبئة :

الطاعون األنطوني
في عــام 165ميالدية مت تســجيل 
الطاعــون األنطوني، وقــال املؤرخ 
إن هذا  ديــو  الروماني كاســيوس 
الوباء تســبب في وفــاة ما ال يقل 
عن ألفي شــخص يوميــا حينئذ، 
وذكرت بعض الدراسات احلديثة أن 
الطاعون األنطوني لم يكن ســوى 
مرض اجلدري وقد جــاء حتديد هذا 
املرض بناء على وصف أعراضه التي 
دونها املؤرخ كاسيوس ديو. واستمر 
هذا الوباء في االنتشــار إلى سنة 
180 وأســفر عن ســقوط العديد 
من الضحايا، بحسب دائرة معارف 

التاريخ القدمي.

طاعون جستنيان
أنحــاء  جميــع  فــي  انتشــر 
اإلمبراطورية البيزنطية في آســيا 
وأفريقيــا وأوروبا بــني عامي 541 و 
542، وتشــير الوثائق إلــى أن هذا 
الوباء ظهر أوال فــي مصر وانتقل 
إلى القســطنطينية حيث كانت 
اإلمبراطوريــة البيزنطيــة حتصل 
علــى احتياجاتها مــن احلبوب من 
مصر، وقد أســفر عن سقوط عدد 
كبير من الضحايا، وذلك بحســب 

منظمة الصحة العاملية،

الطاعون األسود
 1349 و   1348 أوروبا عامي  شهدت 
ما عرف باســم الطاعون األســود 
 20 الذي أســفر عن مقتــل نحو 

دراســة  وذكرت  شــخص.  مليون 
صدرت عام 2018 أن البشــر كانوا 
املســؤولني عن العــدوى في ذلك 

الوقت وليس الفئران.

طاعون لندن العظيم
شهدت العاصمة البريطانية عامي 
1665 و 1666 ما عرف باسم طاعون 
من  والــذي وصلها  العظيم  لندن 
هولندا وجتاوز عدد ضحاياه الـ 100 
ألف شــخص وهو ربع عدد سكان 
املدينــة حينئــذ، بحســب موقع 
2011 متكن  history.com وفي عام 

علماء مــن معرفة جينات جرثومة 
مرض »املوت األســود« أو الطاعون 
من خالل اســتخراج أجزاء دقيقة 
من احلمض النــووي للبكتيريا من 
أسنان جثث من العصور الوسطى 
عثر عليها في لندن، وقالوا إن هذه 
اجلرثومة هي أصــل كل البكتيريا 

املسببة للطاعون حديثا.

احلمى الصفراء
انتشر وباء احلمى الصفراء بنطقة 
فيالدلفيــا األميركية عــام 1793 
وتســبب في مقتل نحو خمســة 

وأربعني ألف شخص. 

الطاعون العظيم مبدينة 
مارسيليا الفرنسية

فــي عــام 1720 ضــرب مدينــة 
الطاعون  الفرنســية  مارســيليا 
العظيــم الذي قتل فــي أيام 100 

ألف شخص أيضا.

الكوليرا
الكوليرا  فتكــت   1820 عــام  في 
آسيا  بالكثيرين في جنوب شــرق 
وبلغ عدد الضحايــا أكثر من 100 

ألــف شــخص. وقد ظهــرت في 
مدينة كالكوتا فــي الهند ومنها 
انتشــرت في جنوب آسيا والشرق 
األوســط وســاحل البحر األبيض 
الوباء إلى  املتوسط وقد وصل هذا 

الصني.

طاعون منشوريا
انتشر بني سنة 1910 وسنة 1911 
في منطقة منشــوريا في الصني 
وقتل نحو60 ألف شخص بحسب 

املوقع االخبارية .

األنفلونزا اإلسبانية
اإلنفلونزا  وباء  1918اجتاح  في عام 
بحياة  أودى  وقد  العالم،  اإلسبانية 
مــا يتــراوح بــني 40 و 50 مليون 
نشرتها  لدراسة  ووفقا  شــخص، 
بي بي ســي عــام 2018 كان عدد 
الضحايا كبيرا ألنه في عام 1918، 
كانت الفيروســات ما تزال حديثة 
االكتشــاف. وتقول ويندي باركالي 
من جامعة إمبريال كوليدج بلندن: 
»لم يدرك األطباء حينها بالطبع أن 
الفيروســات هي التي تسبب هذه 
األمــراض«. وكان الطريق أمامهم 
ما يــزال طويال الكتشــاف األدوية 
املضــادة للفيروســات واللقاحات 
التي تســاعد اآلن في كبح تفشي 

املرض وتسريع التعافي منه.

األنفلونزا اآلسيوية
ظهر الوباء فــي الصني بني عامي 
1957و 1958 وانتشر في سنغافورة 
وهونغ كونغ ثــم الواليات املتحدة 

وكان عدد الضحايا كبيرا.

اإليدز
في عام 1976 ظهــر في الكونغو 
وانتشــر في شــتى أنحاء العالم، 
 36 املصابــني نحو  بلغ عــدد  وقد 
مليونًــا. وفــي عــام 2014 توصل 
اإليدز  وبــاء  أن منشــأ  إلى  علماء 
القرن  العشــرينيات من  إلى  يعود 
املاضــي فــي مدينة كينشاســا 
املوجــودة حاليــا فــي جمهورية 
الكونغــو الدميقراطيــة. وقالوا إن 
النمو  األحداث« شمل  من  »مزيجا 
الســكاني وجتارة اجلنــس وحركة 
الســكك احلديدية سمح بانتشار 
فيــروس »اتــش اي في« املســبب 
دورية  في  العلمــاء  وأضاف  لإليدز. 
إنهم  قائلني  العلمية  »ســاينس« 
جلأوا إلى دراســة تاريــخ الفيروس 

للتعرف على أصل الوباء.

فيروس كورونا: مسؤولون متهمون بالتعتيم 
ومواطنون يستبدلون الخوف بالسخرية

األوبئة التي ضربت العالم وقتلت الماليين
أوبئة وأمراض اجتاحت العالم على مر العصور
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كان أول تفش 
للمرض في سوق 
هوانان للمأكوالت 
البحرية في ووهان 
بمقاطعة هوبي 
في الصين، قبل 
أن ينتقل إلى 
بانكوك في تايالند 
وطوكيو في 
اليابان وسول في 
كوريا الجنوبية، 
ثم في مدن 
بكين وشنغهاي 
وغوانغدونغ 
في البر الصيني، 
وهونغ كونغ 
وماكاو، وإيفرت، 
وفيتنام، 
وسنغافورة. وفي 
وقت الحق أعلن عن 
إصابات بالفيروس 
في أستراليا 
وماليزيا وتايوان 
والواليات المتحدة 
وفرنسا، ومؤخرا 
أعلن عن حالة 
إصابة في كل من 
ألمانيا وسريالنكا 
وكمبوديا.
وتضمنت األعراض 
الموثقة حدوث 
حمى في 90 
في المئة من 
الحاالت، وضعف 
عام وسعال جاف 
في 80 في المئة، 
وضيق في النفس 
في 20 في المئة، 
مع ضائقة تنفسية 
في 15 في المئة 
من الحاالت

آكل النمل 
الحرشفي هو 
أكثر الثدييات التي 
يتم االتجار بها 
في العالم نظرا 
إلى لحمه اللذيذ 
وحراشفه الفريدة 
التي يقال إنها 
تتميز بخصائص 
طبية.
وقال بيتر نايتس 
المدير التنفيذي 
لمنظمة »وايلد 
إيد« الخيرية إنه 
إضافة إلى الحظر 
الذي فرضته الصين، 
هناك حاجة إلى 
بذل جهود دولية 
للحد من االنخفاض 
الكبير في أعداد 
حيوان آكل النمل 
الحرشفي في 
العالم.
وأضاف »السؤال 
الوحيد هو ماذا 
سيحدث على 
المدى الطويل. 
نأمل أن تتمكن 
الصين من قيادة 
الدول لجهة حظر 
هذه األسواق على 
مستوى العالم«

9 الملف

متابعة الصباح الجديد: 

يثير فيروس كورونا اجلديد الذعر في 
العالم، حيث تتسارع حاالت الوفاة 
بــني املصابني به، كما تــزداد أعداد 
املصابني بــه والدول التي تعلن عن 

تسجيل إصابات فيها.
وفي العقد األخير، أي في الفترة من 
2010 ولغاية العام 2020، انتشرت 
العديد من األوبئة، كان أبرزها أنواع 
جديدة مــن اإلنفلونزا، مثل كورونا 
الشرق األوســط وإنفلونزا اخلنازير، 
وســبقهما فــي العقد الســابق 

إنفلونزا الطيور.
تفشــت في العقد األخيــر أيضاً 
أكثرها خطورة  أخرى، لعــل  أوبئة 
كان فيروس إيبوال، الذي انتشر في 
عدد من الــدول األفريقية، وفيروس 
أميركا  فــي  انتشــر  الــذي  زيكا 

اجلنوبية.
إنفلونزا  2009، ظهــر  العام  وقبل 
نحو  بوفاة  وتسبب   )2003( الطيور 
400 شــخص، وســبقه فيــروس 
ســارس )2002( الذي أدى إلى وفاة 

800 شخص في العالم.
فيما يلي نظرة سريعة على أخطر 

فيروسات وأوبئة العقد املاضي:

إنفلونزا اخلنازير
انتشــر وباء إنفلونزا اخلنازير »إتش 
1 إن H1N1( »1( فــي العام 2009، 
وقد اكتشف أوال في املكسيك في 
أبريل من العام ذاته ، قبل أن ينتشر 

في العديد من دول العالم.
العاملية،  الصحــة  ملنظمة  ووفقا 
فإن إنفلونزا اخلنازير يعتبر من أكثر 
يتمتع  لكونه  خطورة،  الفيروسات 
بقدرة تغير سريع، هربا من تكوين 
التي  مضادات لــه في األجســام 
يســتهدفها، حيث يقوم الفيروس 
بتحوير نفسه بشكل طفيف كل 
تبدأ  أعــوام، وعندما   3 إلى  عامني 
األجسام التي يستهدفها بتكوين 
مناعــة نحــوه، يتحــور الفيروس 
ويتمكن من الصمــود أمام اجلهاز 
»جائحة«  حدوث  مســببا  املناعي 
أو وبــاء يجتــاح العالــم كل عدة 

سنوات.
وفــي شــهر يونيو 2012 مت نشــر 
تقديرات عبر دراســة جملموعة من 

األطباء والباحثني والهيئات أعلنت 
فيها عن وفاة 280 ألف شــخص، 
منهــم 201 ألف حالــة وفاة جراء 
ألف حالة  و83  تنفســية،  أسباب 
وفاة جراء أمــراض القلب واألوعية 
الدمويــة، بينما أعلنــت منظمة 
الصحة العاملية فــي العام 2010 
عن وفــاة 18 ألف شــخص جراء 

الوباء.
عربيا، وصل عدد الوفيات، حتى 31 
ينايــر 2010، في 22 دولة إلى 1014 
حالة وفاة، حسب منظمة الصحة 

العاملية.

وباء أيبوال
فــي ديســمبر 2013، توفي طفل 
صغير يدعى إميل أومونو في قرية 
واكتســبت  غينيا،  فــي  ميليانو، 

وفاتــه أهمية أكبــر بكثير عندما 
املريض  أنه  مت تســمية إميل على 
األول ملا عرف الحقا بأســوأ انتشار 

لإليبوال في التاريخ.
القاتل  أيبــوال  الفيروس  وانتشــر 
غينيا،  عبر  بسرعة  العدوى  شديد 
اجملاورتني،  وســيراليون  ليبيريا  إلى 
باســم فاشــية  ليعــرف بعدها 
»فيروس إيبوال فــي غرب أفريقيا«، 
األمر الــذي كاد يتســبب بانهيار 
الثالثة، وخالل  البلــدان  اقتصادات 
 6000 توفي حوالــي  العــام،  ذلك 

شخص جراء الفيروس.
وعاد الوباء ليضرب مجدد في العام 
2018، وهــذه املرة فــي جمهورية 
الكونغــو الدميقراطية حيث فقد 
أكثر من 2200 شــخص حياتهم، 
مــن بــني حوالــي 3300 إصابة مت 

تأكيدها.

زيكا
علــى الرغم مــن أن زيــكا ليس 
فيروسا قاتال، لكن منظمة الصحة 
واحلمى  الفيروس  حــددت  العاملية 
بالنظر  وبائيا،  مرضا  عنه  الناجمة 
إلى عالقته بالتشــوه اخللقي عند 
األطفال حديثي الوالدة، وهي احلالة 
التي صــارت تعرف باســم »صغر 
الــرأس«، التــي تنجم عــن طريق 
انتقــال العدوى من األم احلامل إلى 

اجلنني.
في  مرتــني  الفيــروس  وتفشــى 
العقد املاضي، األولى في بولينيزيا 
الفرنسية في العام 2013، والثانية 
فــي البرازيل عــام 2015، وفي عام 
2016، مت اإلعــالن أنه ال يوجد عالج 

أو تطعيم وقائي ضد فيروس زيكا، 
بعوضة  بواســطة  ينتشــر  الذي 

احلمى الصفراء.
وفي مرحلة تفشي املرض في املرة 
الثانية، بدأ انتشار فيروس زيكا في 
أوائل  2015، وفي  العــام  أبريل من 
العام 2016 وصل انتشار الفيروس 
ألعلــى مســتوياته فــي تاريــخ 
األميركيتني، حيث انتقل بعد ذلك 
لبلدان أخرى مــن أميركا اجلنوبية 
البحر  ومنطقة  الوسطى  وأميركا 
الكاريبــي، وفــي 1 فبرايــر 2016، 
العاملية  أعلنت منظمــة الصحة 
املســتوى  الطــوارئ على  حالــة 

العاملي بسبب هذا الفيروس.

