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بغداد ـ الصباح الجديد: 
النصــر من عجز  ائتالف  حذر 
مالي يّشــل التزامات الدولة، 
ويعــرض البالد النهيــار امني 
السبب  عزا  وفيما  مجتمعي، 
الــى اتبــاع سياســة مالية 
بالبائسة،  وصفها  اقتصادية 
اتفقت اللجنة املالية النيابية 
مــع ما ذهــب اليــه االئتالف 
بنحو ضمنـــي فـي تصريـح 
مـــع  تزامن  لرئيسها  آخـــر 
األول بشأن السياسة املاليـة، 
حتذيـــرا  تضمـــن  والـــذي 
البـالد  اقتصـــاد  انهيار  مـن 
هـذه  استمـــرت  اذا  فيمـــا 

السياســة.  
وقال االئتالف فــي بيان تلقت 
منه  نســخة  اجلديد  الصباح 
إن "فشــل السياسات املالية 
للحكومــة  واالقتصاديــة 
االنفاق  وسياســة  احلاليــة، 
التبذيري الفاســد ســاعدت 
ماليا  اخلطر  منطقة  بدخولنا 
باملوازنة  فالعجــز  واقتصاديا، 

يفــوق 50 ترليون دينــار، وهو 
بازديــاد، برغــم الرصيد املالي 
احلكومة  ورثته  الذي  الضخم 
وان  احلاليــة واضاعتــه، كما 
التدني احلالي واملتوقع السعار 
بخانة  الدولة  سيضع  النفط 
استحقاقات  لتسديد  العجز 
الرواتب واملوازنة التشــغيلية 

بنهاية هذا العام".
واضــاف اّن "التراجــع الكبير 
والتدني  العاملي،  املال  باسواق 
املستمر السعار النفط، وتاثير 
االوبئــة وبؤر التوتــر العاملي، 
بحركة  خطير  تراجع  الى  اّدت 
ومالمح  الدولــي،  االقتصــاد 
تبدو  اليوم  االقتصادي  الركود 
اقــرب مــن اي وقــت مضى، 
والعــراق معــّرض اكثــر من 
الصدمات  هــذه  لتلقي  غيره 
السياسة  بسبب  االقتصادية 
غيــر الرشــيدة للحكومــة 
احلالية التي تصل الى مستوى 

خيانة امانة احلكم".
تتمة ص2

"النصر" و"المالية النيابية" يتهمان الحكومة األخيرة 
بالتبذير الفاسد ويحذران من عجز مالي "يّشل الدولة"

اجتماع سابق للجنة املالية النيابية 

الصباح الجديد - متابعة:
تخطى عــدد اإلصابات بفيروس 
كورونــا في العالــم نحو 102 
ألف مع توسع مساحة انتشاره 
فــي 94 بلدا وســط إجــراءات 
عدد  وارتفع  متزايــدة،  احترازية 
الوفيات عامليــا إلى 3491، كما 
قللت منظمة الصحة العاملية 
من شــأن التوقعات بانحســار 
العدوى، وخصوصا في الصيف.

ملنظمة  التنفيذي  املديــر  وقال 
الصحة العاملية ميشــيل ريان 
في مؤمتر صحفــي بجنيف، “ال 
نعرف بعد كيف سيكون نشاط 
الفيروس فــي الظروف املناخية 
اخملتلفــة. يجــب أن نتوقع بأنه 
االنتشار، ومن  قادرا على  زال  ما 
اخلطأ االعتقاد بأنه ســيختفي 
مع مرور الوقت مثل اإلنفلونزا.. 
الفيروس  نحــارب  أن  علينا  لذا 
اآلن، ال أن نتوقع بأنه سيختفي 

من تلقاء نفسه”.
الســياحة  منظمة  وتوّقعــت 
العامليــة انخفاضا فــي أعداد 
الســّياح فــي العالــم تتراوح 

نسبته بني 1 و%3 في عام 2020، 
أي خســارة تبلــغ قيمتها بني 

“ثالثني وخمسني مليار دوالر”.
انتشــار  تطــورات  آخــر  وفي 

الفيروس وطرق مكافحته حول 
العالم:

ارتفع عــدد الوفيات في الصني 
إلى 3073، وذلــك بعد وفاة 28 

الـ24  الســاعات  خالل  مريضا 
األخيرة، مع تراجع عدد الضحايا 
اليومي إلى أدنى مســتوى منذ 

أسابيع.
وفــي كوريا اجلنوبية ســجلت 
174 حالة إصابة جديدة، ليرتفع 
إجمالي عدد اإلصابات إلى 6767 

حالة، مع 44 وفاة.
وســجلت 17 وفــاة جديدة في 
ايران، لترتفــع حصيلة الوفيات 
إلــى 124، فــي حني بلــغ عدد 
املصابني 4747، واإلعالن عن وفاة 
النائبــة املنتخبة فاطمة رهبر، 
وإصابة رئيــس أطباء مركز قم 
خدادي  جــواد  الصحي  للحجر 

بالفيروس.
في  املســاجد  هيئة  وأعلنــت 
صالة  إقامــة  وقــف  طهــران 
حتى  املســاجد  فــي  اجلماعة 
إشــعار آخر للحد من انتشــار 

فيروس كورونا.

وفــي اإلمارات، جرى تســجيل 
العدد  ليرتفع  15 إصابة جديدة 
اإلجمالي إلى 45، كما شــفيت 
حالتــان ليرتفــع عــدد حاالت 
واحلكومة  ســبع،  إلى  الشفاء 
تناشد املواطنني واملقيمني عدم 
الســفر إلى اخلارج وتقرر إغالق 
جميع املدارس ملدة شهر اعتبارا 

من غد األحد.

السعودية
وصــول عــدد حــاالت اإلصابة 
احلضور  وتعليــق  إلى خمــس، 
اجلماهيري في جميع املنافسات 
آخر،  إشــعار  حتى  الرياضيــة 
وإغالق احلدود البرية مع اإلمارات 
باســتثناء  والبحرين  والكويت 
وقصر  التجاريــة،  الشــاحنات 
رحالت الطيران القادمة من تلك 

الدول على ثالثة مطارات.
تتمة ص2

المنظمة الدولية تستبعد انحساره قريبا

فيروس كورونا يطال 94 دولة واالصابات تخطت
نحو مائة والفين من مواطنيها

الصباح الجديد - متابعة:
أكد االمني العــام حللف الناتو ينس 
ســتولبيرغ، أن قواته ســتضطلع 
ببعض املهــام التي كانت تقوم بها 
الوحدات  مــع  األمريكية  القــوات 

العسكرية العراقية.
بوليســي”  “فورين  مجلــة  ونقلت 
تابعتــه  تقريــر  فــي  األميركيــة 

الصباح اجلديد: " بعد دعوة الرئيس 
حللف  ترامــب  دونالــد  االمريكــي 
الناتو للقيام بدور اكبر في الشــرق 
االوســط وخصوصا في العراق فان 
الــدور اجلديد للحلــف قد يتضمن 
تقوم  التي  املهام  ببعض  االضطالع 
بها القــوات األمريكيــة حالًيا مع 
الوحدات العســكرية العراقية ملنع 

عودة داعش”.
وأضافت اجمللة، أنــه “على احللف ان 
يكون واقعيا بشأن ما ميكن للحلفاء 
أخطاءهم  وجتنب   – فعله  األوروبيني 
ارتكبت  فقــد  أفغانســتان،  فــي 
الواليات املتحدة هذا اخلطأ من قبل. 
في منتصف العقد األول من القرن 
العشرين، حينما سلمت إدارة جورج 

دبليو بوش مسؤولية كبيرة عن أمن 
أفغانستان إلى الناتو”.

اآلن في  احلــال  وتابعت: “كمــا هو 
العــراق، وكان من املأمــول أن يؤدي 
دفع احلكومات األوروبية إلى إرســال 
جنودهم إلى أفغانســتان إلى حترير 

القوات األمريكية..
تتمة ص2

بغداد ـ الصباح الجديد: 
الصحــة  منظمــة  اشــادت 
العاملية امس السبت بإجراءات 
وقرارات خلية األزمة في العراق 
ملواجهة فيــروس كورونا، فيما 
االصابات  معظــم  أن  بينــت 
في البالد طفيفة وســتتماثل 
أن شحنات  مؤكدة  للشــفاء، 

طبية ستصل اليها اليوم.
وقال مدير مكتب املنظمة في 
العــراق ادهم اســماعيل في 
الصباح  عليه  اطلعت  تصريح 
اجلديد، ان ” املنظمة ســعيدة 
وتشــيد باجراءات خلية االزمة 
املشــكلة في العراق ملواجهة 
أن  إلى  كورونا”، مشيرا  فيروس 

إلى  “شــحنات طبية ستصل 
وصول  وسيعقبها  غدا  العراق 

شحنات أخرى تباعا”.
وأضاف إســماعيل، ان “ العراق 
ســجل اصابــات قليلــة جدا 
الــدول العربية  مقارنة باعداد 
االخــرى ومقارنــة أيضــا مع 
جارتها  مع  الطويلــة  حدودها 

ايران”.
وتابع إسماعيل: ” سيزداد عدد 
الفيروس  من  الشــفاء  حاالت 
في العراق”، مبينــا ان “30 من 
بالعراق  كورونا  فيروس  اصابات 
طفيفة وسيتم شفائهم بعد 

انتهاء مدة احلضانة “.
تتمة ص2

الناتو: نرجح اضطالع قواتنا ببعض المهام
التي اتبعتها اميركا في العراق 

حسب مجلة فورين بوليسي.. 

الصحة العالمية: إصابات الكورونا في العراق
طفيفة وشحنات طبية ستصله اليوم 

مساعدات وفريق صيني في الطريق الى بغداد

رئيس الوفد العراقي: نأمل بالتوصل 
6التفاق لخفض االنتاج خالل األيام المقبلة 500 ألف مواطن من االقليم بانتظار فرصة 

2للخروج من تركيا الى اوروبا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
في  احملليــة  احلكومــة  قــررت 
الســبت  امس  اربيل  محافظة 
غلــق عدد مــن االماكــن التي 
ضمن  سكنية،  جتمعات  تشهد 
اطار التدابير املتخذة ملنع انتشار 

فيروس كورونا.
بيان  وذكرت احلكومة احمللية في 
نســخة  اجلديد  الصباح  تلقت 
منــه، ان "اهم القــرارات التي 
ســيتم تنفيذها تتضمن اغالق 

النســائية  احلالقة  صالونــات 
وكذلك  التجميل كافة،  ومراكز 
االماكن التي يتم فيها احتساء 
املشــروبات الكحوليــة واغالق 
مالهــي االطفال فــي اجملمعات 
ومراكز  العامة  واحلدائــق  كافة 

التسوق )املوالت(".
واضافــت احلكومــة احمللية في 
بيانها ان "القرار ســيدخل حيز 
التنفيــذ بدءا مــن اليوم االحد 

حتى نهاية الشهر اجلاري".

بغداد ـ الصباح الجديد: 
اوقفت وزارة النقل امس الســبت، 
حركة قطارات املسافرين الصاعدة 
- بصرة  بغــداد  والنازلــة لرحالت 

ابتداء من يوم امس .
وقالــت الــوزارة في بيــان، تلقت 
الصبــاح اجلديد نســخة منه، ان 
"الشــركة العامة لسكك احلديد 
قــررت إيقــاف حركــة قطــارات 
من  والنازلة  الصاعدة  املســافرين 
بغداد إلــى البصرة وبالعكس بدءا 
من يوم امس السبت وحتى إشعار 

اخر".

القرار  ان "هــذا  الــوزارة  وأضافت 
جاء ضمن اتخــاذ التدابير الوقائية 
الالزمــة وتفادي تداعيات انتشــار 
مرض فيــروس كورونا وذلك حرصا 
على ســالمة املواطنــني الوافدين 

واملغادرين عبر قطارات السكك".
انها  الوزارة في بيانها الى  واشارت 
"اتخذت سلســلة مــن االجراءات 
االحترازية ومنهــا تعفير وتطهير 
أبنيتها انطالقا من الشعور العالي 
باملسؤولية للحد من تفاقم انتشار 
املرض وللحفاظ قدر االمكان على 

صحة وسالمة مسافريها".

النقل توقف تسيير قطارات 
المسافرين لرحالت بغداد - بصرة 

بدءًا من اليوم.. أربيل تغلق 
مراكز التجميل والبارات 

والحدائق العامة والموالت

بغداد - الصباح الجديد:
أعلنــت مديريــة األحــوال 
واإلقامة  واجلــوازات  املدنية 
العمل  إيقاف  السبت،  امس 
املستمســكات  بإصــدار 
الثبوتية بدءاً من اليوم االحد، 
حرصا منها على عدم اصابة 

املواطنني بفايروس كورونا.
وقالــت املديريــة فــي بيان 
اطلعت عليه الصباح اجلديد، 
إنهــا "قررت ايقــاف العمل 
املستمســكات  بإصــدار 
الثبوتيــة في جميــع دوائر 
مديريــة األحــوال املدنيــة 
واجلــوازات واإلقامــة اعتباراً 

من يــوم األحد املوافق 8/ آذار 
2020، وملدة اسبوع".

واضــاف البيــان أن "ذلــك 
جاء للحفاظ على ســالمة 
املواطنني من االصابة باملرض 
ذلك  اعاله ويســتثنى مــن 

احلاالت االنسانية واحلرجة".
اتخــذ  "القــرار  أن  وتابــع 
األمر  جلنة  توجيهات  حسب 
الديواني 55 لسنة 2020 وملا 
تشهده دوائر األحوال املدنية 
واجلــوازات واإلقامة من زخم 
وحرصاً  املراجعــني  قبل  من 
عليهم مــن اإلصابة مبرض ) 

كورونا(".

اإلئتالف وضع السياسة المالية لها بمصاف خيانة امانة الحكم

الجبوري: االقتراض الخارجي خطر على مستقبل البلد والداخلي يعرض المصارف لإلفالس

بغداد - وعد الشمري:
السياســية  الكتل  أبلغــت 
صالح  برهم  اجلمهورية  رئيس 
بضرورة تكليف شخص يلقى 
إجماعــاً وطنياً فــي مجلس 
النواب ملنصب رئيس احلكومة، 
وبرغــم أن عملية الترشــيح 

من  قوى  لكن  الشيعة  تخص 
املكون حتدثت عن "تشــظي" 
في القرارات ومســاع لهيمنة 

بعض األطراف.
وفي مقابــل ذلك، تبدو الكتل 
متفقة  والكرديــة  الســنّية 
علــى رؤية موحــدة من خالل 

اختيار  عملية  في  أشــراكها 
الوزراء، ووضع منهاج ال يسهم 
فــي "إقصـــاء وتهميـــش" 

الشركـاء.
وقال النائب عن كتلة احلكمة 
جاســم البخاتي، في تصريح 
إلــى "الصبــاح اجلديــد"، إن 

"عملية اختيار الوزراء من قبل 
رئيس احلكومة املكلف محمد 
عالوي قبل اعتذاره كانت تدور 
بينــه وبني رئيــس اجلمهورية 

برهم صالح".
وتابــع البخاتي، أن "الشــهر 
املاضي كان اجلهد ينصب على 

في  الرئيســة  املكونات  أبعاد 
مجلس النواب بحجة تشكيل 
حكومة مســتقلة بعيداً عن 
الكتل لكن هــذه اآللية نالها 

الفشل".
وأشــار، إلى أن "جتــاوز الكتل 
فــي املباحثات الســيما التي 

لهــا تاريــخ فــي العمليــة 
انتخابي  وثقــل  السياســية 
ليــس فيه مصلحــة، كما أن 
تفرد شخصني بالعملية ألقى 
بآثاره سلبياً وانتهى إلى فشل 

عالوي في مترير حكومته".
تتمة ص2

الكتل تطالب رئيس الجمهورية بمرشح يلقى "إجماعًا وطنيًا" لتشكيل الحكومة
تشظى في القرار السياسي الشيعي يواجه اتفاق السّنة والكرد

استثنت الحاالت اإلنسانية فقطتقريـر
األحوال المدنية توقف اصدار 
األوراق الثبوتية لمدة أسبوع 
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»النصر« و«املالية النيابية« يتهمان 
احلكومة األخيرة بالتبذير الفاسد 

ويحذران من عجز مالي »يّشل 
الدولة«

ويرى ائتــاف النصر اّن »غيــاب الرؤية 
املالية واالقتصادية، واســتمرار الفساد 
احملاصصي، وضعف ســيطرة سلطات 
الدولــة على مؤسســاتها، وفشــلها 
وتناهب  للحكــم،  الفاعلــة  بــاالدارة 
موارد الدولــة من قبل مراكــز القوى، 
كّلها عوامل ســتقود الباد الى كارثة 
اقتصاديــة نحــذر مــن الوقــوع بها، 
السياســية  والقوى  احلكومة  ونحّمل 
التي انتجتهــا والتي تعيق االن تكليف 
حكومة مســتقلة وفاعلــة، نحّملها 
كامل املسؤولية الوطنية والتاريخية مبا 

سيؤول اليه حال الدولة العراقية«.
وفي وقت الحق من يوم امس نفســه، 
حذر رئيس اللجنــة املالية النيابية، من 
االنهيار في  الــى  الباد  اقتصاد  تعرض 
حال استمرار السياسية املالية احلالية 

في إدارة الدولة.
وقال رئيس اللجنــة هيثم اجلبوري في 
تصريحــات اطلعــت عليهــا الصباح 
اجلديــد،  ان »االيرادات املالية منخفضة 
واقتصــاد العــراق معــرض لانهيــار 
والهبوط العاجل في عام 2023« ، مبينا 
ان »النفقــات زادت بشــكل كبير جدا 

ونواجه عجزا ضخماً«.
وأضاف »نريد من رئيــس الوزراء املقبل 
ممارســة قرارات واقتصاديــة قد تكون 
التجار  بعــض  علــى  وصعبة  مؤملــة 
واملســتفيدين من املوظفني الفاسدين 
وبعض االحزاب املســيطرة على منافع 

معينة«.
وأشار اجلبوري الى ان »االقتراض اخلارجي 
خطر على مستقبل البلد أما الداخلي 

فانه قد يعرض املصارف لإلفاس«.
ولفت الى ان »وضع ســلم رواتب جديد 
قد تتضرر منه بعض الوزارات الن بعض 
موظفيها يأخذ 10 أضعاف راتب موظف 
مماثل في وزارة أخــرى« مبينا ان »قيمة 
رواتب مؤسســات ودوائر الدولة في عام 
2020 ســتكون بحدود 52 تريليون دينار 
وهذا قد يتضاعف فــي األعوام املقبلة 
اذا لم جند بدالً عن سياسة التعيينات«. 
وبــني ان »أكثر مــن 200 الف موظف 

أحيلــوا للتقاعــد على وفــق القانون 
اجلديد وســيكون خلريجي  التقاعــدي 
التعيني  في  أولولية  العليا  الدراســات 

وسد هذا الشاغر الوظيفي«.
وتابع ان »إصدار قانــون التقاعد األخير 
كان فيه هفوات كبيرة بسبب الضغط 
على احلكومة السياســي والشــعبي، 
وقــد جنري عليــه تعديات فــي 2020 
وســنجتمع مع هيئــة التقاعد إلجراء 
مراجعة شاملة في القانون في الفصل 
التشريعي املقبل ومناقشة أي هفوات 

وأخطاء وإمكانية تعديلها«.
وكشف رئيس املالية النيابية ان »بعض 
وزارات حكومــة املســتقيل عادل عبد 
املهــدي كانت أكثر فســاداً منذ 2003 
وأخرى نشــهد لها بالنزاهة« مبينا ان 
التعيينات واملشاريع  »الفساد تنوع في 

وهو متأرجح بني وزارة وأخرى«.

الكتل تطالب رئيس اجلمهورية 
مبرشح يلقى »إجماعاً وطنياً« 

لتشكيل احلكومة
وأكــد البخاتــي، أن »عدداً مــن القادة 
السياســيني الشــيعة مثل زعيم تيار 
احلكمــة عمار احلكيــم ورئيس ائتاف 
دولــة القانون نــوري املالكــي ورئيس 
حتالف الفتــح هادي العامــري ورئيس 
ائتاف النصــر حيدر العبــادي، التقوا 
رئيــس اجلمهورية في لقــاءات منفردة 
خال األيام املاضية وبعد اعتذار عاوي، 
وابلغــوه صراحة بأن اآللية الســابقة 
يجب أن يجري االستفادة من أخطائها 

وعدم تكرارها«.
احلالي  السياســي  »التوجه  أن  وبــني، 
هو أن يتــم العمل علــى محورين في 
اختيــار رئيس الــوزراء األول هو االتفاق 
الشارع  على شــخص يلقى قبوالً من 
الشــيعية،  والكتل  الدينية  واملرجعية 
ومن ثم عرضه على الشركاء من الكتل 
األخــرى، إلبداء املاحظــات عليه حتى 

نصل إلى إجماع وطني«.
أورد البخاتي، أن »مــا يحصل لدينا هو 
االتفاق داخل كتل معينة على مرشــح 
وعندما تصل املرحلة للتكليف الرسمي 
أو اختيــار الوزراء تأتــي االعتراضات من 
بقية املكونات السياسية ومن ثَّم نعود 

إلى املربع األول«.

لكنــه حتدث فــي الوقت نفســه، عن 
»تشــظي في الكتل الشــيعية وعدم 
اتفاقهــا على رؤية موّحــدة، حيث كل 
طرف يعتقد بأن له احلق في قيادة الباد 
على حساب اآلخرين وهو ما أدى بنا إلى 
هذه املرحلة من اخلافات والفشــل في 

األداء السياسي«.
ويسترسل النائب عن احلكمة، أن »هذه 
احلالة شــجعت األطراف السياســية 
من املكونات األخرى الســنّية والكردية 
على أن تصعد من مواقفها ومطالبها 
مستغلة اســتمرار اخلافات في البيت 

السياسي الشيعي«.
 ومضى البخاتي، إلى أن »النتيجة كانت 
غياب اخلطــاب الوطنــي واإلبقاء على 
اخلافــات وعدم حلها برغم اســتمرار 
التظاهرات املطالبة باإلصاح والقضاء 

على احملاصصة«.
بدوره، لــّوح النائب عــن حتالف القوى 
العراقيــة يحيى احملمدي إلى أن »الكتل 
الســنية والكردية متفقــة على رؤية 
يتم  موحــدة بشــأن مواصفات مــن 
تكليفه ملنصب رئيــس احلكومة وآلية 

اختيار الوزراء«.
وأضاف احملمدي، في حديث إلى »الصباح 
اجلديد«، أن »رئيس الوزراء املقبل يجب أال 
تتفرد في اختياره كتل سياسية معينة 
كما حصل مع عاوي، إمنا يكون بتوافق 

بني قوى ومكونات مجلس النواب«.
التكليف  أن يكون  وشّدد، على »ضرورة 
وفق ما نص عليه الدستور من مواقيت 
زمنيــة بوصفها احلاكمــة في عملية 
التكليف وعدم تخطيها بأي شكل من 

األشكال«.
ويرى احملمدي، أن »التوافق على مرشــح 
معني للمنصب ليس فيه صعوبة كما 
يروج له البعض، السيما مع املشكات 
املتاحقة التي تعانــي منها احملافظات 

العراقية«.
»حتمل  إلــى  السياســية  الكتل  ودعا 
والتسويف  املماطلة  نتيجة  املسؤولية 
وما حصــل من تباين في وجهات النظر 
موافقة  ينــل  لــم  مرشــح  وتكليف 

الشعب«.
وأكمــل احملمــدي بالقــول، إن »الكرة 
أصبحت اآلن في ملعب القوى الشيعية 
واتفاقهــا على مرشــح يلقــى قبوالً 

سياسياً وشعبياً وعرضه على الشركاء 
وهو أمر ممكن احلصول وخال أيام قليلة 

متى توافرت اإلرادة على ذلك«.
إلى ذلــك، ذكــرت النائبة عــن احلزب 
صبري  فيان  الكردســتاني  الدميقراطي 
»الكتل  أن  اجلديــد«،  »الصبــاح  إلــى 
السياســية تبحث حاليــاً عن إجماع 
وطني بشان عملية اختيار رئيس الوزراء 

املقبل«.
أن »الكتل الشــيعية  وأضافت صبري، 
لم تكن متفقــة جميعها على عاوي 
ومرشحيه للوزارات قبل اعتراض الكتل 
األخرى وهو ما ينبغي عــدم الوقوع به 

مجّدداً«.
ونّوهــت، إلــى أن »الواقع الدســتوري 
العراقي يحمل صفــة برملانية تعددية 
من والكتل داخل مجلس النواب هي من 
تصوت للحكومة، ومــن ثم ال جتاهلها 

في اختيار الوزراء«.
وطالبت صبري، »القوى الشــيعية بأن 
تختار رئيس حكومة قــادر على اختيار 
اطمئنان  رسائل  تعطي  بطريقة  وزرائه 
للكتل السياســية في عــدم حصول 
تفــرد فــي احلكــم وتضمن شــراكة 
وال تسعى  األخرى،  للمكونات  حقيقية 

لتهميشها كما حصل في السابق«.
وبينت، أن »العــراق يحتاج إلى حكومة 
قادرة على إعادة الثقة مع الشــارع وال 
تخلــق أزمات سياســية أو خافات مع 
مجلس النواب، واجملازفــة بتمرير من ال 
يستحق أمر ال ميكن املضي به، السيما 
مــع وجــود مســاع إلجــراء انتخابات 

مبكرة«.
وانتهت صبري، إلى أن »املشــكلة التي 
بتوزيع  تواجهنا حاليــاً هي ال تتعلــق 
لكن  لها،  وترشيح شخصيات  الوزارات 
هنــاك مخاوف من النهج السياســي 
الذي يجب أن يكــون محل ثقة جلميع 

املكونات وممثليها في مجلس النواب«.
يشار إلى أن املهلة الدستورية لعملية 
تنتهي في  املقبل  الوزراء  رئيس  تكليف 
الـ 17 من الشــهر احلالي، بالتزامن مع 
استمرار احلوارات بني الكتل السياسية 
الختيار شــخص بديل عن عــادل عبد 
املهدي الذي استقال في األول من شهر 
كانون األول من العــام املاضي، وعقبه 
اعتذار محمد توفيق عاوي عن تشكيل 

احلكومة.

الناتو: نرجح اضطالع قواتنا ببعض 
املهام التي اتبعتها اميركا في العراق 
التي كانت تعاني من ضغوط شــديدة 
احلرب  من  املتنافســة  املطالب  بسبب 
في العراق، لكن تلك القوات قد افتقرت 
في كثيــر من األحيــان إلــى القدرات 
للمعارك  الازمة  الضرورية  التمكينية 

التي خاضوها”.
وأشــارت اجمللة إلــى أنه “يجــب على 
املســؤولني اإلصــرار على عــدة مبادئ 
إضافيــة ألي عناصر استشــارية قيد 
النظر لنشرها في الباد ، وهذه العناصر 
هي اوال يجــب ان يكون املستشــارون 
على اســتعداد للعيش مــع الوحدات 
العراقيــة التي ينصحون بها على مدار 
الســاعة وطوال أيام األسبوع، فا ميكن 
للمستشــارين )التنقل للقتال(؛ أنهم 
بحاجة إلى أن تكــون جزءا ال يتجزأ مع 

شركائهم باستمرار”.

الصحة العاملية: إصابات الكورونا 
في العراق طفيفة وشحنات طبية 

ستصله اليوم 
واشار الى ان “اخلشية من فيروس كورونا 
في العراق هو على كبار الســن وقليلي 
الن  املزمنة  االمــراض  واصحاب  املناعة 

الفيروس يهدد حياة تلك الفئات”.
وفي الســياق، افاد مصدر مطلع امس 
وفريقا  بأن مســاعدات طبية  السبت، 

طبيا صينيا في الطريق الى بغداد.
وقــال املصــدر ان »مســاعدات طبية 
صينيــة وفريــق مــن خبــراء االطباء 

الصينيني في الطريق الى بغداد«. 
وكان أعلن رئيس الهال األحمر العراقي 
ياســني املعموري، في الثالــث من اذار 
إرســال مساعدات  الصني  احلالي، عزم 
طبية خاصة مبواجهــة فايروس كورونا 
إلى العراق، مبينا أن املساعدات تتضمن 
أجهزة تنفــس صناعي ومســتلزمات 

للفحوصات اخملتبرية. 
التواصل  مواقع  على  ناشــطون  ونشر 
االجتماعي صورا قالوا انها ملســاعدات 
طبية صينية وهي في طريق شــحنها 

الى العراق.

فيروس كورونا يطال 94 دولة 
واالصابات تخطت نحو مائة والفني 

من مواطنيها
واوصت وزارة الصحة في عمان بتعليق 
جميع التجمعات واملؤمترات الدولية في 

السلطنة.
واما فــي الكويت فتم تســجيل ثاث 
إلى  بالســفر  مرتبطة  جديدة  إصابات 
إيران، ووصول العــدد اإلجمالي إلى 61. 
وإيقاف الرحات اجلوية مع ســبع دول، 
بينها مصر وسوريا ولبنان، ملدة أسبوع.

وفي العراق، ســجلت رابع وفاة، وثماني 
إصابات جديــدة ليصل إجمالي احلاالت 
إلــى 48، وتســجيل أول حالــة إصابة 
بإقليــم كردســتان في مدينــة أربيل. 
والسلطات مددت تعطيل الدراسة إلى 
احلادي والعشرين من الشهر اجلاري، مع 

منع التجمعات في األماكن العامة.
كما اكتشــفت في مصــر 12 إصابة 
جديــدة تعود لعمال علــى منت باخرة، 
فيما ارتفع عدد املصابني في اجلزائر إلى 
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وأعلنــت وزارة الصحة في لبنان، ارتفاع 
عدد املصابــني إلى 22، ودخول الفيروس 
مرحلــة االنتشــار مع اكتشــاف أربع 

حاالت إصابة.
كما أعلنــت وزارة الصحــة القطرية، 
تســجيل ثــاث إصابات جديــدة بني 
العائدين أخيرا من إيــران، ليبلغ العدد 

اإلجمالي للمصابني 12.
وعلقت وزارة التربية والتعليم في قطاع 
غزة، الدوام في مدارسها يومي السبت 
واألحد كإجراء احتــرازي، ووزارة الصحة 
في القطاع تعلن حالة الطوارئ واتخاذ 
عدد من اإلجــراءات. والســلطة تضع 
15 ســائحا أميركيا في احلجر الصحي 
بفندق فــي مدينة بيت حلــم بالضفة 

الغربية.
وفي إٍســرائيل، ارتفع عدد اإلصابات إلى 
21 مصابــا بعد الكشــف عن خمس 
إصابات جديدة، والسلطات تدرس ضم 
القادمني من الواليات املتحدة إلى قائمة 
القادمني منها  التي يتم إخضاع  الدول 

للحجر الصحي.
وارتفــع عــدد حــاالت اإلصابــة فــي 
أفغانستان إلى أربع وفي فيتنام إلى 18.

وفــي الفلبــني اكتشــفت أول إصابة 

انتقلــت داخليا، ووافق رئيســها على 
إعان حالة طوارئ صحية.

