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احتفلنا امس بيوم املرأة، وهنأنا اللواتي نعرفهن والقريبات 
منــا به، واكثر من هــذا قرأنا األخبار والشــعارات وتابعنا 
الفعاليات التي أقيمت باملناسبة...فهل نكتفي مبا فعلنا 

من دون ان نسأل وبقية األيام ملن؟
الــكل يعرف ان هنالك – عدا هذا اليوم - يوما للرجل، وآخر 
للطفل وثالث لــأم، لكن القلة فقط يتســاءلون: بقية 

األيام ملن؟
في كل سنة تبتكر األمم املتحدة موضوعا ليكون موضوع 
تلك الســنة الذي تقيم الدول فعالياتها وانشطتها على 
أساسه، في وقت تعاني املرأة فيه ما تعاني من محيطها 
الذي حتياه مرغمة، مثل املنسية كمنجل احلصاد، ال يكترث 
لنســيانه الفالح ألنه يعلم متاما انه سيجده في الصباح 

عند البيدر.
واملفارقة ان الفالح يعرف قيمة البيدر، لكنه ينسى قيمة 
املنجل، وينسى ان سيقان السنابل كانت ستجرح يديه لو 

اضطر الى قطعها بهما.
على مدى سنوات يطالب اجلميع ومن هذا اجلميع النساء 
انفسهن مبساواة املرأة بالرجل، من دون ان يدرك البعض ان 
من اخلطيئة والتجني ان جنعل من الرجل معيارا تســتند 

اليه املساواة.
مــا افضلية الرجــل على املــرأة ليكون معيــار اوليا في 

املساواة؟ 
اكثر من هذا، كلما اضطر مســؤول او سياســي لكتابة 
كلمة او القائها في حفل خاص باملرأة جنده حني يدعو الى 
املســاواة يضع معايير لقيمة املرأة حني يستشهد بانها 
األم واألخــت والزوجة، من دون ان يســأل هل تنعدم قيمة 

املرأة ان لم تكن اما او اختا او زوجة؟
اال حتتمل هذه املعايير، التجني؟ اوليس يعني هذا انتهاكا 
حلق انسان وجد على األرض مثل بقية الناس بغض النظر 

عن النوع سواء كان رجال ام مرأة؟
حتى الشــعرات التي نرفعها والتهانــي التي نرددها حني 
نحتفي بيوم املرأة، ننحاز ضد املــرأة من دون اداراك منا.. " 
وردة مــن القلب للمرأة في يومها " ، " في يوم املرأة نهنيء 
كل نســاء العالم" .. " يــوم املرأة تذكير لنــا بفضلها " 

وهكذا تتكرر اخطاؤنا في كل سنة وكل يوم للمرأة.
االحتفــال باملرأة في يوم واحد، أمر مرفوض، لكن ال بأس اذا 
جعلنا منه ضوءاً يتسلط على الواقع ليجلي احلقائق، ومن 
اجل ان تنجلي احلقائق كما ينبغي يتعني على االعالم أوال 
وقبل أي من الفعاليات السياسية او االقتصادية ان يرسم 
مساراته كما يفترض ان يتحقق للمرأة، حني ينادي مبساواة 

املرأة من دون معايير تضرب جذورها في القدم والتجني.
هنا في الصباح اجلديد نعد ان تكون املســاحة للمرأة مثل 
اية مســاحة الي انسان او عنصر كان ونعد بتجاوز معايير 
التجني باالنحياز الــى احلكمة في التعامل مع املرأة التي 
نــرى انها القيمة األعلى ألنها ام احلياة ودوام وجودها، ومن 
هنا لن تكفينــا الصفحة التي نشــرناها امس بيومها، 
ولسوف يخصص ملحقنا في اخلميس املقبل لالحتفاء به.

يوم واحد
للمرأة ال يكفي
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بغداد - الصباح الجديد:
أكــد مظهــر محمــد صالــح، 
لرئيس  االقتصــادي  املستشــار 
مجلس الوزراء، امس األحد 2020، 
أن االنفاق في البالد، زاد 40 ترليون 
دينار عــن بالعام املاضــي، وفيما 
اشــار الى ان االقتــراض اخلارجي 
لســد فجوة العجز مرفوض، قال 
ان احلكومــة مســتعدة إليقاف 
كل شــيء من أجــل تأمني رواتب 

املوظفني.
وقال صالح فــي تصريح اطلعت 
االزمة  إن  اجلديــد،  الصباح  عليه 
التي مير بها العــراق حاليا تعتبر 
حادة وليســت سهلة حيث وضع 
ســعر النفط في مسودة املوازنة 
لعام 2020، 56 دوالر بواقع تصدير 
3 ماليني و880 الف برميل وبعجز 
يبلغ ما يقارب من 50 ترليون دينار، 
مبينا ان انخفاض النفط الى اقل 

من 45 دوالر سيزيد العجز اكثر. 
العراقية  احلكومــة  أن  واضــاف 
املوظفني،  رواتب  قادرة على دفــع 
على الرغم من وجود مخاوف من 
النفط في األسواق  انهيار أسعار 
انخفاض  ن  موضحــا  العامليــة، 

وقتية،  النفط مســألة  أســعار 
والعراق وضع خطة قصيرة األمد، 
خصوصاً أن موازنة العراق تعتمد 
على إيــرادات النفــط بأكثر من 
ثالثة وتسعني باملئة، مشدداً على 
أن هناك مخاوف حقيقة من هذا 

االنخفاض.
وأردف صالح، أن احلكومة العراقية 
ســتعمل على معاجلة هذا األمر 
املصروفات من  تقليــل  من خالل 
أجــل توفير رواتــب املوظفني في 

الدولة العراقية.
وتابــع بالقــول، إن تأمــني رواتب 
املوظفــني مــن صلــب مهــام 
احلكومة، وال توجد أي مخاوف من 
قطع الرواتب أو استقطاع نسبة 
منها بســبب انخفاض أســعار 
مســتعدة  فاحلكومة  النفــط، 
إليقاف كل شــيء من أجل تأمني 

رواتب املوظفني.
وكان أكــد صالــح امــس األول 
الســبت، ان العجــز املالي الذي 
العامة  املوازنة  قانون  سيتضمنه 
للســنة 2020 لن يؤثر على رواتب 

املوظفني واملتقاعدين..
تتمة ص2

رغم انخفاض أسعار النفط.. الحكومة مستعدة 
إليقاف كل شيء لتأمين رواتب الموظفين 

احد حقول النفط "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
أفــاد تقرير أميركــي، األحد، بأن 
العراق يشكل أخطر مكان على 
تواجــد القــوات األميركية في 
منطقة الشــرق األوسط، فيما 
زادت عدد  أن واشنطن  إلى  أشار 
قواتها في املنطقة إلى 80 الف 

عسكري.
ســتار  صحيفــة  وذكــرت 
املتخصصــة  ســترايب  انــد 
بالشؤون العســكرية في تقرير 
أن  “التســارع احملتمــل جلهــود 
الوجود  إيــران الطويلة إلنهــاء 
األوسط  الشــرق  في  األمريكي 
القادة  أسباب تســابق  أحد  هو 
العســكريني على توفير حماية 
جديدة للقوات األمريكية ، التي 

تُرى اآلن في خطر أكبر”.
املتحدة  “الواليــات  أن  وأضافت، 
الف عسكري   80 نشرت حوالي 
في كل انحاء املنطقة التي تقع 

املركزية  القيادة  ســيطرة  حتت 
20 الــف عنصر  وهو اعلــى بـ 
حينما زعم املسؤولون االمريكان 
ان هناك استفزازات ضد الواليات 

املتحــدة وحلفائها فــي الربيع 
املاضــي”، مبينــا أن ” القــوات 
االمريكية نشــرت انظمة دفاع 
صاروخي إضافيــة في دول مثل  

واألردن علــى مدار  الســعودية 
العام املاضي”.

وواصــل أنــه “وحتــت مزاعــم 
الــردع مت وضــع  اســتراتيجية 

مجموعــة برمائيــة ضخمــة 
 4000 جاهزة تضــم اكثر مــن 
عنصر من املارينز وطائرات هارير 
وطائرات الهبوط العمالقة ، من 
بني األصــول البحريــة القائمة 
في حالــة التصعيــد املفاجئ، 
كما مت حتويل مهمة األســطول 
في القيادة األوروبية مع تصاعد 
التوترات مع إيران في نهاية عام 

.“ 2019
ونــوه مســؤولون عســكريون 
ان “ايــران قد تقضــي وقتا رمبا 
يســتغرق شــهورا او ســنوات 
للتخطيط ملا ميكــن أن يتجلى 
فــي هجمــات إضافيــة أو رمبا 
قائــد  الســتهداف  محاولــة 
عســكري امريكــي كبير، فقد 
القيادة   ( رســميا  إيران  صنفت 
املركزية االمريكيــة ( على انها 
منظمــة ارهابية ، بينما تواصل 
ادارة ترامب سياســة العقوبات 

االقتصادية “.
واشار التقرير الى أن “املسؤولني 
يعتبرون  االمريكان  العسكريني 
ان العراق من اكثر املواقع خطورة 
على القوات االمريكية في فترة 
ما بعد اجلنرال ســليماني، نظرا 
لقرب تلك القــوات من فصائل 
املقاومة والغضب العراقي الناجت 
عن اغتيــال نائب قائد احلشــد 
الشــعبي في البــالد ابو مهدي 

املهندس”.
للقوات  االعلــى  القائد  وحــذر 
االمريكية فــي منطقة اخلليج 
اجلنرال كينيث فرانك ماكنزي بان 
الصاروخية  الباليستية  الضربة 
التــي قامت بها ايــران ردا على 
سليماني  قاسم  اجلنرال  اغتيال 
لن تكــون الضربة النهائية بعد 
خســارتها لشــخصية قيادية 

مهمة”.
تتمة ص2

بعد زيادة واشنطن عديدها العسكري الى 80 الف في المنطقة

صحيفة متخصصة بالشؤون العسكرية تصنف العراق
بأخطر مكان على القوات األميركية

بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالبت النائبة يســرى رجب عضو 
جلنــة حقــوق اإلنســان النيابية 
الكتل السياسية باختيار وترشيح 
رئيس  ملنصب  نســوية  شخصية 
الوزراء اجلديد، مشددة على أن ذلك 
سيكون خطوة مهمة باجتاه تغيير 
الواقع واألعراف التي سيطرت على 
منذ  البالد  في  السياسي  املشهد 

عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم.
واضافت في بيــان تلقت الصباح 
اجلديد نســخة منه، أن "هذا األمر 
سيعطي رســالة قوية للمجتمع 
احمللــي و الدولــي بجديــة الكتل 
البرامج  تغييــر  في  السياســية 
واألفــكار والتوجهات مبا يصب في 

صالح الشعب العراقي".
وقالت النائبة رجب إنه " في اليوم 

العاملــي للمرأة وفي ظــل الواقع 
والظــروف التــي متر بهــا البالد، 
فإنــي أطالب الكتل السياســية 
باختيار شخصية نسوية ستكون 
بالتاكيد غير جدلية ولم يســبق 
خالل  تنفيذي  منصــب  تولي  لها 
لها  وسيكون  املاضية  الســنوات 
قبول واسع في الشــارع العراقي 

والسياسي".

ونبهت إلــى أن "طلبها واملطالبة 
العنصرية، وامنا  به ليس من قبيل 
هو حق مشــروع للمــرأة ومقترح 
فاعــل وناجح فــي تخطي عقبة 
تشــكيل احلكومة اجلديــدة التي 
تأخرت كثيرا في ظل غياب املوازنة 
العامة للدولــة واألزمات اخلطيرة 

من غياب فرص للعمل...
تتمة ص2

بغداد - الصباح الجديد:
أكد النائب عن حتالف ســائرون 
األحد،  امــس  عليــوي،  عباس 
أن الدعــوة إلجــراء االنتخابات 
املبكــرة ال حتتــاج لتصويــت 
القانون،  وفــق  النواب  مجلس 
الكتل  اغلــب  إن  بــني  فيمــا 
السياســية غير جــادة بتمرير 
القوانــني املهيئــة لالنتخابات 

املبكرة.
وقال عليوي في تصريح اطلعت 
“إجراء  إن  عليه الصباح اجلديد، 
إلى  بحاجة  املبكرة  االنتخابات 
االحتادية  احملكمة  قانون  تشريع 
االنتخابــات  قانــون  وإكمــال 
اجلديد”، الفتا إلى إن “عدم مترير 
وملحق  االحتادية  احملكمة  قانون 
الدوائر االنتخابية سيمنع إجراء 

انتخابات مبكرة”.
الكتــل  “اغلــب  أن  وأضــاف 
السياســية غيــر جــادة في 
ومترير  املبكرة  االنتخابات  إجراء 
القوانــني املتعلقة بها كقانون 
احملكمة االحتادية وملحق الدوائر 
املتعددة ضمن قانون االنتخابات 
اجلديد”، مبينا أن “الدعوة إلجراء 
حتتاج  ال  املبكــرة  االنتخابــات 

لتصويت مجلس النواب عليها 
وفق القانون”.

النواب  مجلــس  عضــو  وأكد 
أن عدم  باسم خشان، السبت، 
التصويــت علــى متريــر قانون 
ســيعطل  االحتادية  احملكمــة 
املبكــرة  االنتخابــات  إجــراء 
الذي دعت إليهــا اغلب الكتل 
السياسية و ساحات التظاهر.

مطالبـة بترشيـح شخصيـة نسويـة
لرئاسـة الحكومـة الجديـدة

نائب: االنتخابات المبكرة ال تحتاج تصويت
البرلمان واغلب الكتل ليست جادة بإجرائها

السعودية تشن حربا سعرية ضد روسيا 
4لخروجها من اتفاق أوبك+ لخفض االنتاج رئيس مركز ستاندارد: على الكرد التمسك 

2بالثوابت الوطنية والتخلي عن المكاسب الحزبية 

بغداد - الصباح الجديد: 
املدني  الدفاع  مديريــة  طالبت 
املنازل  أصحــاب  األحــد،  امس 
بعدم السماح ألي فرق "مدنية" 
تّدعــي أنهــا جــاءت للتعفير 
مقابل اموال، مبينة ان عمليات 
الدوائر  كافــة  فــي  التعفيــر 
املنازل  وأن  مجانية  واملؤسسات 
ال حتتــاج إلى تعفيــر وإمنا إلى 

تطهير فقط.
وقال مدير اعــالم الدفاع املدني 
العقيد جودت عبد الرحمن: "ال 
للتطهير مكلفة  ِفرق  اي  توجد 
مــن قبلنــا لتطالــب االهالي 
"جميع  أن  مبينا  مالية"،  مببالغ 

والتعقيم  التعفيــر  عمليــات 
جتري بشــكل مجاني دوان اخذ 
اي مقابل وجنحنا باكمال تعفير 
وجميع  التظاهــرات  ســاحات 

الدوائر احلكومية واجلامعات".
الكيماوي  "فريــق  أن  وأضــاف 
يعــاون فــرق وزارة الصحة في 
أما  العامــة،  املناطق  تطهيــر 
تعفير  الــى  حتتاج  فــال  املنازل 
حكومي بل بحاجة الى تطهير 
من قبل صاحــب املنزل بالكلور 
ملواجهة  افضــل مطهــر  وهو 
كورونا حيث يتم خلط لتر واحد 
املاء ورشه  لترات من   10 مقابل 

على االسطح ودواخل املنزل".

المستشار االقتصادي لرئيس مجلس الوزراء: 

بغداد ـ الصباح الجديد: 
أكــد مراقبون، أن فــرص الوفاء 
باملهلــة الدســتورية اجلديــدة 
لترشيح رئيس جديد للوزراء، بعد 
انســحاب محمد توفيق عالوين 
باتــت ضئيلة في ظل انقســام 
يقلق البيت الشيعي، وذلك بعد 

انقضاء خمســة أيام منها وهي 
التي ال يزيد عن أسبوعني، اذ أكد 
النائب محمد ســالم الغبان، أن 
هناك انقســاماً حاداً في البيت 
الشــيعي حيــال أزمة رئاســة 
الــوزراء، وال يبــدو أن هناك ضوء 
في نهايــة النفق، علــى الرغم 

من املساعي التي تُبذل من أجل 
مللمــة األمر، وحــل اخلالفات بني 

القيادات والزعامات الشيعية.
وأضــاف الغبان، أن الســبب في 
اآلن،  إلى حل حتى  التوصل  عدم 
يعود إلــى تزمت بعــض القادة 
بآرائهم  الشــيعي  البيت  داخل 

دون إبداء أي مرونة ميكن أن تؤدي 
فــي النهاية إلــى توصلهم إلى 

توافق مقبول.
ســوف  أنهم  توقعــي  وتابــع: 
الدســتورية  املهلة  يتجــاوزون 
الرغــم من كل  على  اجلديــدة، 
واالجتماعات  واللقاءات  احملاوالت 

اجلاريــة على مــدار اليوم بهدف 
الوصول إلى حل.

حســني  النائب  أكد  جانبه،  من 
عــرب، أنــه ال فيتو على اســم 
رئاســة  محــدد ممن ســيتولى 
احلكومة. وأوضح، أن "األســماء 
املتداولة طرحت بالســابق، واآلن 

يتم طرحها مجدداً".
وأضــاف، أن "األمــر يعتمد على 
كاملة  الشــيعية  القوى  اتفاق 
على اســم معني، وإلــى اآلن )ال 
فيتو( على اســـم محدد، فقط 
هناك عـــدم اتفــاق على بعض 

األسـمـاء".

قلق كبير داخل البيت الشيعي وتوقعات بانتهاء الوقت دون ترشيح رئيس جديد للحكومة
بعد انقضاء خمسة أيام من المهلة الدستورية الجديدة

مديرية الدفاع المدني تطالب تقريـر
أصحاب المنازل بعدم السماح
ألي فرق "مدنية" بتعفيرها
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رغم انخفاض أسعار النفط... 
احلكومة مستعدة إليقاف كل 
شيء لتأمني رواتب املوظفني 

وان احلكومــة تتجه لتوفير مصادر 
داخلية لاليرادات، لتأمني اخملصصات 
املاليــة لتشــغيل مــا ال يقل عن 
نصف مليــون مواطن ضمن حزمة 
االصالحات، مشــيرا إلى، أنه ووفق 
معطيات املوازنة فإن جميع الرواتب 
مؤمنــة، وهــي ضمــن الوظيفة 

االساسية للدولة وأولوياتها.
وجتدر اإلشارة الى ان جلنة االقتصاد 
النيابية أوردت امس االول الســبت، 
ارتفــاع العجــز املالــي باملوازنــة 
االحتادية لعام 2020 إلى 51 تريليون 
دينار عراقي بعد انخفاض سعر بيع 

برميل النفط.
وقالــت عضو اللجنة ندى شــاكر 
إن “احلكومة ســتواجه مشــكلة 
مالية كبيرة بعد انخفاض ســعر 
بيع برميــل النفط عامليا وقد تلجأ 
لالقتــراض الداخلي لســد العجز 
املتوقع في موازنة 2020 ، الفتة إلى 
إن “العجز ارتفع إلى 51 تريليون ينار 

عراقي مبوازنة 2020”.
إقــرار  “تعطيــل  أن  وأضافــت 
املوازنة تســبب بإيقاف املشــاريع 
محافظات  عموم  في  االستثمارية 
البالد”، مبينة أن “الكتل السياسية 

منصب  إشــكالية  بحــل  ملزمة 
الوزراء وتشكيل احلكومة  رئاســة 
بإسرع وقت لتفادي املشكلة املالية 

املتوقعة”.
وكانــت ترددت – كالعــادة في كل 
ازمة – شــائعات وانباء على مواقع 
من  وعدد  االجتماعــي  التواصــل 
املواقــع اإلخباريــة بشــأن إيقاف 
للموظفني  والترقيــات  العــالوات 
احلكومــة  قيــام  واحتماليــة 
باســتقطاعات من رواتبهم، األمر 
الــذي اثار حفيظاتهــم وحفيظة 
عدد مــن النــواب الذيــن طالبوا 
بعدم املســاس برواتــب املوظفني 

واملتقاعدين 

مطالبـة بترشيـح شخصيـة 
نسويـة لرئاسـة احلكومـة 

اجلديـدة
وتــردي اخلدمات وارتفاع مؤشــرات 
الفقــر والبطالــة التــي دفعــت 
تظاهرات  فــي  للخروج  الشــعب 
واعتصامــات مســتمرة منذ أكثر 
من ثالثة أشــهر، فضال عن انتشار 
فايروس كورونا واهمية الســيطرة 

عليه بشكل عاجل«.
وشددت على أن »ترشيح شخصية 
والكفاءة  املؤهالت  متتلك  نســوية 
ســيكون  خلفها  اجلميــع  ويقف 

ســببا مهما فــي جتــاوز األوضاع 
احلاليــة احلساســة واخلطيرة في 

تاريخ العراق«.
بطبيعة  »املــرأة  أن  إلى  وأشــارت 
يختلف  ال  وتركبيتهــا  تكوينهــا 
اثنان على أنها أشد حرصا وإصرارا 
وتفانــي وارادة فــي حتقيق النجاح 
فــي أمــور احليــاة وإدارة األعمال 
بأنها ستنجح  وبالتالي فال شــك 
بشــكل كبير فــي إدارة احلكومة 
واملضي بالبالد نحو شــاطئ األمان 

والنجاح«.
ولفتت الى أنــه »كان من املفترض 
أن حتظــى املرأة في العــراق اجلديد 
السياســية  احلقوق  مــن  بأفضل 
واالجتماعية عن مــا كانت حتظى 
بها في زمن النظام البائد والدستور 
اجلديــد، لكننا لــم نالحظ تقدما 
جوهريــا في ذلك اجملال ، وبســبب 
الواقع املرير الذي تعيشه املرأة ازداد 
حاالت انتحارهن في مختلف أنحاء 
البالد ومن ضمنها إقليم كردستان 
رغم ان املرأة هناك أخذت دورا أكثر 
حيث شــهدت فيه املرأة دورا أوسع 
مقارنــة مع احلكومــة االحتادية اال 
انه لألســف لم تكن أخذهن لتلك 

األدوار جوهريا بقدر ماهو شكلي«.
النواب  »مجلس  رجب  كما طالبت 
تعزز  وتشــريعات  قــرارات  بإصدار 

وتفعــل دور املرأة في صنــع القرار 
وإلزام الوزارات والهيئات مبنح حقوق 
املرأة التي كفلها الدستور والقانون 
العراقــي ومنه حــق احلصول على 
وظيفة وحياة كرمية تليق بسمعة 

العراق وثرواته وحضارته«.
واعربت عــن »أملها فــي أن تأخذ 
والنيابيــة  السياســية  الكتــل 
مطلبها هــذا بعني االعتبار لكونه 

مطلبا قانونيا ودستوريا«.
بالقــول »جرب  بيانها  واختتمــت 
الشــعب العراقي الرجال في إدارة 
احلكــم والدولة منــذ عقود ولكن 
تعقد املشــهد السياسي في كل 
مرة دون حتقيــق التطور االقتصادي 
واألمني،  السياســي  واالســتقرار 
وجاء الوقت ليفســح الرجال اجملال 
أمام املــرأة إلدارة احلكومة اجلديدة 
عمرها  التــي ســيكون  املقبلــة 
محددة بفترة قصيرة متهيدا إلجراء 

انتخابات مبكرة«.

صحيفة متخصصة بالشؤون 
العسكرية تصنف العراق بأخطر 

مكان على القوات األميركية
ونقلــت عن ماكنــزي قوله إنهم ” 
يتعرضــون لضغوط اكبــر وميكن 
للدول التي تتعرض لضغوط كبيرة 

ان تتفاعل بشكل عدواني جدا”.