كورونا
فــي العــام 2012، ظهــر فيروس 

باســم  يعرف  الــذي صار  كورونا، 
األوســط  الشــرق  »متالزمــة 
التنفســية« أو »متالزمة االلتهاب 
الرئوي احلاد«، وأطلق عليه في بادئ 
األمر اسم »فيروس كورونا اجلديد«، 
احلال مــع فيروس  متاما كما هــو 

ووهان احلالي في الصني.
وابتــداء من يوليــو 2015، أبلغ عن 
حــاالت اإلصابة بفيــروس كورونا 
األوسط  الشــرق  مبتالزمة  املرتبط 

التنفسية في أكثر من 21 دولة.
نشرتها  إحصائية  آخر  وبحســب 
منظمة الصحــة العاملية، في 24 
أبريل 2014، مت تشخيص 254 حالة 
مؤكدة في العالم توفي منهم 93.

كورونا اجلديد
فــي احلادي والثالثني من ديســمبر 
أول حالة  اإلبالغ عــن  املاضــي، مت 
مشــتبه بهــا ملنظمــة الصحة 
العاملية، بوصفهــا فيروس كورونا 
املستجد،  كورونا  فيروس  أو  اجلديد 
2019-( الذي صــار يعرف باســم 

.)nCoV
وكان أول تفش للمرض في ســوق 
هوانــان للمأكــوالت البحرية في 
ووهــان مبقاطعة هوبي في الصني، 
قبــل أن ينتقل إلــى بانكوك في 
تايالند وطوكيو في اليابان وســول 
في كوريــا اجلنوبية، ثــم في مدن 
بكني وشــنغهاي وغوانغدونغ في 
الصيني، وهونغ كونغ وماكاو،  البر 
وإيفــرت، وفيتنــام، وســنغافورة. 
وفي وقت الحــق أعلن عن إصابات 
وماليزيا  أســتراليا  في  بالفيروس 
وتايوان والواليات املتحدة وفرنســا، 
ومؤخرا أعلن عــن حالة إصابة في 
كل من أملانيا وسريالنكا وكمبوديا.

وتضمنت األعــراض املوثقة حدوث 
حمى في 90 فــي املئة من احلاالت، 
وضعف عام وســعال جاف في 80 
في املئة، وضيق في النفس في 20 
في املئة، مع ضائقة تنفســية في 

15 في املئة من احلاالت.
وحتــى اآلن، بلــغ عــدد املصابني 
بالفيروس أكثر من 4500 شخًصا، 
منهم 52 حالــة خارج الصني، في 
 106 الفيروس بحيــاة  أودى  حــني 
أشخاص، كلهم في مدينة ووهان، 
باســتثناء حالة وفــاة واحدة في 

بكني.
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ينتشر فيروس مستجد من عائلة 
فيروســات كورونــا بســرعة في 
العالم ويقول مسؤولون أميركيون 
في مجال الصحــة إنهم يعملون 
»بــدأب« علــى معرفــة كم من 
البقاء على  الوقت ميكن للفيروس 
األســطح ســعيا لفهم مخاطر 

العدوى على نحو أفضل.
واســتنادا إلى ما هــو معروف عن 
يقول  املشابهة،  كورونا  فيروسات 
خبــراء في األمــراض إن الفيروس 
باســم  يُعرف  الــذي  املســتجد 
بني  باألساس  ينتشــر  كوفيد19- 
أو  البشــر عن طريــق الســعال 
العطس. ومالمســة براز شخص 
مصاب ميكن أيضا أن تنقل العدوى.
ملكافحة  األميركية  املراكز  وتقول 
إن من  منهــا  والوقاية  األمــراض 
املمكن أن يصاب املــرء بالفيروس 
أو جسما ملوثا  إذا ملس ســطحا 
بالفيروس ثــم ملس فمه أو أنفه أو 

عينيه.
ســابقة  دراســة   22 وبتحليــل 
ومن  مشابهة،  كورونا  لفيروسات 
بينها التهاب اجلهاز التنفسي احلاد 
)سارس( ومتالزمة الشرق األوسط 
التنفســية، خلصت النتائج التي 
نشرتها هذا الشــهر دورية عدوى 
املستشفيات على اإلنترنت إلى أن 
فيروسات كورونا البشرية ميكن أن 
تظل معدية على األسطح اجلامدة 
وفي ظل درجة حــرارة الغرفة ملدة 

تسعة أيام.
لكــن مــن املمكــن جعــل هذه 
سريعا  نشــطة  غير  الفيروسات 
باستخدام املواد املطهرة الشائعة 
كما أنها ميكن أن تتالشى في ظل 
قال  األعلى حسبما  احلرارة  درجات 

الباحثون. 
ولــم يتضــح بعــد مــا إذا كان 
يتصــرف  املســتجد  الفيــروس 

بطريقة مشابهة.
وقال روبــرت ردفيلد مديــر املراكز 
األميركيــة ملكافحــة األمــراض 
والوقايــة منها لنــواب أميركيني 
كاملعتاد  الوضــع  »يكون  اخلميس 
على أســطح النحــاس والصلب 
يبقى لنحو ســاعتني« في إشارة 
التي ميكــن أن يظل  إلى الفتــرة 
املســتجد  كورونا  فيروس  خاللها 

نشطا على هذه األسطح. 
يبقى  إنه  سأقول  »لكنني  وأضاف 
أخرى،  أطول على أســطح  لفترة 
كالــورق املقــوى أو البالســتيك، 

ولذلك فنحن نبحث هذا األمر«.
وذكرت املراكز أن مخاطر انتشــار 
الفيــروس عبر املنتجــات أو املواد 
املغلفة التي يســتغرق شــحنها 
أياما أو أســابيع في درجات احلرارة 
االعتياديــة ضئيلــة للغاية على 

األرجح.
وقالت متحدثة باســم املراكز في 
بيان بالبريد اإللكتروني إن الوكالة 

ما زالت تبحــث إلى أي مدى ميكن 
أن يكون الفيــروس معديا إذا لوث 
احلياة  في  شــيوعا  أكثر  أسطحا 

اليومية.
إدارة األغذيــة والعقاقير  وقالــت 
ال  إنها  املاضي  األسبوع  األميركية 
متلك دليال على أن كوفيد19- ميكنه 
املســتوردة  البضائع  من  االنتقال 
لكن الوضع ال يــزال متغيرا وإنها 
اإلرشــادات وحتدثها عند  ستقيم 

الضرورة.
وقــال تيموثي بروير أســتاذ علم 
األوبئــة والطــب فــي جامعــة 
اجنليس  لوس  مبدينــة  كاليفورنيا 
»الدرس املســتفاد املهــم هو أن 
هذا ميثــل قدرا ضئيــال من عدوى 
فيروســات اجلهاز التنفسي... من 
املرجح أن هذه الفيروسات ال تبقى 

طويال على األسطح اخلارجية«.
وأردف برويــر قائــاًل إن مثــل هذه 
وقت  تبقى ألطــول  الفيروســات 
احلرارة  منخفضــة  البيئــات  في 
والرطوبــة »ولذلك ترى الكثير من 
فيروســات اجلهاز التنفسي خالل 

فصل الشتاء«.
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قد يؤدي تفشــي فيــروس كورونا 
املستجد في الصني إلى إنقاذ أحد 
أكثر احليوانات تعرضاً للتهريب في 
العالم بعدمــا أعلنت بكني فرض 
حظر تام علــى اإلجتار بآكل النمل 

احلرشفي واستهالكه.
وهــذه الثدييات التي عــد االحتاد 
العاملــي حلفــظ الطبيعــة أنها 
مهــددة باالنقراض، تعــد طعاماً 
تقليدياً في أنحاء الصني ومعظم 

دول جنوب شرق آسيا.
حيوانات  ربطــت  دراســة  وعقب 
آكل النمل احلرشفي بنقل كورونا 
املســتجد إلى البشــر فــي بؤرة 
فرض  ووهان،  في  الفيروس  تفشي 
املسؤولون الصينيون االثنني حظرا 

على أكل هذه احليوانات البرية.
وقد تســاعد هــذه التدابير التي 
تهدف إلى احلد من انتشار الفيروس 
الــذي أصــاب أكثر مــن 80 ألف 
واودى  العالم  أنحاء  في  شــخص 
بأكثر من 2700، في إنقاذ عدد من 
إذا  باالنقراض،  املهــددة  احليوانات 

استمر احلظر لفترة طويلة.
وقــال جيف هيه مديــر الصندوق 
في  احليوانــات  لرعايــة  الدولــي 
الصني »نشيد بهذا احلظر ونرى أن 
على  مصممة  الصينية  احلكومة 
الســنني  آالف  تقليد عمره  تغيير 
ويعتبــر أمــرا غير مناســب في 

مجتمعنا اليوم«.
وأضاف »أعتقد أن احلظر هو خطوة 
البرية  مهمة للحفاظ على احلياة 

في الصني«.
وأكثر  أقوى  »مراجعــات  إلى  ودعا 
تقدمــا« لقوانــني حمايــة احلياة 

البرية املوجودة حاليا في الصني.
واتخذت بكــني تدابير مماثلة عقب 
أوائل  في  فيروس ســارس  تفشي 
العام 2000، لكــن جتارة احليوانات 
البرية مبا فيها اخلفافيش والثعابني 

واستهالكها، عادت مرة أخرى.
وقال هيه »أعتقد أن احلكومة رأت 
التي تكبدها االقتصاد  أن اخلسائر 

اســتهالك  واجملتمع جراء  الوطني 
احليوانــات البرية أكبــر بكثير من 

فوائدها«.

آكل النمل احلرشفي
أكثر  النمل احلرشــفي هــو  آكل 
الثدييات التــي يتم االجتار بها في 
العالــم نظــرا إلى حلمــه اللذيذ 
إنها  يقال  التي  الفريدة  وحراشفه 

تتميز بخصائص طبية.
وقال بيتر نايتــس املدير التنفيذي 
ملنظمــة »وايلد إيــد« اخليرية إنه 
إضافــة إلى احلظر الــذي فرضته 
الصــني، هنــاك حاجة إلــى بذل 
جهــود دولية للحد من االنخفاض 
الكبير في أعداد حيوان آكل النمل 

احلرشفي في العالم.
وأضاف »الســؤال الوحيد هو ماذا 
سيحدث على املدى الطويل. نأمل 
أن تتمكــن الصني من قيادة الدول 
جلهة حظــر هذه األســواق على 

مستوى العالم«.
وأشار نايتس إلى أن فيروس كورونا 
املســتجد يجب أن يكــون مبنزلة 
»حتذير« للبشر للسعي إلى احلفاظ 
أكثــر على الطبيعــة أو مواجهة 

االنعكاسات الصحية واملالية.
وتابع »إذا التفتنا إلى التحذير، فلن 
نحمي حياة البشــر فحســب بل 
أنواعا مهددة مثل  ميكننا أن ننقذ 

حيوان آكل النمل احلرشفي«.
وفــي العــام 2016، مت حظر البيع 
مبوجب  الثدييــات  لهــذه  الدولي 

بأنــواع  الدولــي  االجتــار  اتفــاق 
احليوانات والنباتات البرية املعرضة 

لالنقراض.
للطبيعة  العاملي  الصندوق  ويقدر 
قيمة االجتار غير املشــروع باألنواع 
البرية بنحو 15 مليار دوالر سنويا، 
اآلسيوية  األســواق  في  خصوصا 

املزدهرة.
وبرغــم أن احلظر حظــي بترحيب 
مخاوف  هناك  احلفظ،  مجتمعات 
من أن البشر قد يلقون باللوم على 
حيوانات آكل النمل احلرشفي في 
ويسعون  كورونا  فيروس  تفشــي 

إلى االنتقام منها.
وقال راي يانســن رئيس مجموعة 
العمــل اإلفريقية مــن أجل آكل 
النمــل احلرشــفي والعضــو في 
االحتــاد العاملي حلفــظ الطبيعة 
»قد يصبح النــاس أكثر حذرا من 
هذه احليوانــات وبالتالي يصبحون 
حلمها  الستهالك  حساسية  أكثر 

واستعمال حراشفها«.
األخرى،  الناحية  »لكن من  وأضاف 
قد يبدؤون اعتبار الثدييات تهديداً 
لســنا  للخطر،  يعرضهــم  مــا 
متأكدين متامــاً من الطريقة التي 
الناس مع حيوان  بها  ســيتعامل 

آكل النمل احلرشفي«.
لكن بالنسبة إلى أندرو موير املدير 
التنفيــذي ملنظمة » مؤسســة 
البرية في إفريقيا« فإن احلل سهل 
وقال »إذا لم نتناول احليوانات البرية 

فلن تؤذينا«.

أخطر 5 أوبئة عرفها العالم في العقد الماضي

ال وجود ألدلة على أن كوفيد - 19 
يمكنه االنتقال من البضائع المستوردة

المتهم الرئيسي بنقل كورونا
ينجو من االنقراض

استعمال المواد المطهرة يجعلها غير نشطة

كم من الوقت يمكن لكورونا البقاء على األسطح؟
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الصحــة  مســؤولو  يبحــث 
والشــركات وأســواق املــال عن 
مؤشــرات عمــا إذا كان حلــول 
طقس أكثــر دفئاً فــي النصف 
الشمالي من الكرة األرضية ميكن 
أن يبطئ من انتشــار وباء فيروس 
كورونا املســتجد. فيمــا يلي ما 
نعرفه عن اخلصائص املوســمية 

حلاالت تفشي األمراض.

* هــل نعرف مــا إذا كان فيروس 
كورونــا اجلديــد ميكــن وصفه 

»باملوسمي«؟
هــذا مــا يأملــه بعــض خبراء 
األمراض املعدية. لكن ال ميكنهم 
اجلزم بشكل قاطع بعد ألن وجود 
الفيروس لم يكــن لفترة كافية 
تســمح للعلماء بجمــع األدلة 

التي يحتاجونها.
وقــال بول هانتــر، خبير األمراض 
إيســت  جامعة  فــي  املعديــة 

أجنليا البريطانيــة »كل ما لدينا 
لدراســته هو أوجه التشابه مع 
األمراض األخرى التي تنتشر على 

نحو مماثل«.
وما يعرفه اخلبــراء هو أن أمراض 
اجلهاز التنفســي مثل اإلنفلونزا 
االعتيادية  البرد  ونزالت  والسعال 
ميكن أن تكون لها خصائص تتأثر 
بتغير املواســم، مما يساعد على 
توقــع واحتواء حاالت تفشــيها. 
ومــن املعــروف أيضــا أن هناك 
ظروفا بيئية معينة ميكن أن تعزز 
البارد  انتقال الفيروس، فالطقس 
والرطوبة والطريقة التي يتصرف 
بها الناس خالل الشتاء كلها من 
العوامل التــي ميكن أن تؤثر على 

مسار وباء ما.