وفيمــا قفز عدد املصابني فــي إيطاليا 
إلى 4636، حدثت فيها 197 حالة وفاةن 
فيما بلغ عدد الوفيات في فرنسا تسع 
وفيات، بعد تســجيل وفاتني جديدتني، 

فيما بلغ عدد املصابني 613.
وجرى تســجيل 48 إصابــة جديدة في 
إلى  اإلجمالي  العــدد  ليرتفع  بريطانيا 
164. وشــركة فيســبوك تعلــن أنها 
ستغلق مكاتبها في لندن حتى االثنني 
بعد تشــخيص إصابة موظف زائر من 

سنغافورة بفيروس كورونا.
وأعلنت آيســلندا حالة الطوارئ امس 
األول اجلمعــة بعد ارتفاع عدد اإلصابات 

إلى 43 حالة.
وفي اليونان مت تســجيل 34 حالة كانوا 
باحلافلة نفســها عندما سافروا للحج 

في إسرائيل.
وفيما ارتفع عدد اإلصابات في الســويد 
إلى 136 ، ســجلت فــي بلجيكا 109 

اصابة
اجلوية  الرحات  النمســا، حظرت  وفي 
املباشــرة إلى إيــران وكوريــا اجلنوبية 

ومدينتي ميانو وبولونيا اإليطاليتني.
ورصدت أول حالة إصابة مؤكدة،  لفتاة 

عادت من إيطاليا في كولومبيا
وارتفع عدد الوفيات إلى 15، في الواليات 
املتحدة كما جرى تســجيل إصابة 21 
شــخصا على منت ســفينة سياحية 
قبالة ساحل كاليفورنيا. وجدد الرئيس 
ترامــب أمس تشــديده على  دونالــد 
استعداد باده لكافة االحتماالت، خال 
زيارة تفقدية برفقة وزير الصحة أليكس 

عازار ملركز السيطرة على األمراض.
أما عــازار فقال إن عمليــة إنتاج أدوات 
فحص الفيــروس وشــحنها للواليات 
تســير وفق اخملطط، وذلــك بعدما قال 
مايــك بنس نائب الرئيــس إنه ال توجد 
الطلب  لتلبيــة  أدوات فحــص كافية 

املتزايد في بعض املناطق.
وأعلنــت وزارة الدفاع )بنتاغون( اجلمعة 
عن البدء فــي جتارب لقاحــات جديدة 
على الفئران في مختبرات قيادة القوات 
البريــة، مــع توقع البــدء بتجربة هذه 
اللقاحات على عدد محدود من البشــر 

في القريب العاجل.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:

في حــني لم يشــهد اقليم كردســتان 
التجمعات  واقامــة  احتفالية  مظاهــر 
الذكرى  مبناســبة  احلزبية  واالحتفــاالت 
الســنوية النتفاضة شــعب كردستان، 
فــي الذكــرى الســنوية ال 39، ما زالت 
شــريحة واســعة من الشــباب تواجه 
مصيراً مجهوالً في ظل ارتفاع مستويات 
البطالة وانعدام فــرص العمل، ما يدفع 
بهــم الى اختيار طريــق الهجرة لعلهم 

يجدون في اوروبا ظالتهم.
االيــام ذكرى  وبينمــا متــر علينا هــذه 
الشــعبية لشعب كردستان  االنتفاضة 
عام 1991 ضد نظــام البعث في العراق، 
يعيــش املواطنــون في االقليــم ظروفا 
االزمات  معيشية ومعاشية صعبة جراء 
السياســية واالقتصاديــة وتوتر العاقة 
مجددا بني بغــداد واربيل، واتخاذ حكومة 
االقليم اجراءات صحية للحد من انتشار 
فايــروس كورونا، ما اســهم بنحو كبير 
في ارتفاع مســتويات البطالة وخصوصا 
بني شريحة الشــباب وخريجي اجلامعات 

والدراسات العليا.
الصباح اجلديد وخال جتولها في ســوق 
الســراي مبحافظة الســليمانية التقت 
الشــاب اودير ناصح وهو خريج جامعي، 
امتهن بيع الســكائر في السوق، بعد ان 
فقد االمل بايجاد فرصة عمل تنســجم 

مع حتصيله الدراسي.
ســألناه عن مســتوى حتصيله الدراسي 
فقال،« انا خريج قسم التاريخ في جامعة 
ان يئست من احلصول  السليمانية وبعد 
على عمل مناســب بعد مــرور اكثر من 
اربع سنوات على تخرجي قررت، ان اتوجه 
الى ســوق العمل في احملافظة، ولم اجد 
سوى مهنة بيع السكائر لكي امتكن من 

احلصول على ما اسد به رمق عائلتي.
واضاف وهو يحمل صندوقاً صغيراً مملوءاً 
برقبته يجوب به  بعلب السكائر مربوطا 

سوق الســراي لبيع الســكائر، ان القرار 
الــذي اصدرتــه تركيا بفتح احلــدود اما 
املهاجرين للتوجه الى اوروبا اسهم بنحو 
كبير في تشجيع الشباب للحصول على 
الفيزا والتوجه الى تركيا ومنها الى احدى 

دول االحتاد االوروبي.
اوضــح ان حكومة االقليــم برغم مرور 
28 عامــا على االنتفاضــة وحكم الكرد 

النفســهم فشــلت في تأمني ولو جزء 
انتفض على  التــي  يســير من االهداف 
اثرها شــعب كردســتان من اجلها ضد 
في  االقتصادية  االوضاع  وان  الدكتاتورية، 
االقليم االن مزرية وانعكست سلبا على 

حياة املواطنني.
واشــار الى ان عشرات الشباب من اقرانه 
يتركون االقليم يومياً في مسعى منهم 

اليجاد حيــاة افضل وهــو يتجهون الى 
مصير مجهــول هرباً من البطالة والفقر 

وتدني مستويات املعيشة في االقليم.
رئيس مؤسســة القمة لشؤون الاجئني 
والنازحــني اري جال، اعلــن في تصريح 
للصباح اجلديــد، عن وجود قرابة 400 الى 
500 الف مواطن من كردستان العراق في 
تركيا بانتظار فرصة للخروج ولتوجه الى 

احد الدول االوروبية.
واشــار جال الى ان اغاق احلدود التركية 
مع العــراق ادى الى انخفــاض كبير في 
نسبة املهاجرين من اقليم كردستان الى 
اوروبا ، مشيرا الى ان فتح احلدود التركية 
امام املهاجرين ورقة سياسية تستعملها 

تركيا للضغط على االحتاد االوربي.
واشار جال الى، ان 53 الف و 240 شخصا 

هاجروا من العراق باجتــاه الدول االوروبية 
عــام 2019 املنصــرم، لقي 9 اشــخاص 
من هؤالء مصرعهــم غرقا بينما ما يزال 

مصير 15 منهم مجوالً. 
واكــد اســتمرار مسلســل الهجرة بني 
الشباب للعام احلالي 2020، حلد االن لقي 
9 اشخاص مصرعهم بينما ما زال مصير 

15 اخرين مجهوالً.

بــدوره عــزا اســتاذ علم االجتمــاع في 
جامعة الســليمانية احمد ســعيد في 
ارتفاع مستويات  اجلديد  تصريح للصباح 
الهجرة من اقليم كردســتان الى عوامل 
اقتصادية وسياســية، فضــاً عن عدم 
مباالة احلكومة، فيما دعــا الى مواجهة 

هذه الظاهرة مبحاربة املسببات.
واوضح ســعيد ان شريحة الشباب تلجأ 
الى تفضيــل خيار الهجرة مــن الوطن، 
نتيجة املعاناة من ظروف قاسية واحلرمان 
من الوظائف، وانحســار حصولهم على 
فرص للعمل، وفقدان االستقرار النفسي 
واملستقبل اجملهول، فضاً عن الغاء وتردي 
اخلدمات في الكثير مــن اجملاالت وخاصة 
املناطق النائيــة، من صحة ونقل وتعليم 
ومــاء وكهرباء وبطالة وفســاد، مبيناً ان 
جميع هــذه االمور انفة الذكــر هي ابرز 
العوامــل التي دفعت نســبة كبيرة من 
الشــبان للهجرة الــى بلــدان العالم و 

خاصة الى اوروبا.
واضــاف، ان ظاهــرة الهجرة مــن اقليم 
كردســتان الــى اجملهــول، وخاصــة بني 
شــريحة الشــباب متثل قضية شائكة 
وخطيرة، وحتديأ من التحديات ليس فقط 

في االقليم وامنا بالعراق باكمله.
ولفــت الــى ان تنامــي الشــعور بعدم 
املســاواة وفقدان االجتماعيــة يعد احد 
اهم االســباب التــي تدفع الــى هجرة، 
واردف ،« قســم كبير من الشــباب يرون 
بان احلكومــة ال تنصفهم وتقتل االنتماء 
و  التفرقة  الوطني لديهــم، فضاً عــن 
التمييز بينم، مــا يدفعهم الى التفكير 
في الهجرة، والبحث عن مستقبل افضل 

في املهجر.«
وقــال، »ان اهم ما يجــب فعله للتصدي 
الفســاد  الظاهــرة هي مكافحة  لهذه 
االداري والسياســي، وفســح اجملال امام 
فئــة الشــابة للمشــاركة الفعالة في 
العملية السياسية، وتوفير فرص العمل 
و االســتفادة مــن طاقاتهم في شــتى 

اجملاالت.«

500 ألف مواطن من االقليم بانتظار فرصة للخروج من تركيا الى اوروبا
شباب االقليم يبحثون في المجهول عن مستقبل أفضل

بغداد – احباط اطالق صواريخ 
اعلــن مصدر امني فــي خلية االعام 
االمني امس السبت عن  احباط اطاق 

اربعة صواريخ في العاصمة بغداد.
وقال املصدر ان »صاروخا نوع كاتيوشا 
انطلق من حي األمانة شرقي العاصمة 
وســقط في منطقة املنصور بالقرب 
من قيــادة قوات حفــظ القانون ، دون 
ان »قواتنا  ، مضيفــا  خســائر تذكر« 
االمنية اســتطاعت ايضــا من ابطال 
أربعــة صواريخ أخرى كانــت مجهزة 

لانطاق«.

ديالى – هجوم مسلح 
أفاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
ديالى امس السبت مبقتل عنصرين من 
آخرين  اثنني  الشــعبي واصابة  احلشد 
بهجوم لـ«داعش« شمال شرقي ديالى.

وقال املصدر  إن »عنصرين من احلشــد 
الشــعبي قتــا واصيب اثنــان آخران 
بهجوم ل داعش بأطراف قضاء املقدادية 

شمال شرقي ديالى«.

كركوك – اعتقال مطلوبني 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
كركوك امس السبت ان اعتقال ستة 
»ارهابيــني« بينهــم هــدف مهم في 

احملافظة .
وقال املصدر إن »جهاز مكافحة االرهاب 
فكك شبكة إرهابية في كركوك والقى 
6 مــن اإلرهابيني بينهم  القبض على 
أحد األهداف املهمة ، مضيفا أن »ذلك 
اســتخبارية  معلومات  وفق  على  جاء 
دقيقة قامت بها تشكيات اجلهاز وأن 
»هذه الشبكة مســؤولة عن عمليات 
استهداف املواطنني األبرياء في مناطق 

الرياض والعباسي وبلدروز«.

صالح الدين – تفكيك شبكة 
ارهابية 

كشــف مصــدر امنــي في شــرطة 
الســبت  الدين امس  محافظة صاح 
كانت  »إرهابية«  تفكيك شــبكة  عن 
تخطط لتنفيذ »أعمــال إرهابية« في 

محافظتي كركوك وصاح الدين.
وقال املصدر إنه »وفقاً ملعلومات دقيقة 
ومتابعة مســتمرة الستخبارات جهاز 
تشــكيات  متكنت  اإلرهاب،  مكافحة 
إرهابية  شــبكة  تفكيك  مــن  اجلهاز 
من بقايا فلول داعــش، كانت تخطط 
إرهابية في محافظتي  بأعمال  للقيام 
كركــوك وصاح الديــن« ، مضيفا أنه 
»مت القبض على خمسة من اإلرهابيني، 
فضاً عن ما يســمى األمير العسكري 

لوالية صاح الدين«.

االنبار – اعتقال ارهابي 
أعلــن مصــدر امنــي فــي مديريــة 
االستخبارات العسكرية امس السبت 
عن إلقاء القبض على املسؤول عن زرع 
العبوات الناســفة في قضاء الفلوجة 

مبحافظة األنبار.
شــعبة  »مفــارز  إن  املصــدر  وقــال 
الفرقة  العســكرية في  االستخبارات 
الســابعة ألقــت القبــض على أحد 
اإلرهابيني في منطقة احلقانية بقضاء 
حديثة- األنبار ، مضيفــا أن »اإلرهابي 
هو من العاملني ضمن ما يسمى والية 
العبوات  زرع  عن  واملســؤول  الفلوجة، 

الناسفة في الفلوجة.

نينوى – اعتقال مطلوب 
اكــد مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
امــس الســبت القبــض علــى احد 
الدواعش في اجلانب األيسر من مدينة 

املوصل.
وقال املصدر إن »فوج طوارئ الشــرطة 
الثالــث التابع لقيادة شــرطة نينوى 
وبناًء على معلومات استخبارية دقيقة 
وبعد املتابعة املستمرة متكن من القاء 
القبض على الداعشــي )خ. م. ص. خ( 
املكنــى )خميس( في حي ســومر في 
اجلانب االيسر ملدينة املوصل« ، مضيفا 
أن »االرهابي كان يعمل مقاتا مبا يعرف 

)بفرقة نهاوند القتالية( ».

كربالء – عمليات تفتيش 
أعلن قائــد عمليات الفرات األوســط 
للحشد الشعبي علي احلمداني امس 
السبت انطاق عمليات ملسح وتفتيش 
القوات  التمر مبشــاركة  منطقة عني 

األمنية لتأمني محافظة كرباء.
تفتيش  ان مســح  احلمدانــي  وقــال 
منطقة عني التمر انطلقت مبشــاركة 

الهدف منها مســح  األمنية،  القوات 
املنطقــة وتطهيرها وفــرض القانون 
وإبعــاد اخلطر عن محافظــة كرباء«، 
مضيفا ان هذه العملية ليســت هي 
اذا سبقتها عمليات  نوعها  األولى من 
وهي  وعرعــر  النخيب  باجتــاه  أخــرى 
عمليــات متواصلة ألبعــاد اخلطر عن 

جميع هذه احملافظات«. 

ذي قار – انفجار عبوة 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ذي قار  امس الســبت بأن عبوة ناسفة 
استهدفت منزل احد املواطنني شمالي 

احملافظة.
وقال املصدر ان »عبوة ناســفة محلية 
الصنع استهدفت منزل احد املواطنني 
في حي املعش وســط قضاء الرفاعي 
شــمالي محافظــة ذي قــار« ، مبينا 
أن »االنفجــار تســبب بإضــرار مادية 

جســيمة باملنزل وأن »األجهزة األمنية 
فيما  احلــادث،  مكان  بتطويــق  قامت 
فتحت حتقيقا موســع باحلادث ملعرفة 

مابساته«.

البصرة – اطالق نار 
أفاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصــرة امس الســبت مبقتل معلم 
متقاعد وإصابــة زوجته وجنله بهجوم 

مسلح جنوبي الفاو .
وقال املصدر  إن »مســلحني مجهولني 
فتحوا نيران أســلحتهم الكامتة باجتاه 
عجلة مدنية في قضاء الفاو ب البصرة، 
ما أســفر عن مقتل معلــم متقاعد 
وإصابة زوجتــه وابنه بجروح خطيرة«، 
ان »قــوة أمنية طوقت مــكان احلادث 
ومنعت االقتراب منه، فيما مت نقل جثة 
القتيل إلى دائرة الطب العدلي، واجلريح 

إلى أقرب مستشفى لتلقي العاج«.

احباط اطالق 4 صواريخ شرقي العاصمة بغداد * هجوم ارهابي مسلح في المقدادية شمال شرقي ديالى 
اعتقال ستة »ارهابيين« بينهم هدف مهم في كركوك * انفجار عبوة ناسفة استهدفت منزل مواطن في ذي قار

الملف األمني

بينما تمر علينا هذه االيام 
ذكرى االنتفاضة الشعبية 
لشعب كردستان عام 1991 
ضد نظام البعث في العراق، 
يعيش المواطنون في االقليم 
ظروفا معيشية ومعاشية 
صعبة جراء االزمات السياسية 
واالقتصادية وتوتر العالقة 
مجددا بين بغداد واربيل، 
واتخاذ حكومة االقليم 
اجراءات صحية للحد من 
انتشار فايروس كورونا، ما 
اسهم بنحو كبير في ارتفاع 
مستويات البطالة وخصوصا 
بين شريحة الشباب وخريجي 
الجامعات والدراسات العليا
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3محليات

البصرة _ سعدي السند :

في  متقدمة  أجناز  نسبة  حتققت 
املطيحة  مدرســة  بناء  مشروع 
فــي البصــرة التــي تتواصــل 
عمليات بنائها ضمن العشــرات 
من مشــاريع بناء املــدارس التي 
احملافظة  ديــوان  قبل  من  أحيلت 
في عموم مناطق مركز احملافظة 
وأقضيتهــا ونواحيهــا وقراهــا 
النائية لسّد حاجة تربية البصرة 
لها لفك األختناقات احلاصلة في 
عدد مــن املدارس وأنهــاء الدوام 
الثالثي في عدد منها والتوســع 
أيضا في قبول التالميذ والطلبة 
للتخفيــف عن بعــض املدارس 

ونقلهم اليها كافتتاح جديد .

أختصار املدة املقررة ألجناز 
املشروع

واوضح مدير مشروع بناء مدرسة 
املطيحة يحيى فاضل سدخان ان 
 35% بلغت  الفعلي  األجناز  نسبة 
فــي حني ان النســبة املقررة في 
مخطط املشــروع هي %15 وهذا 
على  املشــرفة  اللجنة  ان  يعني 
مشــروع بناء املدرســة واملؤلفة 
من املهندســة مروة محمد علي 
واملهندس حســني مالك جمعة 
واملهندســة نورس غالي ضاحي 
ومعهم مالكات شــركة ) سما 
األميــان( التي أحيلــت بعهدتها 
الزمن  املشروع قد سبقوا  أعمال 
وحققوا هذه النسبة بالرغم من 
ان ألعمل في املشــروع قد بوشر 
به أوائل العام احلالي 2020 ولكن 
املشروع  اجناح  اجلميع على  اصرار 
بالشــكل اخملطط له كان فاعال 
ومميزا وهناك ايضا اصرار يستحق 
أن نقف عنده بفخــر وفرح وهو 
ان الشــركة املنفذة ومبســاندة 
اللجنة املشــرفة قــد خططت 
تكون  أن  املشــروع  اجناز  لعملية 
قبل املوعد املقــرر لألجناز مبدة قد 
تصل الى خمســة شهور وبذات 
بكل  الدقيق  النوعــي  األلتــزام 
تضمنها  التــي  العمل  فقــرات 

املشــروع علما بأن املــدة املقررة 
ضمن مخطــط األجناز لدى ديوان 

محافظة البصرة هي 365 يوما.

تفاصيل مشروع ب
ناء املدرسة

ان املدرسة  وأضاف مدير املشروع 
تشــيد على مساحة ) 2500( م2 
وبثالثــة طوابق وتتألــف من 18 
صفا مــع قاعة دراســية كبيرة 
أو جناح  وهنــاك ملحق خــاص 
للهيئــة التعليميــة وملحقات 
مع  الصحية  اجملموعــات  تخص 
ايصــال الكهرباء واملاء بشــكل 
اجملاري بشــبكة  وربط  طبيعــي 
بأشراف  تتم  فقرة  وكل  املنطقة 
دائــرة املهنــدس املقيــم فــي 

املشــروع وعندنا فقــرة التأثيث 
بتجهيز  مبوجبها ســنقوم  التي 
الرحالت  ومنها  املدرســي  األثاث 
والكراسي  والسبورات  املدرسية 
التعليميــة  األســرة  وأثــاث 
والســبالت واحلاسبات والستائر 
وكل  واألدارة  للصفــوف  واملراوح 
مايتعلق بفقــرة التأثيث لتكون 
املدرسة في يوم افتتاحها صرحا 
تربويــا حضاريــا جميــال ومميزا 
يسهم بأعداد جيل جديد متعلم 

ومتسلح بالعلم واملعرفة .

الشركة  تبلط الشارع الرئيس 
املؤدي الى املدرسة على 

نفقتها اخلاصة
وأوضــح يحيى فاضل ســدخان 

أيضا ان الشركة املنفذة ملشروع 
بنــاء املدرســة قــررت أن تقوم 
املؤدي  الرئيس  الشــارع  بتبليط 
الــى املدرســة وعلــى نفقتها 
اخلاصة بعــد أن وجدت ان احلاجة 
وتهيئتــه  لتبليطــه  ماســة 
للســابلة ولتالميــذ املدرســة 
عنــد اجنازها فهو على ســبيل 
في  عليه  املشــي  يصعب  املثال 
موســم األمطار اضافة الى أنه 
املنطقة  األتربة على سكان  يثير 
والذين حتاذي بيوتهم هذا الشارع 
الــذي يبلغ طوله أكثر من ) 150( 
مترا وسيكون هدية من الشركة 
ألهالــي املنطقة حيث ســتتم 
باملواصفات  تبليطــه  عمليــات 

الهندسية والفنية املطلوبة. 

هكذا بدأنا بأعمالنا في 
املشروع

وأشــار مديــر املشــروع الى ان 
لكل  الهندســية  الفحوصــات 
املواد الداخلة في املشروع تتم في 
أحد اخملتبرات املعتمدة للمشاريع 
بشتى أنواعها والتدخل في أعمال 
املشــروع اال املواد التي تنجح في 
اللجنة  ومتابعة  وبأشراف  اخملتبر 
بناية  فــي  وتواجدها  املشــرفة 
اخملتبر وقد بدأت أعمال البناء بعد 
التربة  أن قمنا بقلع وأســتبدال 
بتربة  املشــروع  ألرضية  القدمية 
جديــدة ونظيفــة ومقبولة في 
للمختبر  القياســية  املواصفات 
مــع الدفن باجللمود والســبيس 

وصب فقرة البالندك وصب الرفت 
وغيرها من الفقــرات التي حتقق 
للمشروع النجاح املطلوب . والبد 
من القــول هنا ان مشــروع بناء 
املدرسة يتم وسط عدد كبير من 
بيوت املواطنني وقد وجدنا تعاونا 
طيبــا اليوصف منهــم جميعا 
وينتظرون  باملشروع  وهم سعداء 
أن يتم اجناز املدرسة بفارغ الصبر 
وقــد وعدناهم اننا ســنختصر 
مدة األجناز بأقــل من املدة املقررة 
، كما وجدنا أنهم  بعدة أشــهر 
قــد فرحوا كثيــرا عندما علموا 
املدرسة  الى  املؤدي  الشــارع  بأن 
ســتقوم الشــركة املنفذة على 
تبليطه  بأعمال  اخلاصة  نفقتها 

وبشكل مميز .

مواصلة العمل النجاز أعمال بناء وتأثيث مدرسة 
المطيحة في البصرة

ضمن العشرات من مشاريع بناء المدارس

“ديالى” تجهز كهرباء الوسط بمحولة قدرة سعة )31.5 ام في اي(

 تشيد المدرسة 
على مساحة 

)2500( م2 وبثالثة 
طوابق وتتألف من 
18 صفا مع قاعة 

دراسية كبيرة 
وهناك ملحق خاص 

أو جناح للهيئة 
التعليمية وملحقات 
تخص المجموعات 

الصحية 
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 بغداد _ الصباح الجديد :
إن مجلس املفوضني في املفوضية 
العليا املستقلة لالنتخابات يدرك 
حجم املهــام امللقاة على عاتقه ، 
إجراء  في  االســراع  أهمية  ومدى 

انتخابات برملانية مبكرة .
وبشأن االستفسارات عن إمكانية 
االدارية  وجاهزيتهــا  املفوضيــة 
إجراء  في  واللوجســتية  والفنية 
هذه االنتخابات نــود أن نوضح إن 
انتخابيــة عادلة  إجــراء  عملية 
القانونية والدولية   للمعايير  وفقاً 
يتطلب إســراع مجلــس النواب 
تشريع  إجراءات  باستكمال  املوقر 
قانون االنتخابات واجلداول امللحقة 
به والتي حتــدد الدوائر االنتخابية 
وعــدد املقاعــد االنتخابية  لكل 
الدائرة  حــدود  وترســيم  دائــرة 
االنتخابية بصــورة دقيقة حينها 
يتسنى للمفوضية إقتراح موعداً 
الجراء االنتخابات طبقا ملا يرد في 
قانــون االنتخابات مــع مراعاة أن 
يكون املوعد في اقرب وقت ممكن .

إن مجلــس املفوضني وإســتناداً 
االنتخابات  مفوضيــة  قانون  الى 
رقــم )31( لســنة 2019،   يعمل 

جاهــداً  علــى تهيئــة التدابير 
الفنيــة واللوجســتية الالزمــة  

انتخابات على وفق املعايير  الجراء 
نزاهة وشــفافية  الدولية حلماية 

االنتخابات.  
وكخطوة أولى فقد شــرع اجمللس 
بوضــع السياســات واالنظمــة 
التــي تنظــم عمــل  واالليــات 
املفوضيــة  ، ورغــم مارافق هذا 
العمــل من حتديــات إال أنه متكن 
من إعــادة  هيكليتهــا ونظامها 
الداخلي واالســتفادة من  اخلبرات 
واالمكانيات الوظيفية  ملوظفيها 
على املستويات العملياتية الفنية 
واالدارة  االنتخابيــة   والتوعويــة 

الداخلية .
 وال تغفــل املفوضية  الدور املهم  
لشــركاء العمليــة االنتخابيــة 
في دعم املنــاخ الدميقراطي الذي 
يتطلب العمل اجلاد  للوصول الى 
مستوى افضل في توعية وتثقيف 
الناخبني على  أهمية املشــاركة 
فــي االنتخابات لترســيخ مبادئ 
منهم  تأمل  وعليه   ، الدميقراطية 
إجناح  فــي  الفاعله   املســاهمة 
انتخابات مجلس النواب العراقي .

 بغداد _ الصباح الجديد :
تواصــل املالكات الهندســية 
والفنيــة للمديريــة العامــة 
مشروع  في  اعمالها  للمجاري 
عن  املوحد  كركــوك  مجــاري 
طريق شــركة )بــوزو التركية( 
واحملال بعهدتها تنفيذ املشروع.

املهندس  دائــرة  مديرة  وذكرت 
املهندسة  للمشــروع  املقيم 
كلزاد نــاو عبــاس ان االعمال 
تســيير بوتائر متصاعدة حيث 
في  املدنيــة  االعمــال  جتــري 
االدارة  )بناية  اخلدميــة  االبنية 
املشغلني  ودور  املهندسني  ودور 
واســتكمال  احلــراس(  ودور 
اعمــال تهيئــة املوقــع دائرة 
واســتكمال  املقيم  املهندس 
اعمــال احلفريات فــي احواض 
التهويــة واالعمال مســتمرة 
 ، االحــواض  ايضا في اســس 
في  ايضا  مســتمرة  واالعمال 
احلفريات  الترســيب  احــواض 
ان  . كمــا  واعمــال االســس 
االعمال تســير نحو استكمال 

باملشروع  اخلاص  احلقلي  اخملتبر 
لنصب  وجتهيزوالتهيئة  نصب 
اخلاصــة  املركزيــة  اخلباطــة 
باملشــروع ، مع استمرار اعمال 
نصب هيكل اخملازن وتســقيط 
وفتح الطــرق الداخلية ، علما 
ان املشروع مقام على مساحة 
يخدم  اولى  دومنا كمرحلة   ٢٣٢
مايقارب ٨٧٠ الف نســمة من 
اجلدوى  وعــن  احملافظة.  ابنــاء 
ذكرت  للمشــروع  االقتصادية 

املهندســة كلزاد ان املشــروع 
في حال اجنــازه ينتج مايقارب 
٣٠٠ الــف م٣ /باليوم من املياه 
املعاجلــة الصاحلــة للســقي 
هذه  تســهم  حيث  الزراعــي 
على  الضغط  بتقليل  الكمية 
املشــروع  ويعد  املائية  املــوارد 
اضافت  كما  للميــاه.  مصدرا 
ايضا املشــروع يســهم ايضا 
في توفير فرص عمل للطاقات 
الشــبابية من ابنــاء احملافظة 

خــالل فتــرة تنفيــذه وحتى 
بعد اجنازه وتشــغيله ، كذلك 
انتاج  في  املشــروع  يســهم 
واحلفاظ  العضوية  االســمدة 
من  املائية  املســطحات  على 
التلوث وحتسني الواقع اخلدمي 
والبيئي في محافظة كركوك. 
ولفتت املهندســة كلزاد الى 
باهتمام  يحظى  املشــروع  ان 
قبل  ومتابعــة ميدانيــة من 
املديــر العام املهنــدس يعرب 
قحطــان عبــاس الــذي كان 
يسعى ان تعود احلياة الى هذا 
واالستراتيجي  احليوي  املشروع 
، وان االعمــال تســير بوتائــر 
وجدية  املشروع  في  متصاعدة 
املنفذة للمشــروع  الشــركة 
في اجناز االعمــال املوكلة لها 
الفنية  املواصفــات  وفق  على 
املعتمدة وفي اطار الســقوف 
الزمنيــة احملددة لغــرض اجناز 
املشــروع بشــكله النهائــي 
خدمــة للمواطنني مــن ابناء 

احملافظة. 
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 بغداد _ الصباح الجديد :

العامة  الشــركة  عــام  مدير  أكـــد 
لالســمنت العراقية إحدى شــركات 
املهنــدس  واملعــادن  الصناعــة  وزارة 
عدنـان الغنـام : وضع اخلطط الهادفة 
للنهوض مبعامل االســمنت من خالل 

زيادة اإلنتاج وتقليل الكلف . 
وقــال املدير العــام خــالل زيارته الى 
مقــر معاونيــة االســمنت اجلنوبية 
ومعملي اســمنت الكوفــة والنجف 
املتقدمة  املالكات  مع  اجتماعاً  وعقده 
اوعــز خالله بضــرورة االســتمرار في 
اإلنتاج مع اســتمرار أعمــال الصيانة 
والتأهيــل للمعامــل وتقدمي دراســة 
جــدوى اقتصادية مــن إدارة املعاونية 
إنتاجية  إضافة خطوط  أمكانية  حول 
تعمل بالطريقة اجلافة وبطاقات عالية 

الستيعاب العاملني .
واشــار املديــر العــام الــى أهميــة 
تأهيــل وصيانــة أحد خطــي معمل 
الطاقة  الى  للوصول  املثنى  اســمنت 
االيــرادات  واســتثمار  التصميميــة 

املتحققة فــي تأهيل اخلــط الثاني ، 
مؤكداً السعي ملفاحتة اجلهات املعنية 
من أجل تقليل أســعار النفط االسود 
خاصة للمعامل التي تعمل بالطريقة 
الرطبة كونها تستهلك ضعف كمية 
النفط االســود التي حتتاجها املعامل 

التي تعمل بالطريقة اجلافة .
العام جولة ميدانية في  املدير  وأجـرى 
معملي اســمنت النجف واســمنت 
الكوفــة  ملتابعــة ســير العمل في 
واحملطة  والتعبئــة  اإلنتــاج  محطات 
والصيانة  التأهيل  وأعمال  الكهربائية 
حســب اخلطــة الزمنية املرســومة 
للوصول الى الطاقات اإلنتاجية املتاحة 
وأكد خالل لقائه بالعاملني من العقود 
واالجــور اليوميــة ســعيه ومتابعته 
ملوضــوع احلوافز واملكافــآت اإلنتاجية 
واخلطورة السيما ملواقع العمل املهمة 
االســناد  وتقدمي  والصعبة  واخلطــرة 
والدعــم  إليجاد احللــول لقضاياهم 
ومتابعتها شــخصياً مع اجلهات ذات 
العالقة لضمان حقوقهم املشــروعة 
كما وأســتمع الى مقترحات وطلبات 
لتجاوز  املنتســبني  مــن  مجموعــة 
املعوقــات والنهوض بواقــع املعاونية 

ومعاملها .
علــى صعيد متصل اعلــن مدير عام 
احدى شركات  العامة  ديالى  شــركة 
وزارة الصناعــة واملعــادن املهنــدس 

عبد الرســول محمد عارف عن جتهيز 
الشركة العامة لتوزيع كهرباء اجلنوب 
 31.5MVA( مبحولة قدرة واحدة ســعة
( ومببلــغ )660( مليون دينار  ، مشــيرا 

الــى ان هذه احملولة تعــد األولى من 5 
محوالت قدرة تضمنهــا العقد املبرم 
املوقع مع الشــركة املذكورة ، مؤكدا 
لتلبية  االمكانية  متتلك  الشــركة  ان 

حاجة وزارة الكهرباء والقطاعني العام 
واخلاص من احملوالت الكهربائية متعددة 

السعات.
في شــأن اخر لفت املديــر العام الى 
ان الشــركة تواصل إســتقبال طلبة 
املعاهــد والكليات في اطــار التعاون 
والتعليمية  العلمية  املؤسســات  مع 
محافظات  وبقية  ديالى  محافظة  في 
البالد حيث اســتقبلت مجموعة من 
طلبة املرحلة الثانية في قسم تقنيات 
احملاسبة التابع للمعهد الفني التقني/ 
الدكتور  القسم  رئيس  برفقة  بعقوبة 
محمــد عزيز هليل والدكتــورة أمينة 
ابراهيم واألســتاذة اســماء ســهيل 
ألغراض التدريب واالطالع امليداني على 
مكائن وخطوط اإلنتــاج وآلية عملها 
ومعرفــة مراحل العمليــة اإلنتاجية 
وجودتها  ومواصفاتها  املنتجات  وانواع 
واحملاسبي  املالي  النظام  على  واالطالع 
للشركة.   من جانبها سوقت الشركة 
العامة للصناعات املطاطية واالطارات 
واملعادن  الصناعة  وزارة  شركات  احدى 
كميات من مفــروم او حبيبات املطاط 

خالل شهر شباط املاضي.
وافصح مدير عام الشــركة املهندس 

يوســف محمد جاســم عن تسويق 
)100( طــن مــن حبيبــات املطــاط 
بقياســات )3 الى 5( ملم واملنتجة في 
مشــروع تدوير االطارات املســتهلكة 
في مصنــع اطــارات الديوانيــة الى 
القطاع اخلاص ، مشــيرا الى ان مفروم 
املالعب  ارضيات  في  يستعمل  املطاط 
الرياضية ومادة اولية لشتى الصناعات 
املطاطيــة والكيمياويــة ، الفتــا في 
الوقت ذاته الى مشروع تدوير االطارات 
شركة  مع  باملشــاركة  املســتهلكة 
ابراج الكوت والذي يعد من املشــاريع 
التي ستســهم في تخليص  البيئية 
البالد من اطنان االطارات املســتهلكة 
التي جتمعت على مدى سنوات كثيرة 
مختلفة  منتجــات  الــى  وحتويلهــا 
ومفيدة منهــا ارضيات املالعب ورياض 
االطفــال واملقرنــص للمماشــي في 
 ، واملمرات وبقياسات مختلفة  احلدائق 
معلنا عن اســتعداد الشركة لتجهيز 
بحبيبات  اخلاص  والقطاع  الدولة  دوائر 
واالرضيات  القياســات  املطاط بشتى 
والقياسات  املطاطية بشتى األشكال 
وبشكل فوري من خالل مقر التسويق 

في مصنع اطارات الديوانية .