تتمات ص1

 
السليمانيةـ  عباس كاريزي:

 
اعدت القوى واالحزاب الكردستانية 
للتفاوض  ورقة عمــل مشــتركة 
واالحزاب  القــوى  مــع  مبوجبهــا 
السياســية العراقية التي تتحاور 
ملنصب  على مرشح جديد  لالتفاق 
رئيس الــوزراء في احلكومة املقبلة، 
بعد اخفاق املرشح السابق محمد 
عالوي في احلصول على ثقة مجلس 

النواب.
وضمنت القــوى واالحزاب الكردية 
مطالبها في ورقة العمل لوضعها 
على الطاولة فــي مفاوضاتها مع 
االطراف السياســية، التي تسعى 
الســابق  للمرشــح  خلف  اليجاد 
الوزراء محمد توفيق  ملنصب رئيس 

عالوي. 
املشــتركة  العمل  ورقة  وتتضمن 
عليها  حصلــت  ملعلومات  وفقــا 
الصباح اجلديد من مصدر سياسي 
مطلــع، عــددا من املطالــب وفي 
مقدمتهــا، ان تكــون مشــاركة 
الكــرد في الكابينــة املقبلة وفقا 
وان  االنتخابــي،  الســتحقاقهم 
يتم تثبيت امليزانية واملســتحقات 
االوضاع  وتطبيع  لالقليــم،  املالية 
في املناطق املتنازع عليها بضمنها 
والعمل  البيشــمركة،  قوات  عودة 
علــى تنفيذ املراحــل املتبقية من 
املــادة 140، والعمــل على معاجلة 
مشــكلة النفط والغاز عبر اصدار 
قانون تعالج من خالله املشــكالت 
واحلكومة  االقليــم  حكومــة  بني 
االحتادية، وجتهيز وتســليح وتدريب 
قــوات البيشــمركة وضمان منح 

رواتبهم.   
وكان وفــد القوى واالحزاب الكردية 
قد فشــل فــي حتقيق تقــدم في 
املفاوضات التــي اجراها مع رئيس 
الوزراء املكلف محمد توفيق عالوي، 
الــذي وعد بتنفيــذ مطالب الكرد 
من مســتحقات وميزانية وحقوق 
البيشــمركة، شــريطة، ان توافق 

االطراف الكردستانية على ترشيح 
وزراء مستقلني لشغل حصة الكرد 
في  اخفقت  التــي  احلكومــة  في 

احلصول ثقة مجلس النواب. 
من جهته اكد رئيس مركز ستاندارد 
للدراســات والبحوث مسعود عبد 
اخلالــق، ان عــدم توصــل االحزاب 
الكردية الى اتفاق مع رئيس الوزراء 
املكلف محمــد توفيق عالوي مرده 
الى متسك تلك االحزاب بامتيازاتها 
حساب  على  احلزبية  ومكاســبها 

مصالح شعب كردستان.
وانتقــد عبــد اخلالق فــي حديث 
القوى  اصــرار  اجلديــد  للصبــاح 

املطالب  بعــض  علــى  الكرديــة 
املطالــب  وجتاهلهــا  الشــكلية 
واالســتحقاقات الوطنيــة، برغم 
جملــة مــن الوعود التــي قدمها 
وتثبيت  مستحقات  بضمان  عالوي 
ميزانيــة االقليــم وتنفيــذ املادة 
140اضافة الى وعود اخرى، الفتا الى 
ان املشــكلة تكمن في ان االحزاب 
في االقليم حتكم خالل الســنوات 
28 الســابقة بعقلية احلزب القائد 
وهو ما دفع االقليــم عليه ضريبة 

كبيرة.
واشــار الــى، ان اغلــب االحــزاب 
للحزب  تســلمت  االقليــم  فــي 

الدميقراطي كحزب قائد، الذي يعجز 
عن ادارة االقليم مبا يحقق العدالة 
واملساواة، الفتاً الى ان فكرة ترشيح 
وزراء مستقلني حلكومة عالوي كان 
يصب في مصلحة الكرد، فضالً عن 

بقية مكونات العراق.
والشــكل  الصيغــة  ان  وتابــع، 
التقليدي الذي تدار بها االحزاب في 
الزمن  عليها  وعفى  انتهت  العالم 
وكان الربيــع العربي اخــر مرحلة 
حلكم تلك االحزاب، الذي قال بانها 
تتجاوز في كثير مــن االحيان على 
وسيادة  الوطنية  والثوابت  القانون 
البالد لضمــان بقائها، الفتا الى ان 

جتربتنا الســابقة فــي االقليم مع 
االحزاب التقليدية كانت فاشــلة، 
وادت الــى اهــدار ثــروات االقليم 
والعراق وتفشــي الفســاد وسوء 
لــذا فــان مبدأ تشــكيل  االدارة، 
سيصب  كان  مســتقلة  حكومة 
بالدرجة االولى  في فائدة املواطنني 
ويقوض سلطة االحزاب وهيمنتها 

على مفاصل ومؤسسات الدولة.
واشــار الــى ان التظاهــرات التي 
خرجت في محافظات عراقية متثل 
اجملتمع  ومكونات  شــتى شــرائح 
العراقــي، الن املشــكالت واالزمات 
العراق  تبرز في وسط وجنوب  التي 

االدارة  للفســاد وسوء  من تفشي 
والدســتور  القانون  على  والتجاوز 
موجــودة فــي االقليم ايضــاً، وان 
فقدان الثقة بني املواطنني واالحزاب 
يشمل عموم العراق واالقليم ايضاً 
وهو خير دليل على فشــل احلكم 
احلزبــي خــالل املرحلة الســابقة 

للعراق. 
واكــد عبــد اخلالــق ضــرورة، ان 
تفتــح االطراف والقــوى واالحزاب 
السياسية حوارا صريحاً وبناء فيما 
بينها، شــريطة اعتمــاد مطالب 
وعــدم جتاهلها  العراقي  الشــارع 
في االتفاق على اي مرشــح جديد 

ملنصب رئيس الوزراء. 
واشــار الى ان شعب العراق باقليم 
الصراعات  انهكته  ايضا  كردستان 
وفشــل  السياســية  واخلالفــات 
االحزاب والقوى السياسية العربية 
للحكم  امنوذج  تقدمي  من  والكردية 
الرشــيد، وبينما اكــد ان االحزاب 
والشــارع العراقي كل في واد، عبر 
عن امله في ان تتمكن تلك القوى 
من االلتفــات بنحو جــاد ملطالب 

الشعب وحقه في العيش الكرمي.
واشــار الى ان املشكلة في االقليم 
تكمن في مطالبــة بضع االطراف 
بوحدة الصف املوقــف جتاه بغداد، 
اال ان تلك القــوى تتجاهل وعودها 
وتنفــرد باالتفاق مع اطــراف بحد 
ذاتهــا متجاهلــة وحــدة املوقف 
واســتحقاقات الكرد في احلكومة 

االحتادية.
وكانــت احزابــا وقوى سياســية 
تأييدها  عن  اعلنت  قد  كردستانية 
لبقاء رئيس الوزراء املستقيل عادل 
عبــد املهــدي في منصــب رئيس 
الــوزراء، الدارة املرحلــة االنتقالية 
والعمــل على حتديــد موعد قريب 

الجراء انتخابات مبكرة في البالد.
وقال عضــو الوفد الكردي املفاوض 
عضو اجمللس القيادي لالحتاد الوطني 
الكردستاني، سعدي احمد بيرة، ان 
الكرد لم يقفوا بالضد من تكليف 
رئيس  توفيق عالوي ملنصب  محمد 
العتراض  ضحية  ليس  وانه  الوزراء، 
الكــرد عليه كما يقال، وامنا هو من 
قطع الطرق امام االطراف الصديقة 
لــه، وهو من وضع نفســه بالضد 
من اســتحقاق الكرد في العملية 

السياسية العراقية.
واعلــن بيرة دعم االحتــاد لالبقاء او 
اعادة منــح الثقة لرئيــس الوزراء 
املســتقيل عــادل عبــد املهــدي 
للجدل  وتالفياً  للمسافة،  اختصارا 
شــخصية  اختيار  حــول  الدائــر 
تكــون مقبولة من قبــل االطراف 

السياسية والشارع العراقي.

رئيس مركز ستاندارد: على الكرد التمسك بالثوابت الوطنية
والتخلي عن المكاسب الحزبية 

اعدت األحزاب الكردستانية ورقة مشتركة للتفاوض بموجبها مع بغداد

بغداد – ضبط عصابة 
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امــس االحد عــن اعتقــال عصابة 
للســرقة فــي منطقــة احملمودية 

بجانب الكرخ من العاصمة بغداد.
وقــال املصــدر ان »قوة مــن مكتب 
احملمودية في مديرية مكافحة اجرام 
بغــداد التابعــة الى وكالــة الوزارة 
لشؤون الشــرطة في وزارة الداخلية 
متكنت من القاء القبض على عصابة 
مكونــة من ثالثة متهمــني وباجلرم 
املشــهود لقيامهم بعــدة عمليات 
جانب  في  متعددة  وسرقات  تسليب 

الكرخ من العاصمة بغداد«.

ديالى – استهداف نقطة امنية 
ذكر مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة ديالــى امــس االحد بأن 
جنديا قتل بهجــوم لـ«داعش« على 

نقطة امنية شمال شرقي احملافظة .
وقال املصــدر  ان »عناصــر بداعش 
هاجموا نقطــة امنية بأطراف قرية 
االصــالح في ناحية جلوالء شــمال 
شــرقي ديالى، ما ادى الى مقتل احد 
اجلنــود« ، مضيفــا ان »قــوة امنية 
طوقــت املــكان، ونقلــت اجلثة الى 
الطب العدلي، فيما اتخذت اجراءات 

مشددة«.

بابل – ممارسة امنية  
أعلن مصدر امني في مديرية شرطة 
ممارســة  انطالق  عن  بابل  محافظة 
امنيــة مت خاللهــا ضبــط ) ١٨٠٠ ( 
إطالقــة عتاد بندقية كالشــنكوف 
واثنني من الرمانــات اليدوية، مخبأة 
داخــل عجلــة صالــون والقبــض 

سائقها.
واضــاف املصــدر ان عملية الضبط 
جــاءت اثر تنفيذ ممارســة أمنية في 

تابعة ملركز شــرطة  نقطة تفتيش 
ناحيــة اإلمــام شــمالي احملافظة ، 
ومت التحفــظ على العجلــة واملواد 
اإلجراءات  واتخذت جميع  املضبوطة 

القانونية املطلوبة بحق املتهم.

صالح الدين – تفكيك قنبرة 
شــرطة  في  امني  مصدر  كشــف 
محافظة صالح الديــن امس االحد 
عن وجود جســم غريب في منطقة 
احلضيرة الغربية التابعة لقضاء بلد 

.
واضاف املصدر مت تشكيل فريق عمل 
متخصص والتوجه الى محل احلادث  
وبعد الكشف تبني وجود قنبرة هاون 
مت معاجلتهــا علــى وفــق اإلجراءات 

القياسية في املنطقة .

االنبار – انفجار ناسفة 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 

بأن  محافظــة االنبار امــس االحد، 
مختار منطقة امليثاق اصيب بتفجير 

عبوة ناسفة .
وقــال املصــدر  ان »عبوة ناســفة 
انفجرت مساء اول امس داخل محل 
جتاري تابع خملتار منطقة امليثاق ضمن 
قضاء الرطبة في محافظة االنبار، ما 
ادى الــى اصابة صاحب احملل بجروح« 
، مضيفــا ان »قــوة امنيــة طوقت 
مكان احلــادث، ونقلــت املصاب الى 

مستشفى قريب لتلقي العالج«.

النجف – ممارسة امنية 
افاد مصدر امني في مديرية شرطة 
محافظــة النجف امــس االحد عن 
قيام شــرطة قضاء الكوفة بتنفيذ 

ممارسة أمنية.
وقــال املصــدر ان املفــارز  االمنية 
املؤقتة  الســيطرات  بنصب  باشرت 
عن  اســفرت  أمنية  ممارســة  خالل 

إلقاء القبض على عدد من املتهمني 
واخملالفني ، مشــيرا إلــى قيام هذه 
املفــارز بإحالة جميــع املتهمني إلى 
اجلهــة اخملتصة لغرض اســتكمال 

اإلجراءات القانونية.

نينوى – انفجار عبوة 
من شــرطة  أمني  كشــف مصدر 
االحد عن  امــس  نينوى  محافظــة 
إصابة ثالثة أشــخاص فــي انفجار 

عبوة ناسفة جنوبي املوصل.
ناســفة  »عبوة  إن  املصــدر  وقــال 
انفجرت في قاطع جنمــة على أحد 
املقاولــني وعمال فــي حقل نفطي، 
أدت إلــى إصابتهــم، ونقلهــم إلى 

املستشفى جنوبي املوصل«. 

الديوانية – اعتقال ارهابي
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
ان  الديوانيــة امس االحد  محافظة 

املفارز األمنية املتواجدة في سيطرة 
القبض على  القاء  عفك متكنت من 
باإلرهاب من ســكنة  املتهمني  أحد 

محافظة ميسان.
ولفت املصدر الى ان عملية القبض 
على املتهم جاءت بعد تدقيق اسمه 
ضمن قوائــم املطلوبــني على وفق 
4 مــن قانون مكافحة  أحكام املادة 
اإلرهاب ، مشيرا الى اتخاذ اإلجراءات 

القانونية املطلوبة بحقه .

ميسان – تفكيك عبوة 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
االحد  امــس  ميســان  محافظــة 
وجود عبوة ناســفة محلية الصنع 
مت معاجلتهــا علــى وفــق اإلجراءات 

القياسية .
واضاف املصــدر انه بعــد ورود نداء 
الــى خبراء املتفجــرات يفيد بوجود 
القطاع ١٥شعبان  جسم غريب في 

مركز احملافظة، مت تشكيل فريق عمل 
الــى محل احلادث  مختص والتوجه 
وبعــد الكشــف تبني وجــود عبوة 
ناسفة محلية الصنع متت معاجلتها 

من دون حادث يذكر.

البصرة – هجوم مسلح
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة البصرة امس االحد مبقتل 
شــيخ عشــيرة بهجوم مسلح في 

قضاء ابي اخلصيب .
وقال املصدر إن »مســلحني هاجموا، 
مســاء يوم اول امس شيخ عشيرة 
قــرب داره الواقعــة في قضــاء ابي 
اخلصيب، ما اســفر عن مقتله« في 
احلــال ، مضيفا ان محافظة البصرة 
تســجيل  واخرى  فترة  بني  تشــهد 
القوات  هجمات مسلحة تستهدف 
االمنية واملواطنني تســفر عن مقتل 

واصابة عدد منهم.

اعتقال عصابة للسرقة بمنطقة المحمودية غربي بغداد * استهداف نقطة امنية بهجوم ارهابي شرقي جلوالء
إصابة ثالثة أشخاص في انفجار عبوة جنوبي الموصل * مقتل شيخ عشيرة بهجوم مسلح بقضاءابي الخصيب

الملف األمني

اجتماع سابق لقوى سياسية كردية

تتضمن ورقة العمل 
المشتركة وفقا لمعلومات 
حصلت عليها الصباح الجديد 
من مصدر سياسي مطلع، 
عددا من المطالب وفي 
مقدمتها، ان تكون مشاركة 
الكرد في الكابينة المقبلة 
وفقا الستحقاقهم االنتخابي، 
وان يتم تثبيت الميزانية 
والمستحقات المالية لالقليم، 
وتطبيع االوضاع في المناطق 
المتنازع عليها بضمنها عودة 
قوات البيشمركة، والعمل 
على تنفيذ المراحل المتبقية 
من المادة 140..

االثنني 9 آذار 2020 العدد )4371(

Mon. 9 Mar. 2020 issue )4371)

بغداد - الصباح الجديد:
تســتعدُّ وزارُة التربية إلطالق منصة ) 
الطلبة  لتعويض  االلكترونية   ) نيوتن 
والتالميــذ عما فاتهم مــن الدروس، 
الدراسي  للعام  املقرر  املنهاج  الكمال 

.2020 – 2019
وقال املتحدث الرســمي باسم الوزارة 
حيدر فاروق الســعدون فــي تصريح 
صحفــي إن الــوزارة "تعمــل علــى 
تعويــض الطلبــة عمــا فاتهم من 
الدروس بسبب العطل االجبارية التي 
رافقــت عامهم الدراســي، وادت الى 
تأخر إكمال املنهــاج املقرر للفصلني 
االول والثانــي، كما عملت على اعداد 
منصــة )نيوتــن( االلكترونيــة، وهي 
ســيتم  االلكتروني  للتعليم  منصة 
التربوية  العراق  اطالقها عبر فضائية 

بالوزارة".
"املنصة  أن  الرسمي  املتحدث  واضاف 
بثها  سيتم  عدة،  محاضرات  تتضمن 
عبر التلفزيــون التربوي جلميع املراحل 
واملتوســطة  االبتدائية  الدراســية، 
واالعدادية، وسيقدمها أكفأ االساتذة 
بالوزارة بالتنسيق مع املديرية العامة 
للمناهج، مؤكدا ان املنصة ســتدعم 
الطلبــة عن بعــد من خــالل تقدمي 
دروس توجيهيــة للطالــب، ولعموم 

املراحــل الدراســية" عادا املشــروع 
التعليم  "خطوة حقيقية الستخدام 
اإللكتروني الرصني واستعمال وسائل 
االعــالم الرقمي ملواجهــة التحديات 
وتذليــل العقبــات التي تؤخر ســير 

العملية التعليمية في البالد".
ان  ذاته،  الشــأن  السعدون في  واردف 
ملقررات  تنفيذا  يأتي  املشروع،  "اطاالق 
خلية االزمة املركزية في الوزارة، مشيرا 
الى انه مت االنتهاء من املراحل النهائية 
موضحا  التعليمية،  املنصــة  الطالق 
انه "أول منصــة تعليمية الكترونية 
حكومية في البالد اعدت متاشــيا مع 
اوضــاع الطلبة وما مروا به من ظروف 
ادت الى تاخر عامهم الدراسي لظروف 
خارجة عن ارادة الوزارة، والتي ميكن ان 
تؤثر سلبا في مستقبلهم الدراسي".

وذكــر ان "الوزارة عملــت على اعداد 

واملعاجلات من اجل  البدائل  حزمة من 
مواجهة أي طارئ مبا يضمن ســالمة 
التالميذ والطلبة من فيروس )كورونا( 
الذي ادى انتشــاره في عموم العالم 
الى تأخر التعليم لتالفي انتشاره بني 

اوساطهم".
باســم  الرســمي  املتحدث  واشــار 
التربية الــى ان الوزارة "وجهت جميع 
املــالكات التعليميــة والتدريســية 
الى ضرورة التواصــل مع الطلبة عبر 
الوســائل املتاحــة من خــالل مواقع 
التواصــل االجتماعي ومواقع املدارس 
االلكترونيــة مــن اجــل توفير فرص 
قيام  عــن  بديلــة، فضال  تعليميــة 
بالعمل على تقدمي  التربوي  التلفزيون 
دروس تعليمية في مختلف املواد والى 
جميع املراحــل التعليمية على مدار 

الساعة".

التربية تستعد إلطالق منصة )نيوتن( 
االلكترونية إلكمال المناهج الدراسية
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بغداد _ الصباح الجديد : 

اســتعرض وزير النقل املهندس 
عبــد اهلل لعيبي اهــم مراحل 
اجناز مشروع ميناء الفاو الكبير 
لرئيس الــوزراء الدكتــور عادل 
عبد املهدي وذلك خالل زيارتهم 
مؤكداً  الفيحاء،  البصرة  ملدينة 
النقل  موازين  الفاو سيقلب  ان 
ويرســم  والعالم  املنطقة  في 

خارطة اقتصاد العراق اجلديد.  
وبني وزير النقــل ان ميناء الفاو 
الكبير ســيكون رافداً اساسياً 
الكثير  ويوفــر  الدولة  خلزينــة 
آفاقا  ويفتح  العمــل  من فرص 
اقتصاديــة جديدة الــى جانب 
املوارد النفطية التي يتمتع بها 

العراق. 
وتابــع الوزير ان االســتراتيجية 
التي تبنتها وزارة النقل في اجناز 
اعمال البنــى التحتية بالتوازي 
ملشــروع مينــاء الفــاو الكبير 
مباشر في  ستسهم بشــكل 
االســراع باكمالــه علــى وفق 
الوقت  احملدد لــه حيث وصلت 
بجهــود   30% االجنــاز  نســبة 
اســتثنائية كبيــرة اثمرت عن 
العمل  مبســتوى  كبيــر  تطور 

باملشروع . 
كما مت عــرض تفصيلي لعمل 
املوانئ  العاملة في  الشــركات 
األعمــال  وتســارع  وتطــور 
ميناء  فــي  عموماً  واملشــاريع 
الفاو ومشروع النفق على وجه 
اخلصــوص الذي يعــد االول في 

املنطقة ينشأ حتت املاء.
وكان وزير النقــل بحث مع وزير 
التخطيط نوري صباح الدليمي 
مراحــل إجنــاز مشــروع الفاو 
التخطيط  وزارة  وجهود  الكبير 
في توفيــر الظــروف املطلوبة 
إلجناز املشروع وفقاً للمواصفات 
الزمنيــة  واملراحــل  العامليــة 
احملددة له. وبــني الدليمي خالل 
مضت  التي  املســاعي  اللقاء” 
حتقيقها  في  التخطيــط  وزارة 
والدولية  الوطنيــة  اجلهات  مع 

إلجناز مشروع الفاو الكبير الذي 
ميثل أبرز األولويات التي ســيتم 
تنفيذها مبوجب االتفاق العراقي 
احلالي  العــام  خــالل  الصيني 
2020 وذلــك ألهمية املشــروع 

القصوى القتصاد العراق.
وأكد الوزير تقــدمي الوزارة لرؤية 
التخصيصات  توفيــر  تتضمن 
واملوارد املطلوبة إلجناز املشــروع 
خــالل ثالث ســنوات، مشــيراً 
التســهيالت  الوزارة  تقدمي  إلى 
التعاقدات  إلجــراءات  املمكنة 
احلكومية مع الشركات املنفذة 
، الفتا إلى إســهام املشروع في 
االقتصادي  الواقعــني  حتســني 
والتنموي ، ذلك ملا ســيوفره من 
عشرات االالف من فرص العمل 
الشــابة،  العراقية  للقــدرات 

عن كونه عامل استقرار  فضالً 
ممراً  بصفتــه  املنطقــة  فــي 
إلى ان املشروع  عاملياً، مشــيراً 
سيتضمن إنشاء طرق سريعة، 
جنوب  بــني  ســككية  وأخرى 

وشمال وغربي العراق”.
من جهته اعرب وزير النقل عن 
تقديره جلهــود وزارة التخطيط 
الكبير  الفــاو  مشــروع  فــي 
واإلجراءات التــي وجه بها وزير 
اللقاء، مؤكداً  التخطيط خالل 
توفير متطلبات  أهميتها فــي 
العمــل املطلوبــة للتنفيــذ، 
مبينــاً بذلك أهمية املشــروع 
واملنطقة  للعراق  اســتراتيجياً 
، النه ســيكون من بني أكبر 10 
موانئ فــي العالــم من حيث 
املنــاوالت التــي ســتبلغ نحو 

موضحاً  سنوياً،  حاوية  مليوني 
ان املرحلة األخيرة من املشــروع 
للحاويات  46 رصيفاً  ســتضم 
و16 رصيفــاً آخر للبضائع الفل 
و20 رصيفاً للبضائع العامة و6 

أرصفة للمشتقات.
وكانت وزارة النقــل قد اعلنت 
االسبوع املاضي ـــان مـشـروع 
يســير  الكبير  الـفـــاو  ميناء 
بـوتـائـر متصاعدة تـمـهـيـدا 
النــجــاز مـرحـلـتـه االولـــى 
الـتـــي تشمل البنى التحتية 
على وفق املدة احملــددة البالغة 
ثالثــة اعــوام، عادة إيــاه نقلة 

نوعية لربط العراق بالعالم.
عبد  اسعد  املشروع  مدير  وقال 
العمل في  إن  الراشدي  الرحيم 
مينــاء الفاو الكبيــر بدأ على 

شــكل مراحــل ، إذ تتضمــن 
مرحلته االولى كاســر االمواج 
الشــرقي والغربــي والســداد 
اخلاصــة مبوقع خدمــات امليناء 
والسداد الصخرية ملواقع ارصفة 
التي تبلغ مســاحتها  احلاويات 
1750 مـتـــراً ، مـع حفر حوض 
امليناء وقناته وكذلك دفن موقع 
اخلدمات وموقع االرصفة وانشاء 

طرق مدخل املشروع.
وأشــار مديــر املشــروع إلــى 
تشــمل  االولــى  املرحلــة  أن 
ايضــا انـشـــاء طريق فـــاو ـ 
بــني ميناء  الـرابـــط  ام قصر 
الفــاو والطريــق الســريع في 
ســفوان بطــول 65كــم ، مع 
الزبير وجتهيز  انشــاء نفق خور 
واالبنية  والكهرباء  املاء  خدمات 

الـخـدمـيـة ، وكـذلـك تنفيذ 
شبكة السكك الـداخـلـيـــة 
الـشـبـكـة  مـــع  والــربــط 
الـوطـنـيـــة بــطــــول 100 
كـــــم ، اضــافــــة الـــــى 
انــشــــاء القاعــدة البحرية 
ضمن هــذه املرحلة التي قدرت 

كلفتها بـ 4،4 مليارات  يورو .
ولفت الراشدي، الى “اجناز كاسر 
االمواج الشرقي والغربي بنسبة 
املـقـرر”،  املوعد  باملئة قبل   100
مينــاء  “مشــروع  ان  مؤكــدا 
الفــاو الكبير مهــم اقتصاديا 
لـربـط  نـوعـيـــة  نقلة  ويعد 
الـعـــراق بـالـعـالـــم مـــن 
بـالـغـرب،  الــشــــرق  ربطه 
خارطة  سيغير  تـنـفـيـذه  وان 

النقل البحرية العاملية”.

وزير النقل يستعرض اهم مراحل انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير
سيقلب موازين النقل في المنطقة والعالم

خالل افتتاحه مركز الحروق  بعد تلقيه العالج والعناية الطبية

تجاوزت الخمسة مليارات دينار والول مرة منذ 10 سنوات 

  بين وزير النقل ان 
ميناء الفاو الكبير 

سيكون رافدًا 
اساسيًا لخزينة 

الدولة ويوفر 
الكثير من فرص 

العمل ويفتح آفاقا 
اقتصادية جديدة 
الى جانب الموارد 

النفطية التي يتمتع 
بها العراق 
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بغداد _ الصباح الجديد : 
اعلن مديــر عام صحــة بغداد 
الكرخ عــن خــروج اول مصاب 
بفيــروس كورونــا بعــد تلقيه 
الطبية في  والعنايــة  العــالج 

مستشفى الفرات العام .
املستشــفى  ان  وبني احلجامي   
اســتكمل جميــع الفحوصات 
اخملتبرية والســريرية التي اثبتت 
شــفاؤه التام من االصابة وتعد 
هذه احلالة اول حالة شــفاء تام 
العــراق وهي  من االصابــة في 
اجنــاز كبير للمــالكات الطبية 
مستشــفى  والدارة  والصحية 
الفــرات والتي ال ميكن نســيان 
من  بالرغم  الكبيــرة  جهودهم 
اثبتوا  ولكنهم  العدوى  خطورة 

بحــق انهم مــالكات الرحمة ، 
املستشــفى  ادارة  ان  مضيفــا 
نظمت احتفالية مبناسبة شفاء 

معافى  سليما  وخروجه  املريض 
من املستشفى . واكد احلجامي 
ضــرورة دعم املــالكات الطبية 

في  العاملني  وجميع  والصحية 
قبل  من  الصحية  املؤسســات 

الدولة واالعالم .

  كاظم العبيــدي
قــار  ذي  محافــظ  افتتــح 
وكالــة ابــاذر العمــر مركز 
التجميلية  واجلراحــة  احلروق 
فــي مستشــفى احلســني 

التعليمي. 
وذكر العمر ان هذا املشــروع 
تنمية  مشــاريع  ضمن  يعد 
 2008 للعــام  االقاليــم 
وانســحب العمل عام 2012 
2013 ثم توقف  ومت االحالــة 
 2014 باملشــروع عام  العمل 
بســبب االزمة املالية بعدها 
 2019 عام  العمل  اســتأنف 
مليارات   5 اكثر مــن  بكلفة 

دينار . 
مت  انــه  احملافــظ  واضــاف 

حديثة  بأجهزة  جتهيزاملركــز 
قيمتها  بلغــت  ومتطــورة 
مليارا و557 مليونا و800 الف 
االســتثناء  فترة  ضمن  دينار 
تنفيذا لقــرار مجلس الوزراء 
رقم 7 لسنة 2019 ، والسعة 
الســريرية للمركز قد بلغت 
24 سريرا للرقود وثالثة اسرة 

للطوارئ. 
املركز  بــان  احملافظ  واضــاف 
قد ضــم عددا مــن االجهزة 
املتخصصة في مجال احلروق 
اخلدمة في  تدخــل  ألول مرة 
  )4( العراق منها جهــاز عدد 
، مشيرا  اجللد  وترقيع  قشط 
الــى ان ذي قــار مقبلة على 

تنفيذ الكثير من املشاريع .