* مــا اخلصائــص التــي ترتبط 
وتساعد  حتديدا  الشتاء  بفصل 
اجلهاز  أمــراض  انتشــار  علــى 

التنفسي؟
البــارد يســبب تهيجا  الهــواء 
في املمــرات األنفية واملســالك 

أكثر عرضة  مما يجعلنا  الهوائية، 
للعدوى الفيروسية

يقول ســاميون كالرك خبير علم 
بجامعة  اخللوي  الدقيقة  األحياء 
وراء  »الســبب  البريطانية  ريدجن 
االفتراض أن الطقس البارد يسبب 
انتشــار الســعال ونــزالت البرد 
واإلنفلونــزا هو أن الهــواء البارد 
يسبب تهيجا في املمرات األنفية 
يجعلنا  مما  الهوائية،  واملســالك 
أكثر عرضة للعدوى الفيروسية«.

الشتوي  الطقس  يتســبب  كما 
عادة فــي جعل النــاس يقضون 
وقتا أطول في منازلهم والتجمع 
معا، وهو ما يزيد من خطر انتقال 

العدوى.
وتنتشر العديد من أمراض اجلهاز 
التنفســي، مبا في ذلــك فيروس 
قطرات صغيرة  من خالل  كورونا، 
يعطس  أو  يسعل  عندما  تنطلق 
الشــخص املصاب. ووفقا خلبراء 
األمراض، عندما يكــون اجلو باردا 
وجافا، مــن املرجح أن تطفو تلك 
القطيرات في الهواء لفترة أطول، 

مما يســاعدها علــى التنقل إلى 
إلى  العدوى  ونقل  أبعد  مسافات 

املزيد من األشخاص.

* هل سيســاعد حلــول فصل 
الربيــع فــي الســيطرة علــى 

انتشار فيروس كورونا؟
يقــول كالرك »مــن املمكن متاما 
أن نشــهد فترة هدوء في فصل 
الربيع. ومن غيــر املرجح أن تزداد 
الربيع(، لكننا  األمور سوءا )خالل 
ال نعرف ما ســيجري بالتأكيد... 
إنــه مجــرد تكهـــن بحكـــم 

املمارسـة«.
واتفــق هانتر مــع هــذه الرؤية 
قائــال إنه يعتقــد أن من احملتمل 
املرض بشــكل كبير  يتراجع  »أن 
خالل أشهر الصيف في النصف 

الشمالي من الكرة األرضية«.
وأضاف »أمــا عودته مــرة أخرى 
فإنها مســألة جدلية. لن أتفاجأ 
إذا تالشى املرض إلى حد كبير في 
الصيف قبل أن يعاود الظهور مرة 

أخرى في فصل الشتاء«.

هل يسجل الربيع بداية االنتصار على كورونا؟
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ربما يتالشى نهائيًا في الصيف

متابعة الصباح الجديد:
يبدو أّن املسنني أو الذين يعانون في األصل من 
أمراض كالســكر والربو وارتفاع ضغط الدم 
أكثر عرضة لإلصابة بفيروس كورونا املستجد 
)كوفيد19-(، فضالً عــن أّن ضحايا هذا الوباء 

من الرجال أكثر من النساء.
ومنذ ظهوره في الصني في ديســمبر/كانون 
األول، أسفر االلتهاب الرئوي "كوفيد19-" عن 
أكثر من 2800 حالة وفاة ضمن ما يقّدر بـ83 

ألف إصابة في 53 دولة في األقل.
وفي غالبيــة احلاالت، تؤدي اإلصابة إلى ظهور 
أو معقولة )ســعال، حمى،  عوارض طفيفة 
تعب...(، ولكــن قد يعاني املصابون في حاالت 
أكثر خطورة من ضيق شديد بالتنفس أو من 
فشــل كلوي حاد، وحتى من قصور في عمل 

عدة أعضاء، ما قد يؤدي إلى الوفاة.
وما يزال متوســط معّدل الوفيات منخفضا 
نسبياً، إذ يقّدر بني %1 و%3 بحسب املعطيات 

غير الدقيقة املتوافرة حتى اآلن.
ويظهر هذا املعــّدل أعلى من معدالت الوفاة 
باالنفلونــزا املوســمية )نحــو %0,1(، ولكن 
أدنى من معدالت األوبئة الســابقة املرتبطة 
بفيروســات ســاللة كورونا: %34,5 لفيروس 
ميرس )متالزمة الشــرق األوسط التنفسية( 
و%9,6 لفيروس ســارس )متالزمــة االلتهاب 
التنفسي احلاد( وهو الفيروس الشبيه بكورونا 

املستجد بنسبة 80%.
أّن  العامليــة  الصحــة  منظمــة  وتوضــح 
"فيروســات كورونا هي ســاللة واسعة من 
الفيروسات، تشمل فيروسات ميكن أن تتسبب 
في اعتالالت تراوح ما بني نزلة البرد االعتيادية 

واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة".
ولكن بحســب املعطيات املتوافرة، ثمة فئات 

أكثر عرضة لإلصابة من غيرها.
ويظهر أكثــر تقييم واف حتى اآلن، نشــرته 
17 فبراير/شباط ثم  السلطات الصينية في 
نشرته اجمللة األميركية املتخصصة بالصحة 
"جاما" في 24 منه، أّن معدالت الوفيات ترتفع 

بوضوح مع ارتفاع السن.
فمــن بني 45 ألــف إصابة كانــت مثبتة في 
للوفيات عند  املتوســط  املعدل  حينه، وقف 
%2,3. غير أّنه لم تسّجل أي وفاة بني األطفال 
الذين لم يتجاوزوا الـــ10 من عمرهم. وحتى 
ســن الـ39، يظهر معدل الوفيات منخفضا، 
%0,2، ليصير %0,4 بني األربعينيني، و%1,3 بني 
اخلمســينيني، و%3,6 بني الستينيني، و%8 بني 

السبعينيني.
وتبنّي أّن الذين تخطــوا الثمانني من عمرهم 

أكثر عرضة للوفاة، إذ كان املعدل 14,8%.

جهــاز املناعة لــدى األطفــال ال يبالغ في رد 
الفعل لــدى بروز عوامل معديــة جديدة، ما 

يقلل احتماالت اإلصابة
ويظهر خارج الصني العديد من املســنني بني 
الضحايا. وفي إيطاليــا، الدولة األكثر تضررا 
في أوروبا، تعود ســت وفيات مــن بني أول 14 
حالة ألشخاص بلغوا الثمانني من عمرهم أو 

أكثر.
ويحّير املتخصصون واقــع غياب الوفيات بني 
األصغر ســناً، إذ إّن الرّضــع واألطفال يعّدون 
عادًة معّرضني جداً لإلصابة باألمراض املعدية.
وتعد الباحثــة في علم األوبئــة في معهد 
املتحدة(  الواليــات  )فــي  الوطني  الصحــة 
سسيل فيبو أّن هذا األمر "مفاجئ ألّنه حينما 
ننظر إلى كل االلتهابات التنفسية جند دوماً 
الكثير من احلــاالت اخلطرة بني الطاعنني في 
الســن، ولكن أيضاً بني صغار السن، باألخص 

بني من لم يتخطوا اخلامسة من عمرهم".
ويقول أستاذ علم األمراض في جامعة هونغ 
كونغ جــون م.نيكولس "تنبغي معرفة إذا ما 
كان ثمة شكل من أشكال احلماية املتقاطعة 
بفعل انتشار كورونا املوسمي" الذي يتسبب 

بنزلة برد اعتيادية.
وتشــير فرضية أخرى إلى أّن جهــاز املناعة 
لــدى األطفال "ال يبالغ في رد الفعل لدى بروز 
عوامل معدية جديدة"، مــا يقلل احتماالت 

اإلصابة.
وتبنّي ســمة أخرى بارزة لـ"كوفيــد19-" أّن 
الرجال مهــددون أكثر من النســاء بالوفاة. 
فبينما ميّثلون نســبة %51,4 مــن اإلصابات 
املشــار إليها في الدراسة املنشورة قبل أيام، 
فإّنهم يشــّكلون نســبة الثلثني تقريباً بني 

الوفيات.

متابعة الصباح الجديد:
يقول علماء صينيون درســوا عينات من أنف 
وحنجــرة 18 مريضاً مصابــاً بفيروس كورونا 
املستجد إن الفيروس يسلك مسلكا شبيها 
باإلنفلونزا أكثر مما يشــبه فيروســات أخرى 
شــديدة الصلة، مما يشــير إلى أنه قد ينتشر 

على نحو أسهل مما كان متوقعا.
وفــي حالة واحــدة في األقــل كان الفيروس 
موجودا على الرغم من عدم ظهور أي أعراض 
على املريض، ممــا يؤكد مخاوف بــأن املرضى 
الذيــن ال تظهر عليهم أعراض قد ينشــرون 

املرض أيضا.
وعلى الرغم من أن هذه النتائج التي نشرتها 
دوريــة نيو إنغالند الطبية األربعاء أولية فإنها 
تقدم أدلــة جديدة علــى أن هــذا الفيروس 
املســتجد الذي قتل أكثر من ألفي شــخص 
معظمهم في الصني ال يشبه بقية سالالت 

فيروس كورونا.
وقال الدكتور غريغوري بوالند خبير الفيروسات 
وأبحاث اللقاح في مايو كلينيك في روتشستر 
بوالية مينيسوتا األميركية والذي لم يشارك 

في الدراسة »أؤكد أن هذا أمر بالغ األهمية«.
وعلى النقيض من متالزمــة االلتهاب الرئوي 
احلاد )ســارس( التي تســبب عدوى في اجلهاز 
التنفسي السفلي قد تؤدي لإلصابة بالتهاب 
رئوي، فإن فيروس كورونا املستجد )كوفيد19-( 
يصيب على ما يبدو اجلهاز التنفســي العلوي 

والســفلي، وهذا ال يجعله فقــط قادرا على 
التســبب في التهــاب رئوي حاد بــل وعلى 
االنتشــار بســهولة مثل اإلنفلونزا أو نزالت 

البرد.
ورصد الباحثون في إقليم قوانغدونغ بالصني 
مدى تركز فيروس كورونا في الثمانية عشــر 
مريضا، واكتشفوا أن أحدهم لديه مستويات 
متوســطة من الفيروس في األنف واحلنجرة 

لكن لم تظهر عليه أي أعراض للمرض.
ومن ضمن الســبعة عشــر الذيــن ظهرت 
عليهم أعراض، وجد فريق البحث أن الفيروس 
زاد فور ظهــور األعراض ألول مــرة وتركز في 
األنــف بدرجة أكبر مما كان فــي احلنجرة، وهو 

منط يشبه اإلنفلونزا أكثر مما يشبه سارس.

وكان مســتوى الفيروس في املريض الذي لم 
تظهر عليه أعراض مماثال ملســتواه في املرضى 

املصابني بأعراض مثل احلمى.
وقــال بوالند »ما يقوله ذلــك بوضوح إن هذا 
الفيــروس قد ينتقــل من اجلهاز التنفســي 
العلوي وقد ينقله أشخاص من دون أن تظهر 

عليهم أعراض«.
وقال الباحثون إن نتائجهم تضيف دليال جديدا 
إلى التقارير التي أشارت إلى أن الفيروس ميكن 
أن ينتقــل في مرحلــة مبكرة مــن العدوى، 
وذكروا أن الســيطرة على الفيروس ستحتاج 
أســلوبا مختلفا عن ذلك الذي ثبتت فعاليته 
في مكافحة سارس والذي اعتمد في األساس 

على مكافحة انتشاره في املستشفيات.

متابعة الصباح الجديد:
في تصريــح مهم، ومتفائــل إلى حد ما، 
كشــف نائب الرئيس األميركي عن املوعد 
املتوقع للتوصل إلى عالج لفيروس كورونا، 
مشــيرا إلــى أن ذلــك قد يحــدث »على 

مرحلتني«.
وأعلــن مايك بنس، االثنــني، أنه قد يكون 
باإلمــكان التوصل إلى عقار لعالج فيروس 
كورونا املســتجد بحلول هــذا الصيف أو 

اخلريف.
وقال بنس خالل مؤمتر صحفي: »اللقاح قد 
ال يتوفر حتــى نهاية العام أو العام التالي، 
لكــن العــالج لتخفيف آالم األشــخاص 
الذين يلتقطون الفيروس قد يصبح متوفرا 

بحلول الصيف أو بداية اخلريف«.
ومت استعمال عقار رمييدسفير الذي تنتجه 
شركة »غيلياد ساينسيز« ملعاجلة مصاب 
فــي الواليات املتحدة كجــزء من التجارب 
الطبية، كما أن هذا املضاد للجراثيم أدرج 
ضمن التجارب واجلهود التي تقوم بها دول 

آسيوية ملكافحة الفيروس.
ومن بني العالجات األخــرى احملتملة هناك 
عقار تطوره شــركة ريغينيــرون لألدوية، 
التي تســتعمل مضادات أحادية املنشــأ 
حملاربة العدوى، سبق أن أثبتت جناعتها ضد 

فيروس »إيبوال«.
وارتفعــت حصيلة وفيات فيــروس كورونا 
املستجد في الواليات املتحدة، االثنني، إلى 
6 حاالت، ُسّجلت كلها في والية واشنطن، 

وفق ما أفاد مسؤولون.

وُســجلت خمس من الوفيات الســت في 
مقاطعة كينغ، األكثر اكتظاظا بالسكان 
فــي والية واشــنطن، التي تضــم مدينة 
ســياتل البالغ عــدد ســكانها 700 ألف 
نســمة، في حني ُســّجلت حالــة الوفاة 
السادسة في مقاطعة سنوهوميش، على 

وفق املسؤولني.