تقرير

“الغنام” يؤكد وضع الخطط الهادفة للنهوض بمعامل االسمنت وتقليل كلف اإلنتاج

وتائر عمل متصاعدة في مشروع مجاري كركوك الموحدمجلس المفوضين يدعو الى االسراع في اجراء انتخابات برلمانية مبكرة

مدير مشروع بناء مدرسة املطيحة في البصرة

 بغداد _ الصباح الجديد :
اكدت الدائرة الفنية على وجوب   تطبيق جميع املؤسسات 
الصحيــة  لتعليمات ادارة النفايات اخلطــرة )املعدية( رقم 
)١( لعــام ٢٠١٥. وقــال مدير عــام الدائــرة الفنية ونقطة 
االرتبــاط الوطنيــة لــدى االمم املتحــدة الدارة الكوارث في 
العالم املهندس االستشــاري عيســى الفياض انه طالب 
بضرورة التأكيد على جميع املؤسســات الصحية بتطبيق 
تلك التعليمات الوقائية وذلك عبر مفاحتة رســمية كان قد 
وجهها لوكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية  في هذا الصدد 
، مبيناً ان اجراءات التعامل االساســية مع النفايات املعدية 
الواجب اعتمادها من قبل املؤسسات الصحية تتلخص في 
ضرورة التعامل مع هذه النفايــات بصفتها نفايات خطرة 
فضالً عــن ضرورة قيام تلك املؤسســات بتجميع النفايات 
املعدية في حاويــات او اكياس صفر ومثبــت عليها عبارة 
نفايــات خطرة وكذلك فقد نصــت التعليمات على وجوب 
معاجلة هذه النفايــات القابلة للمعاجلة فــي جهاز االوتو 
كليف او عبــر محارق املستشــفيات املتخصصة في هذا 
اجملال . واشــار الفياض الى ما اكدت  عليه  هذه التعليمات 
من وجوب توفر بطاقات الصقة تثبت على احلاويات متضمنة 
جميع املعلومات اخلاصة بها قبل نقلها الى مواقع التخزين 
اضافة الى اهمية نقل النفايات اخلطرة داخل املؤسســات 
الصحية بواســطة عربات متخصصــة وكذلك ضرورة ان 
جتمع تلك النفايات الصادرة عن اقســام وشــعب االمراض 
املعدية باشــراف مدراء تلك االقسام والشعب . واشار املدير 
العام الــى ان التعليمات قد تضمنت ايضاً وجوب عدم ملء 
االكياس او احلاويات بالنفايــات اخلطرة الكثر من ثالثة ارباع 
حجمهــا اضافة الى اهمية تأمــني مخزن متخصص لتلك 
النفايــات حلني التخلص منها بشــكل نهائي وكذلك فقد 
نصت هذه  التعليمات على اهمية ان يتوفر مخزن النفايات 
علــى معدات التنظيف والتطهيــر اضافة الى اهمية عدم 
اســتمرار التخزين الكثر من 24 ســاعة فقط وايضاً فقد 
اكــدت التعليمات على  ضرورة معاجلة النفايات الســائلة 
في وحدة املعاجلة اخلاصة باملؤسسات الصحية واخيراً فقد 
نصت هــذه  التعليمات على وجوب االلتــزام الكامل ببنود 
املواد القانونية الواردة في نص قانون حماية وحتسني البيئة 

رقم )٢٧( لعام ٢٠٠٩. 

 بغداد _ الصباح الجديد :
اعلــن مصــرف الرافدين حصيلــة املبالغ الكليــة التي مت 
اســتردادها من قبل املتلكئني الذين امتنعوا عن تسديد ما 

بذمتهم من اموال خالل شهر كانون الثاني املاضي.
وقال املكتب االعالمي للمصرف في بيان ان” حصيلة االموال 
التي مت اســتردادها مــن قبل املتلكئني الذيــن امتنعوا عن 
تســديد ما بذمتهم خالل شهر كانون الثاني املاضي بلغت 
مجموعها اكثر مــن 453,783,629 مليونا و783 الفا و629 

دينارا الغيرها”.
واضاف ان “املصرف مستمر في اجراءاته احلثيثة في استرجاع 
اموال املصرف من املتلكئني الذين تخلفوا عن سداد االموال 
من سلف وقروض واتخاذ كافة االساليب القانونية بحق كل 

من ميتنع عن ذلك”.

الصحة تؤكد على تطبيق  
تعليمات ادارة النفايات 

الخطرة )المعدية( 

الرافدين: ما يقرب من نصف 
مليار دينار المبالغ التي استردت 

من المتلكئين  في السداد
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الصباح الجديد - وكاالت :
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يوم السبت إن وقف 
إطالق النار في إدلب بســوريا، والــذي مت التوصل إليه في 
إطار اتفاق مع روسيا، لم يشهد انتهاكات في حني أشارت 

موسكو إلى بضع وقائع إطالق نار باملنطقة.
ونقلت وكالة األناضول لألنباء عن أكار قوله »سنظل قوة 
ردع ملنــع أي انتهاك لوقف إطالق النار. لم يحدث شــيء 
منذ دخول وقف إطالق النار حيز التنفيذ«. ومت التوصل إلى 
اتفاق وقف إطالق النار في موسكو بعد محادثات الحتواء 
الصراع. ونزح نحو مليون شــخص بســبب هجوم تشنه 
قوات احلكومة السورية بدعم من روسيا منذ ثالثة أشهر 
في شمال غرب سوريا. وتدعم أنقرة مقاتلني من املعارضة 
وإن كان نفوذها أقل على املتشددين الذين يسيطرون على 
أجزاء كبيرة من إدلب. ونقلت وكاالت أنباء روسية عن وزارة 
الدفاع الروسية قولها إن هناك ثالث وقائع شهدت إطالق 

نار في إدلب في األربع والعشرين ساعة املاضية.
وأضافت أن هناك سبع حاالت إطالق نار أخرى في الالذقية 
وتســع حاالت في حلب. وقالت الوزارة أيضا إن 860 الجئا 
عادوا إلى ســوريا من األردن ولبنان خالل األربع والعشرين 
ســاعة املاضية.وقال أكار أيضا إن تركيا ستستخدم حق 
الدفاع عن النفس إذا حدث أي هجوم يستهدف قواتها أو 

قواعدها في املنطقة.
ودعا االتفاق إلى القيام بدوريات مشتركة للقوات التركية 
والروســية في محيط طريق إم4- مبنطقة إدلب بدءا من 

15 مارس آذار.
وقــال أكار إن تركيا بدأت العمل على إرســاء قواعد املمر 
اآلمن حول الطريق وإن وفدا عســكريا روسيا سيزور أنقرة 

هذا األسبوع ملناقشة اخلطوات التالية.

الصباح الجديد - وكاالت :
أمر الرئيــس التركي رجب طيب إردوغان خفر الســواحل 
مبنع املهاجرين في تركيا من عبور بحر إيجه، حسبما خفر 

السواحل على تويتر.
وكتب جهاز خفر الســواحل في تغريدة »بأمر من الرئيس  
لن يُعطى أي إذن للمهاجرين بعبور بحر إيجه بســبب ما 

يتضمنه ذلك من مخاطر«.
وأضــاف أن »املقاربة املتمثلة بعدم التدخل ملنع املهاجرين 
من مغادرة تركيا ال تزال معتمدة، باســتثناء أولئك الذين 

يريدون املغادرة عبر البحر بسبب اخملاطر«.
وأعلن جهاز خفر السواحل إنقاذ 97 مهاجراً كانوا بخطر 
متهماً اليونان بأنها »أفرغــت قواربهم الثالثة من الهواء 

وتركتهم ينحرفون، عرى شفير الغرق«.
وتتبادل أنقرة وأثينا باستمرار االتهامات بشأن املهاجرين، 
فيندد األتراك بوحشــية اليونانيني جتــاه املهاجرين فيما 
يتهم اليونانيون األتراك بدفع املهاجرين وحتى مبساعدتهم 

في الهجرة إلى اليونان.
ورســمياً حتتّج أنقرة علــى عدم كفاية هذه املســاعدة 
ملواجهــة تكلفــة إقامة أربعــة ماليني مهاجــر والجئ 

معظمهم سوريون، منذ سنوات على أراضيها.
وازدادت أعباء املهاجرين مع هجوم النظام الســوري منذ 
كانون األول/ديســمبر على محافظة إدلــب، آخر معقل 
للفصائل املعارضة في سوريا، ما تسبب بكارثة إنسانية 

مع نزوح قرابة مليون شخص.
واقترح األوروبيــون تقدمي مليار يورو إضافي كمســاعدة 
ألنقــرة إال أن هذه األخيرة رفضت. وترى الدول األوروبية في 
ذلك ابتزازاً سياســياً من جانب تركيا للحصول على دعم 

غربي لعملياتها في سوريا.

الصباح الجديد - وكاالت :
قال عضــو البرملان اللبنانــي البارز 
آالن عون على تويتر يوم الســبت إن 
لبنــان يعيش »الســاعات األخيرة« 
التعثر في  الرسمي عن  قبل اإلعالن 
تسديد ديونه، وذلك في الوقت الذي 
اجتمع فيه رئيس البالد ورئيس الوزراء 
ورئيــس البرملان قبيل إصــدار إعالن 

رسمي في وقت الحق يوم السبت.
كانت مصادر قد أبلغــت رويترز يوم 
اجلمعة بأن من املتوقع أن يعلن لبنان 
يوم الســبت عن عجزه عن ســداد 
مدفوعات ســندات دوالريــة قادمة 
وأنه يريد إعادة هيكلة دين بالعمالت 
األجنبية بقيمة 31 مليار دوالر ما لم 

يتم التوصل إلــى اتفاق مع الدائنني 
لتجنب تخلف فوضوي عن السداد.

وميثل أي تخلف عن الســداد مرحلة 
جديــدة مــن أزمة ماليــة تعصف 
باالقتصــاد اللبنانــي منــذ أكتوبر 
 40 تشرين األول وأفقدت الليرة نحو 
باملئــة من قيمتهــا ودفعت البنوك 
لفــرض قواعــد قيــدت تعامــالت 

املودعني في ودائعهم.
وســيعلن رئيس الوزراء حسان دياب 
القــرار بشــأن الســندات الدولية 
الســاعة السادسة والنصف مساء 
)1630 بتوقيــت جرينتــش( وذلــك 
قبل يومني من املوعد املقرر لســداد 
الدولة املدفوعات املستحقة حلاملي 

1.2 مليار دوالر في  ســندات بقيمة 
التاسع من مارس آذار.

وكتب النائب عون على تويتر ”نعيش 
اإلعالن  قبــل  األخيــرة  الســاعات 
الرســمي لتعّثر لبنان في تســديد 
ديونه“. وأضاف النائب وهو شخصية 
بارزة فــي التيار الوطنــي احلر الذي 
أسســه خاله الرئيس ميشال عون 
»هذا احلــدث غير املســبوق نتيجة 
وخيارات  وارتكابات  سياسات  تراكم 
أنهكت املالية العامة واســتهلكت 
كل اخملــزون«. ”ال ينفــع البكاء على 
األطــالل! مــا يفيد هو وضــع وبدء 
اخلطــة اإلنقاذية للخــروج من قعر 

الهاوية كما فعلت اليونان“.

وعني لبنان بنك االستثمار األمريكي 
)كليــري  احملامــاة  ومكتــب  )الزارد( 
جوتليــب ســتني آنــد هاملتــون( 
األسبوع املاضي لتقدمي املشورة فيما 
يتعلق بإعادة الهيكلة املتوقعة على 

نطاق واسع.
وبلغــت األزمة املاليــة ذروتها العام 
املاضي مــع تباطؤ تدفقــات رؤوس 
األموال وانــدالع مظاهرات احتجاجا 
على الفساد في أجهزة الدولة وسوء 
اإلدارة. وشــهد االقتصــاد اللبناني 
املعتمد على االســتيراد تقلصا في 
الوظائف وارتفع التضخم مع تراجع 
الليرة، ممــا زاد من تأجيج األزمة التي 

أشعلت االحتجاجات.

الصباح الجديد - وكاالت :
بفيروس  شخصني  إصابة  تأّكدت 
كورونا املستجد بعد مشاركتهما 
مبؤمتر لوبي »آيباك« املؤّيد إلسرائيل 
في واشــنطن والذي حضره نائب 
الرئيس األميركي مايك بنس ووزير 
جانب  إلى  بومبيو  مايك  اخلارجية 

العشرات من أعضاء الكونغرس.
العامة  الشــؤون  جلنــة  وأعلنت 
األميركية اإلسرائيلية )آيباك( في 
احلاضرين  إلى  إلكترونية  رســالة 
واملتحدثني ومكاتب الكونغرس أن 
املصابني قدما من نيويورك حلضور 
املؤمتر الذي عقد بني األول والثالث 
آذار/مــارس. وقالت مجموعة  من 

الضغط في الرسالة التي نشرت 
على صفحتها على تويتر » تثّبتها 
بأّن اختبارات فيروس كورونا الثنني 
على األقّل من املشــاركني باملؤمتر 
قِدما من نيويورك، جاءت إيجابّية« 

جلهة اإلصابة باملرض.
وقال مســؤولون اجلمعــة إنه مت 
بوباء  22 إصابة جديــدة  تأكيــد 
»كوفيد19-« فــي والية نيويورك، 
معظمها ألشخاص في مقاطعة 
ويستشيســتر الواقعة شــمال 
مجموع  يرفع  ما  نيويورك،  مدينة 

اإلصابات إلى 44.
وأشار اللوبي إلى أّنه »على اتصال 
دائــم« مع الســلطات الصحية 

العاصمة  ومع  ويستشيستر  في 
الصحية  والســلطات  الفدرالية 

الوطنية بشأن هذا املوضوع.
ونشرت آيباك بيانا في وقت الحق 
اجلمعة نســبته إلى الســلطات 
الصحية في واشــنطن أشار إلى 
عدم وجود أي خطر مباشــر على 
احلضــور. ولم يكن مــن املمكن 
بعد احلصول على تعليق من دائرة 

الصحة العامة في واشنطن.
وإلى جانب بنــس وبومبيو، حضر 
املؤمتر زعيــم الغالبية اجلمهورية 
فــي مجلــس الشــيوخ ميتش 
الدميوقراطي  واملرشــح  ماكونيل 
التمهيدية  لالنتخابات  الســابق 

الدميوقراطية مايكل بلومبرغ.
ويقــود بنــس جهــود الواليــات 
لفيروس كورونا  للتصدي  املتحدة 

املستجد.
على  الكونغــرس  أعضــاء  ويزور 
السياســية  توّجهاتهم  اختالف 
املؤمتر الســنوي آليبــاك للتأكيد 

على دعمهم إلسرائيل علنا.
وكان من املتوقع أن يسافر نحو 18 
ألف شــخص من أنحاء الواليات 
املتحدة حلضور املؤمتر الذي يشارك 
أعضاء  ثلثــي  نحــو  عــادة  فيه 

الكونغرس.
وحضــر مئــات املشــاركني إلى 

كابيتول هيل خالل املناسبة.

تركيا: هدنة إدلب صامدة 
وروسيا ترصد حاالت إطالق نار

إردوغان يأمر بمنع 
المهاجرين في تركيا من 

عبور بحر إيجه

برلماني بارز: نعيش الساعات األخيرة 
قبل إعالن تعثر لبنان عن تسديد ديونه تأكيد إصابتين بكوفيد19- بين حضور مؤتمر آليباك في اشنطن

الصباح الجديد - وكاالت :

بلومبــرغ عن مصدر  وكالة  نقلت 
الســلطات  إن  قوله  لم تســمه، 
الســعودية تتهــم األميــر أحمد 
بن عبــد العزيــز واألميــر محمد 
بــن نايف، اللذيــن اعتقلتهما اول 
امس اجلمعــة، بتهمــة اخليانة  - 

التخطيط النقالب في اململكة.
ولفتت الصحيفــة إلى أن الديوان 
امللكي أبلغ أعضاء مجلس املبايعة 
أن األميريــن أحمد بــن عبد العزيز 
)78 عامــا( ومحمد بــن نايف )61 
عاما( كانا يخططان حملاولة انقالب، 
اجلمعة  اعتقاالت  أن  إلى  مشــيرة 
في  الهرمي  التسلســل  ســتهز 
اململكة بشــكل كبير، ال ســيما 
وأن األمير أحمد هو شــقيق امللك 
ســلمان وهو آخر األبنــاء املتبقني 
علــى قيد احلياة للملك املؤســس 
عبد  السعودية  العربية  للمملكة 
العزيز آل ســعود، وكان ينظر إليه 
على أنه مرشــح محتمل للعرش، 
بارز فــي مجلس  أنــه عضو  كما 

املبايعة.
وأشــارت بلومبيرغ إلــى أن األمير 
أحمــد ظهر في العــام 2018 في 
مقطــع فيديو نادر يتحدث فيه مع 
متظاهرين فــي لندن، ما أثار اجلدل 
حــول اخلالف احملتمــل في صفوف 
 2018 األسرة احلاكمة. وفي أكتوبر 
عاد إلــى اململكة بعد قضاء بعض 

الوقت في اخلارج.
وكانت أفادت وسائل إعالم أميركية 
بأن السلطات السعودية احتجزت 
بعض كبار أمــراء العائلة املالكة، 
السعودية،  ملك  أحدهم شــقيق 

ألسباب غير معلنة.
وأشارت أن اثنني من احملتجزين كانوا 
من أكبــر رجال الدولــة نفوذا في 

السعودية.
االعتقاالت  هذه  بني  تقارير  وربطت 
وولي العهد الســعودي محمد بن 

سلمان.
وأشــارت صحيفتا نيويــورك تاميز 
أن  إلــى  جورنــال  ســتريت  ووول 
االعتقال مت في الساعات األولى من 

صباح اجلمعة.
وقالــت الصحــف األمريكيــة إن 
املعتقلني ثالثــة هم أحمد بن عبد 
للعاهل  األصغر  الشــقيق  العزيز، 
الســعودي، وولي العهد السعودي 
واألمير  نايف،  بن  محمد  الســابق 

نواف بن نايف.
نايــف حقيبة  بن  وتولى محمــد 
الداخلية حتــى عزله من منصبه 

وإيداعــه اإلقامة اجلبرية في منزله 
بأوامــر من ولي العهد الســعودي 

محمد بن سلمان عام 2017.
واعتقلت السلطات السعودية في 
2017 العشــرات من رموز العائلة 
املالكــة والــوزراء ورجــال أعمال، 
واحتجــزوا جميعا فــي فندق ريتز 
كارلتون في الرياض بأوامر من ولي 

العهد السعودي، بتهم الفساد.
جورنال،  ســتريت  وول  وبحســب 
اقتحم رجال أمن مقنعون ويرتدون 
زيا أســود منزلــي االميرين صباح 
اجلمعــة املاضيــة، واعتقلوهمــا 
وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه 
قد وجهت لهمــا تهمة »اخليانة«، 
وأن عقوبة هذا الفعل هو السجن 

مدى احلياة، وقد تصل إلى اإلعدام.

األميران املتهمان 
األميــر أحمد بــن عبــد العزيز آل 
ســعود، االبن احلــادي والثالثني من 

أبناء امللك عبد العزيز.
وينتمي األمير إلى اجلناح السديري 
األكثــر نفوذا فــي العائلة املالكة 

عبد  امللك  أبناء  وهم  الســعودية، 
العزيز آل ســعود من زوجته حصة 
امللك  وهم  الســديري،  أحمد  بنت 
تركي  واألمير  واألمير سلطان  فهد 
واألمير نايــف واألمير عبد الرحمن 
وامللك احلالي سلمان بن عبد العزيز.

ويحمل األمير درجة املاجستير في 
العلوم السياسية وظل نائبا لوزير 
37 عامــا وقضى  الداخليــة مدة 
4 ســنوات مســؤوال عــن املواقع 
املقدســة في مكة وتولي منصب 
الســعودية في  الداخلية في  وزير 
الفترة مــن 18 يونيو/ حزيران 2012 
حتــى 5 نوفمبــر/ تشــرين الثاني 

.2012
وقد متت إزاحتــه عن ترتيب العرش 
امللك  قــدم  عندما  األولــى  مرتني 
الراحل عبد اهلل عليه أخيه األصغر 
األمير مقرن بن عبد العزيز، والثانية 
عندما قرر امللك احلالي سلمان نقل 
إلى جيل األحفاد متمثال  السلطة 
في األميــر محمد بن نايــف وزير 
وليا  صار  الذي  الســابق  الداخلية 
للعهــد نحو عامــني، وجنله األمير 

محمد بن ســلمان الذي صار وليا 
لولي العهــد قبــل أن يصبح هو 

نفسه وليا للعهد.
وكان األمير أحمد بن عبد العزيز قد 
غادر السعودية في نوفمبر/تشرين 
ثاني املاضــي، قبل حملة اعتقاالت 
طالت نحو 11 أميرا سعودياً أبرزهم 
الوليد بــن طالل والعشــرات من 
الوزراء ورجال االعمال الســعوديني 

حينها.
ومعروف عن األمير أحمد أنه متدين 
باعتدال ومنفتح ومشــهور بحبه 

للصحراء واجلبال والبحر والصيد.
واما األمير محمد بــن نايف، فهو 
ثاني أكبر ابناء نايف بن عبدالعزيز، 
وأمه  وله أخوان هما سعود وفهد. 
هي اجلوهــرة بنــت عبدالعزيز بن 
مســعد اجللوي املنحــدرة من فرع 

اجللوي آلل سعود.
ووالد محمد مــن نايف كان واحدا 

أيضا من السديريني السبعة.  
درس محمد بــن نايف في الواليات 
املتحدة، إذ انخرط في كلية لويس 
وكالرك، كمــا شــارك فــي دورات 

التحقيقات  مكتب  نظمها  أمنية 
الفدرالــي األمريكــي بــني عامي 
1985 و1988، كما تلقى تدريبا لدى 
وحدات مكافحــة االرهاب التابعة 
للشــرطة البريطانيــة بني عامي 

1992 و1994.
عــني محمد بــن نايف فــي عام 
الداخلية  لوزيــر  مســاعدا   1999
للشــؤون األمنية، ويعترف كثيرون 
له بالفضل في جنــاح جهود وزارة 
الداخليــة في مكافحــة االرهاب. 
كما يراه كثيــرون مهندس برنامج 
احلكومــة الســعودية للتصــدي 

لالرهاب.
نايف ايضا مديرا  وعمل محمد بن 
الســعودية  املدنــي في  للدفــاع 
وزير  مســاعد  منصب  توليه  اثناء 

الداخلية.
وفي عــام 2004، رقي الى رتبة وزير، 
ليصبح الشــخص الثاني في وزارة 

الداخلية.
عبدالعزيز  بــن  أحمد  تعيني  وبعد 
وزيرا للداخلية عقب وفاة نايف بن 
عبدالعزيز في متــوز / يوليو 2012، 

عني محمد بــن نايف نائبــا لوزير 
الداخلية.

وفــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 
عبداهلل  الراحل  امللك  اصدر   ،2012
مرســوما نحى مبوجبــه احمد بن 
عبدالعزيز من منصبه وعني محمد 

بن نايف وزيرا للداخلية.
2014، كلف  / فبراير  وفي شــباط 
مبســؤولية  نايــف  بــن  محمــد 
النشاطات االستخبارية السعودية 

في سوريا خلفا لبندر بن سلطان.
وفي 23 كانــون الثاني / يناير 2015 
اعلــن ان امللك الســعودي احلالي 
ســلمان عني محمد بن نايف وليا 
لولــي العهــد، وفي 29 نيســان / 
ابريل 2015، عــني وليا للعهد بدل 
بن  مقرن  الســابق  املنصب  حامل 

عبدالعزيز.
ولكــن محمد بن نايــف نحي عن 
واليــة العهد في 21 حزيران / يونيو 
2017، وعني بدله محمد بن سلمان 
كما جــرد مــن كل مناصبه، فقد 
وزيرا  ســعود  بن  عبدالعزيــز  عني 

للداخلية.

اعتقال ولي العهد السابق وشقيـق الملك 
السعـودي بتهمـة الخيانـة

الديوان الملكي أبلغ 
أعضاء مجلس المبايعة 

أن األميرين أحمد بن 
عبد العزيز )78 عاما( 
ومحمد بن نايف )61 
عاما( كانا يخططان 

لمحاولة انقالب، مشيرة 
إلى أن اعتقاالت الجمعة 

ستهز التسلسل 
الهرمي في المملكة 
بشكل كبير، ال سيما 
وأن األمير أحمد هو 
شقيق الملك سلمان 

وهو آخر األبناء المتبقين 
لمؤسس السعودية
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الصباح الجديد - وكاالت :

تبنــى ما يســمى بتنظيــم الدولة 
اإلســالمية اعتداء استهدف جتمعاً 
سياسياً في كابول وأسفر عن مقتل 
29 شــخصاً في األقل، وهو االول من 
نوعه منــذ توقيع اتفــاق بني حركة 
انسحاب  بشــأن  وواشنطن  طالبان 

القوات االجنبية من افغانستان.
بيان  فــي  املتشــدد  التنظيم  وأكد 
تناقلتــه حســابات جهاديــة على 
تطبيق تلغرام »هجوما جلنود اخلالفة« 
فــي كابــول موضحــاً أن عنصرين 
»باألســلحة  التجمــع  اســتهدفا 
وقذائف  اليدوية  والقنابل  الرشاشة 
+األر بي جــي+ وفجرا عليهم عبوتني 

ناسفتني«.
وقال املتحدث باســم وزارة الداخلية 
تطبيــق  علــى  رحيمــي  نصــرت 
»واتساب« إن هناك نساء وأطفاالً بني 
الضحايا البالغ عددهم 29 قتيال و61 

جريحا في األقل.
ونفت حركة طالبان في وقت ســابق 

الذي  الهجــوم  مســؤوليتها عــن 
مزاري،  العلي  لعبد  تكرميا  استهدف 
رجــل سياســي ينتمي إلــى اقلية 
املذهب  بغالبيتها  تتبع  التي  الهزارة 

الشيعي.
ويظهــر االعتداء هشاشــة الوضع 
األمنــي في العاصمة التي تشــهد 
حضورا امنيا مكثفا قبل 14 شــهرا 
فقط من االنسحاب املتوقع للقوات 
األميركية وفــق االتفاق الذي وقعته 
29 شباط/ واشنطن مع طالبان في 

فبراير.
وكالة  عليــه  فيديــو حصلت  وفي 
فرانس برس، يظهر رئيس املؤسســة 
احلكومية »مجلس الســالم األعلى 
األفغانــي« كرمي خليلــي وهو بصدد 
إلقاء خطاب، قبل أن تقطعه أصوات 
إطــالق رصــاص كثيف أثــار صراخ 

احلشد احلاضر.
ودان الرئيس أشــرف غنــي الهجوم 

الذي اعتبره »جرمية ضد اإلنسانية«.
كمــا دان وزيــر اخلارجيــة األميركي 
مايــك بومبيو »الهجوم الشــنيع«، 
وقــال في بيــان إّن »االعتــداء على 
مدنيــني عزل خــالل إحيائهم ذكرى 

هو دليل ضعف«. وأضاف أّن »مســار 
السالم« يهدف إلى السماح لألفغان 
إزاء تهديد  بتشكيل »جبهة موحدة 

تنظيم الدولة اإلسالمية«.
وقــال األمني العــام لــألمم املتحدة 
انطونيو غوتيريش إّن »الهجمات ضد 

املدنيني غير مقبولــة وَمن يرتكبون 
جرائــم كهذه يجب أن يحاســبوا«، 
وفــق ما نقل عنه املتحدث باســمه 

ستيفان دوجاريك.
واستهدف العام املاضي هجوم تبناه 
املراسم  اإلســالمية  الدولة  تنظيم 

 11 أوقع  نفســها بقذائف هاون، ما 
قتيال على األقل.

الشــخصيات  من  العديد  وكانــت 
السياســية األفغانيــة حاضرة في 
املراســم، بينهــا رئيس الســلطة 
التنفيذيــة فــي أفغانســتان عبد 

اهلل عبــد اهلل، الذي يقــول إنه فاز 
أيلول/ في االنتخابات املنعقــدة في 
سبتمبر لكن تظهره النتائج خاسرا.
الســابق  الرئيس  كذلــك  وحضــر 
حميــد قرضــاي ورئيــس احلكومة 
الســابق صالح الدين ربانــي اللذان 
غــادرا الفعالية باكــرا، وفق ما قال 
محمد محقق، أبرز رجال السياســة 
من الهــزارة واملقرب مــن عبد اهلل 
الداخلية  وزارة  وأكــدت  اهلل.  عبــد 
للصحافيني في وقت ســابق »إجالء 
البارزين بسالم من  املسؤولني  جميع 
املكان«.وقال رحيمــي إن إطالق النار 
مصدره ورشــة بناء على مقربة من 
مكان إقامة املراسم في غرب املدينة 

ذي الغالبية الشيعية.
-استمرار العنف -

يأتــي الهجوم بعد أقل من أســبوع 
املتحــدة  الواليــات  توقيــع  علــى 
وطالبــان اتفاقا ميهــد الطريق امام 
انسحاب كامل للقوات األجنبية من 

أفغانستان خالل 14 شهرا.
يرتبط االنســحاب األميركي بدرجة 
السيطرة  على  طالبان  بقدرة  كبيرة 
علــى القــوات اجلهادية علــى غرار 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
أنشــطة هذه  وفي حال اســتمرت 
احلضــور  سيســتمر  اجلماعــات، 

العسكري األميركي في البالد.
عقب التوقيع علــى االتفاق، أعلنت 
طالبان انتهاء الهدنة، مع اســتمرار 
جتنب استهداف القوات األجنبية، ما 
يطرح شكوكا حول امكانية القضاء 
مفاوضات  وإجــراء  العنــف  علــى 
واحلكومة  طالبــان  بــني  مباشــرة 

األفغانية.
ومن املفتــرض أن تنطلق املفاوضات 
األفغانية الداخلية في 10 آذار/مارس 
في أوســلو، في حني يرفض الرئيس 
غنــي نقطة مهمة فــي االتفاق بني 
بتبادل  تتعلــق  وطالبان  واشــنطن 

إطالق سراح املساجني.
واجلمعة، كرر املتحدث باسم طالبان 
سهيل شــاهني موقف احلركة على 
مســتعدة  طالبان  إن  وقال  »تويتر«. 
للتفــاوض الثالثــاء املقبل »في حال 
طبقــت بنود االتفاق وأطلق ســراح 
املســاجني«، وأضــاف أن أي تأخيــر 
فــي احلوار ال ميكن أن ينســب إالّ إلى 

»أطراف أخرى«.

تقرير

»داعش« يتبنى اعتداء اوقع 29 قتيال في كابول

شارك فيه مايك بنس

كانا يخططان النقالب حسب الديوان الملكي
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الصباح الجديد - وكاالت: 

عّبــر رئيــس الوفد العراقــي وكيل 
وزارة النفط، حامــد يونس عن أمله 
إنتاج  خفض  بشأن  التفاق  بالتوصل 
النفط، مشــيراً إلى استمرار جهود 

تقريب وجهات النظر بهذا الشأن. 
وأخفقــت منظمة الــدول املصدرة 
)أوبك( وروســيا، شــريكها  للنفط 
الرئيــس ضمن حتالــف »اوبك+« في 
التوصــل إلى اتفاق بشــأن خفض 
إضافــي في إنتاج اخلــام بغية كبح 
انخفــاض أســعار النفــط املتأثرة 
بانتشار فيروس كورونا املستجد، ما 

أّثر سلباً على األسعار العاملية.
وقال يونــس في اختتــام االجتماع 
الوزاري الثامن ألعضاء منظمة أوبك 
واملتحالفني معها في فيينا لشبكة 
رووداو اإلعالمية: »بذلت جهود كبيرة 
خــالل اليومــني املاضيــني لتقريب 
وجهات النظر بــني أعضاء في أوبك 

وأعضاء خارج أوبك«.
وأضاف أن »اتفاقيــة القطع التي مت 
االتفــاق عليه في الدورة الســابقة 
نهاية  أوبك مستمرة حتى  الجتماع 

شهر آذار«.
وأوضح: »ســتكون هنالك محاوالت 
خالل األســبوعني القادمني لتقريب 
وجهات النظر حول كمية القطع ألن 
عدم التوصل التفاق هذا اليوم ليس 
نهايــة املطاف، ونأمل أن يتم االتفاق 
على الفتــرة  خالل األيــام القادمة 
وهناك خطط ســيتم اإلعالن عنها 

بعد ذلك«. 
وفي وقت ســابق، أعلن وزير الطاقة 
نوفاك، عقب  الكســندر  الروســي 
مفاوضات طويلة في فيينا: »بدءاً من 
األول من نيســان ، وبالنظر إلى قرار 
اليوم، فإّن ال أحد ســيكون مضطراً 

خلفض اإلنتاج«. 
اقترح على  املنتجــني  اتفــاق  وكان 
اآلخرين  التسعة  موسكو وشركائه 
خفضاً إضافيــاً جماعياً حتى نهاية 
العــام احلالي بدالً من ثالثة أشــهر 

إضافيــة بحجــم 1,5 مليون برميل 
يوميــاً لعدم إفســاح الفرصة أمام 
اجلهود  بتقويض  الفيروس  انتشــار 
الصعبــة التــي مت التوصــل إليها 
2017 للحفاظ على أســعار  منــذ 
مســتقرة للنفط في سوق تشهد 
فائضاً في اإلنتاج. وحوالى الســاعة 
17,00 ت غ، كان ســعر برميل برنت 
تســليم أيار/مايو عنــد 46,34 دوالر 
في لندن، بانخفــاض %7,30 مقارنة 
بأســعار اإلغالق اخلميس. وكان قبل 
ذلك بقليل تراجع حلدود 45,28 دوالر، 
حزيران/يونيو  منــذ  األدنى  الســعر 
تعهدت   2017 ومنذ مطلــع   .2017

دول »اوبــك+« بتخفيــض االمدادات 
في الســوق 1,2 مليون برميل يومياً، 
العقد  زاد  األول/ديسمبر  كانون  وفي 
مبقدار 500 ألف برميل يومياً في حني 
قلصت الســعودية وحدها انتاجها 

400 ألف برميل إضافية.
وإلقناع حلفائها، قــررت أوبك أمس 
اخلميس أن تطلب منهم أن يتحملوا 
فقط ثلث مجمل اخلفض اجلديد أي 
500 ألف برميل يومياً، قبل أن يخفق 

اجتماع اليوم بالتوصل التفاق.
العراق  أن  النفط اكدت  وزارة  وكانت 
يدعــم االتفاقات التــي تهدف إلى 

استقرار األسواق العاملية.