بغداد _ الصباح الجديد : 
حققت الشــركة العامة لصناعة 
الطبيــة  واملســتلزمات  االدويــة 
في ســامراء احدى شــركات وزارة 
الصناعــة واملعــادن أعلــى قيمة 

مبيعات في شــهر شباط املاضي 
بلغت أكثر من )5( مليارات و )123( 
مليــون دينــار والول مــرة منذ 10 

سنوات مضت.
الشــركة  عــام  مديــر  واوضــح 

عبد  احلميــد  عبــد  الصيدالنــي 
الرحمن السالم ان الشركة متكنت 
من حتقيق هذه القيمة العالية في 
مبيعاتها والول مرة منذ 10 سنوات 
من خالل تســويق وبيع منتجاتها 

الطبية  واملستحضرات  االدوية  من 
الى الســوق احملليــة بقيمة بلغت 
)4( مليــارات و )378( مليــون دينار 
فيما بلغت قيمــة املبيعات لوزارة 
الف  و)500(  مليونا   )744( الصحـة 

دينـــار ، مفصحا عن عزم الشركة 
وألول  انتاج مســتحضرات جديدة 
خطوط  واضافــة  البــالد  في  مرة 
إنتاجيــة جديدة واســتئناف عمل 
ومنح  املتوقفــة  اخلطــوط  جميع 

للمكاتــب  احلصريــة  الــوكاالت 
العلميــة املتخصصــة االمر الذي 
ســيؤثر بشــكل كبير على إرتفاع 

معدالت اإلنتاج وزيادة املبيعات ، 
مؤكــداً ان هذه مؤشــرات تعطي 

داللــة واضحــة علــى امكانيــة 
الشركـــة للوصــول الــى نقطة 
التعادل الـــذي ستتحول مبوجبها 
الى شركـــة رابحة في املستقبـل 

القريـب.
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نينوى _ الصباح الجديد :

العامة  الشــركة  عام  مدير  افتتح 
لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية 
املهنــدس خالد غــزاي ، مبنى فرع 
تنفيذ املشاريع اجلديد في محافظة 
نينوى وبحضــور معاون املدير العام 
صالح  املهندس  املشــاريع  لشؤون 
عبداهلل ومدير قسم االعالم محمد 

خالد وعدد من القنوات الفضائية.
العام مــع املهندس  املديــر  واطلع 
عطية حســن مدير الفرع وعدد من 
رؤســاء األقســام واملنتسبني على 
املشاريع قيد االجناز ومناقشة تنفيذ 
مشــاريع ٢٠٢٠ للشــركة ، بعدها 
التقى بعدد من املنتسبني واستمع 
بتذليلها  وأمــر  مشــكالتهم  الى 

وايجاد احللول لها على الفور ، بعدها 
جتول املدير العام فــي اروقة البناية 
املشــيدة حديثاً ، وبــارك للعاملني 
موقعهــم اجلديــد ، مؤكــدا على 
وتوفير  املطلــوب  الدعم  تقدمي كل 
املالكات  احتياجاتهم كونهــم من 
الكفــوءة والتــي عملــت بأصعب 
الظــروف اعــادة املشــاريع املدمرة 
وتطوير واضافة مشاريع جديدة في 

واقع منظومة الطاقة .
بعدهــا زار املديــر العام مشــروع 
انشــاء محطة برطلة الثانوية ١٣٢ 
)GE( في ناحية  ك.ف ضمن قــرض 
برطلــة وأطلع على نســبة االجناز 
االســراع  بضرورة  ووجــه  املتحقق 
بوتيرة العمل لغرض ادخالها العمل 
فــي اقرب وقت ممكــن  حيث تكمن 
اهمية احملطة في زيادة اســتقرارية 
الى  اضافة  الكهربائيــة  املنظومة 

على  احلاصلــة  االختناقــات  فــك 
الشــبكة في مناطق سهل نينوى 
وتغذية محطات )بعشيقة،الزيتون، 
القدمية(  برطلة  الشــرقية،  برطلة 

جهد ٣٣ك.ف .
بعدهــا زار املديــر العــام محطة 
الثانويــة ١٣٢ ك.ف واطلع  يارمجة 
على سير العمل فيها والتقى مالك 
املراقبني على  واســتمع من  احملطة 
ســير العمل في احملطة واســتمع 
بتذليلها  وأمــر  احتياجاتهم  الــى 
، كما زار مشــروع انشــاء محطة 
١٣٢ ك.ف  اجلديــدة  املوصل  جنوبي 
ضمن قــرض )GE( االمريكي والتي 
ستخفف االحمال عن عدد كبير من 
االمين مثل  اجلانب  واحياء  مشــاريع 
مناطق ) ســايلو املوصل واملنتجات 
النفطية وموصل اجلديدة والصناعة 
العمل  ســير  على  واطلع  القدمية( 

واســتمع الى جميــع االحتياجات 
ومتطلبات العمل وامر بتذليلها .

 كما ذكر املدير العام “ افتتحنا فرع 
تنفيذ املشــاريع احدى تشــكيالت 
والتي  شركتنا والتي انشئت حديثاً 
تعــد من ركائــز شــركتنا لتنفيذ 
، ان الزيادة في  املشــاريع اجلديــدة 
علينا  حتــم  الســكانية  الكثافة 
ومحطات جديدة  اضافة مشــاريع 
ونعمل جاهدين لتذليلها في سبيل 
تطويــر عمــل شــركتنا واالرتقاء 
بواقــع منظومة الطاقة الى افضل 
املستويات ، كما زرنا محطات برطلة 
وجنوب املوصل قيد اإلنشــاء والتي 
تعد مــن احملطات املهمــة واحليوية 
العمل  وادخالهــا  اكمالها  فبعــد 
ســتخفف االحمال عــن منظومة 
الطاقة في تلك املناطق ومتنع حاالت 

االطفاء وتدعم استقرار الطاقة .

تقرير

افتتاح بناية فرع تنفيذ مشاريع نقل الطاقة الشمالي الجديدة في محافظة نينوى

محافظ ذي قار : مقبلون على نهضة عمرانية في المحافظةخروج اول مصاب بفيروس كورونا في مستشفى الفرات العام

شركة أدوية سامراء تحقق أعلى قيمة مبيعات خالل شهر شباط الماضي

بغداد _ الصباح الجديد :
يتقدم مجلس املفوضني بأحر التهاني الى نســاء 
العالم والعراق مبناسبة اليوم العاملي للمرأة، وفي 
مقدمتهن أمهات شــهداء العــراق األبرار ضمن 
قواتنا الباســلة، وزوجاتهــم وأخواتهم وبناتهم 
والننســى النســاء املبدعات  في كافة مجاالت 
العمل واخص بالذكر سيداتنا آنساتنا العامالت 
في املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات اولئك  
اجلنديات اجملهوالت ممن يعملن على ارســاء دعائم 
الدميقراطيــة في العراق  ، ونســتذكر في الوقت 
امتداد السنوات ممن قدمن  ذاته شــهيداتناعلى 

حياتهن قرباناً للدميقراطية.
نحن  نؤكد فخرنا باملــرأة العراقية ذلك اإلمنوذج 
املشــرف والعالمة املضيئة  فى شــتى اجملاالت ، 
فهي كانت على مر التاريــخ وال تزال صانعًة جملد 
الوطن فقد عاشــت في اصعب الظروف وبرغم 
ذلك اعطت بال حســاب ، ووقفت في كل امليادين 
وكانت حاضرة فــي صدارة املثقفني والشــعراء 
واالدبــاء والعلمــاء، فال نبالغ أذ قلنــا انها الرقم 
األهم فـــى املعادلة الوطنية  لدورها البارز فـى 
بناء اجملتمــع النها حتمل بني طياتها البســيطة 
تفاصيل عظيمة ســواء كانت إمرأة عاملة او ربة 

منزل او فالحة في احلقل.
ونحن ومن موقع مسؤوليتنا نرى ان الواجـــــب 
الوطنــى يحتم علينا ان نقدم للمرأة  كل الدعم 
واالســناد ونحافظ على حقوقهــا االنتخابية ان 
كانت مرشــحة او ناخبة التزاما بالدستور الذى 
يعبر عن إرادة الشــعب والذى رسخ قيم العدالة 
واملســاواة ، وإعماال ملا جاء به مــن مبادئ تكافؤ 
الفرص، وما كفلــه لها مـن حقــــــوق، ووفقاً 
لهذا  املبدأ فقد تولت مفوضية االنتخابات  ومنذ 
العــام 2005 وضع اآلليــات واالنظمة االنتخابية  
التي حتافــظ علــى حقوقها السياســية وعن 
طريق كوتا النساء وهو نوع من التمييز االيجابي 
لتمكينها واحلفاظ على مشــاركتها بنســبة ال 
تقل عن 25 % ســواء في االنتخابات البرملانية او 
مجالس احملافظات وبالفعل فقد حصلت النساء 
على عدد من املقاعد مبا يتوافق مع هذه النسبة .
املرأة إنساٌن معطاٌء ال حدود لعطائها ، في أي موقع 
وجدت فيه وهي تســتحق كل التقدير والعرفان 
النها قــد اثبتت انها مبدعة فــي مجاالت احلياة 
كافة ، ووجب على من حولهــا، زوجها، وأبنائها، 
وأهلهــا , وكل اجملتمع  تقدمي الدعم واملســاندة 
وتقدير إجنازاتها ، لتتمكن من االستمرار في طريق 
جناحها، وحتقيق أهدافها كافة , فهي تســتحق 

التكرمي ليس ليوم واحد بل طيلة ايام السنة.
 

تبقى العراقية فخراً للنساء .. وكل عام وهي 
للعالم عيٌد

المفوضية العليا المستقلة 
لالنتخابات تهنئ المرأة العراقية 

في اليوم العالمي للمرأة
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الصباح الجديد - وكاالت :
رفض القصــر امللكي في ماليزيا يوم األحد مزاعم بأنه 
قام »بانقالب ملكي« من خالل تعيني رئيس وزراء للبالد 
بعد استقالة السياســي اخملضرم مهاتير محمد من 
املنصب وقال إن امللك اســتخدم صالحياته التمييزية 

املنصوص عليها في الدستور.
وجاء تعليــق القصــر ردا على مقالــة افتتاحية في 
صحيفة اجلارديان البريطانية جاء فيها أن ملك ماليزيا 
الســلطان عبد اهلل سلطان أحمد شــاه انقلب على 
نتيجة انتخابات دميقراطية بتعيني محيي الدين ياسني 
رئيســا للوزراء برغم إعالن معســكر املعارضة حتقيق 

األغلبية.
وأدى محيي الدين اليمني األحد املاضي لرئاسة حكومة 
تشــكلت بدعم من حزب متهم بالفساد ُمني بهزمية 
فــي االنتخابات العامة األخيرة فــي 2018 أمام حتالف 

متعدد االنتماءات العرقية.
وقــال القصر إنه قام مبا يتخطــى »واجباته« من خالل 
لقاءات بكل النواب وزعماء األحزاب السياسية اخملتلفة 
قبــل أن يصــل امللك لقرار هــو أن محيــي الدين هو 
الشخصية السياسية التي من املرجح أن تقود أغلبية 

في البرملان.
وقال القصر في بيان إن امللك لــم يتخذ قرارا »إال بعد 
عملية التشاور الدقيقة والصريحة تلك مبا يتسق متاما 
مع الدســتور االحتادي.. واتخذ قراره من خالل ممارســة 
صالحياتــه مبوجب الدســتور االحتــادي بتعيني رئيس 

للوزراء«.
وأضاف القصــر »وبالتالــي.. ال ميكن بأي شــكل من 
األشــكال اعتبار تلك العملية »انقالبــا ملكيا« كما 

أكدت اجلارديان بشكل يدفع للتساؤل«.
ومن املتوقع أن يعلن محيي الدين عن تشكيل حكومته 

خالل أيام.
وأرجأ محيي الدين بدء اجللسات البرملانية ملدة شهرين 
وسط مســاع من املعارضة، بقيادة مهاتير )94 عاما(، 
لوضع حكومته أمام حتد تصويت على الثقة في اجمللس.
واســتقال مهاتير على نحو غيــر متوقع في 24 فبراير 
شــباط بعد انهيار ائتالفه بسبب صراع على السلطة 

ودفعت اخلطوة بالبالد إلى أتون اضطرابات سياسية.

الصباح الجديد - وكاالت :
فرضت الســلطات حجرا صحيا على أكثر من 15 مليون 
شخص في شــمال إيطاليا امس األحد، أي ما يعادل ربع 
ســكان البالد، في خطوة غير مســبوقة بالنسبة ألوروبا 
تأتي في إطار تطبيق إجراءات مشــددة للســيطرة على 
فيروس كورونا املســتجد الذي أصــاب أكثر من 100 ألف 

شخص حول العالم.
وفرضــت قيود مشــددة على مداخل ومخــارج منطقة 
واســعة فــي شــمال إيطاليا، مــن ميالنــو العاصمة 
االقتصادية للبالد، وصوالً إلى فينيسيا الوجهة السياحية 

الشهيرة، بحسب مرسوم نشر على موقع احلكومة.
ويشــابه هذا اإلجراء املتخذ في إيطاليا، أكثر بلد أوروبي 
متضــرر من الفيروس، ما قامت بــه الصني في مقاطعة 

هوباي حيث فرض حجر صحي على 56 مليوناً.
ومنعت كل املناســبات الثقافية والرياضية والدينية في 
إقليم لومبارديــا و14 محافظًة إيطالية، وســتغلق كل 
املالهي الليلية وصاالت الكازينو واأللعاب ومدارس الرقص 
أبوابها حتى الثالث من نيسان/ابريل، وفق املرسوم، فضالً 
عن إقفال املتاحف واملســارح وصاالت السينما في كافة 

أنحاء البالد.
وعدت منظمة الصحة العاملية أن التفّشــي املتســارع 
للمرض »مثير جداً للقلق«. وباإلجمال، طال الفيروس حتى 

اآلن 94 بلداً وتسبب بوفاة 3500 شخص حول العالم.
وســجلت أول وفاة في أميركيــا الالتينية، لرجل يبلغ من 
العمــر 64 عاماً في بوينــوس ايرس. في األثنــاء، أعلنت 
جزيرة مالطــا وباراغواي عن أول إصابة فــي كل منهما. 
كذلك، ســجلت املالديف أول إصابتني لدى موظفني في 
فندق فخم. واكتشــفت بلغاريا كذلك أول إصابتني على 

أراضيها.
وُســّجلت في الســاعات األربع والعشــرين األخيرة في 
إيطاليا 1247 إصابة، كمــا ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 
233 بعد تســجيل 36 وفاة جديدة. وقــررت إيطاليا تعزيز 
طواقم مستشفياتها بـ 20 ألف عنصر طبي وشبه طبي 
جديد في إطار جهود التصدي للفيروس، وزيادة عدد أسّرة 

العناية الفائقة من خمسة إلى سبعة آالف.

الصباح الجديد - وكاالت :
يبــدو أوزان إييبــاس بلحيتــه 
وابتســامته  بدقة،  املشــذبة 
العريضة كأي سياســي وسط 
حملتــه االنتخابية. لكن هناك 
أول مســلم  ميّيــزه، فهــو  ما 
ميّثــل حزب االحتــاد االجتماعي 
والنافذ في  احملافظ  املســيحي 
االنتخابات البلدية في مقاطعة 

بافاريا األملانية.
ويقول املرّشح البالغ من العمر 
37 عامــاً وهو يحتســي كوبا 
مــن الشــاي »ال أرى أي تناقض 
في هذا اخليــار«، وذلك قبل أيام 
لالنتخابات  األولــى  اجلولة  من 
آذار/مارس في   15 البلدية فــي 

مدينة نويفاهرن.
وال يبدو أنه يأبــه بإعالن رئيس 
وزراء مقاطعة بافاريا االجتماعي 
قبل  املسيحي ماركوس سودير 
عامني عــن نيته وضع الصليب 

فــي كافــة األماكــن العامة 
فــي املنطقة تكرميــاً لـ«إرثها 

الثقافي«.
وفي هذا اإلطــار، يؤكد إييباس 
العلوي ذو األصــول التركية أن 
»مبــادئ ديني قريبــة جداً من 

مبادئ املسيحيني«.
ناشــطون  رفض  املقابل،  فــي 
محليــون في احلزب فــي بلدة 
بافاريا  فاالرشــتاين في غــرب 
تســمية مرشح مســلم آخر، 
ترشيح  عدم  ذلك  بدل  وفضلوا 

أحد لالنتخابات البلدية.
وأقر سينير شــاهني الذي كان 
يرغــب بالترشــح للمنصــب 
لصحيفة زود دويتشه تسايتونغ 
»األمر ال يتعلق بــي، بل بديني. 
على ســبيل املثال، أحد احلجج 
التــي طرحــت هــي أن كلمة 
االحتاد  في حــزب  +مســيحي+ 
وحقيقة  املسيحي  االجتماعي 

أنني مسلم، ال تتوافقان«.

- تراجع انتخابي -
الدفع  وحاول قياديون في احلزب 
باجتــاه اختياره، لكــن القاعدة 
العامــة لــم تقبل، علمــاً أن 
شــاهني، رجل األعمال الناجح، 
كان العبــاً ومدرباً في فريق كرة 

القدم احمللي.
ويهيمن حزب االحتاد االجتماعي 
املسيحي، شــريك حزب االحتاد 
الذي  الدميوقراطي  املســيحي 
تنتمي إليه املستشــارة أنغيال 
في  حصــراً  وينشــط  ميركل 
بافاريــا، منــذ احلــرب العاملية 
العام في  الثانية على الشــأن 
الوالية، لكن قاعدته االنتخابية 

إلى تراجع.
%37 من  احلــزب بنســبة  وفاز 
األصوات فــي االنتخابات احمللية 
األخيرة عام 2018، وهي أســوأ 

نتيجة له منذ عام 1954، متأثراً 
املتشــدد  اليمني  بصعود حزب 
البديل ألجل أملانيا وحزب اخلضر.
إلى  لذلــك  احلــزب  ويســعى 
التجديد، ويتــكل على إييباس، 
مستشــاراً  يعمــل  الــذي 
ويعرف  الناشــئة،  للشــركات 
بطالقة لســنه، خلطف مقعد 
رئاســة البلدية من النائب عن 

حزب اخلضر فرانز هيلمير.
وفي شوارع نويفاهرن حيث نشأ، 
يبــدو أوزان إييباس وكأنه يعرف 
اجلميع. يتحدث مع الناس الذين 
يلقاهم في مدينته الواقعة في 
ضواحي ميونيخ والتي يقطنها 
20 ألف شــخص عن االقتصاد 
والبيئة، وال  العام  والنقل  احمللي 

يتطرق إلى الدين.
وهــي متقاعدة  إريكا  وتقــول 
التقى بهــا إييباس خارج متجر 
للخضار والفاكهة »بالنســبة 

لي، األهم هو مسائل السكن«، 
مضيفــًة »ال تشــكل ديانــة 

املرشحني أي فرق«.
لكــن في وســائل اإلعــالم، ال 
متّر هذه املســألة بشكل عابر، 
اســتقبل  إييباس  أن  لدرجــة 
»صحافيني من كوريا اجلنوبية«، 

على حد قوله.

- مشاطرة القيم -
ويــروي إييبــاس »عندما كنت 
صغيراً، اصطحبتني والدتي إلى 
كنيسة، فسألتها عن السبب. 
أجابتنــي أنه إن أردنــا العيش 
هنا، علينــا أن نعرف قيم البلد 
ونشاطرها. وهذا ما أريد فعله«.

أن حزبــه ليس  ويكــرر مــراراً 
رفض  »إذا  موضحــاً  »طائفة«، 
باالنتماء  مسلم  حق  مسيحي 
إلى االحتاد االجتماعي املسيحي، 
فهو في الواقع ال يفقه شــيئاً 

عن املسيحية«.
أســتاذ  جانبه  مــن  ويلحــظ 
التحليل السياســي في كلية 
السياســات العامة في بافاريا 
»العديد  أن  فورســتر  ستيفان 
مهاجرة  أصــول  من  األملان  من 
احملافظة،  القيــم  عن  يدافعون 
التــي تتوافق مع قيــم االحتاد 

االجتماعي املسيحي«.
فــي  الصــراع  أن  ويضيــف 
بني  »ليس  حاليــاً  احلــزب  هذا 
بل هو  مسيحيني ومســلمني، 

أكثر بني متدينني وملحدين«.
ويعــرب أوزان إييباس من جهته 
عــن قناعتــه بأن حزبــه قابل 
للتغييــر ويدعو إلى »نوع جديد 
»تتبع  التــي  احملافظــة«  مــن 
التقاليد لكــن جتدد في الوقت 
نفسه«. ويأمل أال تشكل ديانته 
»موضوع نقاش )...( خالل خمس 

أو عشر سنوات«.

القصر الماليزي يرفض 
وصف تعيين رئيس وزراء 

جديد بأنه »انقالب ملكي«

حجر صحي على ربع 
سكان إيطاليا إثر كورونا 

المستجد

مسلم يخوض االنتخابات البلدية عن حزب مسيحي محافظ في ألمانيا

الصباح الجديد - وكاالت :

املال  أسواق  مؤشــرات  هبطت 
في السعودية وباقي دول اخلليج 
بشــكل حاد في تعامالت امس 
األحد، بعد إخفاق حتالف »أوبك 
بالس« فــي االتفاق على خفض 
النفط بهدف  انتاج  إضافي في 
رفع األســعار املتأثرة بانتشــار 

كورونا املستجد.
وتراجع مؤّشر سوق »تداول« في 
اململكة صاحبــة أكبر اقتصاد 
في املنطقة بنحو 7 باملئة لدى 
افتتاح تعامالت األسبوع اجلديد.
وهبط سهم شركة أرامكو إلى 
ما دون ســعر الطرح الرئيسي 
وهــو 32 ريــاال )8,5 دوالر(، ألول 
مــرة منذ ادراج عمــالق النفط 
الســعودي في البورصة في 11 
وجرى  األول/ديســمبر.  كانــون 
بعد نصف ســاعة من  تداوله 
بــدء تعامالت األحــد بنحو 31 

رياال.
مدرجة  شــركة  أكبر  وأرامكو 
في ســوق مالية على مستوى 
ســعر  تراجع  ومــع  العالــم. 
قيمتها  انخفضت  ســهمها، 
اإلجماليــة إلــى مــا دون 1,6 
تريليون دوالر، علما أن السعودية 
كانت تصر على تقييمها بنحو 

تريليوني دوالر.
وجاء التراجع بعد ســاعات من 
توقيف أمراء نافذين في العائلة 
احلاكمة علــى خلفية اتهامات 
بتدبير انقــالب بهدف اإلطاحة 
بولي العهد األميــر محّمد بن 
واحلاكم  امللــك  جنل  ســلمان، 

الفعلي للبالد.
االخرى،  اخلليجيــة  الدول  وفي 
انخفض مؤشر سوق دبي بنحو 
8,5 باملئة، وهــو التراجع األكبر 
منذ نحو ســت سنوات، قبل أن 
خســائره  بعض  ليعّوض  يعود 
ويجري تداوله بانخفاض بنسبة 
7 باملئة. وخسر مؤشر سوق أبو 
باملئة وسوق قطر  ظبي سبعة 
3,5 باملئــة في حــني تراجعت 
عشرة  بنسبة  الكويت  أسهم 

باملئة، ما دفع السلطات املالية 
للتدخل وتعليق التعامالت.

كما تراجع مؤشر سوق البحرين 
باملئة، وعمان بنحو   3,0 بنسبة 

1,1 باملئة.
الــدول  منظمــة  وأخفقــت 
وروسيا،  )اوبك(  للنفط  املصدرة 
شــريكتها الرئيســة ضمــن 
حتالف »اوبك بالس« في التوصل 
خالل اجلمعة املاضي، إلى اتفاق 
بشــأن خفض إضافي في انتاج 
النخفاض  حد  وضع  بغية  اخلام 
أســعار النفط املتأثرة بانتشار 

فيروس كورونا املستجد.
تعّهدت   2017 مطلــع  ومنــذ 
دول »اوبك بــالس« بأن تخّفض 

االمــدادات في الســوق مبعّدل 
1,2 مليــون برميل يوميا بهدف 
األول/ كانون  وفي  االسعار.  رفع 
العدد  الكارتــل  زاد  ديســمبر، 

بـ500 ألف برميل يوميا.
لكن تدابير جديدة أكثر صرامة 
اإليرادات  تعاني  إذ  باتت ضرورية 
النفطية خصوصــا من تباطؤ 
كوفيد19-  وباء  فرضه  ســريع 
علــى االقتصــاد الصيني، أول 

مستورد عاملي للنفط.
واقترحت أوبك في وقت ســابق 
وشــركائها  موســكو  علــى 
خفضــاً  اآلخريــن  التســعة 
جماعيــاً إضافياً بـــ1,5 مليون 
برميــل يوميــا حتــى ال يؤدي 

تقويض  إلى  الفيروس  انتشــار 
مــا متّ التوصل إليــه في 2017 
مستقرة  اسعار  على  للحفاظ 
للنفط في سوق يشهد فائضا 

في االنتاج.
لكــن وزيــر الطاقة الروســي 
الكســندر نوفــاك قــال أمام 
الصحافيــني اجلمعــة عقــب 
مفاوضــات طويلة فــي فيينا 
»بدءاً من األول من نيسان/ابريل، 
وبالنظر إلى قــرار اليوم، فإّن ال 
أحــد -- ال دول املنظمة وال دول 
حتالف اوبك بالس -- ســيكون 

مضطرا إلى خفض االنتاج«.
وأغلق ســعر برميل برنت على 
45,27 دوالرا اجلمعة، وهو األدنى 

منذ نحو أربع سنوات.
وردا علــى املوقــف الروســي، 
»حربــا  الســعودية  أطلقــت 
نفطيــة« الســبت، بحســب 
وكالة بلومبرغ، بعدما خّفضت 
للبيع  املطروح  النفط  أســعار 
لديها إلى أدنى مستوياتها في 
لتأمني  20 ســنة، في محاولة 

حصة سوقية كبيرة لها.
ســعر  اململكــة  وخّفضــت 
البرميــل لزبائــن آســيا بنحو 
6 دوالرات، وبـــ3,1 دوالرات فــي 
 10 من  وبأكثر  األوسط،  الشرق 
وهو خفض  اوروبــا  في  دوالرات 
ملنافسة  يهدف  مســبوق  غير 

اخلام الروسي.