وقــال مســؤول القطــاع الصحــي في 
مقاطعة كينغ، جيف داتشــن، إن »خطر 

إصابتنا جميعا بالعدوى سيزداد«.
وأضــاف »على الرغم من أن غالبية احلاالت 
ســتكون طفيفــة أو متوســطة، إال ان 
العــدوى ميكن أن تســبب مرضــا خطيرا 
وهناك احتمال قائم أن يصاب كثر باملرض«.

متابعة الصباح الجديد:
باحثون من وضع »خريطة« تكشف  متّكن 
»البؤر الســاخنة« النتشــار األوبئة حول 
العالــم، وذلك بعد حتليل أنــواع احليوانات 
والطيور املعروفة على وجه األرض، وحتديد 
التــي قد حتمــل مجموعة من  الكائنات 
الفيروســات القابلة لالنتشــار بواسطة 

لسعات البعوض والقراد.
جامعة  مــن  وعلمــاء  باحثــون  وعمــل 
كاليفورنيا في دافيــس بالواليات املتحدة 
األميركيــة علــى حتديــد أبــرز األمراض 
واألوبئة اخلطيرة التــي قد تنجم عن هذه 
الفيروســات، وهي غــرب النيــل والزيكا 
الضنك  وحمى  اليابانــي  الدماغ  والتهاب 

واحلمى الصفراء وريو برافو.
ثم وضع العلماء ما يعتقدون أنها قد تكون 
البؤر الساخنة النتشــار هذه الفيروسات 

واألمراض الناجمة عنها.

خريطة انتشار األوبئة في العالم
 ووفقا للخريطة، ســتكون هنــاك 4 بؤر 
فيروسية ساخنة في العالم، هي منطقة 
جنوب شــرقي آســيا، وحتديدا إندونيسيا 
وماليزيــا، وهــي البؤرة التــي يعتقد أنها 
ســتندلع فيها احلمى الصفــراء وفيروس 

الزيكا.
أما البــؤرة الثانية فهي منطقة انتشــار 
فيــروس التهاب الدمــاغ الياباني وتغطي 
والــدول  روســيا  باســتثناء  أوروبــا  كل 

اإلسكندنافية وبلدان شرقي أوروبا.

وتعد البرازيل البؤرة الثالثة التي ستنتشر 
فيهــا حمى الضنك وفيروس ريو برافو، في 
حني تتمثــل البؤرة الرابعــة في منطقة 
انتشار فيروس غرب النيل، وتغطي أميركا 
الشمالية، وحتديدا الواليات املتحدة وكندا.

»املوت األسود«.. هل يعود بعد حترر 
البكتيريا؟

 وقال رئيس فريق الدراســة براناف بانديت: 
»إذا اندلــع وباء في أي مــكان بالعالم في 
املســتقبل، فنحن نعرف اآلن أي اخمللوقات 
سيتســبب بها وفي أي األماكن«، بحسب 

ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
الطيور  الدراســة 10400 نوع من  وحللت 
و5400 نــوع من الثديات، تبــني أنها حتمل 
الفيروســات املذكــورة  بالبحــث، وقــد 
اكتشــف العلماء أن بعض تلك الكائنات 

حتمل أكثر من فيروس.
يشار إلى أن فيروسات مثل الزيكا والضنك 
وغرب النيل متيل إلى االنتقال من احليوانات 

إلى البشر بواسطة لسعات البعوض.
أما فيروس التهاب الدمــاغ الياباني، فهو 
مرض ينتشر في اخلنازير وينتقل بواسطة 

القراد.

ثلثا وفيات كورونا من الرجال

›كوفيد 19‹ ال يشبه بقية سالالت الفايروس

خريطة تحدد »مناطق الخطر«

كورونا أكثر خطورة مع التقدم في العمر

كورونا ينتشر بسهولة أكثر من المتوقع
عالج كورونا.. متى يظهر؟

علماء بجامعة كاليفورنيا يكشفون
»البؤر الساخنة« النتشار األوبئة
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محمد زكي ابراهيـم 

كه يالن ُمَحمد

تعــودُ جذور تصنيــف الفنــون واألعمال 
األدبية إلــى اليونانيني وانتقل هذا التقليد 
من اإلغريق إلى الثقافــات األخرى وأصبَح 
االشــتغاالت  اهتمام  موضــع  التصنيف 
النقديــة واخملتصني في حتديد النوع األدبي. 
صحيح أنَّ اجلدل قد احتدَّ في اآلونة األخيرة 
بشأن مفهوم اجلنس األدبي بعدما تداخلت 
األجناس واألنواع األدبية بحيُث سادت اآلراء 
التي تؤكُد على ضــرورة معاجلة النصوص 
األدبية بعيداً عــن التقييد مبحددات النوع 
دع منــك هذا النقاش الــذي قد ال ينتهي 
قريباً ويبــدو نخبويــاً. فبالتالي ال يضيُف 
كثيراً إلى من يتعامُل مع النصوص األدبية 
بوصفها قيمة جمالية معبرة عن التجربة 
والهموم اإلنســانية واملفتاح األساســي 
إلدراك مضمراتهــا هو التــذوق. ضْف إلى 
ذلك فإنَّ حترر القارئ من صفة املســتهلك 
ومبادرتــه لفتح حلقة النقاش مع صاحب 
األثر األدبي قد ســحب من يد الناقد أوراق 
اللعبة. وإذا أراد استعادة بعضها فما عليه 
ســوى متابعة العوامل التي متكُن القارئ 
من التفطن إلى املُناخ الثقافي واألدبي ومن 
الواضح أنَّ قراءة األعمال الروائية قد غدت 
ظاهرة عاملية ويأتي هذا التطورُ متزامناً مع 
الرأي  البيئات االفتراضية على  تضخم دور 
العام وتشــكيل الذائقة اجلماعية ونشوء 

مفهوم التجاورية في اخلطابات. 

الواقع اجلديد
ال ميُر كل ما ســبق اإلشارة إليه مروراً عابراً 
على األمزجة ومستويات التلقي للنصوص 
األدبية فــإنَّ حتول العالــم االفتراضي إلى 
بنية أساســية فــي األعمــال األدبية من 
البارزة للواقــع اجلديد كما  التمظهــرات 
أنَّ تــداول العناوين األدبية والترشــيحات 
املنتديــات االفتراضية إضافة  للقراءة في 
إلى احملاوالت الرامية إلنشــاء مواقع خاصة 
ملناقشــة تقنيات الكتابة هذه املعطيات 
كلهــا تغــذي الرغبــة التواصليــة على 
الصعيد األدبي والثقافي بني اجلمهور القراء 
من جهــة وبني القــارئ واملؤلف من جهة 
أخرى. ومن املعلوم أنَّ معظم من يدرسوَن 
في ورشــات كتابة الرواية هــم الروائيون 
الذين يعتمدون على تراكم اخلبرة والدراية 
في صنعة هذا الفن وقد حتقق املشــاركة 
في الورشــات الســردية رغبة القارئ بأن 

يصبَح روائيــاً إذا متكن من توظيف ثقافته 
األدبية فــي نحت أســلوبه وغامر بتأثيث 
عاملــه منطلقاً مــن قــدرة مخيلته التي 
تعتبر عنصراً رئيساً في النصوص الروائية 
على  يســتحيُل  اخليــال  ولوال  املتميــزة. 
التاريخية  الروائي ســد الثغرات في املواد 
كما تخسُر الرواية املســتقاة موادها من 
األحداث الراهنــة قيمتها األدبية دون توفر 
عنصر التخيُّل في بنائها. الشــكَّ أنَّ هناك 
عناويــن يقُع عليهــا اختيــارُ املدربني في 
ورشــات الكتابة لدراستها مع املشاركني. 
مبــوازاة تصاعد عــدد قراء الروايــة وتزايد 
الطلب علــى األعمال الروائيــة وانضمام 
كثير من الكتــاب إلى مظلــة هذا الفن 
وافتتاح الورشــات اخلاصة بكتابة الرواية. 
وقد يكتسُب املشــاركون فيها معلومات 
عن تقنيات السرد ويدرسون ما يكسبهم 
اخلبرة فــي تنظيم املــواد وترتيب احللقات 
السردية هنا قد يتســاءُل بعض املهتمني 
الذين ال تتوفُر لهم فرصة املشــاركة في 
عن  الكتابة  ومحترفــات  الورشــات  هذه 
األعمال التي تضيُف قراءتها وعياً للمتابع 
على املســتوى الفني كما يحــُق للمتابع 
أن يتســاءَل عن مواصفــات الرواية التي 
تصلح للقراءة في الورشــات هل تفيُد ما 
سمي بالروايات العاملية املبتدئ في مجال 
الكتابــة؟ هل تعتبــُر اجلوائز أو الشــهرة 
لتنــاول روايــات معينة ضمن  مقياســاً 
نشاطات ورشة الكتابة؟ هل يكوُن املتدرُب 
موضوعياً في حتديــد جدول العناوين التي 
يدرسها مع املشاركني؟ بالطبع أنَّ ما يهُم 
املشارُك في هذه الدورات هو معرفة ترتيب 
املادة الروائية وشكل العمل يقول الكاتب 
التركي أورهان باموك أنَّ الروايات تكشــُف 
عمقهــا ومعناهــا عن طريق األشــكال 
والتقنيــات التي تتألُف منهــا. إذاً فإنَّ ما 
يتأكــُد منه املتابُع هو وفــرة املواد لكتابة 
الروايــة ولن يعاني الروائــي من أزمة على 

مستوى املوضوع.

األولوية
يتوقف جناح العمل األدبــي على العناصر 
املكونــة للخطــاب وترتيب املــادة املروية 
وهذا ما يحتُم قراءة األعمال التي تستمُد 
قيمتها من الشــكل والصياغــة وتوزيع 
املساحة صحيح يزخر سجل األدب العاملي 
بروايات رائعة غيــر أنَّ آلية تعاطي املبتدئ 
بكتابــة العمــل الروائي  يجــُب أن تخدَم 
رغبته إلجناز العمل وتنمية لياقته وتذوقه 

في رسِم مالمح الشــخصيات والتحكم 
ببنيــة الزمن طبعــاً إذا متكــَن املتابُع في 
توظيف العنصر األخير فــي بناء احلكاية 
فذلــك يعني قد كســَب الرهــاَن ونحُن 
نتحدُث عن أولوية جدول العناوين بالنسبة 
ملن يريــد اختبــار كتابة العمــل الروائي 
ميكُن اإلشــارة إلى مجموعة من العناوين 
وفــي نهاية املطــاف ال يعدو كــون هذه 
الترشيحات اجتهاداً قد يصيب أو يخطئ. 
تتصدرُ رواية »العاشــرة والنصف ليالً في 

الصيــف« ملاغريــت دوراس قائمة الروايات 
التي تفيــد املبتدئ في كتابــة الرواية إذ 
تفوقت مؤلفة »العاشــق« إذ تفوقت على 
الصعيد الفني في كتابة روايتها وتتصُف 
أسلوبها  وتخلص  بالرشاقة  السردُ  حركة 
من تورم االســترجاعات تثقــُل بنية كثير 
من الروايات. ضف إلى ما ســبق رواية »أب 
ســينمائي » للكاتب التشــيلي  أنطونيو 
ســكارميتا تكمُن أهمية هذا العمل في 
بســاطة الثيمة وبراعــة تقطيع احلزمات 

الســردية وهذا ما يظهر دور األسلوب في 
سكب التشــويق على جســد النص وال 
تختلــُف روايــة »راوية أفــالم« لصاحبها 
»إيرنان ريبيرا لتيلير« إذ يعالُج األخيُر ثيمات 
مختلفة بأسلوب رشيق يفيُض متعًة وال 
يكون املتلقي مجرد متابع حملتويات القصة 
إمنا يتخيُل الصور واملشــاهد لألفالم التي 
تسردها »ماريا مرغريتا« على مسمع أهالي 
القرية. يؤكد مضمون هذا العمل حقيقة 
النظرة التي تفيد بأنَّ كل شــيِء عبارة عن 
مادة جاهــزة لتحويلها إلى موضوع روائي. 
وفي هذا اإلطار ال يجــوزُ عدم التنويه إلى 
زفايغ«  النمساوي »ستيفان  الكاتب  جتربة 
يتآنُس  الذيــن  املبدعــني  وهو من صــف 
القراُء مع أعماله وذلك لوضوح خطه وما 
هذا  واالنسيابية  التشــويِق  من  يتضمنُه 
فضالً أنَّ ما يُقاربــهُ صاحُب )عالم األمس( 
في رواياته ال ينفصُل عن طوايا اإلنســان 
وخباياه النفســية. أما بالنسبة للكاتبة 
إيزابيل الليندي فإنَّ يتميُز بها على مستوى 
التكاملية  هو  العمل  وتشكيلة  األسلوب 
عندما يتُم االنتقال بسالســة بني فصول 
أعمالها وفي هذا الســياق البدَّ من ذكائها 
في  والتــدرج  الشــخصيات  توظيف  في 
حركة السرد نحو النواة املبثوثة في فضاء 
النص. ما يحســُب لصاحبــة »باوال« هو 
وضوح البنية الزمنيــة في قصص اإلطار 
هنا يجُب إضافة روايــة »ميرامار« لنجيب 
محفوظ نظــراً لتصميــم بنيتها ونحت 
خصائص الشــخصيات ومستويات اللغة 
املتوفــرة في هذا النص كمــا تأخُذ »ثرثرة 
فــوق النيل« أهميــة كبيرة ملــا فيها من 
حســن توظيف لتقنية احلوار السيما في 
املقاطــع األخيرة حيث تتشــابك األفكار 
عطفاً على كل ما ورد سلفاً فاملطلوب من 
الدراية  املتابع قراءة همنغواي الكتســاب 
والعبارات  واملشــهدية  احلوارية  باجلملــة 
التلغرافية وتنفتــُح الالئحة لرواية »جنود 
ســاالمينا« أيضاً ويتبُع خافير ســيركاس 
أسلوب استقصاء املعلومات والتوثيق وميررُ 
املتكلم بالضمير األول ذكرياته الشخصية 
وجتاربه في شــريط الســرد هنــا يتجاور 
التاريخ واخلبر والتخيُّل والسيرة . إذاً ال يهم 
توصيف األعمال الروائية بقاتلة أو عظيمة 
أو فروســية بقدر ما أنَّ مــا هو ضروري هو 
متابعــة الروايات املنفتحــة على الفنون 
واألجناس األدبية األخرى  وفي األخير نقدم 
وصفة خــوان رولفو »صاحب بيدرو بارامو« 
كْن محترفاً في القراءة وهاوياً في الكتابة.