وقال رئيس الوفد العراقي في اختتام 
الثامــن ألعضاء  الوزاري  االجتمــاع 
منظمة أوبك واملتحالفني معها في 
فيينا، بحســب بيان لــوزارة النفط 
إطلع عليه املربد، إن »بعض األعضاء 
يطالبون منحهــم مزيداً من الوقت 
لتقييم تداعيات فايروس كورونا على 
وتأجيل  العاملية،  النفطية  الســوق 

عملية اخلفض اإلضافي لإلنتاج«.
وأضــاف يونس، انه »لــدى األعضاء 
بعض الوقت إلى نهاية الشهر احلالي 
لتقييم أوضاع السوق النفطية من 
قبل اللجنــة الفنية الوزارية ملراقبة 
اإلنتــاج، وهــي نهاية املــدة املقررة 

لالتفاق الســابق«، معربــاً عن أمله 
بـ«تقريب وجهات النظر بني األعضاء 
واملتحالفني  )أوبــك(  منظمــة  في 
التوصل  معها من خارجهــا بهدف 
إلى اتفاق يرضي اجلميع ويسهم في 

إعادة التوازن للسوق النفطية«.
وتابــع بالقول، »لدينــا الثقة في أن 
تتجاوز هذه الدول األزمة والسيطرة 
والعودة  املقبلة،  الفترة  عليها خالل 
بالنشــاط االقتصادي أكثر مما كانت 

عليه قبل ظهور كورونا«.
وأشــار أنه التقى »عدداً مــن وزراء 
النفط والطاقة في كل من اململكة 
إيران  وجمهورية  السعودية  العربية 

اإلمارات  ودولة  واجلزائر،  اإلســالمية، 
العربيــة، فضــالً عن األمــني العام 
للنفط  املصــدرة  الدولة  ملنظمــة 
معهم  وبحــث  باريكندو،  محمــد 
يســهم  اتفاق  إلى  التوصل  أهمية 
املنتجني وهي  أهــداف  في حتقيــق 
من  وتضامنية،  مسؤولية مشتركة 
أجــل احلفاظ على توازن واســتقرار 
األســواق النفطية«، مشــدداً على 
العراقي  للوفد  االستثنائية  »اجلهود 
في تقريب وجهات النظر، وصوالً إلى 
النشاط  يعيد حركة  اتفاق مناسب 
االقتصــادي العاملي وزيــادة الطلب 

على النفط اخلام«.

الصباح الجديد - وكاالت:
تراجعا  الصينية  الصادرات  ســجلت 
حادا في أول شــهرين من العام حتت 
كورونا  فيــروس  مــن  اخملــاوف  وطأة 
النشــاط  شــل  الــذي  املســتجد 
اإلمدادات  االقتصادي وعرقل سلسلة 

في العالم.
وانهــارت الصادرات الصينية نســبة 
17,2 باملئــة مقارنــة مــع الفتــرة 
نفســها من العام املاضــي، في أكبر 
العمالق اآلســيوي  تراجع لصــادرات 

خــالل   2019 شــباط/فبراير  منــذ 
النزاع التجاري مــع الواليات املتحدة. 
وتراجعــت الواردات بنســبة 4 باملئة، 
بحســب البيانــات التــي أعلنتهــا 

اجلمارك الصينية السبت.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت وكالة 
أقل  تراجعا  توقعــوا  آراءهم  بلومبرغ 
في الصادرات مرجحــني أن يصل إلى 
16,2 باملئة، لكنهم توقعوا في املقابل 
تراجعا أكبر في الواردات بنسبة 16,1 

باملئة.

بفيروس  اإلصابــات  أولى  وســجلت 
األول/ املســتجد في كانــون  كورونا 

ديســمبر في مدينة ووهان مبقاطعة 
هوبــاي وســط الصــني، مــا دفــع 
املنطقــة  إلــى عــزل  بالســلطات 
الصناعية املهمة التي يســكنها 56 
مليون شخص اعتبارا من أواخر كانون 
املتخذة  التدابير  وسّددت  الثاني/يناير. 
الحتواء املرض الــذي أودى بأكثر من 3 
آالف شــخص في الصني، ومنها قيود 
الصحي،  احلجر  وفــرض  التنقل  على 

ضربة لليد العاملة وشبكات اإلمداد.
وفــي ظــل هــذه الظــروف، تقلص 
الفائض في امليــزان التجاري الصيني 
مع الواليات املتحدة، الذي ميثل نقطة 
التجاري  النزاع  رئيسية شــائكة في 
بني البلدين، بنسبة كبيرة بلغت 40% 
في الشــهرين األولني، مــن 42 مليار 

دوالر العام املاضي إلى 25,4 مليار.
وهذه املــرة األولى التي تنشــر فيها 
بيانــات جتارية  الســلطات الصينية 
مدمجة عن شــهري كانــون الثاني/

يناير وشباط/فبراير. ويتماشى اإلجراء 
مع كيفيــة إصدار بعض املؤشــرات 
للتخفيــف مــن الفوارق بعــد فترة 
عطلة، لكــن الوضع هــذه املرة غير 

عادي بسبب الوباء.
- تداعيات أكبر -

ذكر جوليان إيفانز-بريتشارد من مركز 
في  ايكونوميكس  كابيتــال  األبحاث 
بيانات كانون  أن دمــج  تقرير اجلمعة 
أن  يعني  وشــباط/فبراير  الثاني/يناير 
»نســبة النمو التي نشرت ال تعكس 

متامــا حجــم الضعف فــي الفترة 
األخيرة«. ويعود ذلك لكون اضطرابات 
النشاط التجاري تركزت في غالبيتها 

في شباط/فبراير.
وأضــاف أن التراجع األخير في التجارة 
كان »أكبر« مما تشير له البيانات على 
لدى  االقتصاد  وذكــر خبيــر  األرجح. 
شياوشــون  شــو  اناليتيكس  موديز 
لوكالة فرانس برس السبت أن التراجع 
سيستمر على األرجح في قسم من 

آذار/مارس.

صادرات الصين تسجل تراجعا حادا وسط أزمة فيروس كورونا
شل النشاط االقتصادي وعرقل سلسلة اإلمدادات في العالم 

رئيس الوفد العراقي: نأمل بالتوصل التفاق لخفض االنتاج خالل األيام المقبلة 
في ختام اجتماعات منظمة الدول المصدرة للنفط اوبيك في فيينا 

أخفقت منظمة )أوبك( 
وروسيا، شريكها 
الرئيس ضمن تحالف 
»اوبك+« في التوصل 
إلى اتفاق بشأن خفض 
إضافي في إنتاج الخام 
بغية كبح انخفاض 
أسعار النفط المتأثرة 
بانتشار فيروس كورونا

أحد احلقول النفطية

بغداد - الصباح الجديد: 
دعا البنك املركزي العراقي، اخلميس، التجار 
واملواطنني للتعامل بأدوات الدفع اإللكتروني 
وجتنب التعامل بالنقد، حفاظاً على الصحة 
العامة. وقــال البنك في بيان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، إنه »تزامنا مع ما مير به 
بلدنا العزيــز، ونتيجة ملتابعة البنك املركزي 
العراقــي للتقاريــر الدولية التــي حتذر من 
قابلية االوراق النقدية على أن تكون وســطاً 
ناقالً للفيروســات، يدعو هذا البنك التجار 
واملواطنني للتعامل بأدوات الدفع اإللكتروني 
الهاتف  محافــظ  بيــع،  نقاط  )بطاقــات، 

النقال(«.

بغداد - الصباح الجديد:
أكد عضو اللجنة املالية النيابية حنني قدو 
امس السبت، سعي اللجنة التخاذ إجراءات 
من أجل تقليل العجز في موازنة عام 2020.

وقــال قدو، فــي تصريح صحفــي، إنه »ما 
زلنــا ننتظر تشــكيل احلكومــة الكاملة 
البرملان بعد  الى  املوازنة  الصالحيات إلرسال 
دراســتها ووضع خطط أولوياتها وبرامجها 
التي تختلف عن خطــط حكومة تصريف 

األعمال«.
احلكومة  بتشــكيل  »االســراع  أن  وأضاف، 
سيدعم دراســة البنود اخملتلفة في املوازنة 
وتبويبها وإعطاء أولويات معينة وخاصة جتاه 

مطالب املتظاهرين وتوفير اخلدمات«.

بغداد - الصباح الجديد: 
أكدت وزارة الزراعة وفرة املنتجات احمللية في 
حال غلق احلدود مع دول اجلوار، فيما اشــارت 
الــى انها مع قرار غلق احلدود واملنافذ ولفترة 
محددة حلني زوال خطر الفايروس وخاصة ما 

يتعلق باملنتجات الزراعية لوفرتها محليا.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الصباح اجلديد 
نســخة منه إن »هناك وفرة محلية الغلب 
احملاصيــل الزراعية، فضالً عــن بيض املائدة 
واالســماك«،  اجملزور  والدجاج  احلي  والدجاج 
الفتــة الى أن »هناك خطط للــوزارة مبنية 
علــى دعم القطاع الزراعــي من خالل دعم 
مدخالت ومخرجات االنتاج، فضالً عن الدعم 
األساسي واملتضمن حماية املنتج احمللي عند 
وفرتــه من خالل منع االســتيراد والذي نتج 
عنه وفرة )٢٥( محصول ومنتج زراعي نباتي 
وحيواني والتي تدخــل في االحتياج اليومي 

لقوت املواطن العراقي«.

المركزي يدعو للتعامل 
بالدفع اإللكتروني 

المالية النيابية: ارتفاع 
»عجز الموازنة« لن يؤثر 

على رواتب الموظفين

الزراعة تؤكد وفرة المنتجات 
المحلية وانها مع قرار غلق الحدود
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قراءة

قصة قصيرة

نصاصدار

طلب من هادي ان يجد له شــيخ على 
اجلن،  وتســخير  الروحانية  باالمور  علم 
ويتحقــق اللقاء ويتعلــم دكتور عوني 
االساليب التي من خاللها ميكن ان يقوم 
وهكذا  متقن،  بشــكل  العملية  بهذه 
سنكتشــف أن عوالم أخــرى تتداخل 
وتنضم الى نســيج االحداث لتتســع 
تلك الدائرة وتكبر، لتخــرج من الدائرة 
االولى العيــادة واملراجعني وهادي وواقع 
احلياة الى نقلة جديــدة غريبة وملفتة 
لالهتمام وهــي مبثابة خطوة ثانية نحو 
هــذا التداخل، حيــث يقرردكتور عوني 
الذهاب في خلــوة وفي مكان صحراوي 

من أجل القيام مبهمته: 
) ساعات طويلة وهو يقرأ بصوت عميق 
وواثق، والظالم يزداد حلكة وسواداً كلما 
امتّد الوقــت عميقاً في جــوف الليل، 
فعّم ســكون مفاجئ خفتت على إثره 
حركــة الرياح وكفت عــن ضرب الرمل 
احملفورة  واالخاديد  اجليــوب  والدوران في 

في وجه التالل الرملية الصلبة، شــعر 
بقدوم ضيف ثقيل الوطــأة ذي حضور 
قــوي أناخت له ريــاح الصحراء فهدأت 
وكأنه  وتيرتها، فعــّم صمت مخيــف 
مقدمة لوصول شــيء ما، لكنه لم يرَ 
أي مخلوق، شعر بوجود شيء ما يقترب 
منه، وبــدأ يضغط عليــه لكنه بدون 
هيئــة معينة،حتير الدكتــور عوني في: 
كيف ســيحاور مخلوقاً لم يره من أول 
وهلة، ســاد صمت عميق مزعج أطبق 
على املكان وما زال الضغط مســتمراً، 
عندهــا نطق وقد اســتجمع قواه وهو 
يريد أن ينهي مسألة هذا الغموض الذي 
اكتنفه وأشعره بامللل واالزعاج..( ص 40 

الدكتور واجلن
مــن هنا تبدأ حبكة مبنــى هذا النص، 
تتفاعــل وتتكون من أجــل نقلة أخرى 
غير متوقعــة وال تخطر على بال، حيث 
أن املتلقي يظــن بعد دورة االحداث تلك 
أن إجتاه النص ســيأخذ منحــاً يتعلق 
القائم  والصراع  وغرابتــه  العالم  بهذا 
بني وجــوده وغيروجــوده، وبعد أن ضخ 
متقن  بشكل  الســردية  ادواته  الروائي 
والشخوص  واملكان  الزمان  أن  حيث جند 
واالحــداث حاضــرة بشــكل واضــح، 
وتتحرك وفق الســياق الفني املطلوب، 
لذا فأن عملية التمويه وإشغال املتلقي 
بالتوقعات املعتادة، بينما تأخذ االحداث 
مســارآخر أمر يصــب بحرفية صنعة 
الرواية وتقنياتها، فبعد أن يطلب دكتور 
عوني من اجلــن ميمون أن يدخل العالم 
الســفلي، ويرضــخ اجلن ألمــره، حتدث 
االنتقالة الزمانية واملكانية الغريبة، وال 
نعرف عن الدكتور عوني أين ذهب؟وكيف 
يكون هــذا العالم، لكننــا نعرف بعد 
ذلك أن عودته الغريبة بعد مضي عشر 
سنوات وبعد التغيير وسقوط الطاغية 
واختالف احلياة وتغيرهــا، وهو ال يعرف 
السنوات وماذا حدث  تلك  كيف مضت 
خاللها؟.. األمر الذي جعل املتلقي يتابع 
هــذه اخلفايا، وتلك الســنني الضائعة، 
وبعد تفاصيل دقيقة عن تلك املتغيرات 
التي حدثت جراء هذا التغير ، ينشــغل 
دكتور عوني باستكشــاف هذه الفترة 
الزمنيــة، ولم يجد بدأ اال الســفر الى 
لنــدن وااللتقــاء بدكتــور فهمي وهو 
تلميــذه واختصاصه في علــم التنومي 
املغناطيسي من أجل البحث في العقل 
الباطن عن العشر سنوات الضائعة من 

عمره.

املغناطيسي  التنومي   ومن خالل عملية 
ندخل احلكاية الثالثــة والنقلة الثالثة 
واالحداث التي تضمنتهــا هذه الفترة، 
وهي أحداث محتدمة بني ظهور العالم 
الســفلي املضبــب واخمليف، الــى زواج 
هادي من العاهرة ســناء وقتلها غسالً 
للعار، وظهور فرح لتعمل بعيادة دكتور 
عونــي ثم الــزواج منها ثــم خطفها 
وعند عودتها تهرب الى مكان مجهول، 
وكذلــك الشــقة التي هجــم عليها 
ابنهم  عن  للبحث  ملثمني  مســلحني 

الــذي يعمــل مترجم لــدى االمريكان 
التداخل  تتعلق بهذا  وتفاصيل  واحداث 
وهــذه التركيبــة الفنيــة، لنكون مع 
أحــداث تروى من داخــل العقل الباطن 
املغناطيسي،  التنومي  عملية  خالل  ومن 
وهكذا فأن عملية ســرد االحداث بهذا 
االسلوب حقق الغاية املتوخاة في جعل 
احلداثة، ومع  دائــرة  النص ضمــن  هذا 
هذا فــأن االحداث الزالت تــدور وال زلنا 
التي سوف حتدث، فبعد  املفاجآت  نتابع 
عودته من رحلة العالج هذه يقابل هادي 

ويخبره مبا حدث له، ويستفسر منه عن 
تلك التفاصيــل، اال أن هادي ينفي متاماً 
هذه االحــداث، فيعيش دكتور عوني في 
قلق وخوف، ويعود الى الدائرة التي ضاع 
فيها باحثاً عن ســني عمره الضائعة، 
فيكتشــف أن عقله الباطــن قدم له 
احداث مســتقبلية تنبؤيــة، وبالفعل 
الباطن  العقل  بدأت االحداث تخرج من 

الى الواقع: 
) احلــوادث كثيرة وطويلــة، لكن ابرزها 
هي زواجك من ســناء وقتلك اياها حتى 
تسببت بدخولك الى السجن ، أما فرح 
فهي ســكرتيرة جديــدة وظفتها بعد 
أن دخلت أنت الســجن، تزوجنا وعشنا 
حياة سعيدة، بعدها اختفت  من حياتي 
ولم أرها بعد ذلــك، حيث تعرضت الى 
إختطاف من قبل رجل يعمل في مديرية 
النطق،  وافقدها  بشــدة  عّذبها  األمن، 
رجعت لي بعد فترة غياب طويلة، بحثت 
عنهــا في كل مكان ولم أجدها، لكنها 
تركت لي رسالة موقعة بأسمها، ال أدري 
قد حتصل معجزة وأحصل عليها..( ص 
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وهذه االحداث التــي خرجت من العقل 
الباطن الى رؤية مســتقبلية شــكلت 
حالة غرائبية ضمن النسق الفني الذي 
اتخده الروائي في دورة االحداث، املتداخلة 
الى  برؤية فنية جديدة تنضم  املتراكبة 
عالم الســرديات احلديثة، بخروجها من 
التقاليد املتبعة الى حيث علم النفس 
وعملية التنومي املغناطيسي، وخروج من 
التوقعات التي  قد تكون  صائبة احياناً، 
ونكون مع املفاجــأة الكبيرة في نهاية 

املطاف والتي تؤكد تلك التنبؤات:
 ) وبينما هو منشــغل بتذكر تفاصيل 
الباب بطرقات  الغريب حتى ُطرق  احللم 
خفيفة ال تكاد تســمع، نهض متثاقالً 
ونشوة احللم مازالت تداعب عقله، فتح 
الباب بغير اكتراث حتى ظهرت له فتاة 
أنيقة جذابة تقف على إستحياء، رحب 
بها ودعاها الى الدخول، فأخبرته بصوت 
خفيض أنها جاءت ألجل اإلعالن ، تهلل 
وجهــه وأدخلها وهــو يحفها بكلمات 
ينظر  وراح  قبالته  أجلســها  الترحيب، 
إليها فوجهها كان مألوفاً وكأنه قد رآه 
من قبل، فسألها عن إسمها متحفزاً.. 
نظرت في عينيه وجــاء صوتها عميقاً 
كأنه قادم من ماض بعيد.. إسمي فرح.( 

ص 285 . 

يوسف عبود جويعد 

تداخــل احلكايا واألحــداث التي ضمتها 
رواية)الدكتور عوني( للروائي رياض املولى، 
تختلف من حيث بنائهــا الفني، كونها 
تنوعــت وخرجت عن املألــوف، فلم تكن 
حكاية داخل حكايــة، كما جند ذلك في 
املــوروث احلكائي الشــعبي، ألكتنافها 
طابع الغرابة والذهول وذلك لكونه تناول 
االحداث باساليب مختلفة، فقد توزعت 
بني احليــاة الواقعية والعالم الســفلي 
والعقل  اجلــن،  اســتحضار  من خــالل 
الباطن عبر التنومي املغناطيســي واخيراً 
املستقبل ، بعد أن نعلم بأن دكتور عوني 
طبيب أختصاص طب النفس ومييل الى 
العلم في رؤيته لواقع احلال لكل مرضاه، 
اال أن أمر عزوف املرضى املصابني بأمراض 
نفسية، عن مراجعة االطباء ومراجعتهم 
الى الشيوخ واملشعوذين الستخراج اجلن 
بخور  واعطاؤهم حفنة  يتلبسهم  الذي 

مع تعويذة وقنينة ماء.

الشيخ والدكتور
 كان أمر يشــغل بــال الدكتــور ويثير 
حفيظته من أجل الكشف عن احلقائق، 
من تلك اللحظــة الفارقة بدأت خيوط 
أحداث هذا النص تتشكل بشكل مغاير 
على ما اعتدى عليه من نصوص سردية 
روائية، حيث نشــهد عمليــة تركيبية 
فنية أخــرى، عندما يقــرر دكتور عوني 
خوض غمار جتربة جديــدة، بالذهاب الى 
الشــيخ الذي ازدحم على باب داره جمع 
غفير من الناس، من أجل شــفائهم من 
أعراض مرضية نفســية، فيرتدي مالبس 
عادية ويشــرح له حالة مفتعلة، ويزوده 
بالعــالج، كما هو حال هؤالء الشــيوخ 
والدجالني واملشعوذين، ومبا أن تلك احلاالت 
ظاهرة شــائعة ومثيرة الى االهتمام وأن 
الوعي،  وقلة  والفقر  والبســاطة  اجلهل 
هو الســبب الرئيســي في تفشي هذه 
الظاهــرة، لذا فــأن دكتور عونــي يقرر 
أن يتوغل فــي هذا العالــم، ومن خالل 
ســكرتيره هادي الذي قرر أن يرافقه في 
رحلة عالجــه، بعد أن كان مصاب بحالة 
كآبة  حادة وقد خضع لعالج مكثف من 
قبل دكتــور عوني حتى متاثل للشــفاء، 
عندها قرر أن يكون معه ويعمل بعيادته 
التي هــي داخل شــقته، وكذلك يقوم 
بادارة الشقة من طبخ وتنظيف وتنفيذ 
طلبات الدكتور، وهكذا فأن دكتور عوني 

النسق الفني الحديث في »الدكتور عوني«

عبدالحسين رشيد العبيدي

ليــس هناك مجــاال للشــك , الصوت 
واضح , وقد تكرر هذا كثيرا .أدُس رأســي 
حتت  اللحاف و اســترق السمع .  أحاوُل 
ســماع كل شــيء وأنا اقطع أنفاسي. 
يسود الصمت ثانية . هذا الصمت املربك 
هو من يجعلني يقظــا ... بعد عودة أبي 
في صندوق خشــبي على سطح سيارة, 
انتقلنا أنا وأخوتــي للنوم في غرفة أمي 
, كــي نبادلها مشــاعر اللوعة. ننام في 
الســرير بينما تفترش هــي األرض قرب 
دوالب املالبس. أشــعر بهــا أحيانا ترتب 

الغطاء فوقنا.
تهمس لشخص ما: أخشى عليهم من 

البرد.
يعلو صوتها بالنشيج , تغلق باب الدوالب 

وتغط في نوم قلق  حذو الباب.
كان ينهكني هذا العسر الذي يُحيطنا. 
هــذا الصمــت املربك يوقــظ فضولي, 
ينهشــني بشراســة. ال أعلم ما الذي 
يجري على وجه الدقــة. كنت فردا أعزل 

مبواجهة قبيلة من الشكوك.
مــع من تتكلــم أمي ؟ مــن يختبئ في 

الدوالب؟ أسأل نفسي 

كانــت لقــاءات مدوية تتكــرر كثيرا. 
أغمض عينّي وأحــاول النوم مضطربا, 
لم اكــن جاهزا ليوم كهــذا. افتُح باب 
الدوالب خلســة ألرى.ال أحد سوى بدلة 
معلقة في كيس من النايلون,  كان أبي 
يلبسها في املناســبات النادرة .أزحتها 
جانبا , فتحت أبواب الدوالب األخرى , ال 

شيء البتة سوى املالبس.
كنت اكبر إخوتي عندما غادر أبي ممتلئا 
بالروح الوطنية. أنا مثله, أســمر اللون 
بعينــني ســوداوين وأنف كبيــر, بينما 
أختي فاطمة بيضاء, بشعر اسود طويل 
السوداء  مالبسها  حرضت  التي  كأمي, 

الرجال عليها.
لم أرأبي مــذ غادر. كنا حتت مســتوى 
منفلت مــن التحامل املذهبي ... حفلة 
موت ال ينبغي ألحد عدم املشاركة فيها.
ال جرمية وال عقاب وال احد يَشعُر بالتأنيب 
.باتت مالبسنا كاحلة, والذئاب البشرية 
حتوم بإصرار مقيت. مرارا ســمعت أمي 
خلســة, وأنا أتدثر بالظــالم واللحاف, 
تهمس وهي تفتح بــاب الدوالب, بأنها 
تعبت من املراجعات لدائرة جاحدة تقدم 
العائدين بالصناديق  خدماتها لعوائــل 
اخلشــبية. ثمة ألفة قاهرة بينهما في 

هذا.
أفضْت له مرة: بأن أحدهم عرض عليها 
املســاعدة, مقابل امتنان ذليل لغنيمة 

ممكنــة . تلــك مــن احملــاوالت الكثيرة 
بالوقار...لقد  مؤطرة  أروقة  في  لسطوة 

حتولنا الى ضحية لسلوك أبي احلماسي 
األســاليب  من  مصعوقــة  .راقبتهــا 
السلســة للهيمنة , حتدوني رغبة في 
الصــراخ, لكن األنباء كتمت أنفاســي 
وهشمت يقيني بأشياء جمة . مراجعة 
الدوائر ال تشجع على املشاعر الرقيقة .

سأكمل املعاملة: قالت بصوت متوعد , 
وبنوع من الرضا الثقيل . 

ورغــم طــراوة أنوثها ظلــت أمي اكثر 
النســاء استرجاال .و ثمة تواطؤ بينهما 

أالّ يرد عليها .
 كانــت حتت صلف احلــب, تلعب لعبة 
صمــود مكشــوفة . نقطــة ضعفها  
مالبســها الســوداء .كان هذا الهمس 
مانعا للنوم . متلكتني حماســة الرجال 
الغطاء ونهضُت بقسوة عجزُت  .أزحت 
عن إخفائها .كنت ارزح حتت وطأة شعور 
حقيقي بالعــار . يعتريني هاجس قاهر 
بــأن التيار أقوى من كل مقاومة ,لكنها 
مناسبة ال تعوض ألثبت رجولتي املبكرة 
.كنــت أعاني من كبريــاء ال ترتكز على 
 , أي مرجعية اجتماعية  ,وبدون  شــيء 
ورغم هلعي هناك شيء في داخلي ميتأل 
التفكير حقنت  أتعبنــي  بالزهو. وحني 

نفسي باألقدام 
قلُت بنبرة متحفــزة  ملؤها احلنني :أنا 

أذهب معِك إلكمال املعاملة .
احتضنتني وهي تغمز بروح أنثوية الهثة 
بالتوتر  الدوالب. ظلــتْ تتحدُث  ملن في 
ذاته  مع ضحكة هشــة ...كانت روحها 
تندلــق نحوه بقــوة قبــل أن يحملوه. 
أغلقوا بــاب الصندوق فتوارى ابي خلف 

اجلدار اخلشبي.
تكــرر هذا كثيرا رغــم الصمت الهانئ 
الــذي كان بينهمــا . الصــوت واضح, 
وأنا أنصُت للهمس احلميم بإحســاس 
غامض . أشعر بخشوع روحي يعتريني 

أمام هذه القابلية على اإلصرار
ســمعتها تهمــس أمام الــدوالب : أنا 

ذاهبة حبيبي .
من يختبأ بالــدوالب ؟ أبي !!! لم يتركنا 

نُعاني ؟ .
 عندما تذهب سأطلب منه ان يخرج فال 

فائدة من االختباء.
ندهتني .

 قالت : إحرص على إخوتك.
 كانت نفســي املنكســرة عاجزة عن 
اإلحســاس بفداحــة املوقــف .تأملْت 
نفســها باملــرآة املعلقة علــى احلائط 

بحنق وخرجْت.

صندوق خشب

النزهة الجديدة عدد جديد من مجلة » المورد« 

كان أمر يشغل بال الدكتور ويثير 
حفيظته من أجل الكشف عن 

الحقائق، من تلك اللحظة الفارقة 
بدأت خيوط أحداث هذا النص 

تتشكل بشكل مغاير على ما 
اعتدى عليه من نصوص سردية 

روائية، حيث نشهد عملية 
تركيبية فنية أخرى، عندما يقرر 
دكتور عوني خوض غمار تجربة 

جديدة، بالذهاب الى الشيخ الذي 
ازدحم على باب داره جمع غفير 

من الناس، من أجل شفائهم من 
أعراض مرضية نفسية، فيرتدي 
مالبس عادية ويشرح له حالة 

مفتعلة، ويزوده بالعالج، كما 
هو حال هؤالء الشيوخ والدجالين 

والمشعوذين

غالف الرواية

ريسان الخزعلي

ْ في الظالم 
ال جُتيد ُ سوى

خطوة ٍ صوب َ بيت ِ العشيقه ..!
كنت َ توهُمنا في النهار ِ ..،

بياض ُ األصابع ِ يُخفي الرسائل َ واجلريده .
إّنها لعبة ٌ

خارج َ السور ِ في السرِّ تتقُنها
ولغيرك َ في

 عقدة ِ الشنق ِ ..،
 تعزف ُ أُغنية ً سعيده ..!

هل أتاك َ حديث ُ املسّرات ِ بعد َ املشيب ِ ..،
وها انت َ حترص ُ أن تُعيده ..؟

هل وجدت َ اكتمال َ الرواية ِ ..؟ ...،
أم أّنك َ اآلن َ ..،

في نزهة ٍ ، هي َ نزهتك َ اجلديده ..؟

بغداد ـ الصباح الجديد:

صدر مؤخــرا عن دار الشــؤون الثقافية 
العامة في بغداد العدد األول من السنة  
املورد«.  مجلة«  من  واألربعني  الســابعة 
وهي مجلة تراثية نصف سنوية محكمة. 
وقد تضمن العدد مجموعة من املقاالت 
املهمــة التراثية منهــا: املنهج املعتمد 
عند مؤلفي التراث الرياضي العراقي للـ 
أ.د رياض سعيد لطيف. و: أثر الزكاة في 
التاريخية  .. مرويات  التكافل االجتماعي 
إمنوذجــا. لـ م.د. ســندس زيــدان خلف 
الشجيري. و : جامع براثا وأثره االجتماعي 
في اجملتمع البغدادي لـ أ.م.د كمال رشيد 

خمــاس العكيلــي. و : املقارنة بني 
العــادات والتقاليــد البغدادية في 
والواقع  اجلامعــة  احلــوادث  كتاب« 
احلالي. لـــ م.م لقاء عامر عاشــور. 
مهدي  صالح  الدســتور  األستاذ  و: 
عباس وجهوده فــي إحياء التراث لـ 
أ.د مجيــد مخلف طــراد. و مقاربة 
التــراث فــي منجز الدكتــور جالل 
اخلياط وأبعاده األكادميية والتربوية لـ 
أ.د علي حــداد. و العالمة العفكاوي 
النجفــي وجهــوده اإلصالحية في 
حوزة النجف األشــرف لـ أ.م.د إميان 
صالــح مهــدي و الســيد إبراهيم 
القزويني ودوره االجتماعي في كربالء 
لـ أ.م.د زينب كامل كرمي. و الشــيخ 

شــريف العلماء احلائــري وأثره في 
جتديد احلوزة العلمية في كربالء لـ د. 
القاسم  أبو  و:  الوحيد.  محمد عزيز 
املنهج  وأثره في تطــور  الزجاجــي 
النحوي العراقــي لـ  م.د هدى ناجي 
عبيد البديري. و: محمد باقر الصدر 
واملنهج العلمي في احلوزة العلمية 
لـ د. غامن عودة شرهان. و: كوركيس 
عواد ودوره في توثيق التراث العراقي 
لـ لقاء شاكر الشــريفي. و: عاملات 
عراقيات مــن البصرة الى بغداد من 
القرن األول الى الثامن الهجري لـ د. 
نهاد نعمة مجيد و : تصنيف العلوم 
أرســطو  االغريــق، تصنيفات  عند 

من اعمال الراحل احمد الربيعيوأفالطون إمنوذجا لـ د. ميينة هاللي. 

من اعمال الفنان جبر علوان
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القاضي عماد عبد اهلل

قانــون اإلجراءات هــو الطريق الذي تســير فيه احملكمة 
لتطبيق القانــون املوضوعي محل الدعوى ســواء كان 
جزائيا ام مدنيا لكن هناك فروقات بني االجراءات اجلزائية 
واالجراءات املدنية منها ان تطبيق قانون اإلجراءات اجلزائية 
حتمي عند وقوع اجلرمية بينما تطبيــق قانون املرافعات 
املدنية ليس حتمي ألنه ممكن أن يتصالح املدعي واملدعى 
عليــه بدال من الذهاب للمحاكــم والدعوى اجلزائية دور 
القاضي فيها دور نشــيط بينما الدعوى املدنية فهناك 
مبدأ الدعــوى ملك اخلصوم فبعد رفــع الدعوى املدنية 
املدعي قد يترك دعواه وهذا مستحيل في القانون اجلنائي 
فالدعوى اجلنائية ملك اجملتمع وليست ملك اخلصوم فال 
يجوز ترك الدعوى اجلنائية وال التنازل عنها اال في حاالت 
معينة وهذا راجع الختالف طبيعة كل منهم، والقاضي 
اجلنائي مطالب بكشف احلقيقة مبعزل عما يقوله اجملنى 
عليه أو املتهم بينما القاضــي املدني ملزم مبا هو مدون 
أمامه في األوراق وهو ملزم بترتيب معني لألدلة فال يجوز 
اإلثبــات في القانــون املدني فيما يجــاوز مبلغ معني إال 
بالكتابة بينما القاضي اجلزائي ســيد املوقف فله األخذ 
بالشــهادة أو ال يأخذ بها وقد يأخذ بالتقرير الصادر من 
اخلبيــر أو ال يأخذ بــه. والقاعدة األساســية في اإلثبات 
اجلنائي هو حريــة القاضي اجلنائي فــي االقتناع فيأخذ 
بدليــل أو ال يأخذ به فهو باحث عــن احلقيقة الواقعية 
والقاضي املدني ينشــغل بحقيقة املستند أو احلقيقة 
القانونيــة اجملردة كذلــك فان الدعــوى اجلنائية ال يجوز 
التنازل عنها أو تركها بينمــا الدعوى املدنية ميكن ذلك 
فيها ولكن في جرائم محددة على سبيل احلصر ممكن أن 
يتصالح املشتكي واملشكو منه والقاضي اجلنائي يأخذ 

في االعتبار اجلانب النفسي لدي اجلاني.
 أما القاضي املدني ال ينشــغل إال بالتصرفات واألفعال 
ال يهمه بقليل أو كثير نفســية اطــراف الدعوى وهذا 
ليس فقط ملعرفــة قصد اجلاني بــل لتطبيق العقوبة 
أيضا البــد للقاضي اجلنائي البحث في نفســية اجلاني 
وكل هــذه جوانب ال وجود لها في القانون املدني واحلكم 
اجلنائي يختلف عــن احلكم املدني فنجــد أن األصل أن 
احلكــم اجلنائي يصــدر بعقوبة تتعلق بحيــاة احملكوم 
عليه كاإلعــدام أو بذمته املالية كالغرامــة أو بحريته 
الشخصية كالســجن أما احلكم املدني يتعلق بالذمة 
املالية ألطراف الدعوى فاحلكم النهائي في اجلزاء يتعلق 
باحلقــوق واحلريات أما املدني فال ينصرف إال للذمة املالية 
للشخص واحلكم اجلنائي ينفذ باإلكراه أي بالقوة اجلبرية 
أمــا احلكم املدني فقد ينفــذ بالتراضي فإن صدر حكم 
بالتعويــض النقدي أو بإخالء منــزل فقد يقوم به املدين 
مختارا أو حتجز على أموالــه وعلى اية حال فان القضاء 
اجلنائي يعد قضاء استثنائيا عندما ينظر الدعوى املدنية 
املتعلقة بالتعويــض عن الضرر الذي حلــق املتضرر من 
اجلرميــة أي كان الن االصل الدعوى تنظر من قبل القضاء 

املدني.