فارين-برايــس  بيــل  وقــال 
اخلبيــر في شــؤون النفط في 
برس  فرانس  لوكالــة  املنطقة 
إّن الســعودية »ترّد على خروج 
عبر  اخلفض  اتفاق  من  روســيا 

إشعال حرب أسعار«.
مســتويات  »ســيزيدون  وتابع 
لتعزيــز  ويســعون  االنتــاج 
حصتهم الســوقية بأي ثمن«، 
االنتاج  »رفــع  أن  الى  مشــيرا 
وســط طلب ضعيف بســبب 
يهدد  املستجد«  فيروس كورونا 
»بانهيــار« أســعار النفط مع 

بداية التعامالت االثنني.
أشــبه  األمر  وحّذر »ســيكون 

بحمام دم«.

السعودية تشن حربا سعرية ضد روسيا لخروجها 
من اتفاق أوبك+ لخفض االنتاج

خّفضت السعودية 
سعر البرميل 

لزبائن آسيا بنحو 
6 دوالرات، وبـ3,1 

دوالرات في الشرق 
األوسط، وبأكثر 

من 10 دوالرات في 
اوروبا وهو خفض 
غير مسبوق يهدف 

لمنافسة الخام 
الروسي
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الصباح الجديد - متابعة :

بعــد ان أظهرت اليونان تعاطفا مع 
املهاجرين عام 2015 في وقت كانت 
احلرب الســورية فــي ذروتها، وصل 
نحو مليون الجئ إلى اجلزر اليونانية 
فــي بحر إيجه احملــاذي لتركيا، عبر 
الوســطى.  أوروبا  إلى  غالبيتهــم 
فإنها اليــوم تقابلهم بالرفض، في 
»الســياق  إلى  يعــزوه خبراء  حتّول 
اجليوسياسي« لألحداث و«اإلنهاك« 
الذي يشعر به السكان من سنوات 
األزمة االقتصادية. وانتشرت حينها 
ليســبوس  جزيرة  لنســاء  صــور 
وهن يطعمن الرضــع الالجئني من 

زجاجات احلليب.
وفي عام 2016، مت ترشيح مجموعة 
من ســكان اجلزيــرة جلائــزة نوبل 
للســالم على خلفيــة دورهم في 
إغاثة طالبي جلــوء، في خطوة عد 
املسؤولون حينها أنها تقّدم »مثاالً 

مضيئاً«.
حاجيســتافرو  فيليبــا  وتوضــح 

في  السياســية  العلوم  أســتاذة 
جامعة أثينا أنه في ذلك احلني، وبعد 
خمس ســنوات من أزمة عام 2010 
االقتصادية، »كان السكان ال يزالون 
يأملــون بــأن حكومة ألكســيس 
تســيبراس اليســارية، مع رؤيتها 
ستضع  الالجئني،  بشأن  اإلنسانية 

حداً إلجراءات التقشف«.
لكــن ذلك لــم يحصل، بــل على 
العكــس، زاد فقر الســكان بينما 
اســتمرت معاناتهــم ما أفســح 
اجملال لســلوكيات عنيفة، بحسب 

الباحثة.
ويرى من جهته كوســتاس فيليس 
مــن املعهــد اليونانــي للعالقات 
الدولية أن »نــزوح مئات اآلالف من 
احلرب  مــن  خصوصاً  األشــخاص 
في ســوريا ومــن تنظيــم الدولة 
اإلســالمية كان عفويــاً فــي عام 
2015«، وأمــا »اليــوم، فــإن تدفق 
املهاجرين الذين يحاولون العبور إلى 
اليونان، واألقل بكثير من ذلك احلني، 

تديره تركيا«.
28 شــباط/فبراير  أنقرة في  وقررت 
فتح حدودها، مستخدمة املهاجرين 

بحســب  سياســي«،  »كســالح 
ألف   13 وبالنتيجة، جتّمــع  أثينــا. 
شخص خالل 48 ساعة على معبر 

كاستانييس احلدودي بني البلدين.

- لغة عداء -

وتلحــظ فيليبا حاجيســتافرو أن 
اليــوم »كافــة الالعبــني املعنيني 

باألزمة السورية، منهكون«.
وتعتبــر أن »تركيــا الباحثــة عن 
دعم الغرب )في ســوريا( تبدو أكثر 
عدوانية، وبات تدفق املهاجرين اليوم 

أثراً جانبياً، ووســيلًة جيوسياسيًة 
للدفع باجتاه تغيير توازن القوى«.

وأمر رئيس الــوزراء اليوناني احملافظ 
الذي  ميتســوتاكيس،  كيرياكوس 
سبق أن شدد سياسة الهجرة في 
بالده منــذ وصوله إلى الســلطة 

تعزيزات  بإرســال  متوز/يوليــو،  في 
من الشــرطة واجليــش على طول 
نهــر إيفروس )ميريتــش بالتركية( 
احلــدودي، لردع »الغــزو« والتصدي 

لـ«التهديد« الذي تواجهه اليونان.
وإعالميون وســكانا  وزراء  وتناقــل 
هذه املصطلحات أيضاً، ما أدى إلى 
انتشار لغة عدائية تفيد »القوميني 
بحســب  املتطــرف«،  واليمــني 

كوستاس فيليس.
ويجوب ســكان من إقليم إيفروس 
من  الســلطات  ملنع  مــراراً  احلدود 
بالعبــور.  للمهاجريــن  الســماح 
وفــي جزيرة ليســبوس، تضاعفت 
االعتــداءات علــى منظمــات غير 
حكومية تســاعد املهاجرين وعلى 

صحافيني.
ووصف االحتاد األوروبي اليونان بأنها 
»درع« القارة العجوز، في دعم واضح 

ألثينا.

- تركيا »تستخدم« املهاجرين 
»حملاصرة« اليونان -

باتت اليونــان في عام 2019 البوابة 
إلى  اللجوء  األولى لدخول طالبــي 

أوروبــا، بينمــا يبقــى الوضع في 
مخيمات اللجوء املزرية متوترا.

السياســة  أســتاذة  وتوضــح 
االجتماعية في جامعة بانتيون في 
»خالل  أنه  ماريا ستراتيجاكي  أثينا 
وهذا  الصبر،  نفذ  خمس ســنوات، 
يفتح الباب أمــام العنف واخلطاب 
غير  وتنتقــد منظمات  العدواني«. 
حكوميــة للدفــاع عــن الالجئني 
قــرارات احلكومة بتعليــق إجراءات 
طلبات اللجوء، والبدء بتنفيذ »طرد 
السلطات  للمهاجرين، لكن  فوري« 
جتيب بأن »املشــكلة حالياً ليست 

مشكلة هجرة أو الجئني«.
وشــدد املتحدث باســم احلكومة 
ستيليو بيســتاس على أن »اليونان 
أثبتــت أنها تســتقبل أشــخاصا 
مضطهديــن مــن مناطــق حرب، 
كما فعلت مع الســوريني في عام 
2015«، مضيفاً »املشــكلة احلالية 
هــي أن تركيا تســتخدم مواطنني 
وإفريقيا  وباكستان  أفغانستان  من 
حملاصرة اليونــان. وهذا ما نريد وضع 
حد له. سنبقي احلدود مغلقة بقدر 

ما يجب«.

تقرير

مزاج اليونانيين تجاه المهاجرين في سنة 2015 يبدله استغالل تركيا ألزمتهم

هبوط حاد في بورصات الخليج جراء فشل التوصل الى اتفاق
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بغداد - الصباح الجديد: 

أعلنــت هيئة اســتثمار بغدادَ 
امس االحد عــن اعداد اخلطَط 
لدعــِم  املطلوبــة  والبرامــَج 
الصناعة احملليــة واعادة املنتج 
احمللــي الى الســوق والنهوض 
بنوعيته من احل حتقيق تنمية 
بغــداد،  للعاصمــة  شــاملة 
29 مشــروعا  مؤكــدة منــح 
اجازات  الصناعــي،  بالقطــاع 
استثمارية مابني احياء مصانع 

قدمية وافتتاح حديثة.
وقــال رئيــس الهيئة شــاكر 
الزاملي في في تصريح صحفي 
إن  اجلديــد  الصبــاح  تابعتــه 
“اجلانبــني الصناعــي والزراعي 
االقتصادية  العملية  هما عماد 
الى  مشيرا  التنمية،  واســاس 
ان القطــاع الصناعــي تكمن 
اهميتــه بانــه على مســاس 
مباشــر في حركــة االقتصاد 
التطــور”،  وعجلــة  الوطنــي 
كاشــفا  عــن “منــح االجازة 
االســتثمارية لـ 29 مشــروعا 
بالقطاع الصناعي مابني احياء 
مصانع قدميــة وافتتاح حديثة 
ومبختلف اجملاالت التي تغني عن 

االعتماد على املستورد”.
“هــذه  أن  الزاملــي،  وأضــاف 
املشاريع تشــمل مصنع دجلة 
واملياه  الغازية  املشروبات  إلنتاج 
الصحية والعصائر في املنطقة 
الصناعيــة عويريــج، ومصنع 
لتعليــب التمور فــي منطقة 
الدورة ، الى جانب تأهيل معمل 
الكونكريتية  العــوارض  انتاج 
للســكك احلديد في أبو غريب، 
الورق  انتــاج  معمــل  وكذلك 

الصحي في ناحية الوحدة”.
وتابع، أن “املشاريع تتضمن ايضا 
مصنع الــرواد إلنتاج القابلوات 
كويريــش،  فــي  الكهربائيــة 
الطبية في  النفايــات  ومعمل 
أبــي غريب، فضال عــن معمل 
انتاج السمنت وصب اخلرسانات 

في املنطقة الصناعية عويريج، 
عــالوة علــى مصنــع إنتــاج 
األنابيب البالستيكية احملززة في 

التاجي”.
واردف: ان “املشــاريع الصناعية 
تنقية  معمــل  ايضا  تشــمل 
العصائر  وإنتــاج  املياه  وتعبئة 
واملشروبات الغازية في منطقة 
وتطوير  تأهيل  واعادة  العامرية، 
اخلفيفة  الصناعــات  شــركة 
)عالمة عشــتار( فــي املنطقة 
الزعفرانية  فــي  الصناعيــة  
جديــدة  انتاجيــة  بخطــوط 
ومتطــورة لتعيد الى الســوق 
احملليــة هــذا املنتــج الوطني 
الفريد بجودته ومواصفاته، الى 
املعدات  صناعة  مشروع  جانب 

العالي  للضغــط  الكهربائية 
واملتوســط والهياكل واحملطات 

الصندوقية في عويريج.
وبــني رئيــس هيئة اســتثمار 
تتضمن  “املشــاريع  ان  بغــداد 
األنابيب  إنتــاج  معمل  كذلك، 
الصناعيــة  املنطقــة  فــي 
بالزعفرانية، وتأهيل وتشــغيل 
والسكائر  للتبوغ  بغداد  مصنع 
في البو شــجاع فــي الكرادة، 
اللدائــن  إلنتــاج  ومصنــع 
العبيدي،  مبنطقة  البالستكية 
معمــل  وتشــغيل  وتأهيــل 
اخلياطة العســكرية تاج الوزير 
في منطقة الشــيخ عمر الذي 
كان متوقفاً عن العمل ملدة 16 
عاماً ليوفــر جميع التجهيزات 

اخلاصــة بالعســكريني، والذي 
يضم مكائن من مناشئ أملانية 
ويابانية،  وأميريكية  وإيطاليــة 
اضافــة الى معمــل لتصفية  
مبنطقة  الشــرب  مياه  وتنقية 

سبع أبكار”.
واشار الى ان “املشاريع تتضمن 
األدوية  إلنتــاج  مصنع  ايضــا، 
واملســتلزمات الطبيــة املنفذ 
في منطقــة كويريش وهو من 
املشاريع املهمة في توفير الدواء 
املصنع محليا بعــد أن تزايدت 
احلاجة الى الصناعات الدوائية، 
الفتا الــى التوجــه اليوم نحو 
إنشــاء هذا النوع من املشاريع 
واإلعتماد على االســتثمار في 
حتقيــق ذلك، الفتا الــى ان من 

وتطوير  تأهيل  هو  املشاريع  بني 
معمل الدراجــات الهوائية في 

احملمودية”.
الى ذلــك اوضــح الزاملي، انه 
“لدى الهيئة مشروعني مهمني 
في القطــاع الزراعــي منجزة 
إنتاج  مزرعــة  االول  بالكامــل 
الفطــر الغذائــي فــي ناحية 
الزراعة  وزارة  بإشــراف  الوحدة 
والذي يعتمــد تقنيات متطورة 
مــن خــالل جتهيــزه بأحــدث 
معدات إنتــاج التربة العضوية 
املســتخدمة في زراعة الفطر 
الصيــف  بفصلــي  وإنتاجــه 
وبأنــواع مختلفــة  والشــتاء 
املســتوردة  املنتجات  تنافــس 

بجودتها ونوعيتها”.

ولفــت الــى ان “املشــروع وفر 
العديــد مــن فــرص العمــل 
للشباب مبا يسهم في تشجيع 
وتطويرها  الوطنيــة  املنتجات 
وحمايتهــا واقتنائهــا بدال من 
مثيالتها املســتوردة التي تغزو 
“املشروع  ان  األســواق”، مؤكدا 
الزراعــي الثانــي هــو زراعــة 
األنسجة النباتية في التاجيات 
البلد من فسائل  لتلبية حاجة 
البطاطــا  وتقــاوى  النخيــل 
من  النخيل  ثروة  لبناء  والهادف 
الفسائل  بزراعة  التوسع  خالل 
بنوعية جيدة، اذ يضم مختبرات 
ذات طاقــة  عمليــة حديثــة 
برامج وخطط  ملواكبة  انتاجية 

زيادة االنتاج الزراعي”. 

بغداد - الصباح الجديد: 
أسعار  في  الكبير  االنخفاض  أثار 
مع  العاملية  باألســواق  النفــط 
إخفاق حتالف »أوبك+« في التوصل 
التفــاق بشــأن خفــض اإلنتاج 
خــالل اجتماعه أمــس اجلمعة، 
مخاوف فــي العــراق، حول عدم 
قدرة احلكومة علــى تأمني رواتب 

املوظفني واملتقاعدين في البالد.
وقــال عضــو اللجنــة املاليــة 
النيابيــة، جمال أحمد لشــبكة 
رووداو اإلعالمية إن »انخفاض كل 
دوالر بسعر النفط العاملي، معناه 
تقليــل مليــار وربع املليــار دوالر 
العراق«،  العامــة في  املوازنة  من 
يبلغ  املوازنة  فــي  »العجز  مبيناً: 
48 تريليون دينار، علماً أنه مت حتديد 

اقرار مسودة  النفط عند  ســعر 
املوازنــة وفــق 56 دوالراً للبرميل 
وال بــد من إجــراء مراجعة جدية 
للموازنــة، وال بديــل اال من خالل 
النموذج  وتطبيق  قانونهــا  اعادة 
اجلديــد واالنتقــال مــن برنامج 
األداء األكثر  برنامــج  الى  البنوك 

تقدماً«.
االقتصادي  اخلبيــر  بدوره، شــدد 
أن  على  لــرووداو  الهــذال  أحمد 
صدمة  علــى  مقبــل  »العــراق 
التي  املزدوجة  بالصدمة  شبيهة 
تلقاهــا عــام 2014، واملتمثلــة 
بانخفاض أسعار النفط واجتياج 
تنظيم داعش لعدة مدن عراقية«، 
بدأت   2019 »موازنــة  أن  مضيفاً 
بعجز وانتهت بعجز خطير أيضاً«. 

ولم يصادق البرملان العراقي حتى 
اآلن علــى املوازنــة العامة للبالد 
لســنة 2020، بســبب اخلالفات 

السياســية بشــأنها، ووصولها 
املتأخــر من قبــل حكومة رئيس 
الــوزراء املســتقيل عــادل عبد 

املهدي، كما وجهــت وزارة املالية 
العراقية في وقت سابق، مقترحاً 
إلى الــوزارات األخرى فــي البالد، 
بإيقاف العالوات جلميع املوظفني، 
وجتميــد عــدد مــن املعامــالت 
مثــل تعويضــات املتضررين من 
العمليات احلربية، بدءاً من مطلع 

العام احلالي.
وحذر ائتــالف النصر في بيان من 
املالية  السياســات  »فشــل  أن 
واالقتصاديــة وسياســة اإلنفاق 
التبذيري الفاسد ساعدت بدخول 
منطقة اخلطر ماليــاً واقتصادياً، 
ترليون   50 يفوق  باملوازنة  فالعجز 
الرغم من  بازدياد، على  دينار، وهو 
الرصيد املالي الضخم الذي ورثته 
احلكومة احلاليــة وأضاعته، كما 

وأن التدني احلالي واملتوقع باسعار 
النفط ســيضع الدولة في خانة 
اســتحقاقات  لتســديد  العجز 
التشــغيلية  واملوازنة  الرواتــب 

بنهاية هذا العام«.
ويعتمــد العــراق علــى النفط 
تام، حيث تشكل  بشكل شــبه 
عائداته أكثر مــن %95 من موارد 
املالية، وهــو ما يعرض  املوازنــة 
اقتصاد البالد إلى اخملاطر في حال 
ويتسبب  النفط،  سعر  انخفاض 
بأزمة اقتصادية حادة تنذر بنتائج 
وخيمة، الســيما وأن سعر برميل 
خام برنت انخفــض الى نحو 45 
ان خام غرب تكساس  دوالراً، كما 
 41 األميركي انخفــض الى نحو 

دوالراً. 

انخفاض أسعار النفط يثير مخاوف كثيرة في البالد

هيئة استثمار بغداد تمنح 29 مشروعا 
صناعيا اجازات للتشغيل واالنتاج

من شأنها ان تغني االعتماد على المستورد 

ان بعض هذه 
المشاريع تشمل 
مصنع دجلة إلنتاج 
المشروبات الغازية 
والمياه الصحية 
والعصائر في 
المنطقة الصناعية 
عويريج، ومصنع 
لتعليب التمور في 
منطقة الدورة 

أحد اجملمعات السكنية في بغداد

بغداد - الصباح الجديد: 
ارتفعت اسعار صرف الدوالر ببورصة الكفاح 
واالســواق احمللية يوم امس االحد، وسجلت 
أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.950 دينار 

لكل 100 دوالر.
اما أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة 
فان ســعر بيع الــدوالر = 121.500 دينار اما 

سعر شراء الدوالر = 120.500 دينار. 

بغداد - الصباح الجديد:  
طالــب نائب رئيــس جلنة الزراعــة النيابية 
منصور البعيجي األحد وزارة الزراعة وجميع 
اجلهات املعنية بتوفير كل ما يحتاجه الفالح 
العراقي لالرتقاء بالواقــع الزراعي في البالد 

خالل املوسم الصيفي.
وقال البعيجي في بيان تلقت الصباح اجلديد 
نســخة منه إنه »في ضل االزمــة احلالية 
وانتشــار فايروس كورونا في بلــدان العالم 
االمر الذي تطلب اغالق احلدود مع دول اجلوار 
وانقطاع دخــول البضائع واملنتوجات االخرى 
إلــى البالد يجــب علــى وزارة الزراعة دعم 

الفالح«.

بغداد - الصباح الجديد: 
كشفـت الشركة العامة للصناعات التعدينية 
إحدى شــركات وزارة الصناعــة واملعادن امس 
االحــد عن حتقيق ايرادات بأكثــر من مليار دينار 

شهرياً من تصدير منتجاتها االسفلتية .
وقـــال مدير عام الشركة رافـــد عبـد اجلليـل 
جبـــار في بيان تلقت الصباح اجلديد نســخة 
منه إن “الشــركة متتلك مصنعــاً للمنتجات 
االنشائية في بغداد ينتج طيف واسع من شتى 
أنواع االســفلتيات منها البــرامي كوت والكات 
باك وقير االكساء املطور والبرامير وغيرها فضالً 
عن مصانع اخرى لالســفلتيات في محافظات 

البصرة واالنبار”.
وافصــح جبار عن “خطة إلنشــاء )11( مصنع 
اخر فــي مختلــف احملافظات لكثــرة الطلب 
واحلاجة احمللية لهذه املنتجات فضالً عن طلبات 
التصدير، مشــيراً الى ان “الشركة تدرس حالياً 
عدد من طلبات التجهيز للمنتجات االسفلتية 
اليجــاد االلية املناســبة لتأمــني وتلبية هذه 
الطلبات وتعزيز موارد الشــركة السيما وانها 
رواتب موظفيهــا ووضعت  %20 مــن  تتحمل 
اخلطط الهادفــة لزيادة هذه النســبة وحتمل 

كامل الرواتب مع نهاية هذه العام”.
ولفت إلى أن “الشــركة اســتوعبت خالل هذا 
العــام بحدود )1000( شــخص مــن الطاقات 
الشابة وقامت بتشــكيل جلان لتوزيعهم على 
مواقع الشــركة وتدريبهم واكســابهم اخلبرة 
واملهارة الالزمة لتمكينهم من العمل ومواصلة 

املسيرة للنهوض بالشركة”.
“الشركة استطاعت  أن  العام  املدير  وأضـــاف 
أيضاً تأمني كامل حاجة شــركة هانوا الكورية 
من أنواع املنتجات االســفلتية لتنفيذ مشروع 
تأهيل وتطوير القاعدة اجلوية في الصويرة بعد 
ان اثبتت هــذه املنتجات فاعليتها ومواصفاتها 
وجودتها العالية حيث قامت الشركة الكورية 
بحجــز الكميــات التــي حتتاجها وشــراءها 

بالكامل”. 

ارتفاع اسعار صرف الدوالر 
في االسواق المحلية

مطالبات  بدعم الفالح 
العراقي بعد منع االستيراد 

الصناعة تحقق ايرادات من 
تصدير منتجاتها االسفلتية 

بمليار دينار شهريًا

الصباح الجديد - وكاالت: 
استبعد تقرير اقتصادي تضرر قطاع 
اململكة  في  الترفيهية  الســياحة 
لضعف  نظــراً  ملحوظ،  بشــكل 
الســياح  على  القطاع  انكشــاف 
الصينيــني، في وقت أكــد فيه أن 
السعودية  العربية  التعدين  شركة 
)معادن( ســتكون املستفيد األكبر 
من تداعيات تفشي الفيروس لزيادة 

تسويق معدن الفوسفات.
وقال تقرير صدر عن شــركة اخلبير 
املالية، املتخصصة في إدارة األصول 
من  مرخصة  البديلة  واالستثمارات 
هيئة السوق املالية، إن كورونا يأتي 
في الوقت الذي أصبحت فيه الصني 
رئيســياً فــي االقتصاد  تلعب دوراً 
العاملي، حيــث بلغت حصة الصني 
من الناجت اإلجمالــي العاملي 20 في 
املائة بنهاية عام 2019 باملقارنة مع 
8 فــي املائة تقريباً فــي عام 2003، 
حينما ظهر فيروس ســارس آنذاك 

للمرة األولى.
وتوقــع التقرير أن تكــون قطاعات 
السياحة والســفر والطاقة واملواد 
األساســية عاملياً األكثر تضرراً من 
انتشــار الفيروس، مشــيراً إلى أن 
السياحة الترفيهية في اململكة قد 
ال تتضرر بشكل كبير على األرجح، 
نظراً لضعف انكشاف هذا القطاع 

على السياح الصينيني.
ووفقاً للتقرير، هناك مدن أخرى في 
املنطقــة ذات انكشــاف أكبر على 
السياح الصينيني قد تتأثر قطاعات 
الســياحة فيها بشــكل بارز، بيد 
أن قطاع الســياحة الترفيهية في 

السياح  ينكشف على  لم  اململكة 
األثر  اســتبعاد  وبالتالي  الصينيني، 

السلبي من التأثيرات احملتملة.
قطاع  تراجــع  حول  التقريــر  وأفاد 
احلــج والعمــرة مع املســتجدات 
بأنه  الفيــروس،  لتفشــي  اجلديدة 
في حال انتقــل الفيروس إلى الدول 
اإلسالمية ســيكون له تأثير سلبي 
على موســمي احلج والعمرة لهذا 
العام، إذ يشــكل حجاج من الدول 
اآلسيوية غير العربية نسبة 60 في 
املائة من مجموعــة حجاج اخلارج، 
مشيراً إلى أنها الدول األكثر عرضة 

املوقع  نظير  الفيروس  انتقال  خملاطر 
اجلغرافي.

ويعــزز التقريــر قــرارات احلكومة 
الســعودية مؤخراً من اتخاذ تدابير 
احترازية أبرزهــا تعليق الدخول إلى 
وزيارة  العمرة  ألغراض  الســعودية 
باإلضافة  الشريف،  النبوي  املسجد 
بالتأشــيرات  الدخول  تعليــق  إلى 
السياحية للقادمني من الدول التي 

ينتشر فيها فيروس كورونا.
ويشير تقرير »اخلبير املالية« إلى أنه 
رغم عدم القدرة علــى اجلزم بتأثير 
الفيروس على االقتصاد الســعودي 

التنبــؤ، فــإن  لعوامــل صعوبــة 
في  تتمثل  املتاحة  الســيناريوهات 
التفاؤل في حال عودة اإلنتاج بشكل 
طبيعــي في الصني خالل الشــهر 
اجلاري والســيطرة علــى »كورونا« 

بحلول أبريل )نيسان( املقبل.
ويــرى التقريــر أن مجمــل التأثير 
السلبي في حال استمرار الفيروس 
املدفوعــات  ميــزان  تراجــع  هــو 
التأثير  بجانب  األجنبي  واالحتياطي 
الســلبي علــى نتائج الشــركات 
البتروكيماوية، موضحاً أنه في حال 
توجد هناك  املتفائل ال  الســيناريو 

تأثيرات على منو االقتصاد السعودي، 
بسبب ثبات مستويات إنتاج النفط 
أن  ميكن  بينما  احلكومــي،  واإلنفاق 
يكون التراجع طفيفاً في السيناريو 
الثانــي نتيجة انخفــاض منو الناجت 
احمللــي من النفط. وأما الســيناريو 
املتشــائم، وفقــاً لتقريــر »اخلبير 
املاليــة«، فإنــه يكمن فــي تراجع 
مســتويات إنتاج النفط، ما يشكل 
تأثــراً جوهرياً على منــو الناجت احمللي 

النفطي.
ومــن جانب آخــر، يرجــح التقرير 
تأثيراً إيجابياً محتمالً على شــركة 
التعدين العربية السعودية )معادن( 
- شــركة متتلــك فيهــا احلكومة 
حصــة األغلبية - حيث تعّد الصني 
العالم،  للفوسفات في  أكبر منتج 
موضحــاً أن مقاطعة »هوبي« التي 
انتشــر فيهــا الوباء تشــكل ثلث 
اإلنتاج الصينــي، كما أن املقاطعة 
الواليات  إنتــاج  مــن  أعلى  تنتــج 
ثاني  تعّد  التــي  املتحدة األميركية 
أكبر منتجي الفوسفات في العالم.
ســتتراجع  التقريــر،  وبحســب 
مســتويات اإلنتاج بشكل كبير في 
مقاطعة هوبي، حيث متديد اإلجازة 
إلى 11 من الشــهر اجلاري، ما يوفر 
الفوسفات  أســعار  الرتفاع  فرصة 
»معــادن«  اســتفادة  ويرشــح 
من  حصتها  بارتفــاع  الســعودية 
املبيعات، خصوصاً بعد التشــغيل 
التجــاري ملصنع خام الفوســفات 
مطلــع العام املاضي، ال ســيما أن 
46 في  الفوســفات تشكل  حصة 

املائة من مبيعات الشركة.