 
علوان السلمان

اخلطاب الشــعري، بــؤرة الوعــي اجلدلي 
القائم علــى التقنية الفنيــة  واجلمالية 

الصورية اجلاذبة..
  و)قذائف ورقية( اجملموعة الشــعرية التي 
بشقيها)النثرية  النصية  عواملها  نسجت 
والعمودية(التي ترقى بلغة النص الشعري 
الدالة  العنوانيــة  االيقونــة  مــن  ابتداء 
فونيمان شكال  تتجاذبها  التي  بفونيميها 
جملــة معبرة عن ديناميــة حركية. وهي 
محملــة بــدالالت معنوية تشــكل بؤرة 
النص الكاشــفة عن ذات قلقــة.. انامل 
الشاعرة منى ســبع واسهم االحتاد العام 
لألدبــاء والكتاب في العراق على نشــرها 
مكتظة  نصوص  وانتشارها/2018..كونها 
الذهنية  باألفــكار  املمزوجــة  باحلســية 
املشــكلة لبنية اشــارية قوامهــا اللغة 
التي تنقل مستهلكها)متلقيها( الى افق 

تصويري ايحائي..
بعد ان تعلمت االحزان كلها

واجتزت االختبار بنجاح
قيل لي:

ال تقتربي من شجرة البهجة
واقتربت..

فأخرجتني هذه الزلة
من مضارب العشيرة  /ص29

  فاخلطاب الشــعري جتليات الذات املنتجة 
للكشــف عن صيرورتها وهي تزاوج ما بني 
الذات واملوضوع عبر واقعية احلدث املتناص 
وقوله تعالى)وال تقربا هذه الشجرة فتكونا 
مــن الظاملني( البقرة/34..بلغــة اجملاز التي 
حتيل الى اجواء الرمز الذي هو )تعبير عميق 
الفكرة مزدوج املعنى(...يسهم في توسيع 
مديــات النص مبنــى ومعنى ويســتفز 
الذاكرة ويحركها مــن اجل فك مغاليقه 
والوصــول الى دالالتــه ومعانيه فضال عن 
اعتمادها احلــوار املنولوجي بتصوير الذات 
في صراعها مــع كينونتها الداخلية خللق 

الصورة التي تعبر عن جتربة ذهنية مختزلة، 
سابحة في عوالم التخيييل.
يا ليلة العيد ال تبكي ملئذنة

في ناظريها العدى قد اضرموا اللهبا
بيت احلجارة ال يحتار صانعه

اذا أراد له أن يبلغ السحبا
لكنه الدمع من يقوى ليرجعه

الى منابعه لو فارق الهدبا؟
يا ليلة اهلل هل مرت بنا سنة
وما أتانا هالل العيد منتحبا؟

حتى غدونا مع االفراح في حزن
وقد فزعنا وكل يجهل الســببا     /ص61 

ـ ص62
  فالشــاعرة)املنتجة( تســيطر عليهــا 
املؤثــرات اخلارجية مســهمة فــي بلورة 
الفكرة واالســتغراق في عواملها، فتمتزج 
في وجدانها وحتضر فــي صورها ودالالتها 
بلغة متتلــك مؤثراتها اجلماليــة وقدرتها 
التواصليــة املانحــة للصورة الشــعرية 
املكتنزة مبضامينها االنسانية التي تتفاعل 

اجملتمعيــة. فتدخل في  القيم  ومنظومة 
خطابا  بوصفها  التواصل  ســايكولوجية 
غنيــا بالداللة.. لتحقيــق االمتاع الروحي 
واالنتفاع الذهني بتوليد االســئلة، اضافة 
الى موائمتها بني االيحاء الشعري واملوقف 
الفكري من خــالل توظيفها املفردات ذات 
الداللة اجلماليــة التعبيرية واالحتجاجية 
فتقدم  ذاتهــا  تالمــس  التي  املنتفضــة 
بوحا يعكــس مدى ارتباطهــا مبوضوعها 
الشــعري)تهدمي مئذنة احلدباء املوصلية(.. 
وفــق اشــتراطات فنية ولغــة بعيدة عن 

الضبابية..
ألنني منك أنت وأنت مني

يحق لي العتاب فال تلمني
وحتى لو شكوتك مستجيرا
فذلك ليس من باب التجني
الني ما بخلت عليك....تدري

وال عرفت عطاياي التأني
فكم منحتك أيامي شذاها

وقلت لها بأني كذا واني..

وها هي بانتظارك منذ عمر
تعللها بقطر لم يصلني   / ص65ـ ص66

اهتمــام  عــن  يكشــف  فالنــص    
وانتقاء  اجلمالي  باجلانب  املنتجة)الشاعرة( 
االلفاظ املنغمة اخلالقة إليقاعها الداخلي 
املتداخــل واخلارجي)القافية املوحدة( خللق 
صور شعرية مستفزة للذاكرة  ومتناسبة 
مع املوقف الفكري وانعكاساته الوجدانية 
التــي اعتمــدت املنطق الواعــي بتلمس 
الواقع وموجوداته في بناء فني كاشف عن 
وفق  واملوضوع(  الثنائية)الذات  التناقضات 

رؤية متعالقة واحلالة النفسية.
  وبذلك قدمت الشــاعرة نصوصا حافلة 
بانزياحات الذاكرة ومتكئة على فلســفة 
جمالية  واعية  معبرة عن ابعاد نفســية 
وانفعالية بتوظيف اجملاز واالســتعارة عبر 
سياق درامي ومفردات متركزت فيها الطاقة 
وتراكيبها  مســتوياتها  بــكل  االيحائية 
ودالالتها برؤية ابداعية متناغمة الرؤى من 

خالل تتابع الصور وتداخلها.

رمبــا ال يدرك أولئك األشــخاص الذين أوقفوا 
جــل أعمارهم على الثقافــة، وانقطعوا عن 
أي نشــاط آخر،  أن نظرية الفــن للفن، على 
ما فيها من إبهار، لم تعد حتكم العالم منذ 
زمن طويل. وأن ما قدمــوه من نتاج ذهني، أو 
ترفيهي، استخدم بشكل أو بآخر في خدمة 
مشروعات سياسية أو اقتصادية أو عسكرية 
أو غيرهــا. بل إنهم كانوا فــي الغالب أدوات 
فعالة في الصراعــات الدولية التي اجتاحت 
هذا العالــم، منذ أن بدأ يصغــر ويتقزم في 
العصــر احلديث، حتى لو لم يعــوا ذلك ألول 

وهلة. 
ففي كل أقطــار األرض كانت النخبة إال في 
ما ندر لصيقة بالســلطة، مؤمتــرة بأمرها، 
داعمــة لتوجهاتها. ولم تكن بدون ذلك قادرة 
أن متارس عملها بقــوة، أو تؤدي دورها بإتقان. 
وفي خالل احلرب الباردة التي امتدت من نهاية 
احلــرب العامليــة الثانية حتــى انهيار حائط 
برلني عام 1989 أظهر رموز الثقافة حماســاً 
منقطع النظير في خدمة أحد طرفي النزاع. 
فقد كان عليهم في املعســكر الشرقي أن 
يتغنوا باالشتراكية والنضال ضد الرأسمالية 
ويدعموا كفاح الشــعوب الفقيرة. ولم يكن 
بوسع أي من هؤالء أن يسبح ضد التيار ماخال 
أولئــك الذين فروا إلى الشــاطئ اآلخر، فقد 
كان اإلحجــام عن دعم القيم االشــتراكية 
خيانــة عظمى. أمــا في املعســكر الغربي 
فقد كان كل شــئ  يوظف لإلشادة بالقيم 
الغربية، مثل الروايات والقصص والســينما 
والدراما. وكانت احلريــة املطلقة التي يتمتع 
بها الغربيــون موضوعاً مفضالً رســخ لدى 
الشعوب األخرى اإلميان باجملتمع الفاضل الذي 

بناه هؤالء على أنقاض عالم فقير متخلف. 
ورغم هذا كلــه فإن أجهزة اخملابــرات ألقت 
بثقلهــا وراء هذا النتــاج الثقافي. وتدفقت 
األمــوال التــي قدمتهــا على هيــأة جوائز 
ومهرجانــات ومعارض باســم جمعيات غير 
ربحيــة على الكثير من رمــوز الثقافة. كما 
جرى دعم مشروعات كبرى للترجمة والنشر، 
وصدرت صحــف ومجالت كثيــرة، وأطلقت 
مبادرات ثقافية عديدة. وشجع أدباء ومفكرون 
ومؤرخــون وفنانــون على رفد هــذه احلركة 
واملهرجانات.  واألفــالم  واحملاضــرات  بالكتب 
وكانــت مؤلفــات أدباء فارين من املعســكر 
االشــتراكي أو معارضــني له مثــل بوريس 
باسترناك وألكســندر سلجنيتسن، تترجم 
إلــى لغات العالم األخرى، ويــروج لها النقاد 
في كل مــكان. وجرى احتضــان كتاب هنود 
أو بنغاليني مثل ســلمان رشــدي وتسليمة 
نســرين وغيرهمــا ال لشــئ إال ملعارضتهم 

للقيم اآلسيوية. 
ولــم تتوقف هذه الدوائر عن دعم مجموعات 
عربية وشــرقية ثائرة على التقاليد الدينية 
والقوميــة بشــتى الوســائل. فقد حظيت 
باملــؤازرة والتأييــد من مؤسســات أجنبية، 
وشجعت على الكتابة والنشر وجرى تقدميها 

كرموز ثقافية إلى املأل.
لقد خدم الكثير من رجال الثقافة في كوكبنا 
هــذا مصالح سياســية واقتصادية معينة، 
وأضر العديــد منهــم مبجتمعاتهم حينما 
حتولوا بوعي أو بدون وعي إلى أدوات في صراع 
فكري محتدم وطويل. وســيظل وجود هؤالء 
ضرورة قصوى لبقــاء القوى الكبرى متمتعة 

بالنفوذ في أماكن حيوية من هذا العالم. 

الوجه اآلخر

احتراف القراءة وهواية الكتابة
دراسة

أديب كمال الدين

أغنية ال تكفُّ عن الّرقص
***************

إذا كنَت في الغابة
وأحاطْت بَك الكالُب والّذئاب

من كلِّ جهة
فاحذرْ أن تنبَح أو تعوي معها

بل انطلْق خفيفاً كسهٍم،
انطلْق كأغنيٍة ال تكفُّ عن الّرقص.

 

لسُت ُمتيّقناً
*************** 

في منتصِف حياتي
كتبُت قصيدًة ثُمَّ مّزقُتها.

أظّنها عن امرأٍة عّلمتني فنَّ الُقْبلَة
أو فنَّ املوت

أو فنَّ احلرف.
لسُت ُمتيّقناً
ألنَّ املرأَة كانْت

ُقْبلَة حرٍف ال يجيُد سوى املوت
أو ُقْبلَة موٍت ال يجيُد سوى احلرف

أو ُقْبلَة حرٍف ال يجيُد سوى النُّقطة.
نعم، لسُت ُمتيّقناً

فلقد مّزقُت قصيدتي،
أعني حياتي،

دوَن أن أتيّقَن - وا أسفاه - ِمن أّي شيٍء 
كان.

 أغنية جهنمّية
***************

ما بنَي أن أمدَّ أصابعي إليِك أو أقطعها
أغنية َجهنمّية.

ال طاقَة حلنجرتي على ترديِدها
وال حلروفي على إعالنِها.

 
مصنوع من احلجر

***************
احلرُف الذي ناَم ُمطمئناً

في حضِن القصيدة
قفزَ من نومه فزعاً ذاَت فجر

حنَي رأى قلَب القصيدة
مصنوعاً من احلجر.

رائحة األزهار
***************

سقَط مقطٌع من قصيدتي
فبحثُت عنُه طويالً.

لم أجدُه في قلبي وال ذاكرتي
بل وجدتُُه في املطــرِ الذي دخَل عليَّ 

من الّنافذة،
مثلما دخَل على قلبي وذاكرتي،

ُمحّمالً برائحِة األزهار.

شمس من الّرماد
***************

أّيها احلُّب

ال أريُد أن أكتشَف سرَّ أسطورتَِك بعَد 
اآلن

فلقد كتبُتها سبَع َمّرات
وترجمُتها سبَع َمّرات
وعشُتها سبَع َمّرات
دوَن أن أناَل أّي شيء

أو أصَل إلى أّي شيء،

لكْن حنَي أطلقُت عليها الّنارَ ســبَع 
َمّرات

اكتشــفُت ســبعًة مــن حروِفهــا 
املَُطلَسمة

فتحّولــْت حياتــي إلى شــمٍس من 
الّرماد.

نبضات
*************

هل رأيَت أسراَب الّطيورِ الِبيض
وهي متألُ الّسماء؟

تلَك هي نبضات قلبي
تصعُد
وتنزُل

وحتّلُق عاليا
لتتوّحَد في خطٍّ ُمستقيم

ثُمَّ في خطٍّ ُمنعرٍج أو ُمستدير
ثُمَّ في خطٍّ عجيٍب، ليَس بخطٍّ أبدا.

قد يكون صوت موسيقى ُمهيبة
أو صوت هالٍل يبزُغ اآلن

أو صوت دمعِة طفٍل يتيم
أو صوت نبٍع جميل

أو صوت الّدهورِ يدفُع بعضها بعضا
أو صوت الذي كاَن من العرش

قاَب قوسني أو أدنى.

اللغات الّسبع
***************

كلُّ شموِس حياتي حتّطمْت
إاّل شمسك

بقيْت كما هي، 
ألّنها كانْت شمس حرفي.