األصول الجزائية 
والمرافعات المدنية

احداث كوفيد 19كاريكاتير

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

أشرف العجرمي*

انتهت االنتخابات اإلسرائيلية بتصويت 
4,133,711 من أصــل 6,453,255 ناخباً 
حسب سجل الناخبني. وقد مت احتساب 
السياسية  لألحزاب  التصويت  نســب 
بعد فرز حوالي %90 من األصوات حيث 
 36)29.12% علــى  »الليكــود«  حصل 
مقعداً( و«أزرق-أبيض« على 26.34%(32 
مقعداً( بفارق %3 عن سابقه، والقائمة 
مقعداً(   15)12.91% املشتركة  العربية 
 10)  7.79% علــى  شــاس«  وحركــة 
 6.20% مقاعد( و«يهدوت هاتوراه« على 
(7 مقاعــد( و«إســرائيل بيتنــا« على 
و«العمل- غيشــر-  (7 مقاعد(،   5.87%
ميرتس« علــى %5.71 (7 مقاعد( بينما 
حصلت »ميينا« علــى %5.05(6 مقاعد( 
مــن األصوات ولم تتجــاوز حركة »قوة 

يهودية« املتطرفة نسبة احلسم. 
ومنــذ إعــالن نتائج صناديــق النماذج 
الصعود  بني  الفعليــة  النتائج  تغيرت 
والهبوط مــن 60 مقعدا لكتلة اليمني 
إلى 58 وثم 59 مقعداً مقابل 56 إلى 52 
و54 مقعداً للكتلة املقابلة التي تضم 
الوســط -ميني واليســار باإلضافة إلى 
القائمة العربية وبقيت حركة أفيغدور 
ليبرمان »إســرائيل بيتنا« مع ستة إلى 
بيضة  تشكل  وكانت  مقاعد  ســبعة 
القبان حتــى اللحظة، مــا لم يحدث 
تغيير في الســاعات القادمة حتى فرز 
املغلفات املزدوجة للمصوتني في اخلارج 
باإلضافة  واجليش  واملرضى  والســجون 
ألصوات الذين يخضعون للحجر الطبي 

بسبب مرض الكورونا اجلديد.
إذا حصلت كتلة اليمني برئاسة بنيامني 
نتنياهو على 60 مقعداً أو أكثر ستكون 
فرصتــه كبيرة في تشــكيل حكومة. 

فحصوله علــى 60 فقط يؤهله إلغراء 
عضو كنيســت من االئتــالف املعارض 
وهناك عضو كنيســت فــي ائتالف » 
العمل- غيشــر- ميرتس« مســتعدة 
لنتنياهو  يبــدو لالنضمــام  على مــا 
مقابل احلصول على وزيرة في حكومته 
وهي أورلي ليفي- ابيكاســيس زعيمة 
»غيشــر«، ألنها قامت بنشــر بوست 
تتحدث فيه عن العمل بعد االنتخابات 
ُفهم منه أنها تريد العمل مع نتنياهو. 
وهذا السيناريو ميكن نتنياهو من اإلفالت 
من خطر احلبس وتأجيل محاكماته إلى 
سنوات قادمة، وهو لذلك مستعد لدفع 
اي ثمــن مقابل هذا اخليار. أما إذا حصل 
تكتله على 61 فأكثر فهو ليس بحاجة 
ألحد مــن املعارضة، ومن يأتي كفار من 
حزبه أو ائتالفه سيأتي بشروط نتنياهو 

وهو فقط سيعزز االئتالف احلكومي.
وفي حال بقيــت النتائج النهائية على 

ماهــي عليه أو نزل عــدد مقاعد كتلة 
فالــذي سيحســم موضوع  اليمــني 
الذي  احلكومة هــو أفيغدور ليبرمــان 
وعد جمهوره وناخبيه بعدم الســماح 
بالذهاب جلولــة انتخابات رابعة، أي أنه 
ســيقرر إلى أي جهة سيميل ومينحها 
دعمه. وفي هذا الســياق هو حتدث عن 
كتلة اليمني احلالية بأنها ليســت مييناً 
وإمنا دينية مســيحانية. وهي بالنسبة 
له غير مقبولة. مع ذلك في السياسة 
أو  تابوهــات  توجــد  ال  اإلســرائيلية 
محرمات، والساســة في نهاية املطاف 
وامتيازاتهم.  مصاحلهــم  عن  يبحثون 
وفي حال ذهــب ليبرمان مع أزرق-أبيض 
يعني  فهــذا  غانتس  بينــي  بزعامــة 
تشــكيل حكومة ضيقة تستند على 
دعم القائمة العربيــة من اخلارج. وفي 
هذا الســيناريو عليه أن يبلع مواقفه 
الســابقة بعدم اجللــوس في حكومة 

ضيقة بدعم األصوات العربية.
األخير هو فشل  واالحتمال  والسيناريو 
الطرفني في تشكيل حكومة واحلصول 
على دعم ما يزيد على الستني نائباً في 
النتخابات  الذهاب  وبالتالي  الكنيست، 
جديدة فــي غضون األشــهر القادمة، 
وهــذا الســيناريو هو األســوأ ملعظم 
األحزاب التي تخشــى انتقام الناخبني. 
وإذا صدق ليبرمان في وعوده فسينتهي 
موضوع تشكيل احلكومة بسرعة بعد 
أن يقرر هو إلى أيــن يذهب أو بعد جناح 

نتنياهو في جتاوز الستني مقعداً.
االنتخابات اإلســرائيلية  ما حصل في 
كان غريباً بعض الشيء وبعيداً نسبياً 
على األقل في نظــر الكثير من احملللني 
اإلســرائيليني، فــكل التقديرات كانت 
تشــير إلى أنــه في حال ازدياد نســبة 
فهذا سيكون ضد مصلحة  التصويت 
نتنياهو، على اعتبار أن الذين ال يخرجون 

للتيار  الذين ينتمــون  للتصويت هــم 
واليســار،  للوســط  األقرب  الليبرالي 
يخرج  اليميني عمومــاً  وأن اجلمهــور 
بكثافة للتصويت. وما حصل هو ازدياد 
نسبة التصويت التي وصلت إلى 71%، 
»أزرق  مقابل  »الليكود«  مقاعد  وازدادت 
أبيض«. رمبا الشــيء الدقيــق االبرز هو 
في  الفلســطينيني  املواطنني  خــروج 
للقائمة  للتصويت  بكثافة  إســرائيل 
اآلن  األخيرة حتى  وحصول  املشــتركة 
علــى 15 مقعداً وحتقيق رقم قياســي 
غير مســبوق، وهــذا كان متوقعاً وهو 
مبثابــة ضربة كبيــرة لنتنياهــو الذي 
لعب على وتر تصويت املواطنني العرب 
الســابقة، عندما حذر  االنتخابات  في 
جمهور اليمني مــن أن العرب يتدفقون 
إلــى الصناديــق ودعاهــم للتصويت 
بكثافة وهذا عملياً أفــاده. ولكن هذه 
املرة حتى مــع محاوالته طمأنة العرب 

بأنــه ال يريد نقــل املثلث إلــى الدولة 
ينجح في  العتيدة لم  الفلســطينية 
ثنيهم عن التصويت بكثافة وأكثر من 
أي مرة ســابقة. وإذا لم ينجح نتنياهو 
بتشــكيل حكومــة فهذا ســيكون 
أساســاً بفضــل تصويــت املواطنني 
الذين خرجوا إلسقاطه  الفلسطينيني 
وإسقاط مشروعه اليميني مبا في ذلك 
صفقة القرن. وال شك أن جناح نتنياهو 
في تشــكيل حكومة ســيزيد األمور 
في  للفلسطينيني  بالنســبة  تعقيداً 
الداخل وأيضاً فــي املناطق احملتلة، وهو 
ويتحالف  بالضم  الناخبــني  الذي وعد 
رفاقــه للقضــاء علــى مــا تبقى من 
إســرائيل  في  دميقراطية  مؤسســات 
وحتويلها إلــى دكتاتورية قومية-دينية-

عنصرية بامتياز.

* جريدة األيام الفلسطينية

االنتخابات اإلسرائيلية: االحتماالت في ضوء النتائج

مايكل نايتس*

مع انتشــار فيروس كورونا فــي العالم، 
الصني  نحــو  الدول  أنظــار  شــّخَصْت 
التي نشــأ فيها الفيروس. ولكن ما أثار 
أتابع شــؤون  اهتمامــي بالفعل، كوني 
الشــرق األوســط على مــدى العقدين 
املاضيني، هو ظهور الفيــروس في إيران، 
التــي تعتبر شــريكاً جتارياً  الدولة  تلك 
للصني وتشــابهها في نظــام حكمها 
االستبدادي واخملادع. وفيما ينصّب اهتمام 
األســواق املالية والزعماء السياســيني 
على وصول الفيروس إلى أوروبا والواليات 
املتحدة، إال أن ما يحــدث في إيران -وهي 
القطــب اجلغرافي الذي يربط بني آســيا 
وأوراســيا وشــبه اجلزيــرة العربية ودول 
املشــرق -يجب أن يكون بنفس القدر من 

القلق.
فالتحديات التي تعيق مكافحة انتشــار 
الفيروس في دولة ال تشتهر بشفافيتها 
جتّلت في الرابع العشــرين من شــباط/

فبراير حني ظهرت على نائب وزير الصحة 
اإليرانــي أعــراض العــدوى فــي مؤمتره 
الصحفــي، ولم تكن قد مضت ســوى 
ســاعات قليلة علــى تصريــٍح الرئيس 
اإليراني حســن روحاني والذي وصف فيه 
الوباء بـ »مؤامــرة يحيكها أعداء« إيران. 
وحتى بعد أن أقّر الحقــاً بتأكيد إصابته 
بالفيــروس، قّلل وزيــر الصحة من مدى 
خطورة الوضع وأصر على أن اخلبر املتداول 
بكثرة عن وفاة 50 شخصاً في مدينة قم 

قد مت تضخيمه وأنه ليست هناك حاجة 
إلى احلجر الصحي.

والواقــع أن االســتخفاف بوقــع األوبئة 
العاملية ليس ظاهرة محصورة مبسؤولي 
واســعة  إنها  بل  اإليرانيــة،  احلكومــة 
االنتشــار بني اخلبراء في شــؤون الشرق 
األوســط الذين مييلون إلى التركيز على 
مخاطر احلرب واإلرهاب بشكٍل أكبر عند 
وضــع تنبؤاتهم. ولكن انتشــار فيروس 
كورونا وصــوالً إلى مهد أقــدم وأعظم 
حضارات العالم هو تطور جوهري يخّلف 
تبعات طويلة األمد على املنطقة والعالم 
ككل. إذ أن األوبئــة العاملية ســتصبح 
قريباً أمراً عادياً وفي الوقت نفسه محّركاً 

أساسياً ملستقبل اجملتمع.
ومن األفكار املنبثقــة بني »الناظرين إلى 
املســتقبل« ـ وأوليُت اهتماماً للروائيني 
وكذلــك االقتصاديني وعلمــاء االجتماع 
والتكنولوجيني ـ فكــرٌة تقول إن األوبئة 
ســتدحر مظاهر العوملة أو حتى توقفها 
بشــكل حاد. وفــي روايــة »ذي واينداب 
غيرل« )The Windup Girl( للكاتب باولو 
التي جتــري أحداثها في  باتشــيغالوبي 
تايالند فــي املســتقبل، مت تصوير عوملة 
اليــوم على أنها حقبة مــن املاضي يتم 
تذكرها باســم »التوســع«، في حني أن 
التجــارة العاملية انهــارت بوجه األوبئة 
العاملية واحلــروب على املوارد وحتولت إلى 

واقع جديد يُعرف بـ »االنكماش«.
وقد بــدأت هــذه املفاهيم في الشــرق 
األوسط، ولهذا الســبب ُوضعت األوبئة 
بشــكل متزايــد فــي محــور تنبؤاتي 

للمنطقة. فإضافــة إلى االرتباط الوثيق 
األماكن كونها  بالعديد مــن  للمنطقة 
حرفيــاً مركز املالحــة اجلويــة العاملية 
والطاقة والشــحن العاملي، يزداد الشرق 
األوسط ضعفاً بســبب احلروب والفساد 
واخلدمــات الصحية املترديــة واألنظمة 
ر  احلاكمة اخملادعة التي قد حتاول التســتّ
على درجة انتشــار األوبئــة العاملية في 
املســتقبل كما حتاول احلكومة اإليرانية 

فعله اليوم.
وتعــد مخيمات النازحــني )مثل مخيم 
الزعتري لالجئني في األردن التي يبلغ عدد 
سكانه 80،000 شــخص( أكثر األماكن 
عرضًة لهذا اخلطر. فالالجئون واملهاجرون 
اآلخــرون الذين يتدفقون ســّراً إلى أوروبا 
يشكلون عوامل خطر إضافية في انتشار 

األوبئة عن طريق الشرق األوسط.
ومن خالل احلروب األهلية وأزمات الالجئني 
في الوقــت احلاضر، ميكننا اســتخالص 
بعض املعلومات عــن دور األوبئة العاملية 
في رســم مســتقبل العالم. فقد رأيُت 
في ســياق عملي كيف تتضافر العوامل 
املتعلقــة باإلرهــاب والالجئــني واملوارد 
احملدودة لوضــع متاســك اجملتمعات قيد 

االختبار.
وأثــارت ويــالت تنظيم »القاعــدة«، ثم 
تنظيــم »الدولــة اإلســالمية« الحقاً، 
ردود فعــل متباينــة لدى ســكان الدول 
وفي  واليمن.  وسوريا  كالعراق  الضعيفة 
بعض األحيــان، حاولــت املناطق األكثر 
اســتقراراً عزل نفســها أو تقييد حركة 
املواطنني على اختالف طوائفهم أو حتى 

الكهرباء(  )مثل  الوافــرة  مواردها  اكتناز 
الدول  األجزاء املضطربة من  ومنعها عن 

التي تشهد حروباً أهلية.
وفــي أكثر األحيــان ُصدمــُت من مدى 
أظهرهما  اللذيــن  والترحيب  االنفتــاح 
»امليسورون« جتاه فقراء اجملتمعات »األقل 
حظــاً« و »املصابة« بداء احلــرب. غير أن 
الروابــط االجتماعيــة احمُلكمــة ونظرة 
الرحمة والرأفة بشــكل عام واجملتمعات 
تتمتع بســيطرة خفيفة ستكون  التي 
لألســف مفتوحة على مصراعيها أمام 

األوبئة املستقبلية كفيروس كورونا.
وإحدى األقاويل الشــائعة التي تُردَّد عن 
العوملة هــي أننا نعيش فــي عالم يزداد 
صغراً طوال الوقت، مما يعني أن الســفر 
وطلب الســلع أصبــح أكثر ســهولة 
وســرعة ورخصــاً. ولكن مــاذا لو كان 
املستقبل يشبه »االنكماش« الذي حتدث 

عنه باتشيغالوبي؟
األوسط  الشــرق  مبنطقة  التفكير  عند 
التي تشــكل محور تركيزي، أســتطيع 
تصــّور بعض األمــور التي قــد ال تتأثر. 
فسوف تســتمر السلع في التدفق طاملا 
الهيدروكربونات،  إلى  حاجة  هناك  كانت 
ألنــه من املمكن تشــغيل قطاع النفط 
والغاز مع عدد أقل من األشخاص احملميني 
بشكل جيد، وال تشكل صادرات الطاقة 

أي خطر لإلصابة بالعدوى تقريباً.
وفــي املقابــل، ســوف تتغيــر حركــة 
اجتماعية  تأثيــرات  مع  بالكامل،  الناس 
واقتصاديــة عميقة على بعــض أجزاء 
املنطقة. تخّيلــوا تقّلص حركة احلجاج 

الوافديــن إلــى مكة املكرمــة أو خروج 
االختصاصيني املغتربني من دبي أو نهاية 
إلى  اآلسيويني  العمال  اســتيراد  ظاهرة 

اخلليج.
إن العديــد مــن اجملتمعــات مبنّية على 
الســفر، من بينهــا العديد مــن الدول 
الغربيــة. )عندما حوصــرُت في اململكة 
املتحدة بسبب غيوم الرماد الناجمة عن 
ثوران بركان Eyjafjallajökull في أيسلندا 
عام 2010، كان لــدّي الوقت وامليل لكي 
أتصوَّر كيــف ميكن أن تتطــور اململكة 
املتحدة حتت منطقة حظر طيران دائمة.(
في إطار ســيناريو االنكماش، حني يرغب 
الناس في العمل في بلد ما، قد يضطرون 
إلى االلتزام بالبقاء فيه لفترة طويلة جداً، 
إن لم يكن إلى األبد. وفي فيلم »كود 46« 
الذي جتري أحداثه في املستقبل القريب، 
تُعتبــر كل التنقــالت عبر احلــدود عمالً 
بيروقراطيــاً معقداً ينطــوي على خطر 
-مبا  الدول  الدائم. وقد تضطر  االستبعاد 
فيها دول اخلليــج امللكية احلصرية -إلى 
إعادة النظر في قوانني اجلنسية لتشجيع 

الهجرة الهادفة.
ومع ذلــك، فإن إحــدى احلســنات التي 
يجنيها ســكان الشرق األوسط من هذا 
السيناريو قد تتمثل في حصر اقتصادهم 
بالســاحة احمللية، وذلك بعد املرور بفترة 
تكّيــف صعبــة. ولعــل هــذا التطور 
ســيحدث في كافة األحوال مبا أن تبلور 
تقنية الطباعة الثالثية األبعاد والتصنيع 
النانو ستخفف احلاجة  اإلضافي وتقنية 
إلى شحن األصناف اخملتلفة من مسافات 

بعيدة، فيأتي االنكماش الناجت عن األوبئة 
ليسّرع وتيرة هذا املنحى. وبذلك ستجد 
الدول التي تخطتها الثورة الصناعية في 
القرن التاسع عشــر، ومن بينها معظم 
دول الشرق األوسط، حافزاً جديداً يدفعها 
الواردات ونحو  بعيداً عن االعتماد علــى 

خلق فرص العمل.
وقد ال يتأثر انتشــار األفكار والثقافة في 
العالم تأثراً مباشــراً باالنكماش الناجم 
عــن األوبئــة، ولكن مع ذلك ســيحدث 
ارتفــاٌع مفاجــئ في مذاهــب القومية 
والوطنية واحلمائية التــي بدأت بالفعل 
في الظهور رداً على التأثيرات االقتصادية 
والتنوع االجتماعــي للعوملة. وقد يكون 
العديد من الشــرق أوســطيني سعداء 
جداً برؤية التخفيف من فرض ما وصفه 
مســاعد هنري كيســنجر، ديفيد يونغ 
»خطــر الثقافة املهيمنــة« -وهو اخلطر 
بأن تصبح كل األماكن متشابهة بفعل 
العوملة، فُتمحــى االختالفات التي تبعث 

على الفرح واملفاجأة.
وفي مستقبل حافٍل باألوبئة العاملية، قد 
تصبح الدول القومية أكثر قوة ألنها حتدد 
بوضوح َمن الذي ميكــن أن يدخلها وَمن 
يجب أن يخرج منها بناًء على جنســيته، 
وألن حدودها مضبوطة جيداً. ولكن الدول 
لن تزداد شــرعية إال إذا أثبتت فعاليتها 
عند خضوعها لالختبار، إذا كان ذلك من 

األوبئة أو من التهديدات األخرى.
أما الدول غير الكفوءة التي متتد حدودها 
البرية على مسافات طويلة وتتردى فيها 
روســيا  -مثل  العامة  الصحــة  أنظمة 

وإيران ورمبــا الصني -فقد تكــون األكثر 
عرضة للخطر في النظام البيئي اجلديد 
مــن األوبئة املتكــررة. وفي هــذه الدول 
الضعيفــة، قد يكــون األثــر الطبيعي 
املترتب عن االنكماش الناجم عن األوبئة 
ثانوية  إلى منظومــات  انقســامها  هو 
أصغــر حجماً وأكثر متاســكاً ورمبا أيضاً 

أكثر استبداداً.
وحيث يزداد عاملنا اليوم صغراً، ثمة أسباٌب 
وجيهــة تدعو إلى التفكيــر في كيفية 
تأقلمنــا )جماعيــاً وفردياً( مــع العيش 
مجدداً في عالم أكبر تبعد فيه األماكن 
األخــرى، وتصبح فيه األطــراف الفاعلة 
احمللية مجدداً سيدة مصيرها دون منازع. 
وبينمــا تصبــح األوبئة العاملية ســمة 
ســائدة في النظام العاملي، فقد يخاطر 
»التوســع« قصير العمــر بالوصول إلى 
نهايته. كمــا أن بعض األصوات املطالبة 
باالنعزالية في أمريكا قد جتد في األوبئة 
سبباً إضافياً العتبار العالم مكاناً خطيراً 
يجب جتنبه بــأي ثمن. وفــي املقابل، إذا 
ظّلت الواليات املتحدة تؤيد وجود النظام 
العاملي واألسواق العاملية، فستحتاج إلى 
قيــادة عملية دفــاع جماعية ضد خطر 
الوبــاء، أي الزلزال العاملي القادم الذي قد 
ال يكون فيروس كورونا سوى هزة مبكرة 

وخفيفة من هّزاته.
مايــكل نايتس، هو زميل أقدم في معهد 
واشــنطن. نشرت هذه املقالة في األصل 

على موقع »بوليتيكو«.

* معهد واشنطن

مستقبل الشرق األوسط في ظل األوبئة الدائمة



كتب

فــي قضية جنــرال إلكتريك حكم 
على العميد االسرائيلي رامي دوتان 
بالســجن 13 عاما واعترفت جنرال 
الكتريك أمــام احملكمة االحتادية في 
سينســيناتي ، في 22 متــوز/ يوليو 
، بصحــة اتهامها باالحتيال   1992
بطرق  اكتســبت  أموال  وبتهريــب 
غير مشــروعة إلى مصارف أجنبية، 
ومبمارســات جتارية فاسدة. ووافقت 
الشــركة على دفع غرامات وغيرها 
بلغــت قيمتهــا 69 مليــون دوالر. 
وتشــمل قضية االحتيال الضخمة 
هذه عــددا من الشــركات األخرى. 
مع  التحقيقات مســتمرة  تزال  وال 
شركات ))برات وويتني((، و))تكسترون 
، و))جنــرال موتورز((،  اليكومينــغ(( 
شركة  إلى  باإلضافة  و))ليســون((، 
الغموض  سويســرية يحيط بهــا 
وهي شــركة ))ايليس أ .ج.(( كما أن 
التحقيقات ال تزال جارية مع هارولد 
كاتز الذي يحمل جنســية مزدوجة 
عالقات  وله  اســرائيلية،  أميركيةـ 
وثيقة مع شركة ))ايليس أ .ج.(( وهو 
الرجل الذي اســتخدم جواســيس 
بوالرد شــقته في واشنطن لتصوير 
الوثائــق الســرية األميركيــة في 
وتتضمــن  الثمانينــات.  أواســط 
القضية أيضا مزاعم دوتان عن دفع 
مبلغ 50 ألف دوالر لقاتل مأجور في 
الواليــات املتحدة من أجل ترهيب أو 

قتل أحد الشهود ضده في القضية.
على أن احلكومة اإلسرائيلية رفضت 
أن تتعاون مع جلنــة املراقبة التابعة 
للجنة الطاقة والتجارة في مجلس 
النائب  النــواب األميركي برئاســة 
الدميقراطي عن والية ميتشــيغان ، 
جون د . دينغل، كما رفضت السماح 
للواليات املتحدة باســتجواب كاتز، 
مما حدا بالنائب دينغل الى الشكوى 
علنا من ))عدم التعاون الالفت(( الذي 
أبدته اســرائيل وقال دينغل: ))نحن 
هنا نقدم لهم احملــركات، ومننحهم 
املســاعدة الفنية، ولدينــا برنامج 
واسع النطاق ملنحهم مبالغ طائلة 
من املال، وها هم يزعمون بأن أمنهم 
القومي يحول دون اطالعنا على أمر 
يعترفون هم أنفسهم بأنه جرمية((.

وتغلغل الفســاد حتى فــي املراتب 
العليا بوزارة الدفاع األميركية . ففي 
عــام 1991 اعترف ملفــن ر . بيزلي 
البحرية  لوزير  الســابق  املســاعد 
األميركية أمام احملكمة االحتادية في 
بارتكاب  اتهامه  بصحة  الكسندريا 
عمليــة احتيــال كبيرة ملســاعدة 
االســرائيلية  ))مــازالت((  شــركة 
على  و))مارتن((  ))سبيري((  وشركتي 
احلصول على عقود من وزارة الدفاع. 
مؤامرة  فــي  بتورطة  اعتــرف  كما 
ملســاعدة ))مــازالت(( على احلصول 
على عقود مــن وزارة الدفاع لصنع 

طائرة استطالع بال طيار في مقابل 
وعود بدفع رشــاوي بقيمة مليوني 
دوالر. وقال عميل املوساد االسرائيلي 
فكتور اوستروفسكي ، بأن ))مازالت(( 
القضائية  للصناعات  تابعة  شركة 
تاديــران  ، ولشــركة  االســرائيلية 
اخلاضعــة إلدارة الدولــة ، وأن جهاز 
املوســاد قد ســرق األبحاث اخلاصة 
بصناعة طائــرة مازالت العاملة من 
دون طيار من شركات أميركية. وفي 
18 تشرين األول/ اكتوبر حكم على 
بيزلي بالســجن ملده أربع ســنوات، 
باإلضافة إلى ســنتن حتت التجربة، 

وبغرامة قدرها 50 ألف دوالر.
أضف الى هذا فضيحة ايرانـ  كونترا 
التــي حرضت فيها اســرائيل إدارة 
الرئيس ريغن على بيع أســلحة الى 
ايران على أمل االفــراج عن الرهائن 
لبنان،  فــي  احملتجزين  األميركيــن 
وكوسيلة لتحقيق أرباح تساعد في 
متويل قــوات الكونترا في نيكاراغوا، 
تشــكل حتديا للكوجنرس. وفي وقت 
الســناتور ديفد ف.  الحق، استنتج 
االستخبارات  جلنة  رئيس  دورينبرغر، 
فــي مجلس الشــيوخ، بــأن اإلدارة 
األميركية كانت ضحية اســتغالل 
وجشع  اخلارجية،  اآلخرين  ))سياسة 

األسلحة((.
األسطورة 

))ان عالقتنــا مــع إســرائيل تخدم 

مصاحلنا اخلاصة املتبادلة((. 
الرئيس رونالد ريغن

احلقيقة 
غالبــا ما كانــت العالقــة اخلاصة 
فــي مصلحــة اســرائيل وحدها. 
وكان الثمــن الناجم الــذي يدفعه 
األميركيــون لذلك أكثــر من مجرد 
حــول  والتفــاف  وفســاد  أمــوال 
الكوجنــرس. فقــد جتاوز ذلــك الى 
األرواح األميركية. وحتول األميركيون 
إلى هدف مشــروع ألعداء اسرائيل 
بســبب توافق واشنطن العلني مع 

اسرائيل. 
وأدى هــذا إلــى قتل دبلوماســين 
ولبنان  ايطاليــا  بن  مــا  أميركين 
وتعــرض  الســودان.  وحتــى فــي 
فقتل  للخطر،  أميركيون  مسافرون 
بعضهم وجــرح بعضهم اآلخر في 
من  وغيرها  عمليات خطف طائرات 
األعمال االرهابية. وال يســتطيع أي 
أميركي أن يشعر باألمان وهو يتجول 
في شوارع بعض البلدان العربية في 

هذه األيام.
وفــي أميــركا، قال الفلســطيني 
سرحان ســرحان بأنه قتل السناتور 
روبرت كينيــدي ألنه كان مســتاء 
من تأييده إلســرائيل. وقتل املواطن 
العربــي- األميركــي اليكس عودة 
)37 عامــا( املديــر االقليمي للجنة 
األميركيــة - العربيــة املناهضــة 

للتمييز في سانتا انا في كاليفورنيا 
في انفجار قنبلة دست في مكتبه. 
وكان ضحيــة أشــخاص اشــتبه 
بأنهم من رابطــة الدفاع اليهودية، 
على  جماعات  أقدمــت  لبنان،  وفي 
وأكادمييــن  صحافيــن  احتجــاز 
كرهائن  بهم  واحتفظت  أميركين. 
طوال ســنوات احتجاجا على تأييد 
الواليات املتحدة إلسرائيل؛ كما قتل 
259 جنديا مــن البحرية األميركية 
وجرح 151 آخرين أثناء قيامهم، في 
الفترة ما بن عام 1982 وعام 1984، 
باخراج قوات الغزو اإلسرائيلية منه. 
على  املسلمن  أن ســخط  والواقع 
أدى  إلســرائيل،  األميركي  التأييــد 
خالل النصف الثاني من الثمانينات 
تقريبا  األميركين  الى طرد جميــع 
الذي استمتع األميركيون  لبنان  من 

بالعيش فيه خالل القرن املاضي. 
األسطورة 

))ان ما يزيد على %80  من املساعدات 
العســكرية األميركيــة ينفق في 
الواليات املتحدة. وهذا يخلق وظائف 

وأرباحا للشركات األميركية((. 
ايبازر

احلقيقة 
على الرغــم من أنه ينبغــي انفاق 
وليس  كلهاـ  العسكرية  املساعدة 
%80 منها فقط - يسمح السرائيل 
بــأن تنفق فــي الواليــات املتحدة ، 

فإن واشــنطن تبنت استثناء خاصا 
مبلغا ســنويا يصل إلى حدود 475 
مليــون دوالر من أصل املســاعدات 
العسكرية لها داخلها. وبذلك أبطل 
العمل بالقانون الذي يفرض شــراء 
املنتجــات األميركيــة. وذلك يعني 
العســكرية  املســاعدات  هذه  بأن 
االقتصاد  ملســاعدة  مباشرة  توجه 
اإلســرائيلي على حســاب وظائف 

العمل لألميركين. 
أضف إلــى ذلك أن إســرائيل التي 
مجانا  أميركيــة  أســلحة  تتلقى 
وتعارض هــي ومؤيدوها األميركيون 
كل مساعي واشــنطن تقريبا لبيع 
التي  العربية  البلدان  إلى  أســلحة 
يفرض عليهــا أن تدفــع ثمن هذه 
األســلحة. وقــد كلف هــذا األمر 
عشرات  خســارة  مباشرة  وبصورة 

اآلالف من الوظائف األميركية.
وهنــاك حاالت عديــدة نحول فيها 
العرب الذين يرغبون في الشراء من 
أميركا إلى بلد آخز بسبب معارضة 
من  أكبر خسارة  وكانت  الكوجنرس. 
هذا النــوع عام 1985 عندما حاولت 
طائرات  الســعودية  بيع  ريغن  إدارة 
ف - 15 احلربيــة . فقد وقع آنذاك 51 
عضوا من أعضاء مجلس الشــيوخ 
رســالة موجهة إلــى الرئيس ريغن 
تعرب عن معارضتهم لبيعها ، فكان 
أن عقد السعوديون مع بريطانيا ما 

وصــف بأكبر صفقة أســلحة في 
التاريخ . إذ بلغت قيمتها في البداية 
نحو 7 بالين دوالر. ولكنها بلغت في 

النهاية نحو 30 بليونا.
وكانت اخلسارة فادحة بالنسبة إلى 
العمــال األميركين. فــاذا اعتمدنا 
تقدير غرفة التجــارة بأن كل بليون 
دوالر يخلق 25 ألف وظيفة ملدة سنة 
اإلسرائيلية  املعارضة  تكون  كاملة، 
لبيع األسلحة إلى اململكة العربية 
السعودية قد تسببت في هذه احلالة 
وحدها في خسارة ثالثة أرباع مليون 
واحدة.  أميركية خالل سنة  وظيفة 
ودفعت خســارة مبيعــات من هذا 
النوع وزير الدفاع األميركي فرانك س 
. كارلوتشــي الى انتقاد ))جماعات 
متثــل مصالح مختلفــة وعدد من 
ملعارضتهم  الكوجنــرس((  أعضــاء 
بيع األســلحة إلى البلدان العربية. 
وقال بــأن مثل هذه املعارضة تكلف 
))وظائف  املتحدة خســارة  الواليات 
تقدر قيمتها بعشــرات البالين من 
الدوالرات((، وخســارة نفوذ سياسي 
فــي العالم العربــي لصالح بلدان 
أخــرى مثــل االحتــاد الســوفياتي 
وبريطانيا والصن وفرنســا. وأضاف 
كارلوتشي: ))ان االعتقاد بأن التعاون 
عربية  دول  مــع  األميركي  الدفاعي 
معتدلة يشكل خطرا على إسرائيل 

ال أساس له وغير صحيح. 