السعودية: تقرير اقتصادي يستبعد تضرر السياحة الترفيهية بسبب الكورونا
قطاعات السياحة والسفر والطاقة والمواد األساسية عالميًا األكثر تضررًا 



7 االثنني 9 آذار 2020 العدد )4371(اعالن

Mon 9 Mar 2020 issue )4371(



ثقافة االثنني 9 آذار 2020 العدد )4371(8دراسة

Mon. 9 Mar. 2020 issue (4371)

دراسة

قراءة

متابعةشعر

أليس فــي بالد العجائب » ملؤلفه لويس 
كارول، االّ أن ادب الطفــل العربــي قد 
تأخر في الظهور رغم ثراء االدب العربي 
ككل، و ما حكايات » الف ليلة و ليلة » 
و » كليلة و دمنــة« و غيرهما من االرث 
الشعبي اال أقاصيص و حكايات خاصة 
بالكبار تناقلها الناس ملا فيها من أخيلة 

جامحة
.) وهــذا ما اشــار اليه د.هــادي نعمان 
الهيتي في كتابه ) ثقافة الطفل العربي
حيث لم يتبلور في أدبنا العربي احلديث 
اال في العقود االربعة األخيرة من القرن 
العشــرين فبرزت جل االرهاصات األولى 
لهذا اللون االدبي في القرن احلالي، و كان 
اختزاال للثقافــات و املفاهيم و القيم و 

الطموحات املستقبلية.
و يذكر الدكتور فاضل الكعبي الباحث 
املتخصــص فــي ادب و ثقافة االطفال  

» ان النظرة الدونيــة الى أدب الطفل و 
بالنتيجة  أّدى  اخلاصــة،  ثقافته  عناصر 
الى فقر الســاحة الثقافية االبداعية و 
األدبية احلقيقية في شخصية الطفل.« 
 فالبعض ينظر الــى الكتابة لألطفال 
على أنها نــوع من العبث الكتابي الذي 
ال يُجدي منه ســوى التــرف و مضيعة 
الوقت، و يذهب البعض اآلخر في نظرته 
القاصرة الدب األطفال، الى ان هذا االدب 
ال يشــغل مســاحة مهمة فــي حياة 
األطفــال الفكريــة و الثقافية و حتى 

االبتكارية. 
 من ثــم متّ ازدراء هذا االدب، و بهذا ميكن 
تفســير تلك احلقبة التي غــاب عنها 
كتاب الطفــل، بينما مــن لديه ادراك  
الهميتــه في بناء اجيال ســتتجّلى له 
احلقيقية في اجتاه واحد، ان أدب الطفل 
يرتبط بداهة باســتراتيجية تعليمية و 
تربوية حتمل فــي ثناياها مواد تثقيفية 
ذات إيحــاءات و أهــداف وغايات تخدم 

ثقافة و فكر مجتمع بأسره.
 لذلــك وجب مراعــاة االلفاظ املوجهة 
ايضا االهتمام  و  لليافعني  للطفل كما 
بطرح االفكار متاشيا مع قدرة استيعابه 
و ادراكه. و من هنا بدأت بعض االسماء 
تختــص فــي هذا اجملــال لصنــع رؤية 
مشــهدية واضحــة تؤهل و تســاعد 
الطفل من خالل اعمال متنوعة تعالج 
العلمية  منهــا  القضايا  مــن  العديد 
التوعوية،  و  الترفيهيــة  و  الفكريــة  و 
فظهرت القصــة القصيرة التي تتعلق 
بالناشــئة و الرواية لليافعني و مجالت 
االطفــال مثــل مجلة ماجــد، العربي 
الصغير، عرفان، باســم، براعم، بنات و 

اوالد، و فلة ...الخ
و يعتبــر يعقوب الشــاروني من مصر 
أحــد اهم كّتاب االطفــال الذين جادت 
بهم قريحــة الوطن العربــي، و قد فاز 
بالعديد من اجلوائــز و التكرميات و ترك 
مساحة كبيرة من االهتمام في نفوس 
االطفال و عقول دارســي ادب الطفل و 
اصدر مئات االعمال خصوصا في مجال 
الرواية  املقدمة للشــاب الصغير  مثل 
رواية »ليلة النــار« و »ثورة االمهات في 

بيت االسد.«
امــا الكاتب اللبناني د.طــارق البكري ، 
فهو يُعّد مــن أبرز ادباء الطفل و مديري 
صحف الصغار و مجالتهم داخل الوطن 
العربي و خارجه، اّلف اكثر من 500 قصة 
و كتاب للطفــل و تُرجم البعض منها 

الــى عّدة لغات، و في ســجله 20 رواية 
ٌكتبت للناشئة و اليافعني و نُشرت في 

عدة بلدان عربية.
و لنا ان نذكر اســماء اخــرى برزت في 
هذا اجملــال ، و اهمها االســتاذ محمد 
جمال عمرو و هو شــاعر و كاتب اردني 
مختص في ادب الطفل و يشــتغل في 
منصــب مديــر لتحرير مجلــة براعم 
عّمان و ســبق ان عمل رئيســا لتحرير 
عدة مجالت و أصدر العديد من األعمال 

املوجهة لالطفال بني اشعار و قصص و 
مسرحيات. 

و انطالقا مــن أهميــة االدب في حياة 
األطفال بادرت بعــض الدول في العمل 
على انشــاء برامج و تظاهرات تُعّزز هذا 
الفضــاء و تفتــح الباب لنمّو ســليم 
ألبنائهــا، مثــل املعــارض امُلّصصــة 
ألدب الطفــل و غيرها من االنشــطة و 
الفعاليات بأســلوب مبتكــر و ممتع، و 
متنيكنهم من املشاركة و االستكشاف 

و االبــداع لبنــاء نشء واع،  فيتشــّرب 
الطفل من خالل كل هذا، السلوكيات و 

املعرفة التي تؤسس ملستقبله،
 وذلك وفق رؤية شــاملة جتمع بتناغم 
بني الترفيه و املعرفة بغرض رفع الوعي 
بجدوى القراءة التي تثري خيال االطفال 
و متنحهــم املتعة و تغــرس حب اللغة 
العربية في نفوس الصغار و تشجيعهم 
على االعتماد عليها كلغة للتعبير عن 

الذات.
كما تأسســت دور نشر مختصة بنشر 
كتــب االطفــال و اليافعــني  مثل دار 
احلدائــق  الدب األطفــال،  دار املنهل، دار 

النحلة الصغيرة و دار » كلمات«.
و يعد مشــروع » عربي 21 » لتشجيع 
االطفال على املطالعة، من اهم البرامج 
العربية التي تعنى بالقراءة بالتعاون مع 
خبراء تربويني و مؤسســات ناشطة في 
دعم القراءة. و يســهر على تنفيذ هذا 
املشروع مؤسسة الفكر العربي و يهدف 
الــى االهتمام بادب الطفل و تشــجيع 
االطفال على املطالعــة، باعتبارها من 
اهم املهارات التي يكتســبها االنسان 
في حياته و تؤثر بشــكل عميق و جذري 

على  تصوره الفكري و االجتماعي.
وامللفت للنظــر ان االبحاث العلمية قد 
أكدت على أهمية القراءة في الســنني 
االولــى من عمر الطفــل و ما ينتج من 
تشــابك عصبي و من تطويــر  للخاليا  
الدماغيــة التي تُنّمي ُقــدرات الطفل 
الذهنيــة و تزيد من فــرص جناحه في 
التحصيــل العلمي و العمــل و االبداع 
، فأصبــح أدب الطفل من اهــم املواد 

التربوية التي تدعم انشطة القراءة.
إن ادب االطفال أدب واسع اجملال و متعدد 
اجلوانب فهو ال يعنــي مجرد القّصة او 
احلكاية النثرية او الشعرية و امنا يشمل 
االنسانية من حسن تعبير  املعارف  كّل 
و اداء و موســيقى لفظية و ذوق جمالي 
بصقل ملكــة احلّس و بالتالي فأهميته 
واضحة  الطفل  في تشكيل شخصية 
و جلية فهو يسمو بذائقة جيل باكمله 

نتيجة لتأثرهم به.

* كاتبة من تونس

 

هدى الهرمي* 

هناك موجة جديــدة من األعمال األدبية 
د معاملها فــي خلق لغة  املعاصرة حتــدّ
خاصة بالطفل نظرا التســاع الهّوة بني 
عالم الطفل و اهميــة االبداع احلقيقي 
و تلــك املعــارف االنســانية في صقل 
شــخصيته. و املتتبع للساحة الثقافية 
العربيــة يدرك ان ادب الطفل اصبح احد 
شــواغل الكاتب املعاصــر و يظهر ذلك 
جليا من خالل اجتاه البعض الى الكتابة 
للطفل ، اضافة الى املشــاريع و املبادرات 
التي تطلقها بعض اجلهات املتخصصة 
لتسهم في جتســير الهوة بني الكتاب و 
الطفل ، رامية لغرس بــذرة القراءة في 
نفــوس األطفال باعتبارهم املســتقبل 

الواعد في اجملتمع.
و اذا ما ألقينا نظرة فاحصة على ماهّية 
أدب الطفــل ، جنــد انه شــهد معايير 
مســتحدثة في التعريف بــه، فلم يعد 
مجّرد نوع من الفــّن األدبي بل جتاوز ذلك 
لُيعــّد أداة تعليميــة و تربويــة يواكب 
املناهج الدراسية بل يرتقي بالطفل على 
مســتويات افضل . و يُعّرفه البعض انه 
أحد االنواع االدبية املتجددة في ادب سائر 
بالقيمة و  اللغات االنســانية و يتّصف 
اإلثارة، و يعكس احلياة اخلارجية للطفل و 
يُكتب بأسلوب و بلغة بسيطة يفهمها 

األطفال.
يُعّرف الدكتــور هادي نعمان الهيتي أدب 

الطفل: 
 »انــه عرض للحياة من خــالل تصوير و 

تعبير متمّيزين« 
اما محمود رشــدي خاطــر فيقول انه » 
كل ما يُقــّدم لألطفال من مادة مكتوبة 
سواء كانت كتبا ام مجالت و سواء كانت 

قصصا ام متثيليات ام مادة اعالمية.«
و يُعّرف فريد جبرائيل جنــار و آخرون ادب 
االطفــال بأنه » الكتب املُعّدة لألطفال و 
مطالعاتهم و التي يُعّدها خبراء في ادب 
االطفال و متتاز بجودة ماّدتها و اسلوبها 
و مالءمتها لــذوق األطفال و مســتوى 

نضجهم.
و لنا ان نتساءل عن خصائص هذا االدب 
و كيف لها ان تراعي اختالفه عن ســائر 
اعتباره  و  اآلداب األخرى، نظــرا الهميته 

وسيطا تروبيا قبل كل شيء. 
لقد صّرح البعض ان الطور الذهبي ألدب 
الطفل العاملي انطلق مع صدور كتاب » 

أدب الطفل.. األسئلة و السياق

فهد الصكر

) يفيق اإلله » آبسو »
على الشواطىء يحنو برفق

بركاته » تطبطب » على أكتاف النهر
لتفيض محبة وأمنيات

الربات يقمن قداسا للطفل
بأدعية العشق يهدهدن املهد

وعلى صفحات املوج ، ينثرن ورود اللقيا (
هكذا يفيق البصــري ذات حلم على ضفاف 
سماوات القصيدة ، يلم كائناته املتناثرة على 
مدينته » احللم » وهــي تغفو على أبجديته 
التي غازل فيها أول حروفه عشــقا ، لترتبط 
به كحبل ســري يرافق محطاتــه ، وضفافه 
البيضــاء ، نقاء ومناء ، قصائد دونها في دفتره 
املوسوم » أصفى من البياض » والذي ولد في 

مملكة السويد ذات مارس من العام 2018 .
ويسجل في دفتره :

» لغرفه الطينية همس
لن يرافقك العمر
ورائحة متأل رئتيك

ما شممت أعبق منها
لشبابيكه ، العصافير حتج

تعزف
ترقص » 

هو مينــح الطني صوت وحده يــردد لغته في 
مسماته املشــبعة برائحته ، كتراب سومري 

، يعج ببراءته السمراء ، تهمس تراتيله على 
وتر األغنيات التي يحلــم ، يحاول ثمال بلوغ 
العصافيــر وهي حتج ليال الــى غصن بعيد 
،علــى شــجرة الضفاف بكل صفــاء ، لئال 
توقظ شبابيكه الغافية على وسادة أحالمه 

املسكونة بالوجع واملسافات الطويلة .
ليعود الى مقايضة البحر » الشط » بأنغام 
القوارب وهي تســتفز فيه صحو الضفاف 

والطني ورمبا املطر ثانية :
» ترى ..

مباذا كانوا يفكرون ؟!
أولئك الذين قايضوا البحر أحالمهم ،

وصنعوا للريح صوجلان
تاجهم األماني »

وحني يكتب » البصري عبد السادة » بل هو 
ميوســق مفرداته مع » مويجات » الشــط ، 
لتوصــل اليه رغوة احلنني لنوارس عاشــقة 
للحــن قادم ، مــن الضفة االخــرى ، هناك 
تســكن غريبته املوشحة باألنتظار والرغبة 
، حبيســة هواجــس لم تتفجــر معانيها 
ولم تهدأ ، أذ غادرتهــا حيوات » الذين كانوا 
يفكرون » ، غادرتها ليظل » البصري » وحده 
يعد ما تبقى على أصابعه من صحبة وايام .

» لتعانق الطرقات ، تشرئب اخلطى
بانكســارات األشــعة ، فــوق الواجهــات 

الزجاجية 
تستحم »

ثانيــة يطــرق ذات األبجديــة – الطفولة – 
كتعويذة علقتها أم تخــاف على أبنها من 
أوراق الضياع ان تســقط مــن تقاومي العمر 

» وأهزوجة الطفولــة ، تطوحها األراجيح – 
حرائق هو العمر » .

إذن هو وشــم  املهد شكله طقس عكسه 
كقصائد أمتصــت منه أوجاع ظلت تداعب 
شــغاف قلبه ، وســطور ذاكرتــه في أول 
الركض على شــواطيء احللــم » البياض » 
املداف بالبراءة حد الفطرة األولى ، أزعم أنه 
أجادها فــي ) هال انتهيت ملائــدة ، واقتنيت 
الفرح ، لنبتكر .. حلما آخر ، وهو يبوح هادئا 

» دومنا موعد
ترتقي سلم األقاويل ، متهما باخلراب

ومرتق بعض حروف ثملت !!
مرتكبــا خطيئــة الصمت .. جالســا تعد 

العثرات »
وهنــا أقول هل قرأ الشــاعر عبد الســادة 
البصري » ســكنات محطــات قادمات ، رمبا 
نعم ، حني نصدق تأويل الشاعر ، وبحثه عن 
حقيقة دون أخطاء ، دون عثرات ، قد تعترضه 
علــى مالعب ضفافــه التــي ال يقوى على 
مغادرتها ، ليعيد الكتابة عن الفوانيس وهي 
بــوح حكاياته على عتبات الشــتاء ، مانحا 
الفصــول طعم القصيدة – احللم وأشــياء 

اخر .
» في تلك الليلة ،
واملطر يقبل بابا 

رتاجه القلب ، واملفتاح هدوء تام !!
شمعتك عند الشباك

وطيفك يسامر املساء »
هنا يستحضر دفء » الســياب » لم يؤجل 
شــاعر بصري قصائده دون ان جتيء ببويبه ، 

أو شــباك حبيبته ، ليخاطب – املطر – وقد 
صار الزمة محطات سياب البصرة وخليجها 
الساكن في مفردات الشــاعر عبد السادة 
وهو يهديها الى » روحا شاعرية لن تغيب » .

ليئن وجعه 
» ابنة اجللبي باعت شناشيلها 

واشترت شمعدانا
لتقيم على روحك قداسا »

لتتوالى تداعيات قصيدته » ببكائها .. تبعث 
الدفء » وهي تقرأ السياب قصائد يبثها بني 
أسطره ، ودفتره الشعري بكل حنني وأنتماء 

وخصب يلوح بالوفاء .
وال تخلــو قصائد مولــوده اجلميل ) أصفى 
من البياض ( من األشــارات التي تؤكد عمق 
جتربة الشــاعر البصري ، لتوصل لنا معاني 
روح التشــابه لذائذه الشعرية ، بكل دقائق 
وقوة مفرداته وهي تدرك روحه املتناثرة على 
ضفاف شــط العرب ، كقاريء ملدينته ، وفيا 
ملاضها وقد طــال أنتظاره منــذ والدة أول 

قصيدة له.
ليختم وشم قصائد بـ :

) وعلى صفحات املوج ، ينثرن ورود اللقيا
العذراوات ،،

يأتني من كل فج
محمالت بامان خضر

وبأحالمهن ميشطن خصيالت الشاطىء
دفء ،،، عذب ،،، سر ،،،

هو املاء !!! (

»أصفى من البياض».. تهمس تراتيل األغنيات السومرية

ميسلون هادي ُتحاكي الواقع بأسلوب الخيال العلمياقترب أيها الشعر*

من ثم تمّ ازدراء هذا 
االدب، و بهذا يمكن تفسير 
تلك الحقبة التي غاب عنها 

كتاب الطفل، بينما من 
لديه ادراك  الهميته في 

بناء اجيال ستتجّلى له 
الحقيقية في اتجاه واحد، 

ان أدب الطفل يرتبط بداهة 
باستراتيجية تعليمية و 

تربوية تحمل في ثناياها 
مواد تثقيفية ذات إيحاءات 

و أهداف وغايات تخدم 
ثقافة و فكر مجتمع 

بأسره.

غالف الكتاب

محمد ناصر الدين

فيزيولوجيا
1

املثّلثان
باألضالع املتساوية

 بِدوائرِ احلُزِن حتتهما
هندسٌة معّقدة جلفنيِك

ال أقُف عنَدها طوياًل،
عر سهولَة خط أسنانِك املُستقيم الشِّ

2
خمُس أصابَع ُمنقبضة

تكفي لَِنصنَع القلب
يبقى أن نغُرزَ اجلمرَة في اّللحم

3
ُجمٌل ناقصة

زينب المشاط

مجموعة  عبداحلســني  إميان  الناقدة  اختارت 
»ماماتور بابا تور« مليســلون هــادي، للحديث 
عنها بكتاب نقدي يتحدث عن محاكاة الواقع 
وتقوميه في هــذه اجملموعــة القصصية ألن 
محط اشتغالها ينطلق من إشكاليات الواقع 
الراهن عبر اخليــال العلمي في ظل التقنيات 
العلمية املتســارعة، وإفرازات قوتها املتباينة 
مع منو اجملتمع، ورصد قدرتها على خلخلة هذا 
اجملتمع، مما يجعل املتغيــرات التي تطرأ على 
بنيته ذاَت طابٍع اســتهالكي مثقل بهاجس 
التحول، وحتت وطأته، جتري تبدالت عميقة في 
أهداف اجملتمع وتصوراته، ومن أجل تكوين رؤية 
وحكم نقدي على هذا الواقع اآلني، استعارت 
القاصــة اخليال العلمــي كأداة لنقد الوضع 
االجتماعي، منطلقــة من دور األدب للتصدي 
لكل ما يصيب احلياة واجملتمع من حتوالت غير 

طبيعية.

وتضم هذه اجملموعة، التي تدرســها الباحثة 
إميان عبداحلســني، ثالث عشرة قصة قصيرة 
هي: )الهدايا العشــر - عطر الــوردة - كوبي 
بيست - االكواريوم - أنا الدليل أنا أضيع - لغة 
الزمان – ماماتور باباتور - ألم تنس شــيئا قبل 
أن تخرج – فوتوكوبي - ثالثة أصلهم إنســان 
- صيحة الهامــة - اخلطأ القاتل(، وتعتبر كل 
واحدة من تلك القصــص صرخة تنطلق من 
تراكم اخليبات والنكسات والفواجع والكوارث، 

وجتســد الهموم احلياتية لإلنســان املعاصر، 
والتي يعانيها بســبب االعتماد املغالى على 
التكنولوجيــا، والوثــوق املفــرط باملبتكرات 
العلمية، واالنخراط األوتوماتيكي التام فيها. 

وفي مختلــف هذه املقاربــات جتعل القاصة 
قصصهــا تنفتح على مشــهدية يفســح 
الــكالم فيه مســارا لعمل اخليــال واجتهاد 
العقــل في الوقــت ذاته، وتقــود القارئ إلى 
فسحة للتأمل والتفكير في مواجهة أسئلة 

موصولة بفضاءات راهن الواقع اآلني. 
وهــذه القصص تقــود القارئ إلــى التفكير 
املشــكلة  بعمق  والوعــي  العصر  بهمــوم 
وأبعادها، ومما ال شــك فيــه أن اتخاذ القاصة 
اخليال العلمي وسيلة قد تطلب منها الكثير 
من البحث والتأمــل، والعمل الدائب من أجل 
رفد قصصها باحلقائق العلمية ال ســيما أن 
القاصــة حتمل في أغلــب أعمالها اإلبداعية 
ســعُة إطالع، فالنّص لديها عبارة عن نسيج 
من املقبوسات ناشئة عن مصادر علمية ترفد 

فيه القارئ باملعلومات.

تخرج من بنِي أسنانِِك
القاسيِة البيضاء

تستنفُر عقَل الَكون
لِيفهَم عزلة الِفعل،

عُر حتميٌة لطيفة الشِّ
ر جسَدِك بالّضوء تفسِّ

4
الذاكرُة تَسُكُن احلََجر

أكثرَ من الَعني،
الِشعر التباُس القسوِة بالرِّقة

تأنيث
جارتي األرمنية

تؤّنث املذّكرَ في كالمها
لعلَّ الّسيَف القدمي

على عنِق جّدتِها
يصيُر وَردًة.

التفاح
آباؤنا الثمرُة الفّجة في الّريف

ماتوا بعَدها بالّرصاص
وَالّناجــون ُحِقنــوا بأدويــِة الكيمــو في 

املشافي،
يَطرُق باَب األرملِة رُجٌل

يضُع كيَس التفاِح الثقيَل ُقرَب الباب
تتدحرُج تفاحتاِن أو ثالٌث

ضوضاء، صوُت عصفورٍ على العَتبة.
بغضاء

اقَترِب أيها الِشعر
وَلو كان بيَننا ثأرٌ قدمي

سأضُع جانًبا تلَك احلربَة املَسنونَة
ئِب والذكريات التي أحِملُها لقتِل الّربِّ وَالذِّ

وَأنَت اقترْب حاِماًل وَردتََك الوحيدَة
نَدِفن حتَت الطاولِة الكتَب وَاحلبَّ وَالضحايا

وَنصالح مثل جنراالِت احلرب
ُمثَقلنَي بالّندِم وَاجملزرة

* عن مجلة اجلديد

غالف اجملموعة
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أحالم يوسف 

هل حتتاج املرأة الــى عيد؟ الكثير منا يطرح 
ألنه  البعض يطرحه تهكماً  الســؤال،  هذا 
يجد ان املرأة اليوم ومع كل القيود والتضييق 
عليها، حتتاج أوال الن تعرف حقيقة مكانتها 
اجتماعياً، ومن ثم ميكن ان تؤسس لها عيداً 

لالحتفال به.
باملقابــل هنــاك من يجــد ان املــرأة اليوم 
استطاعت ان حتقق تقدماً في بعض اجملاالت 
وتســتحق ان حتتفل بكونها انتصرت او في 
األقل الكثيــر منهن حقق انتصاراً بكســر 
النجاح على مصراعيها  أبواب  القيود وفتح 

لثقتها بقوتها واعتدادها بنفسها.
العيــد بــكل مســمياته وانواعــه فرصة 
للوقوف حلظة صمت وتأمل مبا حققناه على 

الصعيدين الشخصي والعام. 
املــرأة حتتــاج لهــذا العيد كــي تعلن عن 
نفســها كل عــام، تعلن عما اســتطاعت 
أؤكد  وهنا  وللمجتمــع،  لنفســها  تقدميه 
على »نفسها«، فاملرأة التي تشعر بغنب في 
حقها، والتي تستشــعر القيود التي كبلت 
بها من قبــل الرجل واجملتمــع بنحو عام، ال 
ميكن لها ان تكون حرة، واحلرية هي أســاس 
االبداع، اذن ومبا اننا نســمع عن ابداع النساء 
العراقيات حتديداً فاعتقد ان هذا يدل على ان 
املرأة العراقية اســتطاعت ان تأخذ حريتها 

بقوة وصالبة.
نعم هناك نسوة اســتطعن ان يكون لهن 
موضع قدم في كل مجاالت احلياة العملية، 
لكن أولئك النسوة نســبياً قلة، فاملرأة في 
كل املناطق الشــعبية وهــي األكثر واالعم 
في بالدنا، مكبلة ومقيدة فكرياً وجســدياً، 
وأحياناً من يفــرض القيد عليها امرأة أخرى 
متمثلــة بأمهــا او اختها او اخــت زوجها، 
فكيــف لنا ان ننهض مبثلهــن؟ كيف لنا ان 
نخبرهن انهن أســمي وأجمل من ان يحطن 

أنفسهن بحواجز وابواب من صوان؟
املشــكلة التــي تعانــي منها املــرأة هي 
باحلقيقة مشكلة عامة، اذ ان الرجل نفسه 
في مجتمعاتنا ليس حراً، فهو عبداً للتقاليد 
واملوروثات االجتماعية التي حجمت تفكيره، 
وفرضت عليه نظرة دونية للمرأة، هذا الرجل 
تربى على ان املــرأة كائن اختصر دوره بإغواء 
الرجل لذا فعليها ان تغلف نفســها بألف 
قطعة قماش كي ال تغويه، ولألسف ال احد 
من هؤالء الرجال يفقه ان تلك احلالة وصمة 
عار على جبينه هو، فهو بذا يعلن بانه كائن 
تســيره غريزته احليوانية، لذا فاجد ان على 
الرجل ان يحترم نفسه اكثر كي يعرف كيف 

يحترم نساء بيته واملرأة بنحو عام.
ان االحتفال بعيد املــرأة يجب ان يكون يوماً 
للتعبير عن االحترام والتقدير للمرأة الزوجة 
واالم واالخت واالبنة، وهــذا االحترام يتجلى 
مبنحهن احلرية، قد يقول قائل ان احلرية تؤخذ 
وال متنح، لكني أقول ان تلك اجلملة اقرب الى 
اخليال منهــا الى الواقع، فاملــرأة التي تربت 
منذ طفولتها على السجن، ال تعرف معنى 
وأهمية احلرية، إضافة الــى ان الزوجة التي 
تسعى الن تربي بناتها بغير ما اعتادت نساء 
عشيرتها، ستجابه برفض قاطع وقد تدخل 
مبشكالت مع زوجها وأهله او رمبا أهلها، لذا 
فالرجل مســؤول عن تغيير حيــاة املرأة، بان 
يثقف نفســه بشــأن حقيقة هذا الكائن 
الرقيق والقــوي، احلالم والواقعــي، العائلة 
الســعيدة أساسها رب اســرة سعيد ورب 
االسرة ال ميكن له ان يحظى بسعادته ان لم 

مينحها الى امرأته.
اذن فهي حلقــة مترابطة، الرجل احلر واملرأة 
احلرة، وبالتالي اجملتمع. احلرية حالة تدل على 
مدى رقــي وحتضر أي مجتمــع، وألننا ننظر 
بانبهار واعجاب للشــعوب املتحضرة، فمن 
واجبنا ان نســعى الن نصف مبصافهم، كي 
ال نظل نعض إصبع الندم واحلســرة، وتكون 

احلسرة هي ما نورثه الى أبنائنا واحفادنا.