*
نهُر احلياِة ال يتوّقف

عرِ ال يتوّقف. ونهُر الشِّ
وأنا في ِكال الّنهرين غريق.

*
لم يعّلمني الفراُت شيئاً

سوى َحرْق احلروف
وذّرها كّل يوٍم 

في مجراه املُوحش.
*

اللغات الّسبع التي أجيُدها؛
لغة احلاء

ولهجة الباء
ودندنة النُّون

وشيطنة الّشني
وهسهسة الّسني

وتأتأة الّراء
ودموع النُّقطة!

ترقُص عاريًة على شاطئ البحر
********************

كانْت ترقُص عاريًة بعيداً على شاطئ 
البحر.

كانــْت حتــاوُل مــن خــالِل ُعريهــا 
األُسطورّي

ورقصها اخلرافّي 
أن تتماهى مع البحر.

والبحر ال يقوُل لها ال وال يقوُل نعم.
البحر سّر ال يكشُف نَْفَسه

إاّل للُحروفّي الذي يخبُِّئ قصائَده في 
نقطِة الروح،

إاّل للمجنوِن الذي يخبُِّئ ســكاكيَنه 
وكوابيَسه باحترازٍ شديد،

إاّل للغريِق الذي يصعُد جســده نازالً 
إلى األعماق.

ُنْكَتة قدمية
***************

قاَل لي : ما احلياة؟
قلُت له : نُْكَتٌة قدمية!

حّد  وضحكنا  وضحكنــا  فضحكنا 
البكاء.

قصائد األعماق

في »قذائف ورقية«.. تجليات الذات للكشف عن صيرورتها

شعر

رأي

جنيب محفوظ

من اعمال الراحل احمد الربيعي
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بغداد ـ الصباح الجديد:

اصدر احتــاد الكرة املركــزي تقريره 
اإلسبوعي، وتضمن ما يلي: »أن اهلل 
يأمركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها 
وإذا حكمتم بــن الناس أن حتكموا 
بالعدل أن اهلل نعماً يعظكم به أن 
اهلل  بصيراً«صدق  سميعاً  كان  اهلل 

العلي العظيم.
أســتمر التواصل مع االحتاد الدولي 
منتخبنا  مبــاراة  حول  القدم  لكرة 
الوطنــي مع منتخــب هونغ كونغ 
املفتــرض أقامتها فــي هونغ كونغ 
بتاريخ 2020/3/31 ضمن التصفيات 
املزدوجة حيث أجبنا على تســاؤالت 
بتداعيات ظهور  يتعلــق  مبا  الفيفا 
فايــروس كورونــا هنــاك وإجراءات 
السلطات العراقية اخملتصة للوقاية 
من هذا الوباء وأوضحنا بأن منتخبنا 
الوطني يضم محترفن في العديد 
من الدول ومنهــا دول أوربية والتي 
قد تقــوم بأتخاذ إجــراءات صحية 
عند عودتهم إلى أنديتهم بعد تلك 
املباراة وكانت إجابة االحتاد الدولي بأن 
الفيفا واالحتاد األسيوي لكرة القدم 
سيناقشــان في االجتماع املقرر في 
الدوحة يوم 6 اذار اجلاري وســيمثلنا 
فيه املدير االداري للمنتخب باســل 
كوركيس الوضع الناجت عن الفايروس 
الحقاً  باملســتجدات  وسنعلمكم 
وســيقوم االحتاد مــن جانبه بأتخاذ 
املباراة وفقاً  الالزمة لهذه  اإلجراءات 
ملكانها احلالي وسنتعامل مع احلالة 
ستصلنا  التي  املســتجدات  بضوء 

من االحتادين الدولي واألسيوي.
يوم غد اجلمعــة املوافق 6 اذار 2020 
ســتقوم جلنة من االحتاد الدولي في 
مبقابلة  الدوحة  القطرية  العاصمة 
املرشحن لتشــكيل جلنة التطبيع 
املؤقتة إلدارة االحتاد ملدة ستة أشهر 
كي تقوم باملهــام املوكلة اليها من 

قبل االحتاد الدولي وحن ذاك تنتهي 
املهمة التي أوكلت للســيد احمد 
عباس ابراهيم من قبل الفيفا إلدارة 
شــؤون االحتاد وندعــو اهلل أن يوفق 
من يقع عليهم االختيار ألجناز هذه 
املهمة بيســر ونأمل تعاون اجلميع 
املوكلة  املهــام  معهم لتســهيل 
تتطلب  اليهم وهي مهــام عديدة 
تظافر اجلهود وتقدمي العون كل من 

موقعه واهلل املستعان.

اإلشــراف على مباريات  أن موضوع 
الــدوري هي واجب يقــوم به بعض 
اإلخــوة ممــن تأهلوا لهــذه املهمة 
من خــالل دورات وممارســات وهناك 
هــذه  ميتلكــون  ممــن  مجموعــة 
املواصفات ولهــم احلق في أن تقوم 
جلنة املســابقات بتسميتهم لهذا 
الواجب وفق جدول يعتمد باألساس 
ومالحظة  التوزيع  في  العدالة  على 
أهميــة املبــاراة وبعد ذلــك مكان 

تواجد املشرف واملباراة التي يفترض 
اإلشــراف عليها  لواجب  ينسب  أن 
وعلى هذا األســاس فقــد أوصينا 
جلنــة وقســم املســابقات مبراعاة 
تلك األســس في تسمية املشرفن 
كي نؤمــن األهــداف املطلوبة في 
ترضي  التي  بالعدالــة  املهمة  هذه 
اهلل ســبحانه وتعالى قدر اإلمكان 
وارجــوا أن يتفهم اإلخــوة جميعاً 
هــذا بايجابية وبتعــاون بعيداً عن 

التي  الهاتفية  التوسط واالتصاالت 
ال مبرر لها في هذا اجلانب.

مت االتفاق مع الســيد محمد خلف 
االحتاد  في  اإلعالمــي  املكتب  رئيس 
بأيجاز القنوات الفضائية ووســائل 
الصحافة واإلعالم االخرى بأي خبر او 
فعاليــة الحتتمل التأجيل إلى املؤمتر 
الــذي يقام  الصحفي األســبوعي 
ظهر كل أربعاء حتى وان تطلب ذلك 
يوميــاً كي يكون اإلعــالم قريباً من 

هذه االحداث لنقلها بشكل مباشر 
إلى اجلمهور الرياضي العزيز.

التزاماً بتوجيهــات وتوصيات خلية 
كورونا  فايــروس  ملكافحــة  االزمة 
العزيزة  جماهيرنا  علــى  وللحفاظ 
وبالدنــا  وحفظهــم  اهلل  وقاهــم 
العزيــزة مــن كل مكروه تســتمر 
مباريات الــدوري املمتاز بكرة القدم 
من دون جمهور كما ابلغنا شــمول 
للعب  الصاالت  دوري كــرة  مباريات 
من دون جمهور للمدة املقبلة حتى 
ينجلــي املوقف مبا هو خير وســالم 

لبالدنا احلبيبة.
من جانب اخر، وفــي اجلولة الرابعة 
لدوري الكرة املمتاز، شهدت مباريات 
امس، فوز النفط على احلدود بهدف 
محمد داود فــي الدقيقة 3 لينفرد 

بصدارة الهدافن وله 5 أهداف.
في حن عاد الصناعات الكهربائية 
بفوز ثمن من مضيفه أربيل بثالثة 
أهداف لهدفن، ســجل للفائز اياد 
خلف من جــزاء وأنــس مالك وذو 
مبارتان  اليوم  وتقــام  عايد،  الفقار 
في اجلولــة ذاتهــا، اذ يلتقي نفط 
الوســط امــام نفط اجلنــوب في 
ملعــب كربــالء الدولي ويشــهد 
ملعب الشعب الدولي اقامة مباراة 
الطلبة ونفط ميســان، وتقام يوم 
غٍد اجلمعة مباراة الشرطة وامليناء 
في ملعب الشعب الدولي، وحصل 
فريق اجلوية على انتظار.. إلى ذلك، 
خطف أمانة بغــداد نقطة ثمينة 
من تعادله السلبي مع الزوراء.. ورفع 
الزوراء رصيده للنقطة الســابعة، 
في حــن رفع أمانة بغــداد رصيده 

للنقطة الثانية.
ثمينة  نقــاط   3 النجــف  وحصد 
بفوزه على الكهرباء بهدف من دون 
رد، سجل هدف النجف الالعب علي 
صالل في الدقيقة 15.ورفع النجف 
رصيده إلى ســبع نقاط فيما جتمد 

رصيد الكهرباء عند نقطة واحدة.

اجتماع الدوحة يناقش غدًا مباراة الوطني
 امام هونغ كونغ وتطبيع »المؤقتة«

إسماعيل زايراليوم مباراتان في الجولة الرابعة لدوري الكرة 

أسبوع مشؤوم 
لمدربي كرة القدم

لم يكن األسبوع األخير قد مر إال ونحن نشهد 
خيبة كبيرة وتعثرا جماعيا غير مسبوق ألكثر 
مدربي العالم شــهرة ومكانــة، فقد جافاهم 

احلظ وخسروا مبارياتهم دفعة واحدة.
بدأ األمر مبدرب ليفربول الذي خســر أمام فريق 
القاع واتفــورد بثالثية وانتهى به املدرب األملاني 
يورغــن كلوب قبل يومن بخســارة أخرى أمام 

تشيلسي بهدفن أيضا.
كما تذوق املدرب البرتغالي مورينيو املرارة ذاتها 
وخسر مباراته أمام وولفر هامبتون، ولم يسلم 
املدرب اإلسباني بيب غوارديوال من هذه اللعنة 

وخسر هو اآلخر في مباراته أمام توتنهام.
استأســد العبو القــاع أمام الفــرق التي ظن 
الكثيــرون أنها لن تغلب وحققوا ما لم يكونوا 
يحلمون به، بل أنهم أنقــذوا فرقهم املتدلية 
في آخر عناقيد الدرجة األولى من السقوط إلى 

الدرجة الثانية.
وفي إســبانيا قلعــة اإلبداع الكروي ســقط 
برشــلونة فــي كالســيكو األرض أمــام ريال 
مدريد بهدفــن نظيفن على عكس التوقعات 
املســبقة، وخــرج ميســي ورفاقــه حزانــى 
التاريخي بعد  ومحبطن من ملعب غرميهــم 
أن فشلوا في تهديد مرماه وتسجيل ولو هدف 

واحد في مرمى تيبو كورتوا.
هذا التراجع الكبير في مستويات الفرق الكبرى 
إالَم نعــزوه؟! هل هــو نتاج هفــوات الالعبن 
وتقاعســهم؟ أم هو خلل في التخطيط الذي 

رسمه لهم كبار املدربن في العالم؟.
احلقيقــة إن أغلب املراقبن يعــزون ما حصل 
إلى اإلرهاق الكبير الــذي يعاني منه الالعبون 
من جهــة والتحوالت املفاجئــة التي حصلت 
في بعض الفرق من جهة أخرى. ففي ليفربول 
الذي لم يخســر علــى امتــداد 18 مباراة في 
البرمييرليــغ ســاد اعتقاد مفــاده أن الالعبن 
شــعروا باالســترخاء ولم يعودوا متحمسن 
بالدرجــة الكافية ملواصلة مشــوارهم املمتاز 
خالل املوســم الذي شارف على نهايته، أما في 
برشــلونة فيبدو الفريق الكاتالوني وكأنه فقد 
روح االنتصار التــي عرف بها، وإجته منذ مجيء 
مدربه اجلديد الــى نوع هجن من الكرة التي ال 

هي دفاعية وال هي هجومية.
والســبب الثالث يعــود إلى أن شــعور الفرق 
املواجهة للخاسرين كانت ترى أنها أمام مرحلة 

مصيرية ال ميكن خاللها التفريط بأي نقطة.
املهم أننا يجب أن ال نعمم هذا الواقع وننتظر 
املباريات املتبقية التي ميكن للخائبن من مدربي 
اخلط األول حظا أوفر وفرصا جديدة الســتعادة 

أنفاسهم وسمعتهم.

صراع على الكرة في لقاء الوطني امام هونغ كونغ

 10:45 مساًء

 11:00 مساًء

مفكرة اليوم

كاونتي ـ مان يونايتد

غرناطة ـ بيلباو 

كأس االتحاد اإلنجليزي

كأس ملك إسبانيا 

بغداد ـ الصباح الجديد:
يواصل منتخب العراق الوطني برفع 
معســكره  ضمن  تدريباته  األثقال 
الداخلــي في بغــداد، اســتعداداً 
لدورة  واملؤهلة  املقبلة  للمشاركات 
األلعــاب الباراملبية التــي تقام في 

طوكيو الصيف املقبل.
وقال مدرب املنتخب الوطني للعبة 
رافد القيسي إن "الالعبن يواصلون 
وحرص  عاليــة  بهمة  تدريباتهــم 
كبير مــن اجل االســتعداد األمثل 
التي  فزاع  بطولة  في  للمشــاركة 
اإلمارات شــهر  دولة  ســتقام في 
نيســان املقبل".. وأضاف القيسي 
جميع  تابع  التدريبــي  "اجلهــاز  ان 
الالعبن وأجــرى االختبارات الالزمة 
لهم الختيار عشــرة رباعن منهم 

ثمانية رجال واثنن من النساء". 
من جانبــه،، غــادر بغداد مســاء 
امــس وفد منتخب تنــس الطاولة 
اســبانيا  بطولة  في  للمشــاركة 
الى  واملؤهلــة  باللعبــة  الدوليــة 

الصيف   2020 باراملبيــاد طوكيــو 
املقبل.. وقال أمن ســر االحتاد لؤي 
علي حســن ان "البطولة تقام في 
اســبانيا للمدة مــن الثالث وحتى 
التاســع من آذار اجلــاري".. وأضاف 
يرأسه  العراقي  "الوفد  ان  حســن 
ســمير علي لطيف رئيــس االحتاد 
ومعه املدرب جمال جالل والالعبتن 

زينب حسن وجنلة عماد".. 
وبــن ان "البطولة مؤهلــة للدورة 

الباراملبية القادمــة ونتطلع كاحتاد 
ان حتقق كل من زينب وجنلة النقاط 
املطلوبة للتأهيل السيما ان العراق 
قاب قوسن او أدنى من التأهيل في 

تنس الطاولة".
واشار الى ان "هذه البطولة مهمة 
املشــاركة  ستحســم  النها  جداً 
العراقية فــي الباراملبياد باللعبة او 
االنتظار الى بطولة سلوفينيا التي 

تقام في شهر آيار املقبلة".