الضباط  أعلــن  التالي  اليــوم  في 
اخلمســة  إضرابهم عــن الطعام 
إلى جبهة  إما  بإرسالهم  مطالبن 
القتــال وإما إعادتهم إلى ســجن 
إثــر اإلضراب قــام العقيد   . احللة 
الركــن شــفيق الدراجــي مديــر 
مبقابلتهم  العــام  االســتخبارات 
عرضت  برقيتهــم  أن  ليخبرهــم 
علــى وزير الدفاع ولــم يوافق على 
طلبكم بــل هو منزعــج منها إذ 
أعلــن صراحة بعــد قراءتهــا انه 
اإلســرائيلي  اجليش  دخول  يفضل 
إلى بغداد وال يفضل عودة الضباط 
الشــيوعين إلى اجليش  كما أنه ال 
يقبل مشاركتكم في املعركة ضد 

إسرائيل .
تتحكم  الــذي  الواقــع  هــو  هذا 
مبوجبه السلطة احلاكمة في بغداد 
ميسهم حاال مس من اجلنون كلما 
سمعوا أو واجهوا موضوعا عنوانه 
السجناء السياســيون في العراق 
تتقطع أنفاســهم حاملا يسمعون 
مطلبا جماهيريا بإطالق سراحهم  
ومخيلتهم ال تستوعبا قرارا اسمه 

العفو العام .
علــى تخوم هــذه األخبــار الواردة 
من اخلــارج عن الضباط اخلمســة 
ومقابالتهم في وزارة الدفاع  انتهت 
إلى األبد ، داخل الســجن ،  بعض 
املوضوعــات القائمة علــى الثقة 
بنظام عبــد الرحمن محمد عارف 

أو علــى  الظن بالعفــو العام بعد 
في  العسكريون  حاشيته  قطع  أن 

مديرية االستخبارات كل ظن . 
األخبــار كان  بهذه  املهتمــن  أول 
فريقا التخطيط والتنفيذ لعملية 
الهرب وقد مت االنتفاع منها في حتفز 
أكبر في الفترة الالحقة  لتجاوز كل 
الصعوبات أثناء احلفر وصار بإمكان 
عباس  وفاضــل  ياســن  حســن 
وعقيل حبــش وكمــال ملكي أن 
يوقعوا عهدا بينهم وبن النفق بان 
ال يتوقفوا عن حفــره مهما كانت 
الظــروف ومهما كانــت الصعاب  
وصارت آمالهم  الرومانســية بنيل 
احلريــة دافعا مثاليــا وكان مظفر 
واملودة  اإلعجاب  ميــن  النواب ميلك 
فــي أي لقاء معهــم أو مع أي فرد 
منهــم كي يتــم بلــوغ  الطريق 
املقدس بأقصى ســرعة . لقد صار 
النفق لكل واحد من احلفارين مثل 
خطيبــة او عشــيقة او حبيبة ال 
إال  والنهار  الليل  يســتطيع طوال 

التفكير بها .
كانت لقاءات الشاعر مظفر النواب 
أداة لســقي النبتة ورعاية الزارعن  
متهيدا لرؤية الســنبلة في العالم 
السفلي من ارض الصيدلية احملروثة 
أحباء  بــن  قويــة عطوفة  بعزمية 
طاقاتهم  جتديــد  مبســتطاعهم 
إلى  والتدفق  والنضالية  اإلنسانية 
خــارج النفق ،  إلى نســيج احلزب 

الشيوعي وسجاده ،  بقوة أيضا . 
انتهــت حرب اخلامس مــن حزيران 
بانتكاسة كبيرة لم يستعص على 
السجناء معرفة أسبابها  احد من 
علــى األقل فــي حــدود معرفتنا 
لألوضاع السياســية التي سبقت 
العــدوان وضعف توجــه األنظمة 
العربية نحــو االعتماد على القوى 
اجلماهيريــة  التي حاول جمال عبد 
صريح  بإعالن  استنهاضها  الناصر 
فــي اســتقالته املشــهورة  بأنه 
املسئول عن االنتكاسة الكبرى .   

الشــيء الذي يصعب علينا فهمه 
هو الوضع املتعلق مبستقبل العراق 
الذي يعتبر بنظر الســجناء كتابا 
مغلقا متاما وقد جاءت اآلن انتكاسة 
حزيران لتؤخره أكثر وأكثر وبالطبع 
جدلهم  أثنــاء  الســجناء  وعــى 
املتواصل أن واقعة النكســة ذاتها 
ال متس فقط شعوب مصر و سوريا 
و األردن حســب بل متتــد إلى عمق 
احلياة العربية كلها والى عمق حياة 
نحن  وإلى حياتنا  العراقي  الشعب 

السجناء السياسين أيضا . 
مــن هنا من هــذه النقطة بالذات 
وجدنــا أن ضــرورة حتريــر  الوضع 
الفكــري والسياســي مــن حالة 
اليأس احملتملة تفرض علينا معاجلة 
ســريعة جملموعة غيــر قليلة من 
املشــاكل التي تواجه عملية حفر 
النفق وفنونها خاصة وان إمكانيات 

زالــت محدودة  التنفيذ ما  فريــق 
والطريق إلى نــور احلرية عبر النفق 
ما زال مشوشــا وقــد كان مظفر 
النواب يجد في فن النفق أداة متعة 
حقيقية بديلة ميارســها بكل وجه 
داخل  اليوميــة  وجــوه حياته  من 
الســجن وفي عالقاتــه املتواصلة 
مع فريقي التنفيــذ والتخطيط  . 
أظنه صار  يعتقد  أن ملتعة العمل 
فــي النفــق  وظيفة " شــعرية "  
لتخليــص العقل السياســي من 
اليأس أو على األقــل أحداث " هزة 
عنيفــة "  في هذا الصــدد داخل 
. وقد الحظــت تضاعف دور  البالد 
مظفر النواب بعد حلول شهور متوز  
حيــث أصبحت عنده كل ســاعة 
ذات قيمــة مصيرية كمــا وجدته 
اآلن أكثر انتمــاء للنفق في فائدته 

ووظيفته السياسية .
في 10 متوز 1967، وبعد مرور شــهر 
5 حزيران ،كلف  واحد على هزميــة 
عبد الرحمن عــارف ، طاهر يحيى 
بتأليف وزارة جديدة ، في جو الصراع 
والتناحــر بــن مختلــف الفئات 
القومية ، وجاءت وزارته التي ضمت 
عناصر ناصرية وقومية مستقلة ، و 
أرادت أن تصور نفسها أمام الشعب 
العراقي أنها  أكثر جتانســاً   وأكثر 
الرحمن  توافقاً من  حكومتي عبد 
 . الســابقتن  وناجي طالب  البزاز  
ظهرت حكومة طاهــر يحي وهي 

معزولة متاما عن الشعب رغم انها 
اإلجراءات  بعــض  تتخذ  أن  حاولت 
ميدان  في  االقتصادية وخصوصــا 
السياســة النفطية  مثــل  قرار 
بتحويــل كامل حقوق االســتثمار 
فــي حقــل الرميلة الشــمالية ، 
النفط  إلى شركة  بالنفط  الغنية 
الوطنيــة ، التي متلكهــا الدولة ) 
قرار آب 1967 ( ومثل  منح شــركة 
النفط الفرنسية ـ أيراب ـ التابعة 
للتنقيب  ، عقداً  للدولة الفرنسية 
عــن النفــط ، واســتخراجه ، في 
مساحة تبلغ حوالي ] 11000[ كم 
مربــع ، وتقع في وســط  وجنوب 
العــراق ) قرار تشــرين أول 1967 ( 
ومثل عقــد اتفاقية يقدم مبوجبها 
واألجهزة   ، اخلبرة  السوفيتي  االحتاد 
، واملعــدات ، واملســاعدة التقنية 
 ، الشــمالي  الرميلة  حقــل  حلفر 
النفط  استخراج  غلى  للمساعدة 
وتسويقه .  . رغم هذه اإلجراءات إال 
أن احلزب الشــيوعي ظل متحفظا 
على احلكومة ولم يسرع إلى تأييد 
هــذه اإلجــراءات كمــا حصل في 
أثناء وضع سياســة خط آب 1964 
ألنــه كان يعتقد  أن حكومة طاهر 
يحيى ال تســتطيع إصالح األوضاع 
االقتصاديــة املتدهورة فــي البالد 
، واســتمرت الشــكاوى الشعبية 
العارمة من سوء تلك احلالة ، ومن 
العســكرين  الضباط  تصرفــات 

الدولة  مرافــق  على  املســيطرين 
، الذيــن كانــوا يتدخلــون في كل 
صغيرة وكبيرة من شــؤون البالد ، 
الشــورجة من قيام  واشتكى جتار 
العديد من أولئك الضباط باملتاجرة 
األمر  االستيراد حتى وصل  بإجازات 
إلــى أن أخذ الشــعب يتندر بتلك 
احلكومة ، وأطلق الناس عليها لقب 
] حكومــة الفرهــود [ أي حكومة 

النهب .
لــم يكن صعبــا على الســجناء 
السياسين  معرفة حقيقة أن بيئة 
نضــال احلزب الشــيوعي العراقي 
صــارت، اآلن،  أكثر تعقيدا. فاآلمال 
ينتظرهــا  كان  التــي  املفتوحــة 
الســجناء من حدوث  الشيوعيون 
العراقي  النظــام  تغيير جذري في 
أدانت اللجنة املركزية أكثر  بعد أن 
من مرة وفي أكثر من وثيقة حزبية 
سياسة خط آب اليميني الذي ترك 
صداه على آرائنــا قد اصبحت غير 
واردة  فــي "  عمل ثوري  حاســم " 
كمــا هو املنتظر  . كنــا نعتقد أن 
هذا العمل وحده  قد يكون ضمانا 
أصيال لسياسة ثورية بديلة خاصة 
وأن غالبيــة الســجناء منطلقن 
تلقائيا بأفكار  متجهة نحو اليسار 
دائما وهــي تدعو إلــى فعل ثوري 
حقيقي ينهض به احلزب الشيوعي  

نفسه لتغيير نظام احلكم  . 
كل اآلمــال غــدت اآلن شــيئا من 

السجناء  يعد  ولم  األمور  مصاعب 
خالل  كانــوا  كمــا  اندفاع  علــى 
العامن املاضين إلرســال مزيد من 
رســائلهم االنتقادية واقتراحاتهم 
إلــى قيادة احلــزب التي لــم تثمر 
بنظر مرســليها أي تصــور جديد 
بشــأن  التعديل العملي والفعلي 
خط  سياســة  نتائج  لتصحيــح 
آب وآثارهــا . لقــد اختفــت مــن 
آب  خــط  مالمــح  كل  الســجن 
اليسارية  األفكار  وانتشرت  تقريبا  
غالبية ســجناء  بن  وأكثــر  أكثر 
احللة  . كنا علــى قناعة أن غالبية 
السياسية  السجون  السجناء في 
هم  السلمان  نقرة  وخاصة  األخرى 
أيضا  يتعايشون مثلنا  مع األفكار 
وانطلقت  األساســية  اليســارية 
معظــم ثقافتنا في الســجن من 
. وفي  مفاهيم شــمولية واضحة 
محاضرة  عــن اقتصاديات النفط 
العراقــي  ألقيتها في ندوة أقيمت 
في الســجن اجلديد كانت العالمة 
البارزة في استنتاجاتي هي الدعوة 
إلــى تأميــم النفــط كوســيلة 
أساسية السترجاع الثروة النفطية 
. كما كانــت طبيعة اغلب قصائد 
الســجن  مليئة مبضامن  شعراء 
الدعــوة إلــى الثورة محــاكاة مع 
استهدفتها  التي  الشعرية  األبعاد 
ونشــاطات مظفر  غالبية قصائد 

النواب في تلك األيام  .  

الخــــــداع..!
 جديد العالقات األميركية اإلسرائيلية بعد كتاب "من يجرؤ على الكالم"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

البعيد وما رافقته من أحداث.

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

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

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

حلقات من هذا الكتاب الشيق. 

هـروبـنـا  
الهروب من نفق مضيء 

قصة هروب سجناء سياسيين من سجن الحلة المركزي عام 1967

جاسم المطير

 بول فندلي
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اعداد - زينب الحسني: 
يحتفــل العالــم فــي الثامن من 
مــارس/أذار باليــوم العاملي للمرأة، 
الذي دشنت من أجله منظمة األمم 
»أنا  باســم  للمرأة حملة  املتحدة 
جيل املساواة: إعمال حقوق املرأة«.

ويذكر موقع املنظمة أن العام 2020 
بني  باملســاواة  للنهوض  »محورين 
اجلنســني في جميع دول العالم«، 
وعلى رأسها بالطبع الدول العربية.

ال مساواة بني اجلنسني
وتقّيــم املنظمة هذا العام التقدم 
الــذي أحرزه العالم فــي ما يتعلق 
بحقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني، 
وذلك مبناســبة مرور 25 عاماً على 
إعالن بكني في املؤمتر العاملي الرابع 
املعنــي باملرأة، والــذي يعد خارطة 
الطريق للنهوض بأوضاع النســاء 

والفتيات.
وتقــر املنظمــة بأنه برغــم إحراز 
بعــض التقــدم، »إال أن التغييــر 
مؤلم  بطيئا بشكل  كان  احلقيقي 
بالنسبة لغالبية النساء والفتيات 
فــي العالم.« وأنــه »ال ميكن لبلد 
واحد أن يدعي أنه حقق املســاواة 
بــني اجلنســني بالكامل.«وهذا ما 
تكشــفه األرقــام واإلحصائيــات 

املتعلقة باملرأة عاملياً، وعربياً.
املتحدة للمرأة،  ملنظمة األمم  ووفقاً 
النســاء حول  ثلث  تتعرض نحــو 
العالم ألحد أشكال العنف األسري 
أو اجلنســي، وتزيد النســبة قليالً 
في العالم العربــي لتصل إلى 37 
في املئة.وقد تصل نســبة النساء 
املعنفات في بعــض الدول إلى 70 

في املئة.
كما تتعرض 133 مليون امرأة على 

مســتوى العالم لعمليــة اخلتان، 
وتصل النســبة في مصر مثال إلى 

92 في املئة من الفتيات.
املبكر، فقدرت  للزواج  بالنسبة  أما 
املنظمة نســبة الفتيات العربيات 
املتزوجات أقل من 18 عاما بنحو 14 

في املئة.

التعليم ال يضمن الوظيفة
وتشــير البيانــات التي نشــرتها 
املنظمة فــي فبراير إلى أن حصول 
الفتيات على قدر أكبر من التعليم 
لم يقابله قدر متساٍو من املشاركة 
في سوق العمل، خاصة القطاعات 

اخلدمية واملهن األقل أجراً.
ورصــدت املنظمة أنه فــي الدول 
النامية حتديداً، تظل النســاء رهناً 
للعمالة املنزلية غيــر املدفوعة أو 

زهيدة األجر.
العلوم  مثــل  قطاعــات،  وتظــل 
ذكورية  ســاحة  العلمي،  والبحث 
إلى حد كبيــر، إذ تلجأ نحو30 في 
املئــة فقط مــن الفتيــات عاملياً 
لدراســة العلوم والرياضيات. كما 
الباحثني  النســاء ضمن  أن نسبة 
على مســتوى العالم تقل عن 30 

في املئة.
األبــرز كان في ســاحة  التقــدم 
إحصائيات  فتكشــف  التعليــم، 
البنك الدولي لدول الشرق األوسط 
أن نسبة التعليم بني النساء بلغت 
87.7 في املئة عام 2018، مقارنة بـ 

81.3 في املئة عام 2000.
لكن هــذا التقــدم ال يقابله زيادة 
فرص النساء في ســوق العمل، إذ 
بلغت نسبة البطالة 17.7 في املئة 
عــام 2018، مقابــل 17.2 في املئة 
عام 2000. في حني تراجعت نسبة 

البطالة بــني الرجال في الشــرق 
األوســط من 10.9 فــي املئة عام 

2000 إلى 7.8 في املئة عام 2018.
عشر  اآلن  حتى  توجد  وسياســيا، 
نســاء فقط في مناصب الرئاسة، 
و13 امــرأة في رئاســة احلكومات، 
وكلهن يتركزن فــي 22 دولة. كما 
ال تتعدى نســبة متثيــل املرأة في 

البرملانات عامليا 24.9 في املئة.
ويقول نشطاء إن النساء في العصر 
احلديــث، برغم حصولهن على قدر 
أوفر من التعليم وفرص أكثر نسبيا 
للحصــول علــى دخل مــادي، إال 
األدوار وفقر  ازدواج  أنهن يعانني من 

الوقت بســبب اســتمرار حتملهن 
املنزلية. األعبــاء  القدر من  لنفس 

في حني تعانــي الفتيات الناجيات 
من هجمات احلمض احلارق صعوبة 
باالنخراط في اجملتمع مجدداً، يعيد 
الهندي   SheroeS hangout مقهى 

األمل لهن، إذ يدار بالكامل

ابرز قصص التحدي حول العالم
في الهند تعاني الفتيات الناجيات 
من هجمات احلمض احلارق صعوبة 
باالنخــراط في اجملتمع مجــدداً، اذ 
 SheroeS hangout يعيــد مقهــى
يدار  وهــو  لهن،  األمــل  الهنــدي 

بالكامل من قبل الناجيات من هذه 
االعتداءات الوحشية. 

وبناء  إلى متكينهن  املقهى  ويهدف 
يساعدهن  إذ  بأنفســهم،  ثقتهن 
الوقــوف من جديــد للعمل  على 
والعيش بسالم بعيداً عن ماضيهن 

األليم.
 SheroeS hangout مقهــى  ويوفر 
فرص عمــل للناجيات من هجمات 
احلمــض احلارق ويســاعد الفتيات 

على االستقاللية.
مــن  بالكامــل  املقهــى  ويــدار 
اخلدمة  مــن  بدءا  الناجيــات  قبل 

واحلسابات وصوال الى اإلدارة.

تقول احدى الناجيات برغم انه مقر 
عملنا نحن نشــعر انه بيتنا، لقد 
مت االعتــداء علي في 16 مايو 2012 
دفع قريبي نحو2000 دوالر لشخص 
بعد عام  رأيــت وجهي  ملهاجمتي، 
الهجوم، كنت  مــن  العام  ونصف 
خائفة من النظــر الى وجهي ملدة 
شــهر وشــعرت وكأن شخصا ما 

سيقتلني.
تنم هــذه االعتداءات اما بســبب 
لنزاع  او  يحبهن  رفضهن لشخص 
غيرة  بســبب  أو  األمــالك،  يخص 
بعض األقارب من جمــال الفتاة أو 

موهبة متتلكها.
تتعــرض الفتيات لالعتداءات بعمر 
15 و16 و17 عام ويتعرضن للهجوم 
في أثناء دراســتهن، عندما يبحثن 
عن عمل في املدرسة يقال لهن ان 

األطفال سيخافون منكن.
عندما تكون هناك احدى الناجيات 
مررنا  بأننا  ونفهمها  اليها  نتحدث 
باأللم نفسه ويشــعرون اننا مررنا 
باأللم نفســه فلم اليســتطعن؟ 
بعضنا  االلهام من  نحن نســتمد 

البعض.

طبيبة بال ساقني.. تعالج كل 
املرضى

منذ كانت فتــاة صغيرة، كانت لي 
جونــغ حتلم بــأن تصبــح طبيبة، 
ولكنهــا فقدت ســاقيها عندما 
الرابعة من عمرها. لكن  كانت في 
هذه التجربة لم تضعف عزمية جو 
هونغ. بدالً من ذلك، ألنها عانت من 
ألم شــديد عندما كانــت طفلة، 
تآمــل أن تتمكــن من مســاعدة 

اآلخرين والتخفيف من أوجاعهم.
أن أكون طبيبة فهو حلم طفولتي 

فقدت ساقي في الرابعة من عمري، 
تعرضت حلادث ســيارة مما جعلني 

أشعر بالكثير من األلم.
ألنني عانيت مــن ألم كبير عندما 
كنــت طفلة كنت آمــل أن أمتكن 
من مساعدة اآلخرين الذين يعانون 
من األلم، اســمي لي جوهونغ أبلغ 
من العمر 38 سنة أعيش في قرية 
واديان في مقاطعة هيتشــوان ، انا 
طبيبة اعتياديــة في قرية صغيرة، 
أقــوم بنوعني في العمــل اليومي، 
املرضى  وزيارة  العيــادة  في  العمل 
تتواجد قريتــان يعيش فيها 2000 
شــخص فــي املنطقة التــي انا 

مسؤولة عنها.

أطباء القرى ليس لديهم جدول 
عمل ثابت

السادسة  السكان في  يأتي بعض 
يذهبون  ألنهم  صباًحا  السابعة  او 
أن  للعمل فــي وقت مبكــر، بعد 
الثامنة  الساعة  في  ينتهي عملي 
أو التاســعة مســاء أو العاشــرة 
مســاء يقوم البعض بزيارتي، أقود 
أو كرســي  العجالت  ثالثية  دراجة 
اذا ســمحت  متحرك فــي قريتي 
ظروف الطرقات فــي ذلك واذا كان 
االمــر صعبا سيســاعدني زوجي 

نسير معا على ساقني فقط.
إلى  الكثير من املرضى  لقد عاجلت 
اآلن لقد جعلتهم يشعرون بشكل 
أفضــل، عندما يروني يشــكروني 
يعطونني  األحيان  بعض  في  دائما. 
قاموا  التــي  والفواكــه  اخلضــار 
بزراعتها كهدايــا، يقولون لي انت 
تقومني بالكثير مــن العمل، حتى 
أكون قادرة على فعل ما أحب أشعر 

انني محظوظة جداً.

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ..  نساء يتحدين  العالم والظروف

ما الذي يؤرق المرأة العربية في الوقت الحالي ؟

قانونا نشوز المرأة وبيت الطاعة يخالفان مبادئ حقوق االنسان      
العراقية  في المهجر اثبتت وعيها وحرصها على عائلتها

في يوم المرأة العالمي 

بغداد- وداد ابراهيم :

في يوم املرأة العاملي احب ان أقول 
ان املــرأة العراقيــة حني خرجت 
مــن العراق وعاشــت فــي دول 
املهجر منذ عهود الظلم والقهر 
واحلــروب في التســعينيات من 
املاضي وحتــى االن كانت  القرن 
انســانة عملية جدا، فالكثيرات 
منهن درســن في اهم اجلامعات 
العمل  مجال  ودخلن  العالم  في 
انها من  العراقية  املــرأة  وأثبتت 
طراز خــاص، فهي عملية وراقية 
وتعتنــي بعائلتها وعرفت كيف 
تنسجم مع اجملتمع االوروبي ذلك 

ألنها قوية وذكية.
 هذا مــا قالته املغتربة العراقية 
مــن الســويد الهام علــي، في 
حني  قالــت الناشــطة املدنية 
املرأة  ان  زهراء غنــي:  واإلعالمية 
سيكولوجية  متتلك  عام  بشكل 
التحمل  على  قدرة  فلديها  مميزة 
والصبر والقــوة، وهذا ما أعلنت 
والبحــوث  الدراســات  عنــه  
العامليــة . واملــرأة العراقية بحر 
من العطاء وخاصًة بعد وقوفها 
 2019 ثورة تشــرين من عام  في 
واملطالبة بحقوق  الفســاد  ضد 
الشعب لتتبلور امام اجملتمع من 
جديد مبكانتها وقيمتها وكيانها 
لتصبح اقوى مــن ذي قبل، فقد 
شــاركت في تنظيف ســاحات 
االعتصام وفي اإلسعافات األولية 

اللوجستي  الدعم  في  وشاركت 
وتوفير الثياب ووســائل التدفئة 
أيام الشتاء، وأحب ان ابارك للمرأة 
في العراق والعالم بعيدها وأقول 
لهــا حضورك ووجــودك يعطي 

للحياة قيمة عالية.  

العراقية تعاني من ظلم 
القوانني 

عــدد مــن احملاميــات  يوجهن 
العراقــي  للمشــرع  الدعــوة 
في  أخــرى  ومــرة  مرة  للنظــر 
الكثيــر من القوانــني العراقية 
التي صدرت في بداية تأســيس 
القانــون العراقــي، ورغم تطور 
االجتماعية  والتغييــرات  احلياة 
واالقتصاديــة  التــي حدثت في 
العراق والعالم وبعد دخول املرأة 
الى مجــال العمل والــى احلياة 
السياســية كوزيرة وعضوة في 
البرملان العراقي ووجودها كعاملة 
وفنانة، اال ان هذه القوانني سارية 
املفعــول حتى االن فــي احملاكم 
العراقية،  باألخــص وان الكثير 
منها يوقــع الظلم واحليف على 
احدى  ودعــت  العراقية،  املــرأة 
احملاميات لوقف ما يسمى نشوز 
املــرأة هــذا القانــون عملت به 

مؤخرا احدى احملاكم العراقية.
وقالــت احملامية رانيا عــادل: ان 
اقرب  العراقية  القوانــني  اغلب 
لألعراف والدين ومخالفة حلقوق 
األحوال  قانــون  االنســان منها 
أ نشوز   5/ 25 )املادة  الشخصية 

لكل  القانون مناف  الزوجة( هذا 
مينح  ألنه  االنسان  حقوق  قوانني 
إقامة دعــوى بيت  الرجل حــق 
الطاعة، وهذا ما يجبر املرأة على 
الى  والذهاب  للقانــون  اخلضوع 
وان كانت  باإلكراه،  الزوجية  بيت 
ال تســتطيع العيش مع الرجل 
وتريد التفريــق، من حق الزوج ان 
يقيم عليها دعوة النشوز، وهذا 
املرأة  هو ســلب حقوق  القانون 
واخضاعهــا للعنف النفســي 
ألنه مينع املرأة مــن إقامة دعوى 

التفريق اال بعد ســنتني ، وحتى 
وتقدم  الســنتان  ان متضي  بعد 
الزوجــة دعوة التفريــق حينها 
باملطالبة  الزوجة  حق  يســقط 
الزوجة  بأي حق مادي، بــل على 
إعــادة نصف ما تســلمته من 
مهر، ويسقط املهر املؤجل وهذا 
املرأة.  انتهاك حلقوق  هو  القانون 
والغريب ان هذا القانون يتعارض 
مع ما جاء في الدستور العراقي 
في ) املــادة 37أ (جــاء فيها )ان 
حرية االنسان وكرامته مصونة( 

إضافة الى هذا فقد قدم عدد من 
احملاميات وخبراء القانون العراقي 
مســودة قانون )العنف االسري( 
للموافقة  النــواب  مجلس  الى 
عليه منذ عام 2010 والذي يحد 
من العنف داخل االسرة العراقية  
اال ان هــذا القانــون لم يحصل 
 41 على املوافقة، علما ان) املادة 
مــن قانون العقوبــات العراقي( 
يسمح بالعنف االسري اذ تقول 
تأديب  املادة: )ال جرمية فــي حال 
ومــن في حكمها  زوجته  الزوج 

األوالد القصر شــرعا او عرفا او 
قانونا(  وهذه املــادة مخالفة ملا 
موجــود في الدســتور العراقي 
فــي )املــادة 29( التــي متنع كل 
اشــكال العنف والتعسف في 
االسرة العراقية واملدرسة. ويعد 
الدستور هو األعلى وسموه على 

كل القوانني. 

مراجعة شفافة لكل 
التشريعات اخلاصة باملرأة

: في  احملامية عايدة مــراد قالت 
البداية احــب ان اهنئ املرأة في 
عيدهــا، ولو اعطينــا املرأة كل 
شــيء وكل ما تريــد فهو قليل 
بحقهــا ألنها تعرضت لشــتى 
أنواع العنف خالل كل احلكومات 
املتعاقبة، ومع هذا اثبتت جدارة 
فــي كل املناصــب التي انيطت 
بها لكــن التشــريعات احلالية 
ظلمت املرأة من حيث املســاواة 
الوظيفي  السلم  في  الرجل  مع 
او مكانتهــا في الدولــة، أمتنى 
إصدار  املعنيــة  اجلهــات  مــن 
التــي  التشــريعية  القــرارات 
تعطي للمرأة حقوقا في العمل 
وفــي حضانة األطفــال وغيرها 
من املواضيع اخلاصــة، وارجو ان 
تكــون هناك مراجعــة عميقة 
لكل  وعادلة  وشــفافة  ودقيقة 
التشــريعات  احلالية حتى تأخذ 
اجملتمع  في  كامل حقوقها  املرأة 
اسوة باملرأة في الدول العربية او 

دول العالم.
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سمير خليل 

انِت.. كل الحياة
وانا  احليــاة  هذه  اســتقبلتني  منذ 
احلنون يحتضن  كائن صغير، صدرك 
عيني  افتح  األولى،  الالهثة  انفاسي 
الصغيرتــني ألول مرة فابصر وجهك 
لكنه  والدتي،  ارهقتــه  الذي  املتعب 
كان مشرقا كشمس تألألت خيوطها 

بعد يوم ماطر.
منذ تلــك اللحظــات ودنيانا تزدهر 
باملــرأة وجمالها، حنانهــا، طيبتها، 
هذه  تكحلت  تضحياتهــا،  صبرها، 
الدنيا باشــراقتها ، صارت احلياة الى 
نصفني متســاويني، نصــف للرجل 
وانــت النصف االحلى، مااســعدنا، 
نصف احليــاة انت، هنيئــا لها، بك 
تزدهــر وتفخر فانــت عناوين للفرح 
واالمــل والتفــاؤل والعمــل، انــت 
بلســم للجروح ومالذ للتعب واحلزن 
تأملت،  بكيت،  واإلحباط، كم حتملت، 
لــك، طفولتنا،  مدينون  نحــن  كم 
صبانا، شــبابنا، حتى شــيخوختنا 
النك  معك  ذكرياتنــا  تســتوطنها 
في العمق مــن ارواحنا، مازلنا ونحن 
جنتر الســنني ونحرقها أطفاال نتوق 
لرعايتك، ملســة من يديك احلانيتني، 

قلبك الدافيء، روحك العذبة.
ســيدتي، نحن مدينون لك بارواحنا، 
مبشاعرنا، ذكرياتنا، الننسى كم انك 
كمــأة محبة وصبر وجلد، شــاهدة 
امينة انــت على مامر بنــا، عندما 
ضحايا  بدمــاء  دموعك  اختلطــت 
الظــالم والتخلــف، كــم خضبت 
محبة  شــالالت  املنسدل  شــعرك 
بهــذه الدماء الزكية، حنــاء احلرية، 
حناء لفرحك، حلزنك، انت االم، األخت، 
املعلمة،  الطبيبة،  الصديقة،  االبنة، 
العاملة، الكاتبة، الشــاعرة، الفنانة، 
املمرضة، املهندســة، ياهلل، انت كل 
هذا، كم انــت عظيمة وكبيرة وكم 
نحن سعداء بك، عشنا معك، لعبنا، 
ضحكنــا، بكينــا، قهرنــا، اخطأنا، 
الســبيل لالعتذار اال من خالل قلبك 

الطيب.
في عيــدك اليوم، تزدهــر االمنيات، 
ورد،  باقــات  االحالم، نحمــل قلوبنا 
نعتصر ارواحنا عطرا ننثره في عيدك 
بها  نطوف  شموع  مشاعرنا  البهي، 
تتألأل فــي فضاء عيدك االغر، نتمنى 
ان تظل متوهجة طــول العمر، في 
عيدك اليوم ترقص الفراشات وتهدل 
قبالت متســح  الدنيا  احلمائم، متطر 
املعروقتني  ويديــك  النــدي  جبينك 
باريج احملبة واحلنان، كم نحن سعداء 

وانت في حياتنا، النك كل احلياة .

متابعة الصباح الجديد :
فــي 8 أذار من كل عــام ، يحتفل 
للمرأة،  العاملــي  باليوم  العالــم، 
وميثل هذا اليــوم تقديرا لدور املرأة 
في شــتى نواحي احليــاة، ويتناول 
والسياسية  االجتماعية  اإلجنازات 

واالقتصادية للنساء.
في حني يقول بعــض الباحثني إن 
يرجع  للمرأة  العاملــي  اليوم  تاريخ 
إلــى بعض اإلضرابات النســائية، 
التي حدثت فــي الواليات املتحدة 
عام 1856، فــإن أول احتفال عاملي 
بيوم املرأة العاملي، عقد في باريس 
وكان عــام 1945، إثــر عقــد أول 
الدميقراطي  النسائي  لالحتاد  مؤمتر 

العاملي.
املتحدة  الواليــات  فــي  البدايــة 

األميريكية
في عام 1956، خرجت آالف النساء 
لالحتجاج  نيويــورك  مدينــة  في 
علــى ظــروف العمل القاســية، 

التي يتعرضن لهــا، وبرغم تدخل 
الشرطة لتفريق املتظاهرين، إال أن 
املسؤولني  دفع  في  املسيرة جنحت 
عن السياسيني إلى طرح مشكلة 
املرأة العاملة على جداول األعمال 

اليومية.
وفي 8 آذار 1908، عادت التظاهرات 
مجددا، حيــث خرجت مجموعات 

من النســاء العامالت، في شوارع 
مدينة نيويورك، وكانت التظاهرات 
مختلفة، وقمــن بالتظاهر بقطع 
الورود  اليابس وباقات من  من اخلبز 

في خطوة رمزية.
بتخفيــض  املســيرة  وطالبــت 
ساعات العمل ومنح النساء احلق 
في االقتراع ومنع تشغيل األطفال، 

وهي مطالب مت حتقيقها الحقا.
ويصــادف يوم املــرأة إحياء ذكرى 
خــروج تظاهرات نيويورك ســنة 
النســاء  1909، حيث اســهمت 
األميركيــات فــي دفــع الــدول 
األوروبية إلى تخصيص الثامن من 

مارس يوما للمرأة.
وحتول ذلك اليــوم إلى رمز لنضال 
املــرأة تخــرج فيه النســاء عبر 
العالم في تظاهــرات للمطالبة 
بحقوقهــن ومطالبهن، وتختلف 
مظاهــر االحتفال مــن دولة إلى 

دولة أخرى.