هل تحتاج المرأة الى 
عيد؟

يوم المرأةكاريكاتير

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

باسكال صوما

أفّكر بأّن التظاهرات النســائية التي 
النيام، ال  جتوب العالم لتؤرق ســبات 
تكفي. علينــا في يوم املرأة العاملي أن 
نعتكــف، أن نوقف زّر التشــغيل وأن 

نرفض فعل أي شيء.
أقترح إقرار يوم املرأة العاملي، يوم عطلة 
جلميع النســاء. بحيــث أننا ال نذهب 
ومدارســنا  وأشــغالنا  مكاتبنا  إلى 
عائالتنا،  علــى  نُنفق  ال  وجامعاتنــا، 
ال نفتــح النوافذ وال نرتــب البيوت، ال 
نطبــخ، ال ندّرس األطفــال وال نعتني 
بهم… فــي املقابل، يكون على الرجال 
القيام بكل ما نقوم به عادة، وكل من 
يقّصر يدفع غرامة أو يُسجن، أو يكتب 
قصاصاً “أعتــذر حبيبتي” مليون مرة، 
كل سطر بلون. على أساس أن أصعب 

ما قد يُطلب من الرجل هو االعتذار.
إنه اقتراح شرير فكرت به في السنة 

املاضية في مثل هذا اليوم، أكرره اآلن 
ألنني أظّنه منصفاً وإن كان شــاعرياً 
بعض الشــيء. لكنه حاجة برأيي ما 
دمنا نعيش في مــكان ما زال يناقش 
مــا إذا كانت “نائبــة” حتتمل أن تكون 
مؤنــث كلمة نائــب، أم أنها مصيبة 
وحســب. رمبا ما زلنا نحاول تفســير 
الشــرح،  زلنا في مرحلة  قصدنا وما 
الذين  فالرجال  املرحلة،  ستطول  ورمبا 
نحاول إفهامهم لم يكونوا أبداً نساًء، 
وسيصعب عليهم دوماً أن يستوعبوا 
أن ما تعانيه النســاء أكبر من طفرة 
هرمونية وأعمق من هواية النكد التي 

وصموا بها. 
أظّن أّن كثيرات يشــاركنني الشعور 
الغريب الذي راودني أحياناً في حياتي، 
هذه  وتســتتبع  صبياً”.  كنت  “ليتني 
األمنية املســتحيلة أسئلة من قبيل 
“ملاذا ولدت امرأة؟ ملاذا علّي حتّمل ذلك 
كله؟”. حني تتمنى املرأة أن تكون رجالً، 
برغبة  ال يكون ذلك بالضرورة مرتبطاً 

بتخفيف  رغبة  فقط  إنها  بيولوجية، 
التعقيــدات وترويــض املســافة مع 
حتقيق الذات كمــا هي، بال حاجة إلى 
تبرير وتفســير.  لكّنني التقيت ذكوراً 
كثيريــن كانوا أيضــاً ضحية ذكورية 
اجملتمــع، مع أنــه من غيــر العادل أن 
نساوي بني الضحية واجلاّلد، وما مينحه 
اجملتمــع لرجاله كحقوق مكتســبة 
وطبيعيــة، حتــاول النســاء انتزاعه 
بالقوة من فم السلطات البطريركية 
والذكوريــة. لكــّن لنقــل أيضــاً إن 
الرجال ال ينجــون من جنون الذكورية 
الذي يلّف اجملتمــع. فالصبيان يولدون 
ويُطلب  الوقت،  طوال  مهددة  برجولة 
منهم إثباتها فــي كل حني. عليهم 
أن يحبسوا دموعهم، أن يشتروا بيوتاً 
غالية ويفرشوها، عليهم أن يجمعوا 
املــال وأن يدفعوا املهــور، عليهم أن 
ينّظفوا صحونهم،  وأال  يكونوا قساًة 
حتى ال تسقط عنهم هالة الرجولة. 
وعليهــم طبعــاً أن يطبخــوا فــي 

الســر، فالطبخ مهمة نسائية. حتى 
أســّرتهم حتّتم عليهــم الفحولة أن 
األمر  ويشــمل  بفوضاها،  يتركوهــا 
العناية باألطفــال والبيوت ونظافتها 
للــزواج. ويُطلب  العــذارى  واختيــار 
أال  منهم فــي مجتمعــات كثيــرة 
وأن يكونوا عنيفني  زوجاتهــم  يحبوا 
وبال رحمة وبال منطــق. إنها مهّمات 
صعبــة. ليس ســهالً أن يُطلب منك 
أن تكون جاّلد اجملتمع. لذلك رمبا يّتجه 
كثيرون إلــى اختيار نســاء ذكوريات 
أكثر من الذكور، لتمضية هذه احلياة 
بأقل ضجيج ممكــن. وفي طريق جعل 
احليــاة أقــّل تعقيداً، ال شــّك في أن 
يظلم الرجل كل أســبوع امرأة على 
األقل، فإذا كان مديرها قد يقضم من 
راتبهــا، وإذا كان صديقها قد يتحّرش 
بها، وإذا كان والدها رمبا يزّوجها باكراً، 
وإذا كان أخاها، قد يعّنفها جســدياً 
ولفظياً، متولياً مهّمة “تأديبها” حيناً، 

أو مدافعاً عن شرفه في أحيان أخرى.

ورمبا يكون من اإلنصــاف، أن نقول إّن 
»تروما« الذكورية القاتلة تلك، تشمل 
أيضاً نســاء لســن قليــالت، أولئك 
اللواتــي يردن حياة بال أفق، ورجالً ميلك 
بيتاً وإن كان قد نسي قلبه وعقله في 

الثالجة. 
في يــوم املــرأة العاملــي أفّكــر بأّن 
التظاهــرات النســائية التــي جتوب 
العالم لتؤرق ســبات النيام، ال تكفي. 
علينا في يوم املرأة العاملي أن نعتكف، 
أن نوقــف زّر التشــغيل وأن نرفــض 
فعل أي شــيء. علينا أن نترك الرجال 
يتخّبطــون في هــذا الكوكب، حتى 
يعرفــوا أننا لســنا تابعات وليســوا 
أننا لســنا  هم األصل، وحتى يعرفوا 
وحسب،  ومرّبيات  وُمنجبات  طّباخات 
وليــس عليهم أن يكونوا قســاة وال 
بال قلــب، وأننا ســنحّبهم أكثر حني 

ميتلكون رجولة غير مهددة…

* عن موقع درج

في يوم النساء.. فلنعتكف! 

أكرم عطا اهلل

كعادتنــا التي ال تعني شــيئاً وال 
تغير شيئاً في عالم غرز أوتاده في 
أرض الزمن القــدمي واجلهل القدمي 
وثقافة العصور الوســطى، نكتب 
كل عــام عن املــرأة مجاملًة كما 
يفعل املســؤولون في احتفاالتهم 
بهذا اليوم، يبيعــون كالماً للمرأة 
الدور واملســاواة ثم يحتكرون  عن 
الذكور،  من  كمجموعة  املؤسسة 
سبيل  على  واحدة  امرأة  ويختارون 

الديكور أو االدعاء ال أكثر.
لــن نعود لزمــن بلقيــس وزنوبيا 
وكليوبتــرا وشــجرة الــدر، حيث 
النســاء اللواتي حفر تاريخ الشرق 
أســماءهن كبطالت فــي املعارك 
حيث  احلكمة،  وفــي  القيادة  وفي 
انتصارات خلدها  الرجال نحو  قدن 
التاريخ، بــل عن احلاضر الذي أطاح 
باملرأة في الشرق الذي لم يعد يعرف 
سوى الهزائم، وتلك مصادفة، لكن 

الغرب الذي بات يقدم مناذج بلقيس 
شــكل  على  وكليوبترا  احلديثــة 
رئيســة وزراء يرتعد أمامها زعماء 
العرب من الذكــور املهيمنة على 

اجملتمعات العربية.
يكفي امنــوذج أجنيــال ميركل في 
أملانيــا لتصيب ثقافتنــا بصدمة 
الراهــن ببدائيــة أصبحت مدعاة 
للسخرية أمام األمم، تلك املرأة التي 
تقود أعظم دولة صناعية في أوروبا 
وتســتقبل الجئي الشــرق، ليس 
فقط ملنظومــة قيمها احلضارية، 
بل ألنها متكنت من إيجاد عشرات 
اآلالف ليملؤو شواغر للوظائف في 
بلدها حني انغلقــت أمامهم دول 
الرجال الذين أشــبعونا كالماً عن 

الشرق والرجولة والكرم العربي.
لقد سقطت كل أساطير اخلرافات 
العربية حــول مكانة املــرأة أمام 
واحلداثة  والنهضة  العلم  ســيف 
ومســار التاريخ الصاعــد إال لدى 
الشــعوب التي تستأنس السكن 
في املاضــي بفخر شــديد. وبعد 

التجربة أثناء احلرب العاملية الثانية 
الرجــال للحرب فنزلت  حني ذهب 
العمــل للمناجم  املــرأة مليــدان 
بها  فــإذ  واملؤسســات،  واملصانع 
مؤهلة متاماً، وهو ما لم نكتشفه 
بعــد وال نريــد أن جنرب أصــالً، ألن 
األفضــل جملتمع الذكــور أن تبقى 

ناقصة عقل.
ليس  ذكــوري،  مجتمع  فالشــرق 
التي  بالثقافة  بــل  بالقيادة  فقط 
متعن بازدراء املرأة وحتويلها إلى أداة، 
وتلك تشــبع رغبة الرجل املستبد 
بال منازع، حيــث يحق له أن يفعل 
ما يشــاء مبنظومــة القمع التي 
ميارســها ضدهــا وحرمانهــا من 
أبســط حقوقها حتى حقها في 
البحر  شــاطئ  على  االســترخاء 
كآدميــة، كمــا حــدث فــي غزة 
األسبوع املاضي، فهي ليست أكثر 
من أســيرة في البيــت أو تتحرك 
وفقاً ملنظومــة حددها الرجل، وإن 
فكرت بغير ذلــك يتكاتف حولها 
إلى  ليعيدها  اجملتمع العناً شــامتاً 

احلظيرة.
»املــرأة نصف اجملتمــع« هذا كالم 
يردده اجلميــع ولكن يتعامل معها 
كنصف فارغ ومفرغ من كل شيء 
مبــا فيه العقــل والفعــل، وهذه 
ثقافة تعززت عبر مئات الســنني، 
وأصبحت جزءاً من منظومة القيم 
إلــى الدرجــة التي أفقــدت املرأة 
ثقتها بنفســها، وباتت تتحرك أو 
الضيق  الهامش  إطــار  في  تعمل 
الذي حددته مصلحة الرجل والذي 
أعطى لنفسه حق استغالل الدين 

مفسراً نصوصه وفق مصاحله.
ذات مــرة دُعيت إللقــاء كلمة في 
وقبلي  النســوية،  اللقاءات  إحدى 
كانت قد ألقت كلمتها واحدة من 
قيادات احلركة النســائية، دهشُت 
وأنا أستمع إليها وهي تتحدث عن 
دور املرأة كأخت الشهيد وأم األسير 
وزوجة البطل. قلت يومها تعليقاً: 
»ملاذا تصر املرأة حتى القيادية منها 
حني تتحدث عن املرأة أن تربط دورها 
أينبغي  لتأخــذ مكانتها؟  بالرجل 

أن نلحقها برجــل حتى يكون لها 
دور؟ ملاذا ليس هنــاك املرأة العاملة 
واملرأة البطلــة واملرأة القائد، وتلك 
بثقافة  التفكير  تستدعي  وحدها 
مجتمــع أقنع املرأة نفســها بأن 

دورها ينحصر خلف الرجل.
مكانة املرأة ليست وليدة اللحظة 
وال ميكــن تصويبها بجــرة قلم أو 
خطبــة مســؤول، فتلــك ثقافة 
متوارثة وهي ليست حالة خاصة، 
بل جــزء مــن منظومــة متأخرة 
تتكامــل فيهــا جزيئــات اجملتمع 
وبنيته وفقاً لهرم بورخوف. فال ميكن 
جملتمع استبدادي أن يحترم املرأة، وال 
ميكن أن تكون مكانة املرأة متدنية 
ووضــع الصحــة متقدمــاً، فكل 
األشياء تتشابه: التعليم والصحة 
والدكتاتورية  والفســاد  والقضاء 
املــرأة، تلك هي  وانحطاط مكانة 
بورخوف،  لتفسير  وفقاً  اجملتمعات 

وهذا دقيق إلى حد كبير.
فــي مجتمعات ال تــزال تفرق بني 
وأقفلت  واجلنــس  والدين  العــرق 

صنــدوق وعيها عند هــذا احلد ال 
ميكــن احلديث عن دور املرأة ومكانة 
املرأة،  فمن ينظر ملن يختلف معه 
في املذهب سني أم شيعي وينظر 
إليه باحتقار، ومن يختلف مع من 
لــه أصول أخرى أو مــع لون آخر ال 
نتوقع أن يحترم امرأة تختلف معه 
في اجلنــس. املرأة التــي صفعتنا 
بنقيضها تاتشــر وميــركل وكل 
النســاء في اجملتمعــات املتقدمة 
نردد مقوالت لم نعد حتى  وأبقتنا 
نصدقها نحن، ولكن نخشى انهيار 
منظومــة تقاليــد لنحافظ على 
توازن وإن كان يتبع القرون الوسطى 
أنــه يحافظ على  واألهم  ال يهم، 
ســلطة الرجل ومصاحله املطلقة 
ألن نصف اجملتمع عبيد لديه فلماذا 

يسعى للتغيير.
نحن بحاجــة إلى إعــادة صياغة 
عقدنا االجتماعي ككل. فمن اخلطأ 
نقــاش مكانة املرأة مبعزل عن واقع 
يشــبهها وال ميكن له إال أن ينتج 
تلك املكانة، وليس من الصدفة أن 

النسوية  املؤسســات  تفشل كل 
في حتقيق تقدم يذكر للمرأة وسط 
هذا الواقع، ال يعني ذلك الكف عن 
على  يتطلب  ذلــك  ولكن  العمل، 
األقل أن تثق املرأة بنفسها كقائد 
اجملتمع ميكنه  فــي  وفاعل  وحيوي 
أن يقــوم بكل املهمــات بضمنها 
ال  والعقلية،  الفكريــة  املهمــات 
أن تربــط قيمتهــا بالرجل، فذلك 
انسجام مع استالب املرأة لدورها ال 
للبحث عن مكانتها. في يوم املرأة، 
إلى  بحاجة  العربيــة  اجملتمعــات 
وقفة أكبر أمــام ذاتها ومكانتها، 
فكل شــيء ال يدعو للسرور سوى 
ملن يريدون احلفاظ على االنحطاط 
لتلــك املنطقة التــي كانت يوماً 
رائدة النتاجــات احلضارية، قبل أن 
تاركًة  األعــوام  مئات  منذ  تتوقف 
العالم يركــض لألمام لتبقى آخر 
األمم... كل عام واملرأة سيدة احلضارة 

وسيدة اجملتمع بخير...!

* جريدة األيام الفلسطينية

المرأة.. الوردة المظلومة في يومها !
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متابعة الصباح الجديد :

فيروس  تفشــي  اســتمرار  مع 
كورونــا مع ما يقــرب من 100 
ألف حالة مؤكدة على مستوى 
العالم، يتســاءل الناس بشكل 
متزايــد كيــف ميكــن أن يؤثر 
الفيروس علــى عاداتنا الغذائية 

وتناول الطعام.
هافينغتون  صحيفــة  تواصلت 
بوســت األميريكية مع عدد من 
والصحة  األغذية  سالمة  خبراء 

العامة.

هل ينتقل فيــروس كورونا عن 
طريق الطعام؟

مــا يزال الباحثــون يبحثون في 
كورونا  فيــروس  انتقال  كيفية 
لكنهــم متأكدون  املســتجد، 
حتى اآلن بأنه ينتشــر من خالل 
قطرات تنطلق من األنف أو الفم 

عند العطاس أو السعال.
املــرض ممكناً،  انتقال  ويصبــح 
عندما يستنشــق شــخص ما 
أو يالمس عينيه  هذه القطرات، 
أو فمه أو أنفه، بعد مالمســته 
لألســطح التي تهبــط عليها 
هذه القطــرات، وحتــى اآلن ال 
انتقال  دليل قاطــع على  يوجد 
فيــروس كورونا املســتجد عبر 

الطعام.
وقال متحدث باسم دائرة سالمة 
األغذية والتفتيش التابعة لوزارة 
الزراعــة األميريكيــة »ال توجد 
بانتقال  تفيد  اآلن  تقارير حتــى 
املرض عــن طريــق األطعمة أو 

أغلفة األغذية«.
تشــامبان،  بنجامــن  وأوضــح 
األســتاذ وأختصاصي ســالمة 

األغذية فــي جامعة والية نورث 
ألن طريقة  نظــراَ  أنه  كارولينا، 
العدوى تنفسية في املقام األول، 
فإن فرصة التقاط الفيروس من 
وفي  للغاية،  األغذية منخفضة 
الواقــع ال توجد أيــة أدلة على 
تنفسية  فيروســات  أي  انتقال 

عن طريق الطعام في املاضي.
أطعمة معينة يجب  هل هناك 

جتنبها في متاجر البقالة؟
نظراً لعدم وجود أدلة على انتقال 
الفيروس عبر األطعمة، فال داعي 
لتجنب شــراء أية أطعمة على 
وجه اخلصــوص، ومصدر القلق 
خطر  هو  التســوق  عند  األكبر 
انتقــال الفيروس من شــخص 

آخر.
وقال جيســون كيندراتشــوك، 

قسم  في  املســاعد  األســتاذ 
الطبية  الدقيقة  األحيــاء  علم 
جامعة  في  املعديــة  واألمراض 
مانيتوبا »إذا كان هناك شخص 
مصــاب، فيمكن أن ينقل املرض 
إلــى اآلخرين عند التســوق في 
املتاجر، ويجب التأكد من غسل 
جيد  بشــكل  اليدين  وتنظيف 
بعد مالمسة األطعمة واألغذية 

في املتجر.
وهذا ال يعنــي مطلقاً أنه يجب 
التســوق،  التوقف عن  عليــك 
ولكن يجب أن تكــون حذراً وأن 
تتبع تدابير وقائية بسيطة مثل 
غسل يديك بانتظام، وعدم ملس 
أنفك وفمك إذا لــم تكن يداك 
نظيفتن، والبقــاء في املنزل إذا 
كنــت مريضــاً، وتغطية فمك 

وأنفك عند السعال أو العطاس، 
مع احلفاظ على مسافة ال تقل 
عن ثالثة أقدام عن األشــخاص 
الذيــن يعانون من الســعال أو 
إذا  الطبيب  ومراجعة  العطاس، 
كنت تعاني من حمى وســعال 

وصعوبة في التنفس.

هل تنــاول الطعام في املطعم 
آمن؟

في معظــم احلــاالت، ال يوجد 
ســبب لتجنب زيــارة املطاعم 
ينتقل  ال  فالفيــروس  واملقاهي، 
عن طريق األطعمــة، وفي حال 
فــي طعامــك،  كان موجــوداً 
فســيتم القضــاء عليــه عبر 

عمليات الطهو.
وكما هو احلال عند زيارة املتاجر 
أو أي مكان عام، مــن الضروري 
املطلوبة،  االحتياطــات  اتخــاذ 
عند اخلروج لتنــاول الطعام في 
املطعم. وفي مقدمتها غســل 
وجتنب  جيــد،  بشــكل  اليدين 
واألبواب  األســطح  مالمســة 
امللوثة، واالبتعاد عن أي شخص 
تظهر عليه أعراض كالســعال 

والعطاس.

هل هناك احتياطات لتحضير 
الطعام في املنزل؟

تتمثل أهم النصائح التي يجب 
اتباعهــا عنــد طهــو وحتضير 
املنزل  فــي  الطعــام  وجبــات 
غســل اليديــن بشــكل جيد، 
لآلخرين  األطعمة  حتضير  وعدم 
أعراض  عليــك  تظهر  عندمــا 
املرض، وتنظيف أسطح الطهو 
وطهو  جيد،  بشكل  وتعقيمها 
الطعام إلى درجة حرارة مناسبة 

لقتل الفيروسات. 

فيروس كورونا ال يعني االنقطاع عن التسوق والطعام

تمثال المتنبي »عدسة: زياد متي«لقطة

الكالب تعاني مشكالت نفسية تشبه 
أمراض مالكيها

توصلت دراســة أجراها باحثون فنلنديــون من جامعة 
”هلســنكي“، إلى أن نحوثالثة أربــاع الكالب تعاني من 
اضطراب القلق، وميكــن أن تعكس الظروف التي يعاني 
منها أصحابها مثل الوسواس القهري، واضطراب فرط 

احلركة ونقص االنتباه.                                 
وأجريت الدراســة على 14 ألفاً من مالك الكالب، كجزء 
من الدراسة التي تتمحور حول الصحة العقلية للكالب. 
وجد الباحثون أن %73 من الكالب األليفة تُظهر شــكالً 
من أشــكال االضطرابات مثل القلق والسلوك املعادي 
للمجتمع املرتبط به، مثل النباح أو العدوانية، بحســب 

موقع إرم نيوز. 
ويعد أكبر ســبب لتوتر الكالب هــو الضوضاء العالية، 
خاصة األلعاب النارية والرعد، لكن الباحثن وجدوا أنها 

تتأثر أيًضا بالكالب األخرى وحتى األشخاص.
وكشفت الدراسة التي تعد األكبر من نوعها، أن الكالب 
تعاني من مشــكالت نفســية حتاكي أمراض مالكيها، 
كما تظهر معظم هذه احلاالت الوقت نفسه تقريباً لدى 

اإلنسان والكلب. 
وقالــت مؤلفة الدراســة الدكتورة ميال ســالينن: ”في 
البشر، يحدث اضطراب الوسواس القهري في كثير من 
األحيان مع اضطراب فرط احلركــة ونقص االنتباه، لكن 
هذه هي املــرة األولى التي نرصد فيها حدوث الشــيء 
نفســه في الــكالب، وهذا يحدث مــع معظم الكالب 
األليفــة، إذ يبدو أن عالقة الكالب مبالكيها أعمق مما كنا 

نتوقع سابقا“.

اشرب القهوة قبل اتخاذ القرارات الحاسمة
أعلن علمــاء أميريكيــون، إن الكافين ميكنــه أن يزيد 
من قدرة الشخص على حل املشــكالت، لكنه لن يعزز 

إبداعك.
وتوصل باحثون من جامعة أركنساس وجامعة كارولينا 
الشمالية إلى هذا االستنتاج بعد إجراء دراسة شملت 
80 مشــاركاً، وتناول كل منهم إما 200 ملغ من حبوب 
الكافين أو شــرب ما يعادل نحــو 350 مل من القهوة 
وبعضهم تنــاول حبوب بالســيبو )العــالج الوهمي(، 

بحسب صحيفة »سيانس ديلي«.
وفحــص الباحثون، التفكير التقاربــي وهو القدرة على 
إعطاء جواب »صحيح« على أســئلة قياسية ال تتطلب 
إبداعاً، والتفكيــر التبايني الذي يحــدث عادة بطريقة 
عفويــة عند التدفق احلــر لالفكار، والذاكــرة العاملة، 
املســؤولة عن التخزيــن املؤقــت وإدارة املعلومات في 

الدماغ، واملزاج.
وبينــت نتائج الدراســة، أن الكافين حســن من قدرة 
الشــخص حلل املشكالت، لكن لم يكن له أي تأثير على 

الذاكرة واإلبداع.
كما أظهرت الدراسات الســابقة، أن الكافين يحسن 
اليقظــة والتركيز واالنتباه واملهــارات احلركية، لكن لم 

يكن هناك أبحاث توضح تأثير القهوة على اإلبداع.
هذا يعني أن القهوة تســاعد على زيــادة قدرة التفكير 
التقاربي، لكنه لن يؤثر ســلبياً أو إيجابياً على التفكير 

التبايني.
في ســياق متصل، قالت خبيرة لـ«ســبوتنيك«، ميكن 
احلصول على طاقة إضافية من القهوة إذا مت تناولها مع 
احلليب والسكر، والكافين ينشط عمل اجلسم، وأشارت 

إلى أن األطفال يجب أال يشربون القهوة.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :
تتبع فّنان إجنليزي خيوط لغز رسالة 
كان قد وجدهــا داخل عبوة زجاجية، 
ليصل أخيراً إلى كاتب هذه الرسالة 
عبــر موقع فيس بوك الــذي اقترحه 

كصديق.
اكتشف مايلز تافيرنير الزجاجة على 
أون كراوتش،  بورنهام  الشــاطئ في 
مســقط رأســه، فــي مقاطعــة 

وحتتوي  املاضي.  الشــهر  إســيكس 
الورقــة املوجودة داخــل العبوة على 
رقم هاتف لكنه لم يعد في اخلدمة.