بغداد ـ الصباح الجديد:
ينطلــق اليوم اخلميــس دوري الكرة 
الشــاطئية لعــام 2020 في ملعب 
اللجنة خلف مقر احتاد الكرة املركزي، 
ويتقابل في لقاء االفتتاح فريق اجليش 
واحلدود في الساعة 2 ظهرا بتحكيم 
أكرم مهدي ومصطفى علي سالم، 
تعقبها في الساعة الثالثة والنصف 
عصرا مباراة فريقي مصافي الوسط 
والعــدل بتحكيــم محمــد عدنان 
وحســن أياد، تقام مباريــات اجلولة 
الثانية يــوم الثالثاء املقبــل املوافق 
آذار اجلاري، فيلعب في الســاعة   10
2 ظهــرا فريقــي العــدل والنخيل 
بتحكيم أكرم مهدي وغســان عبد 
الكرمي، تعقبها في الســاعة الثالثة 
والنصف عصرا مباراة فريقي النجدة 
ورعد  أمير  بتحكيم حسن  والسالم 

سعد.
التي  الثالثة  اجلولة  منافسات  وتقام 
ســتقام يوم اخلميس املوافق 12 اذار 
فيلعب فــي املباراة االولــى العدالة 

واحلــدود بتحكيــم محمــد عدنان 
ومؤيد ســعد وفي الثانيــة النخيل 
واجليــش بتحكيــم مصطفى علي 
سالم وفرات خالد. اما مباريات اجلولة 
الرابعة بتجرى في يوم الســبت 114 
آذار في االولى يلتقي النخيل والسالم 
بتحكيم احمد جنم وحسن اياد وفي 
الوســط  مصافي  يتواجه  الثانيــة 
والنجدة بتحكيم حسن امير وحارث 
ضياء، اما مباريات اجلولة اخلامســة 

التي ستقام في االثنن 16 اذار فيلعب 
اجليــش والعدالة بتحكيم غســان 
عبد الكرمي ورعد ســعد وفي الثانية 
احلــدود والنخيل بتحكيم احمد جنم 
ورفعت عبد الواحد، وتختتم مباريات 
الدوري باقامة اجلولة السادســة يوم 
االربعاء 18 آذار فيلعب النجدة واعدل 
بتحكيم حارث ضياء ومؤيد ســعد 
ويلعب الســالم ومصافي الوســط 

بتحكيم أكرم مهدي وفرات خالد.

أثقال البارالمبية يستعد لفزاع 
والطاولة يغادر إلى إسبانيا 

دوري الكرة الشاطئية ينطلق
 اليوم باقامة مباراتين

نادي اجليش للكرة الشاطئيةمنتخب كرة طاولة الباراملبية

متابعة الصباح الجديد:
قرر احتاد غربي آسيا لكرة القدم 
تأجيل بطولة الشــباب الثانية 
أن تستضيفها  التي كان مقرراً 
األردن  العقبة في جنوب  مدينة 

اعتباراً من ١٧ آذار اجلاري.
الناشــئن   وكذلــك بطولــة 
الثامنــة املقــرر إقامتهــا في 
السعودية من ١٤ إلى ٢٣ نيسان 

املقبل، وحتى إشعار آخر.
وجــاء التأجيل نظــراً للظروف 
على  املفروضة  والقيود  الراهنة 
الســفر وحفاظاً على ســالمة 
املنتخبـــات  وفـــود  أعضــاء 
واحلكـــام واإلداريـن واجلماهيـر 
صلـــة  لـــه  مــن  وجميـــع 

بالبطولتيـن.
كما شــمل التأجيل، االجتماع 

الذي كان ســيعقد يوم ٢١ آذار 
اجلاري ملســؤولي دوائــر احلكام 
في االحتـــادات األهليـــة علـى 
فـي  الشبـاب  بطولـة  هامـش 

العقبـة.
وسبق وســحبت في مقر احتاد 
العاصمة  فــي  آســيا  غربــي 
بطولة  قرعــة  عّمان  األردنيــة 
الشباب التي أسفرت عن توزيع 

املنتخبات الـ 6 املشــاركة على 
مجموعتــن، ضمــت األولــى: 
والعراق،  فلســطن  اإلمــارات، 
فيمــا الثانية: البحريــن، لبنان 
والسعوديـة.كمـــا كانـــت ٤ 
مشاركتها  أكدت  منتخبـــات 
وهـي:  الناشئيـن  بطولـة  فـي 
)املستضيـــف(،  السعوديـــة 

العـراق، فلسطيـن والبحريـن.

مدريد ـ وكاالت:
يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، 
برغبته  باريس سان جيرمان،  جنم 
في العودة إلى برشلونة الصيف 
صحفي  لتقريــر  وفقــا  املقبل، 
صحيفــة  كتالوني.وبحســب 
»مونــدو ديبورتيفو«، يــرى نيمار 
أن العالقة مــع مواطنه ليوناردو، 
املدير الرياضي لســان جيرمان، ال 

ميكن حتملها.
ليونــاردو  رفــض  بعدما  وهــذا 
التفاوض مع برشــلونة، من أجل 
انتقال نيمار، كما منع مشاركته 
الئًقا،  كان  عندمــا  الفريــق  مع 
جيد  مبستوى  يظهر  لم  وبالتالي 
األبطال،  بــدوري  دورمتونــد  أمام 
الباريســي  الفريق  انهزم  عندما 

.(1-2)
وأشــار التقريــر إلــى أن نيمار، 
إدارة  علــى  الضغط  ســيحاول 
سان جيرمان مرة أخرى، من أجل 

معتمًدا  برشــلونة،  إلى  الرحيل 
)فيفا(،  الدولي  االحتاد  لوائح  على 
والتي ستقف في صفه الصيف 

املقبــل، علــى عكــس الصيف 
املاضــي، الــذي كان فيه ســان 

جيرمان سيد قراره.

االعتماد على الئحة  نيمار  وينوي 
الفيفــا، التي متنــح الالعب حق 
الرحيل عــن ناديه، بعــد مرور 3 
مواسم أو 3 ســنوات من عقده 
بتجديــده،  يقــوم  أن  دون  األول، 
مقابل دفع تعويــض يتحدد بناًء 
على ســعر شــرائه )222 مليون 
يورو(، والراتب الذي يحصل عليه.

ومن املتوقــع حتديد قيمة النجم 
البرازيلــي بـ180 مليون يورو، وهو 
الســعر الذي ميكن أن يكون في 

متناول برشلونة.
باإلضافة إلى ذلك، في حالة عودة 
سيتقاضى  البارســا،  إلى  نيمار 
قيمة العقد املنصوص عليه في 
البلوجرانا قبل  الرابع مــع  عامه 
رحيله، حيث تقاضى في األول 18 
مليون يورو، وفي الثاني 20 مليون 
يورو، وفــي الثالث 22 مليون يورو، 
أول موسم  أنه سيحصل في  أي 

بعد عودته على 24 مليون يورو.

تأجيل بطولتي اتحاد غربي آسيا للشباب والناشئين

نيمار يستعين بالفيفا للعودة إلى برشلونة

نيمار



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

النجــم  علــى  ُعــرض 
التركي كيفانش تاتليتوغ 
مسلســا دراميا جديدا، 
وافــادت وســائل اعــام 
انه ســيوّقع على  تركية 
العمل قريبا، وســيعرض 
علــى احــدى منصــات 
احلال  هو  كمــا  االنترنت، 
"عطية"  مسلســل  مع 
بيرين  التركية  للنجمــة 
ســات الذي عــرض على 
جناحا  وحقــق  االنترنــت 
ان  ذكــره  اجلدير  كبيــرا. 
كان  تاتليتوغ  كيفانــش 
قــد تلقى مؤخــرا عرضا 
اعان  فــي  للمشــاركة 
عاملــي يظهر فيــه وهو 
 20 الــراب ملــدة  يغّنــي 

ألف   300 مقابــل  ثانية، 
دوالر أميركيــا، وذلك بعد 
أحد  في  مؤخــرا  ظهوره 
اإلعانــات وهــو يغنــي 
الــى  ادى  "الــراب"، مــا 
تهافت املنتجني عليه كي 
غنائيا،  ألبوما  له  يصدروا 
وبالتالي اذا وافق كيفانش 
ســيصبح  العرض  على 

األعلى اجرا في تركيا.

شكر الفنان املغربي سعد 
جملــرد محبيه، بعــد جناح 
أغنيتــه اجلديدة "آســف 
حبيبي"، من خال مقطع 
فيديو نشره عبر صفحته 
اخلاصة علــى أحد مواقع 
اإلجتماعــي.  التواصــل 
وظهــر جملرد فــي الفيديو 
وهــو يرقص علــى أنغام 
أغنيتــه اجلديــدة، ويقوم 
وارتدى  عفويــة  بحركات 
مابس "كاجــوال"، ووجه 
شكر  رســالة  خاله  من 
ملتابعيــه، الذيــن وصــل 
عددهم الى عشرة مايني.

األنظــار  جملــرد  ولفــت 

الذي  اجلديــد،  بالكليــب 
مراكش  مدينة  بني  صّوره 
الفرنســية  والعاصمــة 
البعض  ووصفــه  باريس، 
القصة  بســبب  باجملنون 
رفض  وهي  يتناولها،  التي 
برغم  للــزواج  الشــباب 

إصرار األمهات على ذلك.

املصرية  املمثلة  نشــرت 
ياسمني عبد العزيز صورة 
لها من مرحلة الطفولة، 
وذلك على حسابها اخلاص 
على أحد مواقع التواصل 
والقــت  االجتماعــي. 
الصورة اعجاب عدد كبير 
ذكره  اجلدير  املتابعني.  من 
العزيز  عبد  ياســمني  ان 
اســتأنفت مؤخرا تصوير 
مسلسل  في  مشاهدها 
بعد  ليه"،  تانــي  "ونحب 
برد  نزلــة  من  تعافيهــا 
شديدة تعرضت لها األيام 
من  منعتهــا  املاضيــة، 
على  وأجبرتها  التصويــر 
الراحة عــدة أيام، وكانت 

تصّور أعلى إحدى املراكب 
النيليــة مبابس خفيفة. 
الكثير  يناقش  املسلسل 
لعل  املــرأة،  مــن قضايا 
أبرزهــا قضيــة إنفصال 
تطرق  إلى  إضافة  األزواج، 
الســيناريو إلــى قصص 
املرء  يقابلها  التــي  احلب 

في حياته.

كيفانش تاتليتوغ

ياسمين عبد العزيز

سعد لمجرد

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

من دون سابق انذار اكتشفنا ومع انطاق االحتجاجات 
االخيرة؛ وجوداً وعنفواناً ملا شــيعناه الى مثواه االخير 
منذ عقود، أي النقابات. ما الســر خلف ذلك االنبعاث 
املفاجئ لها، وهل ميكن فك طاســم ذلك اللغز، عبر 
االستعانة بترسانة االصطاحات اجلديدة ومنها على 

سبيل املثال ما يعرف بـ "اخلايا النائمة"؟
في االجابة على مثل هذه األســئلة ال مناص من املرور 
الســريع على مفهوم النقابات وجذورها، ذلك احلدث 
الذي ترافق ووالدة العراق احلديث. لقد تشكلت بواكير 
احلركة النقابية استجابة للتطور الذي شهدته خارطة 
املهن واالعمال واالختصاصات في نهاية النصف االول 
من القرن املنصرم، وما النجاحات السريعة والنوعية 
التي حققتها تلك النقابات؛ اال دليل على ديناميكية 
وحيوية اجملتمع ونــوع اهتماماته واولوياته آنذاك، لقد 
مثلت بحــق معيارا دقيقا الســتعداده على التعافي 
واســترداد مكانتــه ودوره بني باقــي اجملتمعات، على 
العكس مما نشــاهده اليوم من حال واحوال ما تبقى 
من حطامها وبدائلها املشــوهة، والتي تعكس حجم 
االنحطاط والتشــرذم الذي انحدرنا اليه برفقة عقود 
من احلكم الشــمولي وورثته من قوارض املنعطفات 

التاريخية.
عندما نتفق علــى وضعها الراهــن وعلله وما ميكن 
ان متثله من مامح ووظائف، ال ســيما وان حالها لم 
يختلف عن باقي االحزاب وســكراب املؤسسات التي 
اورثتنــا اياها حقبــة "جمهورية اخلــوف" ان لم يكن 
اتعس، حيث لم تكلف نفســها باجراء اية تغيرات او 
حتوالت جذريــة، ال في حياتها الداخلية ونوع ماكاتها 
وال في خططهــا وسياســاتها العامــة. ليس هذا 
وحسب بل ســارعت برفقة الســاالت اجلديدة التي 
هبطت على سنام مواقعها العليا بعد حقبة الفتح 
الدميقراطي املبني، الى اشــهار بيعتهــا للكتل التي 
تلقفت اســاب الغنيمة االزليــة، عاقبة كل ذلك ال 
يخفى على املتابع احلصيف للمشــهد الراهن، والذي 
يعج بعشــرات "النقابات" ومئات "االحزاب" وآالف مما 
يطلق عليه بـ "منظمات اجملتمع املدني" وغير ذلك من 
نوادي ومنابر وجمعيات، ينطبق عليها قول الشــاعر 
دعبل اخلزاعي: "اني الفتح عينــي حني افتحها/ على 
كثير ولكن ال ارى احدا". لذلك ال ميكن انتظار حصول 
اية حتوالت جدية أو اصاحيــة، تنطلق من داخل ذلك 
احلطام، الذي اليقل بؤســًا وتعفناً عما هو لدى الكتل 
و"االحزاب" السياسية، بل االمل معقود كما هو احلال 
مع باقي موروثات احلقب السابقة؛ بتحوالت بعيدة عن 

ذلك احلطام امليئوس منه.
مرة اخرى نؤكد على ما اشــرنا اليه مــرارا وتكراراً، اال 
ان انتظار حصول زحزحات نوعية وبنيوية في مجتمع 
مثقل بــكل هــذا االحتياطي الواســع واملتجذر من 
ســكراب االحزاب والنقابات واملؤسســات والهيئات 
واالدارات واقطاعيات وعصابات ما قبل الدولة احلديثة؛ 
لن يحصل بني ليلة وضحاها كما تروج املنابر واخمللوقات 
االكثر ضجيجا من هذا احلطام، فا ســبيل الى ذلك 
ســوى الوعي العميق مبثل تلك اخملاطــر والتحديات، 
ومن ثــم اعتماد منهج النفس الطويل واملثابرة بعيدا 
عن النزق وبهلوانيات حرق املراحل؛ كي تسترد احلقوق 
بشــكل تدريجي وعقاني، وبالتالي الشــروع بوضع 
االساس املكني، للبدائل الســليمة سياسيا ومهنياً 
واقتصاديــا واجتماعياً. ان الرهان علــى ما تبقى من 
سكراب "النقابات واالحتادات" ال يقل فتكاً عن الرهان 
على منظومــة "االحــزاب" والكتــل املتنفذة على 
تضاريس عراق ما بعد "التغيير"، وهما ميثان على أرض 
الواقع وجهان ملشوار لم نعرف برفقته سوى الهزائم 

والهوان واخليبات..