ما قصة االحتفال بيوم المرأة العالمي؟

متابعة الصباح الجديد :
املتحدة  لألمم  العام  األمني  وصف 
املساواة  أنطونيو غوتيريش عدم 
الــذي تعاني منه النســاء بأنه 
»حماقــة« ووصمــة عــار على 
جبني اجملتمــع الدولي في الوقت 
بالضغط  فيــه  تعهــد  الــذي 
على احلكومــات إللغاء القوانني 
قوية  »حملة  ظل  في  التمييزية 

وشرسة« ضد حقوق النساء.
وبرغــم أن غوتيريــش لم يذكر 
أحدا باالســم، فإن إدارة الرئيس 
األميركــي دونالــد ترامب تقود 
املتحــدة  األمم  فــي  مســاعي 
ضــد الترويج خلدمــات الصحة 
اجلنســية واإلجنابية للنساء ألن 
اإلدارة تعتبــر أنهــا تشــير إلى 

اإلجهاض بطريقة غير مباشرة.

وعد  األمني العام لألمم املتحدة ان 
هناك مساعي لتقليص احلماية 
القانونية من االغتصاب والعنف 
املنزلي وعد  أن املعاشرة الزوجية 

باإلكراه ما تــزال قانونية في 34 
دولة.

وفــي كلمــة قبــل االجتمــاع 
الســنوي للجنــة األمم املتحدة 
نيويورك  في  املرأة  بوضع  املعنية 
الشهر املقبل، حذر غوتيريش من 
أن وضع حقوق املــرأة مترد وقال 
إنه سيســعى إلنهاء »التفكير 
الذكــوري التلقائــي« فــي األمم 

املتحدة.
وقال في خطــاب »مثلما كانت 
وصمات  واالســتعمار  العبودية 
على جبني قرون سابقة، فإن عدم 
املساواة بني النساء والرجال البد 
أن توصمنــا جميعا فــي القرن 
احلادي والعشــرين ألنها ليست 
غيــر مقبولة فحســب بل هي 

حماقة«.

عدم مساواة المرأة بالرجل وصمة عار 
على جبين المجتمع الدولي
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العواصم ـ وكاالت:

انعكســت الفوضى التي يسببها 
تفشــي فيروس كورونا املســتجد 
حول العالم على األحداث الرياضية 
من آسيا الى أوروبا، وكانت إيطاليا 
األكثر تضــررا في القــارة العجوز 
حيث ستقام املســابقات، السيما 
مباريــات كرة القــدم، خلف أبواب 

موصدة.
في ما يلي أبرز األحــداث الرياضية 
التي ألغيت، تأجلت، أو باتت إقامتها 
مهددة بســبب هذا الفيروس الذي 
حتى  أشــخاص   3404 بحياة  أودى 
اآلن، فيما أصيب به قرابة 100 ألف 

شخص من 89 دولة.
أوملبيــاد طوكيو 2020  :  أكد رئيس 
اللجنــة االوملبية الدوليــة األملاني 
توماس بــاخ أنه لم يتــم التطرق 
الى »الغــاء او تأجيل« دورة االلعاب 
االوملبيــة طوكيــو 2020 بســبب 
فيــروس كورونــا املســتجد خالل 
التنفيذية في  اللجنــة  اجتماعات 
لــوزان االربعاء وذلك قبل خمســة 

اشهر من انطالق االلعاب.
وقال بــاخ »نواجه حتديات عدة لكن 
ال اريــد رمي املزيد من الشــائعات. 
تؤكد  الدوليــة  االوملبية  اللجنــة 
مجــددا التزامها التام لتأكيد جناح 
االلعاب االوملبية في طوكيو 2020«.
وتابع »لم يتــم التطرق اطالقا الى 
اليوم خالل  او تأجيــل  الغاء  كلمة 
التي  التنفيذية«  اللجنــة  اجتماع 
اختتمت اعمالها مســاء االربعاء.. 
وأوضح االملاني ان اللجنة التنفيذية 
اســتمعت الــى تقريــر اللجنــة 
»يتماشــى  التي  لاللعاب  املنظمة 
اللجنة  موقف  مــع  متاما  موقفها 
جددت  لقــد  الدوليــة.  االوملبيــة 
اللجنة املنظمــة التزامها الكامل 
من اجل اجناح دورة االلعاب االوملبية 

في طوكيو«.
كرة القدم : في إيطاليا، البلد األكثر 
تأثرا بالفيــروس في القارة األوروبية 
حيث بلغ عــدد الوفيات 148، اتخذ 
القرار بــأن تقام جميع مباريات كرة 
القدم، إضافــة الى جميع األحداث 
الرياضيــة الكبــرى، خلــف أبواب 

موصدة حتى الثالث من نيسان.
وبحســب مرســوم وقــع عليــه 
جوســيبي  ايطاليا  حكومة  رئيس 
االربعاء »يســتمر السماح  كونتي 

واملسابقات  االحداث  جميع  باقامة 
الرياضيــة من مختلف االنواع اكان 
خاصة او عامة لكــن داخل قاعات 
)مالعب( رياضية موصدة اي من دون 

حضور اجلمهور«.
هذا  ضمن  احلكومــة  طالبت  كما 
املرسوم املنظمات واالندية الرياضية 
الطبية  اجهزتها  من خالل  بالقيام 
»بالفحوصــات الالزمــة الحتــواء 
مخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا 
بني الرياضيني، املدربني، املســوؤلني 

وجميع الذين يرافقونهم«.
ومت تأجيــل مباراتــي الــدور نصف 
النهائي في كأس ايطاليا، بني ميالن 
ويوفنتوس االربعاء، ونابولي مع انتر 
ميالن اخلميس ولــم يتم حتديد اي 

موعد جديد القامتها.
كما، *قررت رابطــة الدوري الياباني 
مبا يشــمل  املباريــات  إرجــاء كل 
مسابقة الكأس، حتى 15 آذار ، في 
حني اتخذ قرار ارجاء الدوري الصيني 
الذي كان من املقــرر أن ينطلق في 

السلطات  لكن  املاضي،  شباط   22
الرياضيــة اضطــرت الــى تأجيله 
املنافســات  جميع  »الى  باإلضافة 
الرياضية من مختلف االنواع وعلى 

جميع األصعدة«.
ومت إرجــاء دوري الدرجتــني األولــى 
اذار/  23 والثانية في سويسرا حتى 
مارس، فيمــا اتخذ القــرار باقامة 
مبــاراة اياب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا بني فالنسيا اإلسباني وأتاالنتا 
الشهر  من  العاشــر  في  اإليطالي 
على  موصدة،  أبــواب  خلف  احلالي 
إنتر ميــالن اإليطالي  غرار مبــاراة 
وخيتافي اإلســباني في ذهاب ثمن 

نهائي »يوروبا ليغ« في 12 منه.
وقــرر االحتــادان الدولــي »فيفــا« 
واآلسيوي إرجاء مباريات التصفيات 
آسيا  وكأس   2020 ملونديال  املؤهلة 

2023 واملقررة في 26 و31 آذار.
و كشف عن إصابة الالعب الدولي 
الدمناركي السابق توماس كاهلنبرغ 
بالفيروس، فيما وضع 13 من أعضاء 

فريقه الســابق بروندبي في احلجر 
الصحي.

غالبية  أرجئت  آســيا:  أبطال  دوري 
لدرجة  القارية  املســابقة  مباريات 
أن اجلولة الثالثة من دور اجملموعات، 
والتــي كانت مقــررة في منتصف 
األســبوع احلالي، لم تشهد سوى 
مباراتني مــن أصل 16، كما مت إرجاء 
العديد من املباريات في املســابقة 

الثانية كأس االحتاد اآلسيوي.
دراجات هوائيــة : مت الغاء املرحلتني 
األخيرتني من طواف اإلمارات بسبب 
اكتشــاف حالتي إصابــة بفيروس 
كورونا بــني فنيي الفرق، ما أدى الى 
وضع الطواقم والدراجني في احلجر 
الصحي فــي فنادقهم بالعاصمة 
أبــو ظبــي التي أعلنت عن ســت 
حــاالت على عالقة بالســباق، هم 
روسيان، إيطاليان، أملاني وكولومبي.
تزلج:  ألغيت نهائيات كأس العالم 
للتزلج التي كانت مقررة بني 16 و22 
دامبيتسو بسبب  اذار في كورنتينا 

العدد الكبير لالصابات في إيطاليا 
اجلمعة  الوفيات  ارتفع عــدد  حيث 
الى 197 شخصا مع تسجيل أكثر 

من 4600 حالة.
املاراتون : تأجل ماراتون باريس املقرر 
في 5 نيســان املقبل مبشاركة نحو 
60 ألف عداء وعداءة، إلى 18 تشرين 
االول ، فيما مت إلغاء مشــاركة نحو 
38 ألــف هاٍو في ماراتــون طوكيو 
الــذي كان مقــررا فــي األول من 
آذار ، وماراتــون العاصمــة الكورية 
الشــمالية بيونغ يانــغ الذي يقام 

عادة في نيسان.
ومت ترحيــل بطولــة العالم اللعاب 
املقــررة في  قاعة  داخــل  القــوى 
 13 الصينيــة من  نانكني  مدينــة 
الى 15 آذار ، حتى العام 2021. كان 
مــن املقرر ان تكون هــذه البطولة 
أول بطولــة كبــرى فــي رياضة أم 
األلعاب قبل أربعة أشــهر من دورة 
األلعــاب األوملبيــة الصيفية التي 
تســتضيفها طوكيو بــني 24 متوز 

والتاسع من آب املقبلني. 
كما، مت تأجيل ســباق جائزة الصني 
العالم  بطولــة  ضمــن  الكبــرى 
للفورمــوال واحد، والــذي كان من 
املقرر اقامته على حلبة شــنغهاي 
بــني 17 نيســان و19 منــه، فيما 
ســيغيب دراجو فئة موتو جي بي 
لبطولة  االفتتاحيــة  اجلولــة  عن 
العالم للدراجات النارية املقررة في 
قطر يوم األحد، فيما مت تأجيل جائزة 
تايالند املقررة في االســاس في 22 

اذار  . 
الدولية  األوملبية  اللجنــة  وأعلنت 
نقل التصفيات املؤهلة إلى أوملبياد 
طوكيــو باملالكمة إلــى األردن )3-
11 آذار( بعدمــا كانــت مقررة في 
شــباط في مدينة ووهان الصينية 
وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا 

املستجد.
كــرة الطاولــة :  أرجئــت بطولة 
العالم لكرة الطاولة التي كان من 
املقــرر ان تقام فــي آذار في مدينة 

بوسان الكورية اجلنوبية. 
األنشــطة  تعليق  املغــرب  وقــرر 
يشــارك  التي  والرياضية  الثقافية 
املباريات  وإقامــة  أجانــب،  فيهــا 
الرياضية من دون جمهور، حتســبا 

النتشار فيروس كورونا املستجد.
وأفــادت وثيقــة لــوزارة الثقافــة 
والشــباب والرياضة اخلميس »منع 
يشــارك  التي  التظاهرات  جميــع 
اخلارج«،  قادمون من  فيها أشخاص 
وتلك التي يشــارك فيها أكثر من 
إذا  باملغرب  ألف شــخص مقيمني 
وذلك  مغلقة،  أماكــن  في  نظمت 
ابتداء من اخلميس وحتى نهاية آذار.

كما، اعلن االحتــاد االماراتي لكرة 
القدم اقامة جميــع املباريات في 
كافــة املنافســات )درجــة اولى 
وثانيــة( مــن دون جمهــور حتى 
اشعار اخر.. و  دعت وزارة الشباب 
الى  اجلمعة  اللبنانيــة  والرياضة 
تعليق كافة االنشــطة الرياضية 
حتى نهايــة اذار اجلــاري، كإجراء 
احتــرازي على غــرار مــا فعلته 

السلطات الكويتية.
القدم  احتاد غربي آسيا لكرة  وقرر 
ارجاء بطولة الشــباب الثانية في 
األردن  فــي جنوب  العقبة  مدينة 
وبطولة  اجلــاري،   17 فــي  املقررة 
الناشــئني الثامنة في السعودية 
بني 14 و23 نيســان املقبل »حتى 

اشعار آخر.

بين التأجيل واإللغاء حفاظا على السالمة

فيروس كورونا يعصف باألنشطة الرياضية حول العالم

مدرجات خالية من اجلمهور في مباراة نابولي وتورنتو بإيطاليا

 تونس ـ وكاالت:
تأهل الزمالــك املصري إلى نصــف نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، رغم خسارته بهدف نظيف، أمام 
مضيفه الترجي التونسي، في إياب دور الثمانية، 
أول أمــس. وفاز الزمالك في لقــاء الذهاب مبصر 

بنتيجة 3 ـ 1.
وجاء هــدف الترجي الوحيد مــن ركلة جزاء في 
الدقيقة 5 عبر بالل بن ســاحة.. وكان الترجي هو 
حامل لقب دوري األبطال في النسختني األخيرتني 

قبل أن يجرد منه باخلروج من البطولة.

لندن ـ وكاالت:
أعلن نادي كريستال باالس اإلجنليزي لكرة القدم، 
متديــد عقد مدربه روي هودجســون، حتى نهاية 
موسم 2020-2021.. وأعرب مدرب منتخب إجنلترا 
وليفربول الســابق البالغ من العمر 72 عاما، عن 
ســعادته بتمديد عقده مع النادي اللندني، الذي 

كان من املفترض أن ينتهي هذا العام.
وقال هودجســون في تصريح للموقع الرســمي 
للنــادي »أنا فخور مبا حققنــاه منذ تعييني قبل 
عامني ونصف العام، وأتطلــع إلى أن نعمل معا 

في املستقبل املنظور«.
وأضاف »اجلميع يعرف شــعوري جتاه النادي الذي 
كنت أدعمه عندما كنت صبيا. أشعر بروابط مميزة 
مع اجلماهيــر وأعرف أنني ومالك النادي والالعبني 
نعمــل معاً جميعاً لتحقيــق نفس الهدف«.من 
جانبه قال رئيس مجلس اإلدارة ستيف باريش »أنا 
ســعيد ألّن روي وافق على متديد عقده مع النادي، 
وعّزز التزامه مبساعدتنا في استمرار هذه الفترة 

من االستقرار غير املسبوق في الدرجة املمتازة«.
ويحتل كريســتال باالس املركز الثاني عشر على 
جــدول ترتيب البطولــة اإلجنليزيــة، برصيد 36 

نقطة.

عمان ـ وكاالت:
حقق معــان فوزه األول في تاريــخ دوري احملترفني 
األردنــي، بعدما أحلــق الهزمية بالســلط »0-1«، 
مساء اخلميس، باستاد عمان الدولي، في افتتاح 

مباريات األسبوع األول للمسابقة.
وسجل هدف معان الثمني، وسام أبو دعابيس، في 
الدقيقة »57«، ليمنح فريقه أول ثالث نقاط، فيما 

بقي السلط بال رصيد.

الزمالك يجرد الترجي 
من لقبه القاري

هودجسون مستمر 
في قيادة باالس

معان يحقق فوزًا 
تاريخيًا على السلط

 5:00 مساًء

10:45 مساًء

7:30 مساًء

11:00 مساًء

مفكرة اليوم

تشيلسي ـ إيفرتون

يوفنتوس ـ إنتر ميالن

مان يونايتد ـ مان سيتي

بيتيس ـ ريال مدريد

الدوري اإلنجليزي

الدوري اإلسباني

الدوري اإليطالي

أمستردام ـ وكاالت:
السابق،  الهولندي  الدولي  عاد 
روبــن فــان بيرســي، لنــادي 
فينــورد، الذي بــدأ وأنهى فيه 
قدم  كــرة  كالعب  مســيرته 
محتــرف، للعمل مــع اجلهاز 
متخصص  كمــدرب  الفنــي 

للمهاجمني.
وســيعمل الالعب السابق في 
ومانشستر  آرســنال  صفوف 
يونايتد مرة واحدة في األسبوع، 
وسيكون هدفه األول هو حتسني 
قــدرات الالعب الســلوفاكي 
روبرت بوزينيــك، صاحب الـ20 
للفريق  انضــم  والذي  عامــا، 
خالل سوق االنتقاالت الشتوية 

املاضي.
وصــرح مــدرب فينــورد، ديك 

يحتاج  "بوزينيــك  أدفــوكات 
للتحســن، أن يجــذب أكثــر 
لتحسني  يحتاج  زمالئه،  أنظار 
ومساعدة  البدنية  مستوياته 
ستفيده".كما  له  بيرسي  فان 
سيساعد فان بيرسي املهاجم 
اآلخــر، الدمناركــي نيكــوالي 
جورجينســني، الــذي يتعافى 
حاليا من اإلصابة، إضافة لعدد 
آخر من الالعبني الشباب، وفقا 

للمدير الفني.
وتــوج فــان بيرســي مرتــني 
بالدوري  الذهبي  احلذاء  بجائزة 
 100 من  أكثر  ولعب  اإلجنليزي، 
مبــاراة مع منتخــب هولندا، 
قبل أن يعتزل كــرة القدم في 
آيــار 2019 وهو يعمــل حاليا 

كمحلل كروي للبرمييرليج.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
باريس  مهاجــم  نيمــار  يقــود 
ســان جيرمان، قائمــة املنتخب 
البرازيلــي التي ســتخوض أول 
املؤهلة  بالتصفيــات  مباراتــني 
ملونديال قطر 2022 أمام كل من 
بوليفيا وبيرو.. وشهدت القائمة 
غياب جنمــي ريال مدريد رودريجو 

وفينيسيوس جونيور.
وأحــد أبرز الغيابــات عن قائمة 
أليسون  احلارس  هو  السيليساو 
بيكر، حــارس مرمــى ليفربول، 
الذي أعلن غيابه خالل اللحظات 
األخيرة بســبب إصابة عضلية، 
وذلك وفقا للقائمة التي أعلنها 
املــدرب أدينور ليوناردو باتشــي 

»تيتي«.
ويخوض منتخب الكناري مباراته 

األولى أمــام بوليفيا في 27 من 
الشــهر اجلــاري في ريســيفي 
)البرازيل(، ثم بيرو بعد 4 أيام في 
ليما.. وضمت  املواجهة في  تلك 
قائمة املنتخب البرازيلي كل من: 
حلراســة املرمى: إديرسون وإيفان 

وويفرتون.
ألفيش  داني  الدفــاع:  وفي خط 
ســاندرو  وأليكــس  ودانيلــو 
وإيديــر ميليتاو  لــودي  ورينــان 
وتياجو  وماركينيــوس  وفيليبي 
ســيلفا.. وخــط الوســط: آرثر 
وكاســيميرو  جيمارياس  وبرونو 
وإيفرتون ريبيرو وفابينيو وفيليبي 
كوتينيو.. وخــط الهجوم: برونو 
هنريكي وإيفرتون وروبرتو فرمينو 
وجابرييل باربوزا ونيمار وجابرييل 

جيسوس وريتشارلسون.

نيمار على رأس قائمة البرازيل لمباراتي بوليفيا وبيروفان بيرسي يعود لفينورد في مهمة هجومية

لشبونة ـ وكاالت:
أصبح العب الوسط الدولي السابق 
روبن أمــورمي مدربــاً جديــداً لنادي 
لكرة  البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ 

الشــرط  قيمة  دفعه  بعــد  القدم 
اجلزائــري فــي عقده مــع مواطنه 
والبالغة عشــرة  براغا  ســبورتينغ 
يورو، وذلك بحسب ما أعلنه  ماليني 

الناديان اخلميس.
للمــدرب جورج  بديال  أمــورمي  وحل 
الذي  فرنانديز »ســيالس«  مانويــل 
بعد  الثالثاء،  من منصبه  اســتقال 

ستة أشهر فقط على توليه املهمة، 
وذلك إثر اخلسارة أمام فاماليكاو 3-1 
والعشــرين من  الثالثة  املرحلة  في 

الدوري احمللي.

أموريم مدربًا جديدًا لسبورتينغ

نيمارفان بيرسي

العواصم ـ وكاالت:
احملكمــة األوروبية حلقوق اإلنســان 
ترفض طلب االســتئناف املقدم من 
قبل الرئيس السابق لالحتاد األوروبي 
لكــرة القدم الفرنســي ميشــال 
بالتيني.رفضــت احملكمــة األوروبية 
حلقــوق اإلنســان اخلميــس طلب 
االســتئناف املقدم من قبل الرئيس 
القدم  األوروبي لكرة  السابق لالحتاد 
الفرنسي ميشــال بالتيني، معتبرة 
أن إيقافه ملدة أربع سنوات عن جميع 
في  القدم  بكرة  املتعلقة  األنشطة 

نهاية عام 2015 كان »مبررا«.
ورد جنم يوفنتوس اإليطالي ومنتخب 
فرنسا السابق في رسالة بعث بها 
إلى وكالة »فرانس برس«: »ال يهم.. 

املعركة مستمرة«.
حلقــوق  األوروبيــة  احملكمــة  ورأت 
إلى  أنه »بالنظر  بيان  اإلنســان في 
خطورة اجلرائــم املرتكبة، واملنصب 
الرفيــع الذي كان بالتيني يشــغله 
في عالم كرة القــدم، واحلاجة إلى 
اســتعادة ســمعة اللعبة واالحتاد 
الدولــي لكــرة القدم )فيفــا(، فإن 
العقوبــة املفروضة ال تبدو مفرطة، 
وال تعسفية«.كما كشفت احملكمة 
أن بالتيني »اســتفاد من الضمانات 
املؤسسية واإلجرائية الداخلية التي 
تســمح له بالطعن في قرار الفيفا 

وتأكيد شكاويه«.
العب  عامــا(   64( بالتينــي  وأوقف 
الذي  الســابق  فرنســا  منتخــب 
و2015،   2007 بــني  »يويفــا«  ترأس 
عن ممارسة أي نشــاط يتعلق بكرة 
القدم لثمانيــة أعوام في منتصف 
كانــون األول 2015، لتقلص بعدها 
الى ستة أعوام باالستئناف ثم الى 
أربعة من قبــل محكمة التحكيم 
الرياضي )كاس(، وذلك بسبب قبوله 
دفعة مشــبوهة عام 2011 بقيمة 
استشــاري  دوالر عن عمل  مليوني 

قام به عام 2002 للرئيس الســابق 
السويســري  للعبة  الدولي  لالحتاد 
بدوره  املوقوف  بالتر  جوزيف ســيب 
أن يكون مرتبطا  دون  أعوام،  ســتة 

معه بعقد مكتوب.
وانتهت عقوبة إيقاف بالتيني في 6 
تشرين األول املاضي، ومنذ ذلك احلني 
السابق  فرنسا  منتخب  جنم  أوضح 
الــذي حرمه اإليقاف مــن محاولة 
خالفة بالتر في رئاســة الفيفا، أنه 

سيعود لعالم كرة القدم.
وتذرع بالتيني أمام احملكمة األوروبية 

حلقــوق اإلنســان، التــي تتخذ من 
ستراسبورغ مقرا لها، بانتهاك ثالث 
مواد من االتفاقيــة األوروبية حلقوق 
اإلنسان من أجل احلصول على إلغاء 

العقوبات التام واثبات براءته.
ورأى بالتينــي أن اإلجراءات التأديبية 
أمــام الفيفا و«كاس« لم تســمح 
له باحلصول علــى محاكمة عادلة، 
وقوع  وقت  الســارية  النصوص  وأن 
األحداث، مــن عــام 2007 إلى عام 
2011، لــم تطبــق، وأن إيقافه كان 
مخالفــاً حلرية ممارســة النشــاط 
انتهاك حقه في  املهني، وبالتالــي 

احترام احلياة اخلاصة واألسرية.
ورأت احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان 
باإلجماع أن طلبه »غير مقبول«، مع 
االعتــراف بأن توقيفــه كان له »أثر 
سلبي« على حياته اخلاصة.وأشارت 
احملكمة إلى أن بالتيني »وافق بحرية 
على التخلــي عن بعض احلقوق من 
خالل التوقيع على شروط التحكيم 
اإللزاميــة التي تســتبعد القنوات 

القانونية للمحاكم العادية«.
وخلصت إلى أنه »متكن من الطعن 
في اإلجراء الــذي فرضه عليه فيفا 
الرياضي«،  التحكيم  محكمة  أمام 
والتي »بررت على النحو الواجب قرار 
تخفيض العقوبة، لكن مع التأكيد 

عليها«.  

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ترفض استئناف بالتيني

بالتيني
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بغداد ـ الصباح الجديد:

شــدد وزيــر الشــباب والرياضة 
أحمد رياض، علــى أهمية الدعم 
من األمانة العامــة جمللس الوزراء 
البرملانية  وجلنة الشباب والرياضة 
بخصوص املشــاريع التي تنفذها 
املشــاريع  تلك  أن  معتبراً  الوزارة، 
تؤمن للعراق استضافة البطوالت 
الدولية الكبيــرة و«إنهاء الذرائع« 
التي تهــدف إلبقــاء احلظر على 

العراق.
وقــال ريــاض فــي بيــان تلقته 
»جميــع  إن  نيــوز،  الســومرية 
واحلكومات  الرسمية  املؤسسات 
احمللية فــي احملافظات مســؤولة 
الشــباب  وزارة  مــع  بتماســها 
البطوالت  إجنــاح  في  والرياضــة 
العام  العــراق  التي ســينظمها 
املقبــل ومنها بطولة خليجي 25 
والــدورة الرياضيــة العربية ومن 
حــق جميع املؤسســات وأولهما 
األمانــة العامة ل مجلــس الوزراء 
البرملانية  وجلنة الشباب والرياضة 
االستعدادات  جميع  على  الوقوف 
والتحضيرات، واألهم هو التعاطي 
االعالمي مع هذا الشــأن ألن كل 
مــا يطرحه اإلعالم بســلبية قد 
يؤثر بصــورة أو بأخرى على امللف 
وهو فــي الغالب يجانب احلقيقة، 
أن »بلدنا بصــدد تنظيم  مبينــاً 
بإســم  مهمــن  اســتحقاقن 
العراق وأن االضرار عن قصد بهذا 
املسعى نعده استهدافا لسمعة 

نتوانى في  البلد ومؤسساته ولن 
التصرف قانونا للحد منه«.

والتاهيل  البناء  وبشــأن عمليات 

أن  رياض  بن  الرياضية،  للمنشات 
»وزارة الشباب والرياضة جنحت في 
تأمن اخملصصــات املالية ألغلبها 

بجميع احملافظات وسنمضي بقوة 
بهذا االجتاه حتى يتم حسم ملف 
البناء واإلعمار كلياً في املنشــآت 

الرياضيــة«، مناشــداً اجلمهــور 
بـ«التعاطي  الرياضــي  واإلعــالم 
التي  اإليجابية  واألخبار  األمور  مع 

ومنها  البطــوالت  ملفات  تخص 
تواصل الوزارة مع اكثر من تسعة 
االف متطوع شاب من داخل العراق 
وخارجــه ومع منظمــات اجملتمع 
املدني املهتمة بالشأنن الشبابي 
إســهامهم  وإمكانية  والرياضي 

في تنظيم البطوالت«.
إلى ذلك، قرر ممثلو االحتاد االسيوي، 
الغاء املواعيد السابقة  أول أمس، 
املزدوجــة  التصفيــات  ملباريــات 
ملنتخبات اســيا الى اشــعار اخر 
بسبب وباء كورونا.  وسيصار الى 
حتديد مواعيد جديدة او االستمرار 
بعــدم التحديد االســبوع املقبل 
في اجتماع يعقد فــي امارة دبي 

االماراتية.
ممثل االحتاد االســيوي اكد على ان 
»إالرجــاء من دون حتديــد مواعيد 
ينســحب ايضــا علــى مباريات 
االندية في دوري ابطال اسيا الذي 
بااللغاء«. مهدد  كبيرة  وبنســب 
الراهن قد يتم  الوضــع  وفي ظل 
الغاء مواجهــة العراق واالردن في 
االطار الودي التــي كان من املزمع 
القطرية  العاصمة  تضيفهــا  ان 
الدوحة الشــهر اجلــاري بانتظار 
القليلة  االيام  عنه  ستســفر  ما 

املقبلة.
ويقــف منتخبنــا الوطنــي في 
صدارة ترتيــب مجموعته الثالثة 
في تصفيات آســيا واملونديال وله 
البحريني  املنتخب  ثم  نقطة،   11
برصيد 9 نقاط ثم إيران بـ 6 نقاط، 
وهونــغ كونــغ برصيــد 5 نقاط، 

وكمبوديا بنقطة واحدة فقط.

متابعة الصباح الجديد:
اســتعرض املوقع الرســمي العربي 
لالحتاد اآلسيوي لكرة القدم من خالل 
سلســلة تقارير متنوعة املنافســة 
الصعيد  على  الكروية  البطوالت  في 
احمللي ملنطقة غربي آســيا وتسليط 
الضوء علــى طبيعة املنافســة بن 
األنديــة التــي تنضوي حتــت مظلة 

االحتادات األعضاء.
اللحظات األجمل في أذهان اجلماهير 

العراقية متثلت بالوصول إلى قمة اجملد 
الكروي عــام 2007 عندما متكن رفاق 
يونس محمود في اعتالء عرش الكرة 
اآلســيوي عبر الظفر باللقب القاري 
ملســيرة  تتويجاً  ذلك  ليكون  الثمن، 
حافلــة وطويلة قدم العــراق خاللها 
الكثيــر من النجــوم واملواهب الذين 
أثروا مســيرة اللعبة في غربي آسيا. 
وميثل فريق الشــرطة الكرة العراقية 
في دوري أبطال آســيا هذا العام بعد 

أن ظفــر بلقب الــدوري العراقي عن 
جدارة واســتحقاق املوســم املاضي، 
القارية ضمن  املســابقة  ويلعب في 
اجملموعــة األولى التــي تضم كالً من 
األهلي الســعودي والوحدة اإلماراتي 
ألي  يسبق  اإليراني.ولم  واالســتقالل 
ناد عراقي أن حقــق لقب دوري أبطال 
آســيا، لكن فريق القــوة اجلوية كان 
خير سفير للكرة العراقية في بطولة 
كأس االحتــاد اآلســيوي عندما ظفر 
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تاريخ  استعراض  عند  احلديث  ويطول 
كرة القدم العراقية، فالدوري ميثل إرثاً 
األولى موســم  إنطالقته  منذ  كروياً 
القــوة  فريــق  وإن كان   ،1975-1974
اجلوية أول األبطال للمسابقة؛ إال أنه 
يأتي في املركــز الثاني من حيث عدد 
األلقاب )6(، في الوقت الذي يعتبر فيه 
الزوراء األكثر حصوالً على اللقب بـ 14 

مرة، في حن ذهب الكأس للشرطة 5 
مرات، الطلبة 5، أربيل 4، الرشــيد 3، 
ومــرة واحد لكل من نفط الوســط، 
امليناء.  الديــن،  صالح  اجليش،  دهوك، 
وكان االحتــاد العراقي لكرة القدم قد 
الدوري هذا  قرر تغيير نظام مسابقة 
املوسم مبشاركة 15 فريقاً من مرحلة 
واحــدة فقط، ويتصــدر فريق النفط 
الترتيب العام مؤقتاً برصيد 10 نقاط 
من أربع مباريات متقدما بفارق نقطة 

عن القوة اجلوية الذي لعب مباراة أقل، 
ثم النجف ثالثاً برصيد 7 نقاط بفارق 
الزوراء صاحــب املركز  األهداف عــن 
الرابع. ويتصــدر مهاجم فريق النقط 
محمد داوود ياســن ترتيب الهدافن 
برصيــد 5 أهداف يليه أمين حســن 
العب فريق القوة اجلوية، بينما جاء في 
املركز الثالث برصيد 3 أهداف كالً من 
مروان حســن )الشرطة(، علي صالل 
)النجف(، حمادي أحمد )القوة اجلوية(.