وتقول الرســالة: »إذا وجدت الرسالة 
اتصــل بألفي أو كلــّوي، الكثير من 

احلب من كالكتون أون سي  إجنلترا.«
وظهــر ألفــي هيليــر، الــذي ألقى 
بالرســالة فــي البحر قبــل ثماني 
ســنوات، على صفحــة تافيرنير في 

فيس بوك.
حيث كان هيلير قد ســجل حسابه 
في فيــس بوك برقــم هاتفه القدمي  
الغامضة  الرســالة  في  كتبه  الذي 
واســتطاع املوقع متييــز الرقم الذي 
حــاول تافيرنير االتصــال به، فاقترح 

عليه طلب الصداقة.
وقال تافيرنير: »إنه ألمر مدهش حًقا 
لقد ظهر لي فجــأة وكان من املوقع 

أنه  بد  الصحيح، وقلت لنفســي ال 
الشــخص ذاته ، فأرسلته له رسالة 

واستمتعنا باحملادثة«.
قــال هيلير، الذي يبلــغ 28 عاًما، إنه 
كتب الرســالة مع زميلــة له تدعى 
كلوي عندما كانــا يعمالن في مرفأ 
كالكتون على الساحل في إسيكس.
وقال: »كنت في حالــة صدمة تامة 
عندما اتصل بي مايلــز. اعتقدت أن 

األمر نوع من اإلزعاج، ولم أكن أعتقد 
أن أحــداً عثــر على تلك الرســالة. 
هذا يعيد لي الكثيــر من الذكريات 

اجلميلة حيث كنت أعمل.«
ويبحث تافيرنير، البالغ من العمر 44 
عاًما، بانتظام عن خردة أو حطام من 
سفينة على طول الساحل لتشكيل 
املواد،  باســتخدام هذه  فنية  أعمال 

وقال: »كان اللغز مثيراً حًقا«.

وعّبر عن اســتغرابه قائــالً: »ما زلت 
أتســاءل أين كان كل هــذا الوقت ؟ 
وملاذا لم أســتطع العثــور عليه من 

قبل؟«.
الثانية  واملثير باملوضوع أنهــا املرة 
التي يعثر فيها تافيرنير على رسالة 
فــي زجاجة، إذ وجد رســالة مماثلة 
عندما كان طفالً صغيراً قادمة من 

هولندا.
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فيس بوك يساعد فنانًا على حل لغز رسالة غاضمة

معلومة

متابعة الصباح الجديد:
تأمل دراسة بحثية جديدة عن الفئران، في إيجاد 
عالج ملن هم يعانون من املرض النفســي، وتزداد 

لديهم ميول إحداث العنف واألذى لدى اآلخرين.
وألن التكويــن الدماغــي للفئران يتشــابه مع 
البشــر، فإن الباحثــن من املعهــد الهولندي 
للعلــوم العصبية فــي أمســتردام، أخضعوا 
الكائنــات الصغيرة إلى اختبار، تتمثل في توفير 
لها حق االختيار بن ذراعن، مينحان كرات صغيرة 

من السكاكر عند الضغط عليها.
لكن الحــظ الباحثون أنه بعدمــا أجروا تعديال 
على الــذراع املفضلة لدى الفئــران التي متنح 
السكاكر، بإضافة صاعق كهربائي لها، وقامت 
فئران جديدة بتجربتها وصعقت للحصول على 
الســكاكر، قللت اجملموعة األولــى من الفئران 

استعمالها ، تعاطفاً مع أقرانها.
ويشير مؤلف الدراســة، عالم األعصاب، جولن 
هيرنانديــز لليمنت: »الفئران مثــل الكثير من 
البشــر، يجدون أنــه أمر مكروه التســبب في 

إحداث ضرر لآلخرين«.  
كما كشــفت الدراسة املنشــورة في صحيفة 

»كارنت بيولوجي«، أن الفئران استمرت في عدم 
اســتعمال الرافعة املؤذية، تعاطفاً مع أقرانها، 
حتى بعــد أن قــام الباحثــون ببرمجتها مبنح 
قطعتن من الســكاكر في وقــت واحد، ولكن 
كانت املفاجأة أنه بعدما أصبحت الرافعة متنح 
3 قطع، أصبحت أكثر أنانيــة ورغبت في الفوز 

بها برغم كل شيء.

وتوصل الكشــف العلمي أيضا، إلى أن البشــر 
والفئران يتشابهون في أن لديهم في أدمغتهم 
منطقــة تعــرف باســم »القشــرة احلزامية 
األمامية«، وهي التي تضــاء عند التعاطف مع 

آالم اآلخرين.
وعندما اســتعمل الباحثون مخــدراً موضعياً 
لتقليل نشــاط املــخ في الفئــران، وحتديداً في 
»القشرة احلزامية األمامية«، وجدوا أن القوارض 
توقفت عن جتنب إيــذاء الفئران األخرى من أجل 

احلصول على السكاكر.
وخلصت املشــاركة في الدراســة، العاملة في 
علم األعصاب، فاليريا جازوال، إلى أن »استعمال 
البشــر واجلرذان لنفس منطقــة املخ ملنع األذى 
لآلخريــن أمر مثير لالنتباه، وهــو على أن الدافع 
األخالقــي الذي مينعنا من إيذاء إخواننا البشــر 
متطور منذ القدم ومتأصل بعمق في بيولوجيا 

دماغنا«.
ويعتقد معدو الدراســة أن النتائج التي توصلوا 
إليها في الفئران، قد تساعد العلماء على تطوير 
العالجات الدوائية، التي تتسبب في كره املرضى 

النفسين إلحداث أذى ألقرانهم.

اكتشاف علمي جديد يرجح معه عالج البشر من العنف

حظك اليوم
الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: توقعاتك واحملاذير التي كنت تخشاها، 
يبدو أنها ستواجهك في األيام املقبلة لكّنك 
تتخطى املرحلة بأقّل ضرر ممكن عاطفياً: كن 
متســامحا مع احلبيب النــه يحبك اكثر مما 

تتمنى او تتوقع.

مهنيــاً: لهذا اليــوم التأثيــر اإليجابي في 
أوضاعك املالية أو يتحدث عن تغييرات حتصل 
في هذا اإلطار ولوعلى املدى البعيد عاطفياً: 
حتاول أن جتد احللول للمشكالت بدون تشّنج 

النه يزيد الطن بّله.

مهنياً: تتواصل بشــكل أليــف مع اآلخرين 
وتنّفــذ رغباتك، أو تتلقى ما يســعدك من 
وأخبار عاطفياً: ال حتاسب احلبيب  معلومات 
علــى كل كالمه فتصرفاتــك معه لم تكن 

أفضل في املدة األخيرة.

مهنياً: تتلقى األجوبــة التي طاملا انتظرتها 
وحتصل علــى فرصة ثمينــة الظهار كفاءة 
وجدارة عاطفيــاً: بعض االنفعاالت واملواقف 
الســلبّية تفســد األجواء اجلميلــة وتثير 

احلساسيات بينك وبن الشريك.

مهنيــاً: تتفق مع جماعــات جديدة وترتبط 
بصداقات مهمة، محبة الزمــالء تزداد يوماً 
بعد يوم، والفضل طريقــة معاجلتك األمور 
بصدق وشفافية عاطفياً: تعرف جيداً كيف 

تنال إعجاب احلبيب وتثيره بجاذبيتك.

مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم بعض التأني 
في الكالم والشرح الواضح واملقنع عاطفياً: 
جتد ســهولة في التعامل مــع حبيبك كما 
تلقى منــه كل الدعم املعنــوي .. تنتظرك 

مفاجأة حلوة تخص عالقتكما.

مهنياً: احلظــوظ تتراجع عــن دعمك، بعد 
مراحل طــوال من األبواب املفتوحة، وتخضع 
لضغــط كبيــر وتواجــه بعــض العراقيل 
عاطفياً: تكثر املساعي لتمتن أواصر العالقة 

واملصاحلة، من خالل لقاءات رومانسية.

مهنياً: يخفف هذا اليــوم النمط ويجعلك 
الواجبات  اآلخرين في بعــض  علــى  متّكالً 
واملســؤوليات عاطفياً: تشعر بالغبطة في 
هــذا اليوم وتهتم باحلبيــب او يخفق قلبك 

وتسمع كلمات اإلعجاب واحلب.

مهنيــاً: قد تضطــر إلى االهتمام بشــؤون 
تشغلك عن املشاريع اجلديدة، أو رمبا تصطدم 
بأحد الزمالء، مــا يولد جواً قامتــاً عاطفياً: 
األجواء ال تساعدك اليوم على التعاطي مع 

الشريك كما هي العادة.

مهنيــاً: يوّفر لك هذا اليــوم صداقات حلوة 
ولقاءات وتغييراً يطــرأ ويدعوك إلى اجملازفة 
فتقدم بال خوف عاطفياً: عالقتك العاطفية 
تكون مميزة، السفر مع الشريك مشروعكما 

املفضل لتجديد شهر العسل.

مهنياً: حضورك الالفت وشخصيتك القوية 
يسهمان في تعزيز موقفك بن زمالء العمل، 
فحاول االســتفادة من ذلك قدر املســتطاع 
عاطفياً: أنت مدعو الى االهتمام بالشــريك 

وجتّنب النزاعات والدعاوى القضائية.

الحوتالجديالدلو

عمودي أفقي
1 – األســم الثاني لشــاعر 

عربي معاصر
2 – ممثلة مصرية – مسرحية 

لفيروز
 3 – وضع خلسة – نسبة إلى 

لغة سامية
4–وقعةلنبليون– متشابهان

فاكهــة   – متشــابهة   –  5
صيفية 

6 – نصف أريج – مركز قضاء 
7 – جمع سلك – خمرة 

8 – يخفيه – سقي
9 – مدينة في شمال الهند .

1 – دولة أسيوية
 2 – مدينة أميركية 

3 – هــرب – مثل – جدها في 
والد 

عاصمــة   – يســجن   –  4  
أفريقية 

5 – زعيم نازي – بحر 
 6 – جدها في أيوبي – جنيعها 

7 – خاط الثوب – لدى 
8 – ينظرون – أشاهد

9 – كلمتــان : أحد األنبياء + 
رتبة عسكرية .

1كلمات متقاطعة
1
2
3
4
5
6
7
8
9

23456789

مهنيا: تشعر بالقّوة على مواجهة الظروف 
بإرادة قوّية حيوية عظيمة  الطارئة وتتمّتع 
تؤّهلــك للمنافســة والنجــاح والتفــّوق 
عاطفياً: باإلمكان حماية اســتقرار العالقة 

شرط التعاطي مع الظروف واملستجّدات.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تقام في الساعة الرابعة والنصف 
من مســاء اليــوم االثنــن مباراة 
والصناعــات  الطلبــة  فريقــي 
الكهربائيــة في ملعب الشــعب 
الدولي حلســاب اجلولة اخلامســة 
ملمتــاز الكــرة، بتحكيم ســالم 
عامر وجاسم كاظم واحمد نعيم 
اإلضافين،  واحلــكام  إياد،  ومحمد 
محمد كامــل زغير ومنتصر غازي، 

ومقوم احلكام أركان صالح.
وجترى يوم غــد الثالثاء مباراتان في 
اجلولة ذاتهــا، فيلعب نغط اجلنوب 
والنفــط في ملعــب الفيحاء في 
الســاعة اخلامســة والربع مساء 
بتحكيــم مصطفى عبــد الكرمي 
وجهــاد عطيــة واحمد ســوادي 
وإياد صباح ومقــوم احلكام نعمت 
حميد، فــي حن يضيــف ملعب 
كربالء الدولــي مباراة فريقي نفط 
الوسط وأربيل في الساعة 3 عصرا 
بتحكيم علــي صباح وكرار عباس 
لعيبي ومقداد عقيل ومحمد طارق 

ومقوم احلكام عادل القصاب.
انباًء  الــزوراء،  نادي  إلى ذلك، تلقى 
سارة قبل مواجهة امليناء في اطار 
من  اخلامســة  اجلولة  مواجهــات 

الدوري املمتاز لكرة القدم.
وســيواجه النوارس فريق السفانة 
في اجلولة اخلامســة من املسابقة 
يوم االربعــاء املقبــل على ملعب 
الفيحاء فــي البصرة.. وذكر النادي 
عبر موقعه الرســمي، ان »الالعب 
احمد فاضل يعود لتدريبات الفريق 
امليناء  ملواجهة  اجلماعية حتضيــراً 
ضمن اجلولة اخلامسة لدوري الكرة 
بعد ابتعــاده عن مبارتــي الفريق 
امام الكهرباء وأمانة بغداد بسبب 

االصابة«.
من جانبه، عاود العب خط وســط 

القــوة اجلوية محمــد علي عبود 
متاثله  بعــد  الفرديــة،  تدريباتــه 
التي حلقت  اإلصابة  من  للشــفاء 
به، على مســتوى األنف.. ويسعى 
اجلوية السترداد عافيته  القوة  جنم 
بشكل تام، قبل املشاركة في املران 
اجلماعي.. وتلقى عبود حتذيرات من 
االحتكاك خالل الفترة احلالية، لذا 
اقتصر علــى التدريبــات الفردية؛ 
البدني من  للحفاظ على اجلانــب 

أجل العــودة التدريجية للمالعب.. 
وتعرض عبود لكســر فــي األنف 
مببــاراة الصناعــات الكهربائيــة، 
وخضــع لتدخــل جراحــي بعــد 

مغادرته امللعب بشكل مباشر.
في حن، نفى مدرب اللياقة البدنية 
العراقي ســردار محمد،  للشرطة 
وجــود إصابــات لالعبــي الفريق، 
جاســم  وفيصل  كاظم  حســام 
مؤكدا جاهزيتهما خلوض املباريات.. 

وقال محمد في تصريحات صحفية 
وفيصل  كاظم  حســام  »الالعبان 
بالغة  يتعرضا إلصابات  جاسم لم 
مثلما أشــيع بل أنهمــا في حالة 
جيدة وميكن أن يشاركا في املباريات 

املقبلة من الدوري«.
وأوضح: »حســام كاظــم تعرض 
راحة  منحه  وفضلنــا  عالي  جلهد 
وهو قادر على خــوض املباريات في 
أي وقت، أما فيصل جاسم فتعرض 

لكدمة بسيطة في املباراة املاضية 
وســيكون جاهــزا خلــوض املباراة 

اعتبارا من اجلولة املقبلة«.
وأكمــل: »الالعب املنضــم حديثا 
للفريــق مصطفى ناظــم يحتاج 
إلى 10 أيام ليكون جاهزًا بشــكل 
تام خلــوض مباريات الــدوري حيث 
اجلماعية  التدريبــات  فــي  دخــل 
لكن انقطاعــه عن اللعب بالفترة 
املاضية أثر علــى جاهزيته البدنية 

شــخصي  بشــكل  معه  ونعمل 
ليكون جاهزًا في األيام املقبلة«.

هــذا ودفعــت الفــرق اجلماهيرية 
ضريبة فيروس كورونا بعد أن أعلنت 
خلية األزمــة املنبثقة من مجلس 
وزراء العــراق عن منــع التجمعات 
جتنبا النتشــار املــرض لتعلن جلنة 
املســابقات عن منع اجلماهير من 

الدخول إلى املالعب.
الفرق اجلماهيرية  وبالتالي ستدفع 
املتضررين  وأول  الفيــروس  ضريبة 
كان الــزوراء الذي ســقط في فخ 
التعادل أمام أمانة بغداد في اجلولة 
الرابعة بعــد أن فقد دور جماهيره 
املؤثرة بشكل واضح.. وستستفيد 
الفرق املغمورة التي ال متتلك قاعدة 
جماهيرية من قــرار منع اجلمهور، 
يلعب  احلالي  املوسم  وأن  خصوصا 

مبرحلة واحدة.
في حن، عكــر جمهور أربيل صفو 
املنافســة بدخوله مللعب فرانسو 
حريري فــي مباراته ضد الصناعات 
على  االعتداء  وحــاول  الكهربائية 
واعتــدى  التحكيمــي،  الطاقــم 
الناقلة  القناة  مصور  إلى  بالضرب 
بعد توثيقه دخــول اجلمهور ألرض 

امللعب.
املاضية  األربعة  وشــهدت اجلوالت 
صراعا محمومــا من قبل الالعبن 
على لقــب الهداف حيــث افتتح 
أمين حســن  اجلوية  القــوة  العب 
املوسم بتســجيله أول هاترك في 

مرمى الصناعات الكهربائية.
وبرغــم بلوغ رصيد أمين حســن 4 
أهداف إال أن مهاجم النفط محمد 
اســتثنائيا  يقــدم موســما  داود 
وتصــدر الئحة الترتيب بخمســة 
مهاجم  الثنائي  ويالحــق  أهداف.. 
القوة اجلوية حمادي أحمد ومهاجم 
الشــرطة مــروان حســن والعب 
منهم  ولكل  علي صــالل  النجف 

ثالثة أهداف.

اليوم.. الطلبة يالقي الصناعات في الجولة الخامسة لممتاز الكرة
الزوراء يستعيد أحمد فاضل  قبل مواجهة الميناء

بناء األجسام 
يغادر إلى مصر

ال حجب لمنحة أي 
اتحاد رياضي

تحويل مطار الى مدينة 
رياضية في بعقوبة

طاولة البارالمبية 
تحصد برونز إسبانيا

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلن رئيس االحتاد العراقي لكرة الطاولة رئيس 
الوفد العراقي لبطولة اسبانيا للعبة سمير 
علي لطيف، أول أمس، حصــول العراق على 
وســام برونزي. وقــال ان »العراقية جنلة عماد 
حصلت على الوســام البرونــزي في بطولة 
اســبانيا الدوليــة بعد فوزها علــى الالعبة 
املصرية هنــا احمد«.والالعبــة املصرية هي 
بطلة أفريقيا وصاحبة الرجن الدولي السادس.

بغداد ـ طه الجنابي:
غادر أمــس وفد منتخبنــا الوطني لبناء 
االجســام للمشــاركة في بطولة مصر 
الدولي مبشاركة واسعة من ابطال آسيا 
وأفريقيا، وقال رئيس االحتاد املركزي للعبة، 
فائز عبد احلســن، ان هــذه البطولة تعد 
من اقوى البطوالت ومتنح الالعبن فرصة 
طيبة للتنافس مــع خيرة ابطال العالم، 
مشــيرا إلى ان الوفد ســيكون برئاسة 
حيدر رشــيد واملدرب نوفل حنون واحلكم 
عمر رياض والعبــي املتقدمن بكر يحيى 
ومحمد قيــس ونور صفــاء وامير احمد 
والشــباب،  وامير محمد،  ومهند عــدي 

حيدر فالح وعمر مهدي واحمد مبارك.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكــدت وزارة الشــباب والرياضة، ان املنح 
مؤمنة  ستكون  باالحتادات  اخلاصة  املالية 
بشــكل كامل ولن يتم حجب حصة أي 
احتاد رياضي.وقالت الوزارة في بيان، تلقت 
»الغد برس« نسخة منه، ان »ما مت طرحه 
مــن خطوط عريضــة على لســان وزير 
الشباب والرياضة احمد رياض بشأن املنح 
املالية اخلاصة بجميع االحتادات ســتكون 
مؤمنة بشكل كامل وتتجاوز الكثير من 
املشاكل االدارية باطر صحيحة ومعتمدة 
ولن يتم حجب حصة أي احتاد رياضي، بل 
العكس هو الصحيــح من املمكن تعزيز 

واسناد هذه  املنح«.
وأضافت »لذا نهيــب بتوخي احلذر من أي 
تصريح ال ينطــوي عن فهم او مصداقية 
وســيكون حق الرد مكفول قانونا لوزارة 
الشــباب والرياضة لوقف ايــة جتاوزات او 

افتراءات«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلنت مديرية شــباب ورياضة ديالى عن 
حتويل مطار فرناس اجلوي شمال بعقوبة 
الى مدينة رياضية بكلفة اكثر من / 100 

/ مليار دينار .
وقــال هيثم عبد الســتار مدير شــباب 
ورياضة ديالى:« ان ارض القاعدة االمريكية 
التي كانت تســمى / مطار فرناس اجلوي 
/ سلمت الى شــركة روسية للبدء ببناء 
مدينة رياضية متكاملة وملعب ســعة / 

30 / الف متفرج ومسبح أوملبي حديث«.
واضاف :« ان بناء مدينة رياضية في ديالى 
بواقع  للنهــوض  نوعية  طفرة  يشــكل 
احلركة الرياضية ونافذة جديدة للرياضين 

في البالد».

صراع على الكرة في لقاء الشرطة وامليناء

متابعة الصباح الجديد:

ســاهم العب منتخبنا الوطني بكرة 
القدم علي عدنان بفوز فريقه فانكوفر 
على لوس اجنلوس جاالكسي.وانتهت 
املباراة بفوز فانكوفر بهدف وحيد على 
حساب لوس جاالكسي.وسجل هدف 
املباراة الوحيد ريكتيس بعدما وصلته 
كرة على طبق مــن ذهب بتمريرة من 
علي عدنان.وميلك فانكوفر ثالث نقاط 
مــن مباراتــن حيث خســر مباراته 

االولى.
إلــى ذلك، عاد جنــم املنتخب األوملبي 
لكرة القدم، علي احلمادي من اإلصابة 
ويســتعد للتحدي مجدداً مع فريقه 
ســوانزي ســيتيي البريطاني..ولــم 
يتمكن احلمــادي من املشــاركة في 
بطولة آســيا حتت 23 عاماً بســبب 
اصابته في أوتــار الركبة خالل مباراة 
كأس االحتاد اإلجنليزي للشباب حتت 18 
عاماً ضد مانشستر سيتي في كنون 

األول.

وقال احلمادي في تصريح نشره املوقع 
السومرية  وترجمته  للنادي  الرسمي 
نيوز، »اعتقد أن عملي الشاق قد أتى 
ثماره هذا العام، لذلك يجب أن أستمر 

في ذلك للتحسن«.
وأضــاف »لقد تغيرت بشــكل كبير 
كالعب لألفضل، وآمــل أن أمتكن من 
االســتمرار في ذلك اآلن، من الواضح 
أنــه ليس من املثالــي أن تبقى خارج 
تقريباً«.وتابع  أشهر  ثالثة  ملدة  امللعب 
»ال أريد أن أكون خــارج امللعب وعدم 
تسجيل األهداف، ينتابك هذا الشعور 
عندما تكــون مصاباً«.وأكمل »عدت 
إلى التمرينات مجدداً، أنا اآلن بحاجة 
ومساعدة  األهداف  تســجيل  حملاولة 

زمالئي مرة أخرى«.
وســجل املهاجم العراقي املولود في 
العــراق والــذي بلغ الثامنة عشــرة 
من العمر يوم امس، ظهوره التاســع 
لفريق الشــباب في ســوانزي سيتي 
هذا املوسم، حيث لعب في الدقيقة 
76 من املباراة التي خسرها يوم االثنن 
أمام وست بروميتش ألبيون في دوري 

الدرجة الثانية 2 في الدوري اإلجنليزي.
من جانب اخر،  اعلن النادي الفيصلي 
االردنــي عن مغادرة احملتــرف العراقي 
فرحان شكور صفوف فريق كرة القدم 
.. وقــال عضــو مجلــس إدارة النادي 
تصريح صحفي:«  في  احلوراني  سامر 
ان الالعب تقدم بطلب رسمي للرحيل 
عن الفريق، بســبب توجه الفيصلي 
العتماده كالعب اسيوي فقط ».واكد 
احلورانــي :« ان النادي وافق على طلب 
وبالتالي خروجه من  الالعب شــكور 
خيارات املدير الفني التونسي شهاب 
الليلي الذي سبق وأن اعلن أن الالعب 

ليس من خياراته ».
يشار إلى أن الفيصلي سبق وأن تعاقد 
مع شكور بداية املوسم الكروي، حيث 
شارك في مباريات ببطولة درع االحتاد، 
قبل أن يعود الفيصلي ويعلن فســخ 
عقده بناء على تنسيب اجلهاز الفني 
الذي عاد وأعلن عودته للفريق ومن ثم 

حسم موضوع رحيله بشكل نهائي.
في حن، اجــرى العب نــادي النفط 
زكريــا االســماعيلي جراحة ناجحة 

فــي الكاحل.  وخضــع املغربي زكريا 
اإلســماعيلي احملترف فــي نادي نفط 
الوسط إلى تدخل جراحي بدولة قطر 
تعرضه  بعد  الكاحل  على مســتوى 
لإلصابة في اجلولة األولى من الدوري.
وقال اإلسماعيلي في تصريح صحفي 
»خضعــت لتدخل جراحــي وبفضل 
إلى  العملية بنجاح وأحتاج  اهلل متت 
فترة استشــفاء ومن بعدها التفكير 
في العودة إلى التدريبات، ألن اإلصابة 

قوية«.
وبن »اإلصابة حدثت في املباراة األولى 
من الدوري وأثناء تسجيلي لهدف في 
مرمى أمانة بغداد، وأشكر إدارة النادي 
واجلهاز الفني والالعبن الذين تواصلوا 
لنفط  اإلســماعيلي  معي«.ومتنــى 
الوسط أن يســتعيد االنتصارات في 
الدوري، وأن يكون من الفرق املنافسة 
أن  إلى  اللقب هذا املوسم.يشار  على 
الالعب املغربي التحق بنفط الوسط 
في فترة االنتقاالت الشتوية باملوسم 
املاضي وجــددت اإلدارة التعاقد معه 
ملوسم جديد قبل أن يتعرض لإلصابة.