ومضــة

وما أدراك ما النقابات..؟

أحالم يوسف
تعرف اخلرافة بأنها االميان بفكرة ألسباب 
بعيدة عن املنطق واحلقيقة، لكنها بنيت 
على أســاس حالة، او حادثة ترتبط بنحو 
ما برقم معــني او لون معني، فتبنى على 
اساســها حكايات واكاذيــب تندرج في 

خانة اخلرافات.
 ترتبــط اخلرافــات بفلكلور الشــعوب، 
اذ أنها عــادة، متثل إرثًــا تاريخًيا تتناقله 

األجيال وهذا يشمل جميع األمم.
على مر التاريخ، والــى يومنا هذا، هناك 
العديد من اخلرافات ما زال البعض يؤمن 
تلك  بها ويحاجج بحقيقتها، وتشــمل 
اخلرافات حالتي التشاؤم والتفاؤل بشيء 

معني، حيوان، او خرزة، او رقم. 
التي يؤمن  ضمن املعتقــدات اخلرافيــة 
بها العديد من الناس ما يتعلق بالســنة 
الكبيســة، والتي يكون عدد أيامها 366 
يوماً، اذ تشهد الســنة الكبيسة وجود 
يوم 29 فبراير شباط، في حني ينتهي هذا 

الشهر عادة يوم 28.
املرتبطة  اخلرافــات  العديــد من  وهناك 
بالسنة الكبيسة، ويوم 29 فبراير حتديدا، 
تختلف من بلد الى بلد آخر، إال أن أغلبها 

يتركز على كونها نذير شؤم.
ففــي ببعض الدول مُينع الــزواج في يوم 

29 فبراير شــباط، كما حُتذر مجتمعات 
أخرى من االنفصال في ذلك اليوم، وتُهدد 
األزواج الذيــن ينفصلون فيــه بأنهم لن 
يعثروا على الســعادة مطلقاً، وغالبا ما 
توّلد هــذا االعتقاد لديهم بســبب امر 
حزيــن او مؤلم حدث في هذا اليوم، وظل 
احلزن وااللــم مرافقا لهــذا اليوم، لكن 
حياته خالية من األلم واحلزن اال ما حدث 

في هذا اليوم؟
هناك خرافة اخرى تقول إن من 

يُولد فيه لــن ينعم طوال حياته بالهدوء 
معاناة  في  وســيقضيها  والســكينة، 
الباحث  النقــاش  ويجد هشــام  دائمة. 
بالطب النفسي ان "احلزن والسعادة تبنى 
على أمور عدة تتعلق بالبيئة االجتماعية 
والثقافية والتعليم الــذي يتلقاه الفرد، 
إضافــة الى طبيعة الفرد الشــخصية، 
فهناك أناس لديهم طاقة إيجابية عالية، 
وعلــى العكس جند البعض تتمكن 
منهــم الطاقة الســلبية 

التي حتول كل كبوة بسيطة الى كارثة".
خرافة أخرى ارتبطت بالســنة الكبيسة 
تتعلق بكثرة الوفيــات، وبالتالي فهناك 
حزن على فقد األحبة بالنســبة للعديد 
مــن الناس، ومن يؤمن بهذا يستشــهد 
بالوفيات، ضحايــا فيروس كورونا.  اليوم 
فيما يتعلق بهذه النقطة يقول النقاش: 
"كلنا نعلم ان هنــاك احداثا مر ومير بها 
العالم تــؤدي الى حاالت وفيــات كثيرة 
وأكثر مما تسبب به فيروس كورونا، هناك 
احلــروب مع داعش، واإلرهــاب بنحو عام، 
تسبب مبقتل االف األشخاص، إضافة الى 
الطبية  واالخطاء  الطرق  وحوادث  الزالزل 
واإلنفلونــزا املوســمية، كل تلك احلاالت 
وغيرهــا الكثير يتســبب ســنويا مبوت 
االف، فيــروس اإليبوال الذي شــهد وفاة 
اعداد مضاعفة عما تســبب به فيروس 
كورونا، فهل هناك من ذكر ان السنة غير 

الكبيسة شؤم؟
وتبقى حاالت التشاؤم والتفاؤل مازمة 
للفــرد في كل اجملتمعات، الن هناك من 
يبحث عن سبب يقنع نفسه به حلدوث 
والشــماعة تكون  ذاك،  او  األمــر  هذا 
ســنة، او يوم او حيوان او أي شيء اخر 
بهاتني  ويتعلق  الشــعوب  بإرث  يدخل 

احلالتني.

السنة الكبيسة ويوم 29 شباط وخرافات 
اقرب الى الحقائق احيانا

السنة الكبيسة

كاريكاتير عاصم جهاد

الصباح الجديد - وكاالت:
ابدت املمثلــة املصرية أينت 
عامر رغبتها في خوض جتربة 
كانت  أنها  مؤكدة  الغناء، 
الفني  شــوطها  ستبدأ 
ولكــن بعد  كمغنيــة، 
تقــدمي أول عمل درامي 
لهــا قررت اســتكمال 
شــوط التمثيل، الفتة 
أنها تتمنى إطاق أغاٍن 
خاصة بها، كاشفة عن 
موهبتهــا فــي الغناء، 

منذ الصغر.
وشاركت أينت صورة جديدة لها عبر 
حسابها على أحد مواقع التواصل 
االجتماعي معلقــة عليها: "وأنا 
املدرسة كانت عندي مدرسة  في 
موسيقى اســمها سمر اثرت بي 
العزف  علمتنــي  كبير،  بشــكل 
وأولها  املوسيقية  اآلالت  على كل 
إنه كان أكبر  كان االوكورديون مع 
مني. كنت كل يوم اعزف النشيد 
ترافق  التي  واملوســيقى  الوطني 

التمارين الرياضية. 

وتابعــت: "حلمي ان أكون مطربة 
واؤدي اغان حلــوة، وقبل ان ادخل 
التمثيــل وقعت عقدا مع  مجال 
شــركة انتــاج أغانــي وبالفعل 
نفذت معها اغنيتني لكن قبل ان 
تطرحان في السوق جاءتني فرصة 
تقــدمي دور في أحد املسلســات، 
وشــعرت بان موهبتــي بالتمثيل 
أجــدر باهتمامــي، لكنــي اليوم 
اشــعر بان هناك شــيئا بداخلي 
يجرني الى الغناء ال أســتطيع ان 

اكبته أكثر.

ايتن عامر تخطط لمشروع غنائي

الصباح الجديد - وكاالت:
بعد خمسون عاماً من منع فيلم 
الســبعة"  األوشــحة  "رقصة 
للمخرج البريطاني الشهير كني 
للجدل  املثير  الفيلم  خرج  راسل، 
ليعرض  محبســه،  مــن  أخيــراً 
ضمــن فعاليات مهرجــان كيزيك 

السينمائي البريطاني.
املؤلف  عن  وهــو  الفيلم،  وعرض 
الشــهير  األملانــي  املوســيقي 
واحدة  ملرة  ريتشارد شــتراوس، 
بي  بي  تلفزيــون  على 
شباط  في  ســي 

عام 1970.
وبــــــسبب 
يــر  تصـــو
لفيلــــم  ا
شــتراوس 

كمتعاطف 
النازية،  مع 
ثارت  فقــد 
ه  ضـــــــد
موجة مـــن 
االعتراضات. 
غضبــت  و
ئلــــة  عــــا
شتـــــراوس، 

وسحبت من الفيلم حقوق استعمال 
موسيقى شتراوس، وهذا يعني عملياً 
انتهاء  إلــى حني  الفيلم  حظر عرض 
والنشر  التأليف  حقوق  صاحية  مدة 

اخلاصة به.
واآلن، بعــد مرور أســبوع فقط على 
احلقوق  مــدة حماية  انتهاء صاحية 
الفكريــة املتعلقة بالفيلم بســبب 
مرور خمســني عامــاً علــى إنتاجه، 
وحتوله إلى ملكية عامة، ســيحظى 
هذا العمل السينمائي أخيراً بفرصته 

الثانية للعرض.
وقال ديفيد ميلر، املســؤول عن وضع 
برنامج مهرجان كيزيك: "منذ سنوات 
األوشــحة  رقصة  فيلم  عــرض  أريد 
كيزيك،  مهرجــان  الســبعة" ضمن 

وكنت أتتبع تاريخ انتهاء املنع".
وتابــع قائاً، حتى بعد كل هذا الوقت، 
فإن قص الشــريط األحمر الذي ميثل 
املنــع القانوني للفيلــم، كان حتدياً.. 
يســعدنا إعادة هذا الفيلم إلى حيث 

ينتمي".

عرض "رقصة االوشحة السبعة" 
بعد 50 عامًا من منعه

الصباح الجديد - وكاالت:
نظرا إلعان إيطاليا عن إصابة نحو 2000 
شــخص بفيــروس كورونــا، إضافة إلى 
الدول  العديد من  الفيروس في  تفشــي 
األوروبية واآلســيوية، أصبحت الوجهات 

السياحية في العام احلالي قليلة جدا.
ونشــرت صحيفة ذي صن، مقاال توضح 
فيــه، أن هنــاك العديد مــن الوجهات 

السياحية التي ميكن زيارتها حاليا، والتي 
لم تســجل فيها حتى اليــوم أي إصابة 

بالفيروس القاتل.
العديد من  بتأجيل رحــات  املقال،  وأفاد 
أو ألغيت بسبب تفشي فيروس  السياح 
كورونا، الذي أصاب حتى اآلن نحو 90 ألف 

شخص حول العالم.
وكشــف عن وجهات ســفر شهيرة لم 

أي إصابات  اللحظــة  تســجل حتى 
على  أراضيها،  علــى  كورونا  بفيروس 
رأسها بعض املناطق األوروبية، ومنها 
مالطــا وبلغاريا وقبــرص، إضافة إلى 
بعض اجلزر اإلســبانية مثــل النزاروت 

وإيبيزا وغران كناريا.
ومــن املمكــن أيضــا 

اإلجــازات  متضيــة 
املناطق  بعض  في 
ومنها  اآلســيوية، 
تركيا، التي لم تبلغ 
بعد عن أي إصابة بـ 
صفوف  في  كورونا 

 ، طنيهــا ا مو
إلــى  إضافــة 

س  و ال
ر  منــا ميا و
جنوب  في 
ق  شــر

آسيا.

بدائل سياحية عن إيطاليا
 والصين بسبب كورونا

الصباح الجديد - وكاالت:
عن  تصــدر  صحيفــة  أطلقــت 
مشيخة األزهر فيلما روائيا قصيرا 
يتناول قضايا مجتمعية والتعامل 

معها على وفق منظور معتدل.
ويحاول الفيلم من خال ســياق 
الصحيح  املعنى  توضيح  درامي، 
للمفهوم الديني، عبر قناة صوت 

األزهر على موقع "يوتيوب".
وتدور أحداث "شاهد عدل" حول 
أحد مشــايخ األزهــر الذي يتم 
أحد  أمام  للشــهادة  استدعاؤه 
الفاصل  وفي  الشــرطة.  مراكز 
البســيط بــني وصوله  الزمني 

ودخوله للشــهادة، يحتك بعدد 
ليتصدى  اجملتمعية،  النماذج  من 
فــي ســياق هــذا االحتــكاك، 
لتوضيح موقــف الدين واملنهج 
األزهــري مــن قضايا الفســاد 

والرشوة وشهادة الزور.
كمــا يناقش قضيــة معامات 
البنوك، وبث الشائعات، وانتهاك 
اخلصوصية، واملشكات الزوجية 
وأثرهــا علــى األطفــال، وزواج 
القاصــرات والتحــرش وتعــدد 
توضيح  جانــب  إلى  الزوجــات، 
الصحيــح لقضايــا  املفهــوم 
املواطنة والتكفير والتعايش وما 

يعرف باجلهاد في إطار درامي.
محمود  إخــراج  من  والفيلم 
العراقي، وسيناريو وحوار رئيس 
الكاتب  األزهــر  صــوت  حترير 
الصاوي،  أحمــد  الصحفــي 

البطولة  بــدور  قــام  فيما 
باألزهر  الشــرعي  الباحث 

املالكي.  أحمد  الشــيخ 
اإلعاميــان  وشــارك 
وجابر  الدمرداش،  معتز 
كضيفي  القرموطــي، 
مجموعة  وسط  شرف 
املمثليــــــن  مــــن 

الشبـاب.

األزهر يطلق فيلمًا دراميًا 
على اليوتيوب
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