الكرة العراقية.. رقم صعب في غربي آسيا

دعم حكومي وبرلماني الستضافة البطولة
 العربية وخليجي 25 في العراق

»اآلسيوي« يوجل تصفيات القارة والمونديال

أربيل يعتذر عن احداث 
مباراة الصناعات

مصطفى ناظم يعزز 
دفاعات الشرطة

األنضباط تعقد 
اجتماعا مهما اليوم

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعقد جلنة االنضباط في االحتاد املركزي لكرة 
القدم، اليوم االحد اجتماعا هاما.. وستناقش 
اللجنة، خالل اجتماعها اإلساءات التي بدرت 
من جمهــور نــادي اربيل جتاه حكــم مباراة 
فريقهم امام الصناعــات الكهربائية، حيث 

حاولوا االعتداء عليه بالضرب.
وكذلك فان االجتماع ســيناقش االحداث في 
مبــاراة النجف والكهرباء بعد الشــجار بن 

اعضاء من الفريقن وحكم اللقاء.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قدمت إدارة نــادي أربيل، اعتــذاراً عن احداث 
مباراة الفريــق أمام الصناعــات الكهربائية 
حلساب األسبوع الرابع من دوري الكرة املمتاز.. 
واقتحمت جماهير اربيــل ملعب املباراة بعد 
بنتيجة  الكهربائية  الصناعات  بفوز  نهايتها 

.2-3
وقال رئيس الهيئة االداريــة ل نادي أربيل عبد 
اهلل مجيــد في بيــان صحفي، انه »باســم 
أعضــاء الهيئة االداريــة وجماهير نادي اربيل 
نتقدم باالعتذار عــن أي خطأ مقصود او غير 
مقصــود اجتاه كادر قنــاة العراقية الرياضية 

وكل مسؤولي املباراة«.
وأضاف »نؤكــد مرة ثانية حرصنا الكبير على 
روح االخــوة والتعــاون املشــترك بن جميع 
املؤسســات اخلاصــة بكرة القــدم واللجان 
التابعة ل احتاد كرة القدم مم حكام ومشــرفن 

والفرق الزائرة وكذلك االعالم الرياضي«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد مصدر في ادارة نادي الشــرطة، ان املدافع 
مصطفى ناظم قريب من العودة للفريق.وقال 
املصدر لـ«الغد بــرس« انه »بطلب من املدرب 
عبــد الغني شــهد فان الدولــي مصطفى 
ناظم سيباشر بالوحدات التدريبية مع فريق 
الشرطة«.وأضاف ان »التدريبات ستكون حتت 
أشراف مدرب اللياقة البدنية سردار  محمد«.
وبن انه »بعدها سيقرر مدرب اللياقة جاهزية 
الالعب خلوض املباريات الرســمية مع الفريق 

خالل املرحلة املقبلة«.

من مباراة منتخبنا الوطني وإيران في التصفيات املزدوجة

بغداد ـ فالح الناصر:

انطلق العبا في فرق االشــبال والناضن 
ثم الشــباب في نادي الكــوت الرياضي، 
وواثق  املدربان ماجد بشي  حتت اشــراف 
جالل، ثم مثــل منتخب تربية واســط 
باشراف املالك التدريبي املؤلف من نصير 
مريبي وماجد بشــي، وقرر دخول ســلك 
2006، فحصل على  التحكيم في العام 
شــهادة حتكيم فئة درجة ثالثة، بعدها 
الثانية، وفي  الدرجة  بعامن دخل قائمة 
الدرجة األولى،  التحق بقضاة   2012 عام 
ذلك هو احلكم الشــاب املســاعد، رضا 
عباس، اختصــاص تربية رياضية، املعاون 

في احدى مدارس محافظته الكوت.

نفط ميسان وأربيل
في املوسم الســابق بدوري الكرة املمتاز 
وبطولة الكأس، اســهم في املشــاركة 
بإدارة 18 مباراة، وهذا املوســم ومع مرور 
3 جوالت، اسهم في قيادة مباراة فريقي 
نفط ميسان واربيل التي اقيمت يوم 23 
شباط في ملعب ميسان األوملبي وانتهت 
بفوز الضيوف بهدف احملترف الكاميروني، 
كريســتوفر ميندوغا، فــي الدقيقة 94، 
وكان رضا عباس بن الطاقم التحكيمي 
املؤلــف من زيــد ثامر وحســن تركي ، 

واحلــكام اإلضافين علي أحمد شــاكر 
ومحمد مهدي.

ملعب الكوت وأسكندر
ويضيف: اســتعد للمشــاركة في إدارة 
مباريات ضمن اجلــوالت املقبلة في دوري 
الدرجة املمتازة لهذا املوســم الذي تبدو 
فيه فرصة العناصر التحكيمية الشابة 
قليلة قياســا بعدد جوالت الدوري الذي 
يقام ملرحلة واحــدة، اذ نؤدي تدريبات مع 
مجموعــة من زمالئي حــكام احملافظاة 
الذين ميلكون الثقــة ونتدرب في ملعب 
الكــوت األوملبي الذي يديــره عبد الكرمي 
السابق  احلكم  شقيق  ويعاونه  أسكندر 
رئيس  وأســكندر  العبيدي،  مصطفــى 
جلنة حكام الكرة فــي محافظة الكوت 
يكــون قريبا مــن احلكام يعمــل على 
حثهم لتحقيــق النجاحات في املباريات 
إلى  الوصول  واملشــاركة بفعالية فــي 

افضل درجات التقومي.

اإلضافيني والفار
احلكــم الشــاب وصف اشــراك حكام 
إضافين باخلطوة املهمة جدا، مؤكدا ان 
اعتماد تقنية »الفــار« يعد نقلة نوعية 
املباريات وما شهدته البطوالت  إدارة  في 
الكبرى والدوريات املتقدمة يســهم في 
التقنية  اســتخدام  عبر  النجاح  حتقيق 

احلديثــة التــي تقلل مــن االخطاء في 
املباريات بالعودة إلى الشاشة من حكم 
املباراة بشكل فوري، لذلك شاهدنا اتخاذ 
العديــد من القرارات واحتســاب ركالت 
جزاء او حاالت طرد أســهمت في تغيير 

نتائج املباريات.

نصائح وقرارات
يقول رضا، تأثرت في بداية مســيرتي مع 
الســابق  الدولي  براية احلكم  التحكيم 
الدكتــور محمد عرب، ومــا زلت اتعلم 
منه، فهو يقدم النصائح إلى الشــباب 
والتفوق  اجلدارة  اثبات  في  ويشــجعهم 
في املباريات، ينصحنا في الوقوف بثبات 
وثقة في حلظات رفــع الراية وعدم التأثر 
باجلمهــور او الضغــوط واحلــرص على 
متابعة الكرة والتمركز بصورة صحيحة 
واالنســجام مع الطاقــم والعمل على 
تطبيق القانون بدقة وهذا يســهم في 

جناح احلكم بإدارة املباريات.

مدلل وصباح
واشار إلى ان العديد من احلكام الشباب 
جنحوا في كســب االضواء واالهتمام من 
اجليل احلالي بفضــل ما ميلكونه من اداء 
فني متقدم ويتعاملون بثقة في احلاالت 
التحكيميــة ضمــن املباريــات، ابرزهم 
مدلل  واثق  الدكتــور  املســاعد  الدولي 

واحلكــم الدولي الصاعد احمد صباح، اذ 
كانا مؤثريــن في املباريات بدقة قراراتهم 

واظهرا مقدرة فنية عالية.
وقال: ألننــي حكم اســعى بكل جهد 
إلــى املواظبة على التدريبــات وااللتزاام 
بالقانــون احلديث في كرة القدم من أجل 
تســجيل النجاح في املشــاركة بقيادة 
الدائم وصوال  التفوق  املباريات وطموحي 
إلى نيل الباج الدولي وهذا احللم يتحول 
إلى حقيقة بفضل املستوى الفني الذي 
القرارات  اتخاذ  التزامي في  اقدمه ومدى 

الدقيقة في املباريات.

تغييرات جلنة احلكام
وعن التغييــر الذي طرأ على جلنة احلكام 
املركزية، اوضح انه يقدم الشــكر جلميع 
اسرة احلكام التي اسهمت في املشاركة 
بنجــاح البطــوالت احمللية فــي ظروف 
صعبة، والوقت احلالي فأن احلكم الدولي 
الســابق رعد ســليم امامه عمل كثير 
واحلــكام يحتاجون إلــى اهتمام اضافي 
ومترين أسبوعي موحد ولقاءات أسبوعية 
لتحليــل احلــاالت التــي يتخذونها في 
املباريات وجتهيزات حديثة ومعســكرات 
تدريبية قبل بدء املوسم وفي فترة ما بن 
املرحلتن وامور اخرى تســهم في تعزيز 
ثقة احلكم وتضاعف مســيرته بالعطاء 

اإليجابي.

تقـرير

رضا عباس: حكام الكوت يملكون الثقة وتأثرت براية محمد عرب 
الحكم الشاب يسعى إلى نيل الباج الدولي

رضا عباس

بغداد ـ الصباح الجديد:
تعاقدت إدارة نادي بورتيمونينسي 
البرتغالــي مع املــدرب العراقي 
مالك حسن فيوري ليكون ضمن 
الذي يقوده  للفريق  الفني  اجلهاز 
املدرب بولو سيرجيو وضم النجم 
الصاعــد مهنــد علــي امللقب 
"ميمــي"، وفيوري ميلــك خبرات 
في العمــل باوروبا بفضل جتاربه 
التدريبية  واملعايشات  التدريبية 
التي امضاهــا هناك فضال على 
الشــهادات  اعلى  على  حصوله 
شــهادة  ميلك  وهو  التدريبيــة، 
البــروف التدريبيــة مــن االحتاد 

الدولي لكرة القدم.
وقــال فيوري انــه كان العبا إلى 
جانب املدرب ســيرجيو في املوم 
2000/99 وبــن ان تواصلــه مع 
املدرب اســتمر ســيما في فترة 
معايشة فيوري لفريق كيميريش 

ملدة 6 أشهر، وكان الفريق يقوده 
في  واقيمت  فيتوريــا،  ري  املدرب 
املدة نفسها دورة تدريبية اشترك 
فيها فيوري إلــى جانب صديقه 

سيرجيو.
واوضح املدرب العراقي، ان مهمته  
اعطــاء املدرب تقريــرا يوميا عن 
املهاجمــن بصــورة عامــة في 
وتقدمي حتليال مفصال عن  الفريق 
العبي هذا اخلط املهم، وبتعاقده 
مع الفريق البرتغالي، يعد فيوري 
أول مــدرب عراقــي يعمل ضمن 
فريق للمحترفــن بصفة مدرب 
مســاعد ومسجل رســميا في 

االحتاد البرتغالي لكرة القدم.
اخملضرم  أشــاد  اخر،  من جانــب 
زميله  بقدرات  بن عطية،  املهدي 
السابق في صفوف فريق الدحيل، 
العراقي مهند علــي، الذي رحل 
في فترة االنتقاالت الشتوية إلى 

البرتغالي  بورتيمونينســي  نادي 
لنهاية  اإلعــارة  ســبيل  علــى 

املوســم احلالــي مــع إمكانية 
بن  املغربي  شــراء عقده. وحتدث 
عطية خالل أحــد البرامج على 
قنوات "الكأس" القطرية بقوله: 
"مهند علي شاب ممتاز. نعم، لقد 
لعبت معه في نادي الدحيل في 
يزال  الستة أشهر األولى، وهو ال 
صغير الســن، ولديــه إمكانات 
كبيــرة جــداً، وله لياقــة جيدة 
وتســديدة قوية جــداً، وميكن أن 
يكون العباً ممتازاً في املستقبل".
وأضاف بن عطية: "نعرف متاماً أن 
في البرتغال العديد من الالعبن 
الشــباب الذين يتألقــون هناك، 
ومن ثم يصلــون إلى أندية بورتو 
الكبيرة  لألندية  ورمبــا  وبنفيكا، 
األخرى. أنا شخصياً هذا ما أمتناه 
ملهند علي، ألنه شــاب ممتاز، وأنا 
حزين ألنه تــرك الدحيل، لكنني 

أمتنى له كل اخلير".

مالك فيوري مدربا مساعدا لنادي بورتيمونينسي البرتغالي
بغداد ـ الصباح الجديد:

العاصمــة  ضيفــت 
القطرية الدوحة اجتماع 
الدولــي  االحتــاد  وفــد 
لكرة القــدم »فيفا« مع 
املرشــحن إلدارة الهيئة 
العراقي  لالحتــاد  املؤقتة 
لكرة القدم في العاصمة 
الدوحة.ووصل  القطرية 
وفــد مرشــحي مؤقتة 
احتــاد لكرة والــذي يبلغ 
شــخصاً،   13 عددهــم 
الــى العاصمة القطرية 

الدوحة.
وتخلــف عــن االجتماع 
املرشح شرار حيدر، الذي 
فضل عــدم الذهاب الى 
قطــر اعتراضاً على عدم 
عقد االجتماع في العراق.

ويعقد وفد فيفا، اجتماعاً 
املرشــحن  مع  منفصالً 
الى  لالســتماع  الـــ13 
وافكارهم،  مقترحاتهم 
بنيان،  ايــاد  يعــد  حيث 
املرشــح األبــرز لتولــي 
رئاســة لهيئــة املؤقتة 

الحتد الكرة.
الـــ13  والشــخصيات 
الذين وصلــوا قبل قليل 
هم كل من: أحمد عباس 
وشامل كامل وإياد بنيان 
وحسن احلسناوي وأحمد 
ورافد  الزم  وأسعد  راضي 
عبد األمير وباسم جمال 
وعالء عبد القادر وحسن 
علي  وأحمــد  الربيعــي 
وعباس زغير وموفق عبد 

الوهاب.

13 مشاركا في اجتماع 
مرشحي »المؤقتة« بالدوحة

بن عطية يؤكد أن ميمي سيكون مميزا في المستقبل

مالك فيوري



سالمات 
يتقــدم رئيس التحرير اســماعيل 
زاير واســرة الصباح اجلديد باجمل 
التبريكات للزميــل جمال جصاني 
بنجــاح عمليــة القســطرة وزرع 
الشبكة ، داعني له بالشفاء العاجل 

والتام على الدوام .
من  جمــال  للزميــل  ســنقطف 
كل بســتان زهــرة حــب نرويهــا 
من  خروجه  على  والشــكر  باحلمد 
ونرجو من اهلل  املستشفى ســاملاً 
العلي القدير أن يــدمي عليه  لباس 

الصحة والعافية.

العاملــي  النجــم  تقــدم 
بدعوى  شــوارزنيغر  أرنولد 
قضائية ضد شركة روبوتات 
التوقف  طالبهــا  روســية 
عن اســتعمال صورته على 
إحدى الروبوتات ودفع عشرة 
إلى  إضافــة  دوالر،  ماليــني 
األرباح التي مت احلصول عليها 
فيما يتعلق بعرض الروبوت، 
وفقا لصحيفة "ديلي ميل" 
للدعوى،  ووفقا  البريطانية. 
تستعمل الشركة الروسية 
روبوت املمثــل املزدوج خالل 
لإلعالن  العامة  املناســبات 
عن منتجاتها وبيعها، وبعد 
عــرض الروبــوت فــي الس 
الثاني/ فيغاس في كانــون 

املاضي، توجه محامي  يناير 
الشــركة  إلى  شــوارزنغر 
الروسية وطلب التوقف عن 
استعمال صورته، والشركة 
أعلنت أنها ســتعلق عرض 
في  لكن  املــزدوج،  الروبوت 
تقدميه  أعادت  شباط/فبراير 
في معــرض لأللعــاب في 

نيويورك.

اللبنانية  الفنانــة  أن  يبدو 
التدابير  تتخذ  سابا  نيكول 
مــن  للوقايــة  املطلوبــة 
املنتشــر  كورونا  فايــروس 
ارتداء  في لبنان من خــالل 
أثناء  كمامة وقفــازات في 
اســتعدادها للســفر إلى 
ونشــرت  البلدان،  إحــدى 
لها  صــورة  ســابا  نيكول 
الرســمي  حســابها  عبر 
على أحــد مواقع التواصل 
عليها  وعلقت  اإلجتماعي 
قائلــة: "الوقاية خير عالج، 
وال داعي للتهويل، يلهوي!". 

نيكول  اســتعملت  وقــد 
للتخفي  وسيلة  الكمامة 
فــي أثنــاء تواجدهــا في 
قبعة  تضع  وظهرت  املطار 
سوداء على رأسها لتخفي 

مالمحها أمام املسافرين. 

أرنولد شوارزنيغر

نيكول سابا

أخبــارهــــــــــم

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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جمال جصاني

في مثل هذه االيام واملناســبات وعلى رأســها العيد 
العاملي للمرأة )8 آذار(، يقف اجملتمع الدولي ممثال بقواه 
ومؤسســاته احلــرة، الى جانب قضايا نســاء العالم 
وحقوقهن في مجــال الكرامة والعدالة واملســاواة. 
ومن خالل حجم ومســتوى االهتمام اجلاد بهذا امللف 
احليوي، نتعرف على الطبيعة الفعلية لتلك االنظمة 
واملؤسســات من القضايا والتحديات االساسية التي 
تواجه شــعوب وامم العالم أجمع. كثيرا ما يتســاءل 
البعض عن علل ما يواجهنا من اخفاقات في شــتى 
مجاالت احلياة، من دون أن يكلفوا انفسهم بااللتفات 
الى ما حــل بهذا امللف احليوي )املراة( والذي يعد اليوم 
معيارا الزدهار االمم أو انحطاطها. لن جنافي املوضوعية 
واالنصــاف عندما نعد املوقف من تطلعات النســاء 
العادلة واملشروعة، دليال على جدية املوقف من اخملاطر 
والتحديات التي تواجه العراقيني من شــتى الرطانات 
واخلطابات واالزياء مثل؛ ســطوة القبائل وقيم ما قبل 
واجلماعات  وتشريعاتها،  ومؤسساتها  احلديثة  الدولة 

املثقلة بالنظرة الدونية للمراة.
في البلد الــذي عرف تاريخه احلديث؛ ظهــور أول وزيرة 
وقاضية في املنطقة قبل أكثر من نصف قرن، جند ذكور 
ما يفترض انها مرحلة للعدالة االنتقالية، يتحسسون 
مــن امكانية وجود شــخصية نســائية واحــدة، في 
اقطاعيات الســلطات العليا للبلد )رؤساء السلطات 
الثــالث ونوابهــم(. مثل هــذه املواقف والــذي مثلت 
تشــكيلة حكومات ما بعد "التغيير" املتتالية جتسيدا 
واضحا لها؛ ولم يختلف االمر كثيرا مع كوتا النســاء 
في الــدورات البرملانية جميعها، حيــث يتم اختيارهن 
وفقاً ملقاســات ومتطلبات الكتل املتنفذة، والتي غالبا 
ما تكــون متنافــرة والتطلعات واحلقوق االساســية 
للنســاء العراقيات، وما مقترح البعض منهن ملشاريع 
قوانني تبيح تعدد الزوجات، بوصفه حالً سحرياً ملشاكل 
اجتماعية وقيمية عويصة، اال مثاالً ســافراً على ذلك 
االختراق الذي حققته الســلطة الذكورية في مجتمع 
النساء، والذي فقد في العقود االربع االخيرة الكثير من 

مكانته وادواره.
في املوقف من قضايا املرأة وحقوقها العادلة واملشروعة 
في املساواة واحلرية والعيش الكرمي، ميكن التعرف على 
مدى جدية كل ما يطرح من دعوات وادعاءات ومشاريع 
للتغيير واالصالح، وما يحصل معنا طوال أكثر من 17 
عامــاً على زوال النظام املباد؛ ميثــل برهانا قاطعاً على 
ذلــك، عندما انكمش دور املرأة وتقهقر رغم أنف "كوتا 
النساء" في الســلطة التشريعية االولى في البلد. ان 
اســترداد املراة ملكانتها الالئقة وحقوقها الدســتورية 
)غيــر املفعلة( يعد اليوم شــرطاً ال ميكــن جتاوزه، في 
عملية نهوض اجملتمع ككل واسترداده لعافيته وتوازنه، 
وهذا ما تداركته جميع االمم والبلدان التي وصلت لسن 
التكليــف احلضاري. عندما نتفق علــى حقيقة حالنا 
مع هــذا امللف احليوي، من دون مبالغة واســتعراضات 
خاوية وثورويات عابرة؛ ندرك حجم ما ينتظرنا من عمل 
ونشــاط لم نقترب من ضفافه منذ زمن طويل. اخلوض 
في غمار هذا امللف احليوي )وضع املرأة، مكانتها ودورها( 
هو رأس التحديات والبداية الفعلية ال االســتعراضية، 
والرصينة للمجتمعات  النوعية  والزحزحات  للتحوالت 
واالمم، وقد شــهدنا ذلك زمن اجلمهورية االولى )1958-
1963( عندمــا اســتنفرت قــوى التبعيــة والعبودية 
والركود كل قواها وترسانة دهاءها واجرامها، عندما مت 
االقتراب من هذه امللفات احليوية. ولن نشــط بعيدا عن 
املوضوعية واالنصاف؛ عندما نصارح انفسنا بحقيقة 
ما انحدرنا اليه في التعاطي مع هذا امللف االساس في 
مصائر الشــعوب واالمم، وفيه ميكن فك طالسم كل ما 

رافقنا من هزائم وهوان...    

ومضــة

المرأة.. محطات ومعايير

سمير خليل
على مدى عقود شــكلت املرأة جزء من 
الفرقة السمفونية الوطنية، وكان لها 
حضورها املتميز فيها، ســيما والبعض 
من الفنيني يعدهــا ادق من الرجل، هل 
بقيت حواء تقدم اســهاماتها الكبيرة 

التي اعتدنا.
نستثمر هنا عيد املرأة الذي يحل علينا 
هذه االيام لالطــالع على واقع عضوات 
هذه الفرقة العريقــة، خاصة في هذه 
الظروف الصعبة التي نعيشها جميعا.

احدى عضــوات االوركســترا الوطنية 
العازفة املبدعة رانيا نشــأت التي حتمل 
شــهادة دبلوم موســيقى من مدرسة 
املوسيقى والبالية واملاجستير في علوم 
االغذيــة والتقنيات احليويــة من كلية 
الزراعة، اضــاءت لنا واقع املــرأة وواقع 

الفرقة بنحو عام.
 قالــت: " في بلــد مثل العراق شــيء 
مفرح ان ترى حــواء تأخذ دورا كبيرا في 
تضم  الفرقة  الوطنيــة،  االوركســترا 
11عازفــة موزعــة علــى االت الكمان 
والفيــوال واجللو والفرينــج هورن)البوق 
الفرنسي( وتيوبا،  ومن الرائع ان ال يوجد 
تقاطع بينها و بقية الزمالء من الذكور 
في الفرقة، وان وجد، فال يشــكل شيئا 
ألني لم اشعر ابدا بالتمييز على أساس 
اجلندر هنا، عالقاتنــا اخوية بناءة ودائما 
بشــأن طريقة  علمية  بصورة  نتناقش 
العزف واالداء ودائمــا تنتهي بضحكة، 
وبالنســبة لي لم اواجه اي مشــكلة 
كونــي بنتا مــن اســاتذتي او زمالئي 

بالفرقة".

*هــل تتوافــر امامكــم مســتلزمات 
صوتكــم  وهــل  بالفرقــة؟  العمــل 

مسموع اذا طالبتم بها ؟
- "نحــن كبنات فــي الفرقــة نحتاج 
صوتنا  يســمع  مــن  نحتاج  الكثيــر، 
ومطالبنا وحتى كشباب،  مع اننا منتلك 
افكارا جديدة من خالل ســفراتنا خارج 
العراق واالطالع على مجريات املوسيقى 

انضممــت  بالعالــم،  الكالســيكية 
لألوركســترا عام ٢٠٠٧ و من يومها حلد 
اآلن لم يســألنا احد عن احتياجاتنا، انا 
اشتريت آلتي املوســيقية من حسابي 
اخلاص مبساعدة منظمة املانية صديقة 
ألوركســترا شــباب العراق، حتى على 
مســتوى الوزارة او اي جهة أخرى، ولكن 
في اآلونة االخيرة استبشــرنا خيرا مع 
تســلم الدكتور عبد االميــر احلمداني 
مهام عمله كوزير للثقافة والســياحة 
واآلثــار الذي يحمل افــكارا جيدة جدا، 
ولكــن وضع البلد احلالــي في منطقة 
رمادية، و كل املشاريع متوقفة لألسف".

*يعني، كيف نصف وضع فرقتكم؟
- "هنــاك امور كثيرة تلعــب دورا اولها 
وضع البلد بنحو عام، مثال، حدثت لدينا 
مشكالت بالرواتب عدة مرات ففي عام 
2018 توقف الراتب ملدة 11 شهرا لعدد 
من العازفني. نحتــاج دعما فيما يتعلق 
مبوضوع ارســالنا الى خــارج العراق من 
اجــل االســتزادة من الــدروس اخلاصة 
بآالتنا املوســيقية، فإمكانية الســفر 
على احلســاب الشخصي، ال تتوفر لدى 
اجلميع، انا مثال اســافر على حســابي 
اخلاص وانتظم بدروس خارج العراق وكل 
درس يكلفنــي 100 يورو عــدا تكاليف 
السفر والســكن، لكن هذا يهون ألني 

فرقتنا  وتخدم  اتعلم اشــياء تخدمني 
والبلد.

االســتعانة  ان جتري  "امتنــى  وتضيف: 
االوركسترا  لقيادة  اجانب  مبوســيقيني 
كي يســهموا بإغناء واثــراء الفرقة مبا 
ميتلكون مــن خبرات ومعلومــات ألننا 
منتلك من يقود الفرقة لكنهم على عدد 

االصابع".

*اذن، مــاذا تطلبــون جميعا كعازفني 
وعازفات؟

- "بصراحة نطالــب باالهتمام والدعم 
املعنوي ألنه قليل جدا، وما يهون علينا 
ان جمهورنا الراقي الذي يدعمنا كثيرا. 

الصباح الجديد - وكاالت:
أظهرت نتائج دراســة نشرها برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي مــع حلول اليوم 
العاملي للمرأة، أن نحــو 90 باملئة من 
لديهم  اجلنسني،  العالم من  ســكان 

أحكام مسبقة حيال النساء.
ومن هذه األحكام أن الرجال يصلحون 
مسؤولني  ليكونوا  النســاء  من  أكثر 
سياســيني أو رؤساء شــركات، أو أن 
ارتياد اجلامعة أهم للرجل منه للمرأة، 

وكذلك أن األولويــة ينبغي أن تعطى 
للرجل في ســوق العمل عندما تكون 

الفرص نادرة.
ولدى 90 باملئة من األشــخاص 

حكم  نساء،  بينهم  ومن 
مســبق واحد كهذا، 

حسبما رأت وكالة 
املتحــدة،  األمم 

إلى  اســتنادا 
من  بيانــات 

75 دولة تشكل أكثر من 80 باملئة من 
سكان العالم.

وســجلت النســبة األكبر أي 99,81 
متقدمة  باكستان  في  باملئة 
على قطر )99,73 باملئة( 
 99,73( ونيجيريــا 

باملئة(.
أما أدنى النسب 
في  فسجلت 
أندورا )27,01 

باملئة( والسويد )30,01 باملئة( وهولندا 
)39,75 باملئة(.

احلكومات  املتحدة  األمم  برنامــج  ودعا 
واملؤسســات إلــى "اعتمــاد نهــج 
اآلراء  لتطوير هــذه  سياســي جديد 
عن  فضال  التمييزيــة"  واملمارســات 
خفض نسبة مخيفة واردة في التقرير 
تفيد أن 28 باملئة من األشــخاص عبر 
العالــم يعدون ضــرب الرجل لزوجته 

امرا طبيعيا.

أرقام "صادمة" في األحكام المسبقة على المرأة

حواء االوركسترا الوطنية.. حضور
 وابداع وتواصل مع الجمهور

عازفات االوركسترا الوطنية

الصباح الجديد - وكاالت:
إحتفلت املمثلة التركية بيرين سات 
بعيــد ميالدها هذا العــام بطريقة 
غريبــة، إذ نشــرت عبــر صفحتها 
اخلاصــة على أحد مواقــع التواصل 
اإلجتماعي صورة لها من مسلسها 
"عطية"، وأرفقتها برسالة صادمة 
قالت فيها: "يا له من عام... أصعب 

عام علــى اإلطالق... عندمــا توافق أن 
داخــل نقطة،  تصبح مــادة مظلمة 
فأنت قريب من التالشــي األعظم، أو 
أنك مجــرد حلم من أحــالم اليقظة، 
وليس لديك أي خطأ، كنت حرفيا على 
بعد ثالثة أقدام مــن ذلك، لقد دخلت 
في كهــف مظلم، بدأت فــي خيالي 
أكتب األغاني وأرســم وأرقص وأعزف 

على بيانو، كدت انفجر وأنا أتأمل".
وأضافــت: "لقد غفــوت، عملت بجد 
أن كنت هّشة،  وأصبحت قاسية بعد 
أؤيد أنه ال يوجد شــيء اسمه اجلنون، 
ولكن هناك مجاالت متنوعة امامك إذا 
حاولت الفهم، تقلبات احلياة بالنسبة 
وأصبحت  اآلن.  منطقيــة  أكثــر  الي 

مستعدة لها... يا له من عيد ميالد".

بيرين سات: انت قريب 
من التالشي االعظم

بغداد ـ الصباح الجديد:
مؤسســة  رئيس  شــاركت 
والفنون  للثقافة  الباســقة 
الناصر،  ســمية  والتنمية، 
في النــدوة التي أقيمت في 
الروســي  الثقافي  املركــز 
من  بدعــوة  القاهرة  فــي 
منتــدى تغريــد فيــاض، 
وبحضور السفير الروسي 
بجمهورية مصر العربية، 
بعنوان "األدب الروســي 
األدب  علــى  وتأثيــره 

والكتاب العرب". 
للمؤسســة  وكان 
مشــاركة فاعلة في 
الندوة، حيث مت تُكرمي 
املؤسســة  رئيــس 
تقديرية،  بشــهادة 
مــن جانبها كرمت 
رئيــس  الناصــر 
املنتــدى األديبــة 
اللبنانيــة تغريد 
بــدرع  فيــاض 
ملــا  اإلبــداع 
منتداها  يقدمه 
من دور في املشــهد الثقافي 
العربي وكذلك مت تكرمي اعضاء 

املنتــدى بشــهادات تقديرية تثمينا 
لدورهم. 

وعلى هامش الزيارة لرئيس املؤسسة 
حضرت  العربيــة  مصر  جلمهوريــة 
الناصــر أمســية ثقافيــة في مقر 
أكادمييــة الزهراء للفنون واإلبداع في 
اإلسكندرية كذلك كانت هناك دعوة 
من األديبة روشان صفا حلضور الندوة 
أقيمت في مسرح احلضارة في  التي 
دار األوبرا حتت عنوان "األدب النسوي 

بني املاضي واحلاضر".
اما احملطة األخيرة للزيارة فقد كانت 
ضيافتها فــي قناة مصــر الزراعية 
إســهامات  عن  لتتحدث  الفضائية 
املرأة العراقية بدعم اجملتمع من خالل 
نشاطاتها الثقافية واألدبية، إليصال 
صورة عن الرسالة التي حتملها املرأة 
العراقيــة إلى النســاء فــي الوطن 
العربــي، وبرغــم ظــروف الصعبة، 

لكنها باقية ومؤثرة في احلياة.

الصباح الجديد - وكاالت:
التي  والهســتيريا  مع ظهور كورونا 
األزياء  عارضة  تســتطع  لم  رافقته، 
األميركيــة، إرين ماكنــوت، مقاومة 
النكات بشــأن رد فعل اجلمهور جتاه 

انتشار الفيروس.
وفــي منشــور علــى صفحتها في 
"إنســتغرام"، قالت الفتــاة البالغة 
من العمر 37 عامــا إنها حتاول حتديد 
لون جديد لشــعرها، وتساءلت عما 
إذا كان اختيارها ســيكون له أي تأثير 

على الفيروس.
وأعجب متابعوها باملنشور مشيدين 
بروح الفكاهة لديها، محاولني العثور 

للســؤال  إجابة  علــى 
املعضلة.

وإرين متزوجة من مغني 
الــراب البريطاني، إليوت 

جون غليف، البالغ من العمر 
37 عاما منذ عام 2013، ولدى 

الزوجني ولدان صغيران.
يذكر أن فيروس كورونا القاتل 
انتشــر منذ مدة في كل أنحاء 
العالم، وأثــار هلعا كبيرا بعد 
من  كبيــرة  أعداد  تســجيل 
الوفيــات واملصابني، في ظل 
عــدم التمكن مــن إيجاد أي 

لقاح ضده.

الصباح الجديد - وكاالت:
تعد ســيارات الفئة E من مرسيدس 
أكثر الســيارات شــهرة في العالم، 
وهذه الســنة قررت مرسيدس طرح 
عدة مناذج من هذه الفئة لترضي بها 

أذواق أكبر عدد من الزبائن.
ومتيزت ســيارات E Class هذا العام 
مظهرها  مــن  جعلــت  بتعديــالت 
أكثر أناقــة وعصريــة، إذ تغير فيها 
األمامية  الصدمات  شــكل ممتصات 

واخللفية، وتصميم الشــبك املوجود 
على الواجهة األمامية، وأدخلت على 
مصابيحهــا بعــض التغييرات على 
عدســات اإلضاءة لتجعل من شكل 

املصابيح أكثر جاذبية عند إنارتها.
ومن أبرز هــذه النماذج جــاء امنوذج 
E350 الــذي زود مبحــرك هجني بعزم 
كلي يعــادل 315 حصانا، ونظام دفع 

خلفي للعجالت.
E450 4Matic فزود مبحرك  أما امنوذج 

بنزين بســت أســطوانات 
قادر  ليترات،   3.0 وســعة 
علــى توليد عــزم يعادل 
362 حصانــا، اما امنوذج 
AMG E53 األقــوى فزود 

توربيني  بنزيــن  مبحــرك 
بســعة 3.0 ليتــرات وعزم 

429 حصانا.
الســابقة  النماذج  وجميع 
متيزت بأنظمــة إلكترونية 
بكاميرات  مزودة  متطورة 

وخلفيــة،  أماميــة 
لتثبيــت  وأنظمــة 

طريق  على  السرعة 
وأنظمة  الســفر، 
على  االنــزالق  ملنع 
 ، ت ملنعطفــا ا
ت  ســا حسا و

 ، ت فا مســا
للمطر  وحساســات 

إضافــة  واإلضــاءة، 
كهربائيــة  ألنظمــة 
للتحكــم بتبريد وتدفئة 

املقاعد والزجاج واملرايا.

مؤسسة الباسقة تشارك في ندوات 
وتحصد تكريما في القاهرة

عارضة أزياء تسأل: كورونا يفضل 
الشقراوات ام السمراوات؟

مرسيدس تزيح الستار
E Class 2021 عن 
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