تقـرير

علي عدنان يساهم بفوز فريقه على لوس انجلوس
الحمادي يستعد للتحدي مع سوانزي

علي عدنان

بغداد ـ الصباح الجديد:
حقق فريق امانة بغداد املركز االول 
للمصارعة  العراق  اندية  لبطولة 
احلــرة فئــة ) الشــباب (، التــي 
اختتمــت مســاء أول أمس على 
قاعة احتــاد املصارعة، فيما حقق 
فريق االعظمية املركز الثاني وحل 
الديــوان في املركــز الثالث .وقال 
رئيس النادي، فالح املســعودي: ان 
الفوز بالبطولة جاء نتيجة للعمل 
اإلدارية  الهيئة  قبــل  املنظم من 
لنادي أمانة بغــداد، التي حرصت 
على تهيئة االجــواء املثالية أمام 
بحروف  اســمه  لكتابة  الفريــق 
مــن ذهب في ســجالت األبطال، 

والظهور املشرف في البطولة.
وأشار الى: أن تلك اجلهود قابلتها 
رغبة صادقة مــن اجلهازين الفني 
واالداري، فضال عن الالعبن، وحرص 
كبير على تقدمي افضل املستويات 
الفنيــة طيلة فتــرة النزاالت من 

وتربعهم على  اللقب  أجل حتقيق 
عرش لعبة املصارعة.

وقدم نائب رئيس النادي، املهندس 
محمــد فرحــان، مباركته لفريق 
حتقيقــه  مبناســبة  املصارعــة 
للقــب، بعد املســتويات الكبيرة 
في  مشــواره  طوال  قدمها  التي 
البطولة والتي أشــير لها بالبنان 
من قبل جميــع املراقبن، ومهدت 

الطريق أمامــه للتتويج باللقب، 
في ظل املنافسة القوية من قبل 
الفرق املشاركة. مثمنا دور مشرف 
الفريق، احمد عزت املوســوي، من 
خالل متابعته املســتمرة لكل ما 
يحتاجــه الفريق.اجلدير بالذكر ان 
نادي امانة بغداد لم يشــارك في 
نــزاالت املصارعــة الرومانية فئة 

الشباب.

مونتيفيديو ـ وكاالت:
أعلــن أوســكار تاباريــز املدير 
الفني ملنتخب أوروجواي، قائمة 
الالعبن التي ستخوض مباراتي 
تشــيلي واإلكــوادور يومي 26 
و31 آذار اجلــاري، في التصفيات 

املؤهلة لكأس العالم 2022.
وعــاد لقائمة أوروجــواي، جنم 
باريس ســان جيرمان إدينسون 
كافاني بعد غيابه عن املعسكر 

الثاني  تشــرين  فــي  األخيــر 
املاضي.وجــاءت قائمة الالعبن 
املرمــى:  حلراســة  كالتالــي: 
فرناندو موسلير، مارتن سيلفا، 

مارتن كامبانا
دييجــو جودين،  الدفــاع:  وفي 
سباستيان  خيمينيز،  خوسيه 
مارتن  أراوخو،  رونالــد  كواتس، 
سيلفا،  جاســتون  كاسيرس، 
داميان ســواريز، ماتياس فينيا، 

دييجو الكسالت، ماورو آرامباري
والوســط: ماتياس فيســينو، 
رودريجــو  فالفيــردي،  فيــدي 
بنتانكــور، ناهيتان نانديز، بريان 
جورجن  رودريجيز،  بريان  لوزانو، 
والهجــوم:  آراســكايتا،  دي 
نيكوالس  بيريــرو،  جاســتون 
دي ال كــروز، كافانــي، جوناثان 
ستواني،  كريستيان  رودريجيز، 

داروين نونيز.

كافاني يعزز قائمة أوروجواي في الطريق للمونديال

بغداد ـ الصباح الجديد:
 اعلنت محافظة السليمانية، 
الرياضية  البطوالت  اقامة  عن 
حضــور  دون  احملافظــة  فــي 

اجلماهير املشجعة.
وقــال هفال ابــو بكر محافظ 
مؤمتــر  خــالل  الســليمانية 
مـــع  مشتـــرك  صحفـــي 

مجلـــس احملافظة ، بحســب 
الوطنــي  االحتــاد  موقــع 
البطوالت  ان   »: الكردســتاني 
فــي  ســتجري  الرياضيــة 
حضــور  ،دون  الســليمانية 
اجلماهير الرياضية املشــجعة 
،كاجــراء احتــرازي ملواجهــة 

فايروس كورونا املستجد«.

فعاليات رياضية من دون حضور 
الجماهير في السليمانية

إعالم شؤون األقاليم والمحافظات:
اجتمــع  مديــر قســم املوهبة 
االقاليم  بدائرة شــؤون  الرياضية 
واحملافظــات فــي وزارة الشــباب 
والرياضــة الكابــن عامر طالب 
باملالكات الفنية  واإلدارية  للمركز 
الرياضية   املوهبة  لرعاية  الوطني 
لكرة القدم  فــي بغداد ، بحضور  
اخلبير الكروي  داود  العزاوي  واملدير 
اجلديد للمركز الكابن  اسماعيل  

محمد .
طالب اكــد خالل االجتمــاع  ان 
مركز املوهبــة   أخذ  على عاتقة  
االهتمــام  بالفئــات  العمريــة  
بعــد  تخلي جميــع  األندية  عن 
هــذه املهمة ، مشــيراً الى وجود   
توجه نحــو توفير جهــات راعية  
الدعم  تقــدمي   للمســاعدة في 
املــادي املطلــوب إلحــداث نقلة 
نوعية فــي عمل جميــع مراكز 
الرياضية  وتوفير وصيانة  املوهبة 

 ، لها  التابعة  واملالعب  املنشــآت 
عمل   تفعيل  ضرورة  على  مشدداً 
الكشــافن  من خــالل  مراقبة  
العبــي   الفــرق  فــي مختلف  
املناطق التي  تقام  فيها بطوالت 
للفرق الشــعبية ،كما اســتمع 
الرياضية  املوهبــة  مدير قســم 

لطروحات وافــكار مالكات املركز 
الى  الهادفة  القدم  لكرة  الوطني 
تطوير عمل املركــز وجرى االتفاق 
والتنسيق  التواصل  نكثيف  على 
بن القســم واملركز لتسريع وتائر 
اعلى  وحتقيق مســتويات  العمل 

من االجناز ادارياً وفنيا.

امانة بغداد أوال في بطولة 
أندية المصارعة الحرة

األقاليم تشدد على ضرورة
 تفعيل عمل الكشافين

تتويج أمانة بغداد بلقب املصارعة

كافاني

األقاليم تواصل دعم املوهوبني



ناقد أم ناقم ؟
--1

التشــابه الشــكلي بني لفظْي ) ناِقد ( و) ناِقم( كبير 
للغاية ، حيــث ال يختلفان االّ في حرف واحد هو األخير 
منهما ، ولكّن التفاوت في املعنى يجعلهما ال يلتقيان .

فالناقد : البُدَّ أْن يتجرد من كل ما يحيد به عن االنحياز 
او االساءة الى صاحب النص الذي متسه يد الناقد .

واذا لم ينتحل الناقد عن اخللفيات السلبية فلن يكون 
نقده االّ ضربــاً من اإلضرار بصاحب النص املفقود على 

وجٍه من الوجوه .
--2

ومن طريف ما سمعت ان أديباً ذكيا عرض عليه شاعران 
أنْيحكم في ما ينشــدانه من شــعرهما ، فاســتمع 

اليهما ثم قال :
" كالُكما أشعُر مني " 

وبهذا ناى بنفســه عن بيان رأيه الذي ســيغضب به 
أحدهما فيما لو أراد ممارسة النقد املوضوعي الدقيق .

ونحن ال ندعو الى )الطالق البائن( لعمليات النقد مبقدار 
مــا ندعو الى لزوم احلفاظ علــى املوضوعية واللياقات 
األخالقية واالجتماعية، تفادياً جلرح املشاعر ، وانكسار 
اخلواطر ، والتطفيف من قيمة ما انتجه العلماء واألدباء 

في املضامير األدبية والثقافية والعلمية ...
--3

ولقــد فوجئُت حني رايُت بعضهم يســارع الــى نَْقِد 
نٍصشــعري قيل في ظروف انفعال واحتباس، ويحكم 

عليه بالركاكة ..!!
الركاكة تعني الضعف ولم يكن النص ضعيفا ..

والركاكــة تعني االضطراب واالهتــزاز ولم يكن النص 
بهذه املثابة 

وباختصار شديد :
اّن العيب لم يكن في النص املنقود ولكن الناقد العزيز 

جتاوز على املواضعات النقدية كلها :
فلم يرع حرمة اســتاذه ، كما لم يســتأذنه في نشــر 
النص املفقود ، ولم يكن في تعامله مع النص منصفاً 
من قريب او بعيد، وكّل ذلك دعا اســتاذه ان يكتب في 

غمرة استغرابه من صنيع تلميذه هذه الرباعية :
ال ال فلم يُك ناقداً 

بْل كاَن ُمْستاًء وناِقْم
ومعاذَ ربي أْن أكوَن 

له بهذا الوصِف ظالِْم 
عاَف اللطافَة واحلصافَة

والظرافَة واملكارِْم
وغدا يُطالعنا برأيٍّ

كان مهزوزَ الدعائِْم
--4

ولو تتبعَت ما قاله )االستاذ( في تلميذه لرأيت العجب 
العجاب، فلقد كان يُثني عليه، ويجهد في التعريف به 
ومبواهبه وقدراته ، وهكذا جاءت )اساءة( التلميذ جوابا 

)الحسان( استاذه ..!!
وهذه ليســت االّ احدى املفارقات املّــرة التي يزخر بها 

الراهن املعاش..!! 

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

شكر وتقدير
يتقــدم الزميل جمــال جصانــي بأجمل آيات 
الشــكر والتقدير الى الدكتــور القدير امجد 
املندالوي اخصائــي القلب والشــرايني وفريق 
عملــه فــي مستشــفى االميرات بعــد جناح 
عملية القسطرة التي أجريت له باقتدار عال ، 
متمنيا له والفريق الذي معه املزيد من التقدم 

والنجاح في حياتهم العلمية والعملية .

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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يتساءل صديقي الصحفي:هل أن قرار احلكومة بتقليص 
دوام املوظفني بنســبة%50 في جميع دوائر الدولة،نتيجة 
ألزمة فايروس كورونا، يشــمل العاملني في املؤسســات 
اإلعالمية،وكيف ميكن تطبيقه إذا كان العمل الصحفي 
يعد نشــاط إبداعي ال يحتمل البديل وال القســمة على 

اثنني،كما هي احلال في الوظائف اإلدارية العادية؟!
  ال أمتلك اإلجابة بالطبع،ولكنني أضفت لسؤاله:ما دامت 
الوظيفة اإلعالمية تفرض على اإلعالمي احلضور امليداني 
في وســط األحداث الســاخنة واألماكــن اخلطيرة،فهل 
هناك مخصصات خطورة للمراســلني، وهل هناك تأمني 

على حياتهم وصحتهم،ومن يتحمل ذلك؟!
 هذه التساؤالت ال بد أن تذكرنا بخطورة املهنة اإلعالمية 
وضحاياها الكثيرين الذيــن دفعوا حياتهم من أجل احلق 
واحلقيقة،ولكن سرعان ما ينساهم اجملتمع وتقيد اجلرمية 

ضد مجهول!
 فــي احلروب واألزمات يكون اإلعالمي فــي الواجهة عادة، 
وتعــد الصحافة فــي مقدمة املهن األكثــر خطورة في 
العالم كله،ويشــير تقرير منظمة)مراســلون بال حدود( 
للعام املاضي إلى مقتل نحو خمســني صحفياً في دول 
العالم التي تشــهد نزاعــات وأزمات،حيــث تتراجع في 
األغلب حرية العمل اإلعالمي،وتزداد القيود على النشــر 
والتعبير،بحجــة احلفاظ على الســلم االجتماعي،وفي 
العراق كانت ومــا زالت ظروف العمل اإلعالمي تشــهد 
تراجعاً،وفــق القوائــم، التي تصدرها ســنوياً املنظمات 
املعنية،وذلــك نتيجة األوضاع السياســية املتأزمة،على 
الرغم مــن أن املناخ الدميقراطي املفترض وفر مســاحة 
واســعة غير مســبوقة حلرية التعبير،وذلك باملقارنة مع 

العهود السابقة. 
   املشهد اإلعالمي العراقي يقدم مناذج مختلفة وإجتاهات 
متباينــة حول التغطيــة اخلبرية والتحليليــة، ألحداث 
ساخنة وأزمات مســتمرة، ومن ثم فإن مستوى اخلطورة 
على حياة اإلعالمي يتغير حسب املوقف من تلك األحداث 

بني التأييد والرفض والصمت والتجاهل!
املؤسســات االعالمية تبدو متهمة بالتقصير في توفير 
احلماية لكوادرها في ظل األزمات،وبعضهم يفقد حياته أو 
عمله أو مستقبله نتيجة الالمباالة من قبل اإلدارات،التي 
حتيطها شبهات باالنحياز،وال شك أن ثمن االنحياز يدفعه 
غالباً املراســلون في امليدان أو اإلعالميون املشهورون على 
الشاشــة، الذين تكــون صدورهم عارية أمــام الرصاص 
القاتل في حني تكــون اإلدارات املوجهة بعيدة عن اخلطر 
والتهديد، وبخاصة إذا كانت خارج العراق في أماكن آمنة!

أما الصحفيون أنفســهم فيمكنهم جتنب اخلطر بطرق 
متعددة،تقتضــي التدريب على كيفيــة الوقاية األمنية 
واحلفاظ على احلياة،وتوفير معدات احلماية مثل الســترة 
املضــادة للرصــاص واخلــوذة وكمامات الغاز والســيارة 
املرخص،وتقدير املسافات  املصفحة والسالح الشخصي 
املــكان واحلركة  امليدانيــة وحتديد  املناســبة للتغطية 
والتنســيق مع القوات األمنية وغيرها من اإلجراءات التي 

حتد من مخاطر املهنة اإلعالمية.
فــي أزمة كورونا يكــون مصدر اخلطــر الفايروس اللعني 
وليــس الرصاصــة الغادرة،وهو يســتهدف اجلميع بدون 
اســتثناء،لكن نســبة اخلطورة تتزايد على األشــخاص 
الذين ينشــطون في امليــدان ويقتربون من األشــخاص 
املصابني،ومن ثم يجب معاملة الصحفيني، مثل الكوادر 
الطبية والصحية من حيث اخملصصــات املالية والوقاية 
واحلماية، طاملا حرصوا على توفير األخبار واحلقائق كاملة 
للناس،بدون نســب مئوية،فالتوعية واإلرشاد واملعلومات 
الطبية متثل جبهة احلرب اجلديدة ضد كورونا،واإلعالميون 

هم جنودها اجملربون من قبل في ساحات دحر اإلرهاب!
 أخيراً،يجــب أن يتذكر الصحفي هذه القاعدة الذهبية:" 
إذا كان ثمن اخلبر أو التقرير  هو حياتك نفســها،فال نريد 

منك خبراً، ألنه سيكون عن وفاتك"!

الصحافة في زمن الكورونا!

د. محمد فلحي
قاب قوسين

أحالم يوسف
مبناســبة يــوم املرأة العاملــي، نظمت 
مجموعــة من التنســيقيات التابعة 
املدنــي وطــالب  ملنظمــات اجملتمــع 
اجلامعات مســيرة تخللتهــا هتافات 
سياســية ورفع الفتات كتــب عليها 
عبارات ذم للنظرة الدونية التي يحملها 

البعض عن املرأة.
ضمن منظمــات اجملتمــع املدني كان 
هناك حضور بارز لرابطة املرأة العراقية 
ممثلة  العراقيــات  النســاء  وشــبكة 
رئيس  نائب  األعسم  بالسيدة سهيلة 
الرابطة، وعضو في شــبكة النســاء 
العراقيات إضافة الى كونها ناشــطة 
مدنيــة لهــا حضــور فاعــل في كل 

النشاطات الثقافية واالجتماعية.
تقول األعسم: "املسيرة متت بالتنسيق 
مع منظمــات اجملتمــع املدني وطالب 
اجلامعة ألننا بــكل األحوال ال نختلف 
على املطالب، كلنا ننادي بوطن خال من 
املفســدين، يحكمه نظام مدني، وقد 
املرأة مع املسيرات الطالبية  تزامن يوم 
احلاشدة التي يقوم بها الطالب بشتى 
الدراســية والتي تكون يوم  مراحلهم 
االحد من كل أسبوع، ملساندة اخوتهم 

في ساحة التحرير.
وعن اختيار للون األزرق، الذي توشــحت 
او  به، واكتســته مالبسهن  النســاء 
ربطات الشــعر، واالعــالم التي رفعت 
هناك، تقول األعســم انه لون السماء 
للداللة على صفاء وشفافية مطالبنا. 
نحن نريد وطــن حقيقي، وطن تعيش 
فيه املرأة والرجل أيضــا بحال يحفظ 
الراحة  لهما  ويؤمــن  لهما كرامتهما 
واالســتقرار، املــرأة فــي مجتمعاتنا 
مهمشــة، فــي كل مجــاالت احلياة، 
بعيدا عن وضع قلة من النساء اللواتي 
اســتطعن ان يكن بحــال أفضل من 
غيرهن، لكن املــرأة بنحو عام وضعها 

مؤســف، حتــى النســاء الكفوءات، 
واللواتــي اخــذن دورهــن فــي بعض 
املنظمات واملؤسسات، ما زلن مقيدات، 
ومــا زال دورهن محدودا في الســاحة 
السياســية، مع اننا نطالب كل سنة 
وفي كل مناســبة بإعطاء املرأة حقها 

واستحقاقها.
عبــد اهلل امجد احد طــالب اجلامعة 
التكنولوجية قال وهو يرفع علم العراق 
عاليــا: "نحن مواظبون على مســيرة 
يوم االحد كل أسبوع لنكون الى جانب 

اخوتنا في ســاحة التحرير، لكن اليوم 
فضلنا ان تكون املســيرة حسبما رأت 
اجملتمع  ملنظمات  التابعة  التنسيقيات 
املدني اخلاصة باملرأة، لنكون سندا لهن، 
فاملرأة العراقية اثبتت انها عون للرجل 
حتى فــي اصعب الظــروف، فقد كان 
لها دور مشرف في ثورة تشرين، واليوم 
واجبنا ان نــرد الدين لها في هذا اليوم، 
ونقول لها كل عام وانت بخير في وطن 
نســعى خلالصه معا من الفاســدين 

واخملربني.

رئيسة منتدى  املعموري  نبراس  وكانت 
رفعت شعار  قد  العراقيات  االعالميات 
"املرأة وطن" وحتول الى هاشــتاك على 
مواقــع التواصل االجتماعي، لرســم 
بوصفها  للمــرأة  احلقيقية  الصــورة 
وطنا كامال، ولتكون رسالة لكل جاهل 
بقيمة ان تكون املرأة حرة، فالوطن احلر 

وحده من ينجب شعبا حرا.
جديــر بالذكر ان احد الشــعارات التي 
رفعت خالل املسيرة "عورة البايگ خبز 

الفقرة.. مو اني وتفكيرك عورة".

الصباح الجديد - وكاالت:
بيــع إناء خــزف صيني، ُعثــر عليه 
خالل توزيع تركة في شقة باريسية، 
مقابل 4,1 ماليني يورو في مزاد علني.

واإلناء، الذي يعود تاريخه إلى النصف 
الثاني من القرن الـ 18، بيع في مزاد 
مببلغ 4,1 ماليني يورو، في مدينة بورج 
في وسط فرنسا، على وفق ما أفادت 

"فرانس برس".
املبلغ  يرتفع  الرســوم،  وبإضافة 

يورو،  ماليني   4,94 نحو  ليصبح 
املزاد  علــى  للمشــرف  وفقا 
وصفها  الذي  كلير  أوليفييه 
جيدة  بيــع  "عملية  بأنهــا 

جدا".
واشــترى القطعة التي كان 

ســعرها مقدرا بني مليون ومليوني 
يورو، صيني لم يكشــف عن اسمه 

عبر الهاتف.
برس":  لوكالــة "فرانس  وقال كلير 
"إنه إناء مزين برســوم باللون األزرق 
خلفية  علــى 
بيضــاء 

تعرف باســم )بيانهــو( وتعود إلى 
النصف الثاني مــن القرن الـ 18 
الصيني  اإلمبراطــور  عهد  في 

تشيان لونغ".
وُعثر على اإلنــاء خالل توزيع 
تركة في شــقة باريســية 

تعــود إلــى عائلة متلك عقــارا في 
منطقة شير )وســط(، وفقا لكلير 
الذي أوضح: "مّر أصحاب املنزل مئات 
أو آالف املرات أمام هذه القطعة من 
دون أن يكــون لديهم أدنى فكرة عن 

قيمتها".

بيع إناء بأكثر من أربعة ماليين يورو

رايات بلون السماء تعانق علم العراق

مسيرة مبناسبة يوم املرأة العاملي

الصباح الجديد-وكاالت:
اللبنانية  الفنانــة  انتقدت 
ســيرين عبد النــور، وزير 
حمد  العامة  الصحــة 
إنتشــار  مع  حســن، 
فيــروس كورونــا في 

لبنان.
سيرين  وإستندت 
تصريــح  علــى 
الــذي  حســن 

أن  وذكر  املواطنــني  فيــه  طمأن 
األمور حتت السيطرة، وكتبت في 
صفحتها اخلاصة على أحد مواقع 
"الوزير: ال  اإلجتماعــي:  التواصل 
داعــي للهلع … الهلــع: ال داعي 

للوزير".
وشــهد لبنان على مــدار الـ 48 
ســاعة املاضية، انتشارا لفيروس 
الصحة عن  وزارة  وأعلنت  كورونا، 
إصابــات جديدة، مــا يتنافى مع 

تصريحات حســن، الذي أكد أنه 
"ال داعي للهلــع"، األمر الذي أثار 

حفيظة سيرين.
يذكــر ان العديــد مــن الفنانني 
اللبنانيني قامــوا بإلغاء او تأجيل 
حفالتهم ســواء في لبنان ام في 
أي دولــة أخرى، جتنبــا الحتمالية 
العــدوى بفيروس كورونــا، الذي 
ضرب اغلب دول العالم وتســبب 

بوفاة آالف املواطنني.

سيرين عبد النور تنتقد وزير 
الصحة: ال داعي للهلع

الصباح الجديد - وكاالت:
في كتاب نشــر عــام 1981 
 Relax and بعنــوان 
 Win: Championship
وبــدأ   ،Performance
عبر  مؤخــرا  تداولــه 
"مت  فقــد  اإلنترنــت، 
تقنية  عن  الكشف 
عســكرية تساعد 
خالل  النــوم  على 
فقط"،  دقيقتني 
اجليش  أفراد  كان 
كــي  مير أل ا
يســتعملونها 
قســط  لنيل 

من الراحة.
ل  يقـــــــو و
الكتـــــاب: 
"تســتعمل 
لتقنــــية  ا
ة  عد ملســا
على  اجلنود 
النـــــوم 
مـــا  عند
ن  تكـــو
األوضاع 
 ، ة تر متو

كما هــو احلال في ســاحات 
بالتفصيل  ويوضح  املعارك"، 
اخلطــوات األربع البســيطة 

لهذه التقنية:
-1أرِخ عضــالت وجهــك، مبا 
فــي ذلــك اللســان والفك 

والعضالت حول العني.
إلــى  كتفيــك  -2أســقط 
األســفل إلــى أقصــى حد، 
متبوعــا بذراعــك العلــوي 
والسفلي الى جانب واحد في 

كل مرة.
-3خذ شــهيقا وأرخ صدرك، 
متبوعــا بســاقيك، بدءا من 

الفخذين والعمل ألسفل.
-4يجــب عليــك بعــد ذلك 
قضاء عشر ثوان في محاولة 
تصفيــة ذهنك قبل التفكير 
فــي إحــدى الصــور الثالث 

التالية:
زورق في  أنت مســتلقي في 
يوجد فوقك  وال  بحيرة هادئة 
سوى ســماء زرقاء صافية، او 
مستلق في أرجوحة شبكية 
مخملية ســوداء فــي غرفة 
ســوداء. أو تقول "ال تفكر، ال 
تفكر، ال تفكر" لنفسك مرارا 
وتكرارا ملدة عشر ثوان تقريبا.

تقنية عسكرية تساعد
 على النوم خالل دقيقتين

الصباح الجديد - وكاالت:
في  النجمات  أزيــاء  خطفت 
للســينما  األقصر  مهرجان 
األفريقيــة األنظــار، فجاءت 
متنوعــة ما بني البســاطة 
واالختيــارات اجلريئــة مثــل 
رانيــا  الفنانتــني  إطاللتــي 

يوسف ورانيا فريد شوقي.
اختــارت الفنانــة رانيا فريد 
شــوقي الظهــور على نحو 
اطالالتها  لكل  متاماً  مختلف 
االنيقة، من خالل ارتداء عباءة 
طبــع عليها صــور لوالدها 

شوقي  فريد  الشاشة  وحش 
ومكتــوب من طرفــه "ملك 
الترسو"، اللقب الذي اشتهر 

به.
في حني جند أن الفنانة لبلبة 
فضلت اختيار فستان متعـدد 
األلوان بسيـــط التصميـم. 
ارتـدت  التـي  يوسـف  ورانيـا 

فستـان اشبـه بجاكيـت. 
ومــن اإلطالالت التي شــدت 
االنتباه فــي مهرجان األقصر 
الفنانة  للســينما فســتان 
اللون  مــن  كان  الــذي  زينة، 

هبــي  لذ ا
ز  ملطــر ا

بالكامل.
يتعلق  فيما 
ت  ليــا بفعا
ن  جــا مهر
قصــر  أل ا
 ، للســينما
ض  فســيعر
لـــه  خــــال
أفالم  خمسة 
إنتاج  مصرية 
فــي  حديــث 

بانوراما  قســم 
املصرية  األفــالم 

وأوالد  املمــر  وهم 
رزق 2 والفيــل األزرق 

والفلوس،  وكازبالنكا،   2
و15 فيلمــاً فــي عرض 
وعاملــي،  أفريقــي 
في  أفــالم  وثمانيــة 

األفــالم  مســابقة 
لتسجيليـــــــة  ا
وثمانية  الطويلة، 
قســم  في  أفالم 
املســابقة،  خارج 
وثمانية آخرين في 
األفالم  بانورامــا 
القصيرة  املصرية 
من  أفالم  وثالثــة 

كينيا.

مهرجان األقصر.. عرض لألزياء الغريبة
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