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دوالُب الزَّوجــــة

بغداد - وعد الشمري:
أمس  قوى سياسية شيعّية،  أكدت 
االثنني، عدم اتفاقها على تســمية 
اآلن، وحتدثت عن  الوزراء لغاية  رئيس 
استمرار اخلالفات وتزايد حدتها، فيما 
شــددت على أن تفرد كتلتي سائرون 
والفتــح بعملية الترشــح يجب أن 

يكون مرهوناً بإعالنهما رســمياً عن 
ذلك.

وقال النائب عن ائتالف دولة القانون 
تصريح  في  السعداوي،  الهادي  عبد 
إلــى "الصباح اجلديــد"، إن "البيت 
السياســي الشــيعي لم يشــهد 
لغاية األن أي توافق على اختيار رئيس 

الوزراء املقبل بسبب شدة اخلالفات".
وأضــاف الســعداوي، أن "الوضــع 
يتطلــب توّحــد القوى الشــيعية 
والنظر إلى مصير العراق والشــعب 
أجل  مــن  املتظاهــرة  واحملافظــات 
االتفاق على مكلــف غير جدلي وال 
يشــعل اخلالف مجدداً". وأشار، إلى 

أن "استمرار تصدي قائمتي سائرون 
والفتح للمرشــح يجب أن يتضمن 
اعالناً رســمياً عن ذلك في أن هاتني 
الكتلتــني مســؤولتان علــى وضع 
كامل،  بشــكل  املقبلة  احلكومــة 

خالف ما كان يحصل في السابق".
تتمة ص2

السليمانيةـ  الصباح الجديد: 
رهن االحتــاد الوطني الكردســتاني 
موافقة االكراد على رئيس احلكومة 

اجلديد بعدد من الشروط واملطالب.
واكــد القيادي فــي االحتــاد غياث 
السورجي في تصريح اطلعت عليه 
الصباح اجلديــد:" ان االكراد لديهم 
شــروط للتصويت علــى الكابينة 

وموافقتهم على  املقبلــة،  الوزارية 
رئيــس احلكومــة اجلديــد مرهونة 
يخص  فيما  الدســتور  بتطبيقــه 
والتشاور مع  املتنازع عليها  املناطق 

االكراد عند اختيار كابينته".
واضاف السورجي :" ان موقف القوى 
السياسية الكردية ثابت كما حصل 
عالوي  توفيق  تكليف محمــد  عند 

، اذ  ال توجــد مشــكلة بــان يكون 
املرشح مستقال او تابعا حلزب معني 
، شــريطة ان يتم اختياره بالتشاور 
والتحــاور مــع االكــراد وال يفرض 

عليهم فرضا ".
وشــدد على:" ان املرشــح لرئاسة 
الوزراء يجب ان يطبق الدســتور جتاه 
املناطق املتنــازع عليها، اذ ينبغي ان 

يكون هناك تطبيع في هذه املناطق 
ومــن ثم احصــاء ســكاني وبعده 
استفتاء حول مصير هذه املناطق ".

وتابــع:" ان مــن الضــروري تطبيق 
قانون النفط والغاز وتسديد الديون 
التي بذمة بغــداد جتاه الفالحني في 
االقليم، والتي تصل الى قرابة املليار 

دوالر منذ أربع سنوات ".

قوى شيعّية: تفرد كتلتي سائرون والفتح باختيار
رئيس الحكومة مرهون باعالنهما مسؤليتهما عنه 

تطبيق الدستور للمناطق المتنازع عليها والتشاور
مع االكراد عند اختيار الكابينة الوزارية

أقّرت بتزايد حدة الخالفات وعدم التفكير بالمصلحة العامة

االتحاد الوطني الكردستاني يضع شروطا للموافقة على رئيس الحكومة الجديد

المتحدث باسم حكومة االقليم: تعليق الدوام 
الحكومي واعفاء أصحاب اإليجارات

بغداد ـ الصباح الجديد:
رجــح اخلبيــر النفطــي حمــزة 
اجلواهــري امس االثنني، اســتمرار 
العاملية  النفط  انخفاض أســعار 
الى مــا دون 20 دوالر، بعد الهبوط 
الذي ســجلته فجر امس  الكبير 
حني وصل ســعر البرميل الى 32 
دوالرا, مشــيرا الى أن الهبوط قد 

يستمر ملدة طويلة.
جاء هذا فــي وقت نفى فيه رئيس 
مناقشة  البرملانية،  املالية  اللجنة 
تقليــل رواتــب موظفــي الدولة 
النفط،  أســعار  انخفاض  بسبب 
األمــر الذي أكده نائــب آخر فيها 
علــى الرغم من اقتــراب اقتصاد 

البالد من االنهيار.
وقال اخلبيــر اجلواهري في تصريح 
تابعته الصباح اجلديد، ان “ العراق 
البلد املنتــج للنفط الوحيد الذي 
بشكل  وماليا  اقتصاديا  ســيتأثر 
كبير بســبب اعتماده فقط على 
بيع النفط الســباب عــدة منها 
الصناعية  للقطاعــات  اهمالــه 
والصناعات  واخلدمــات  والزراعية 
النفطيــة , فضــال عن اســرافه 
الراوتب  مــن  كبيرة  مبالــغ  مبنح 
وعــدم جدية احلكومــة مبكافحة 

ومحاسبة الفاسدين” .
النفــط  “أســعار  ان  وأضــاف 
ستســتمر بالهبوط الى 20 دوالرا 
وهذه ستســبب كارثة اقتصادية 
كبيــرة”، داعيا احلكومة الى “وضع 

رفع  منها  وعاجلة  خطط سريعة 
سقف اإلنتاج والسيطرة الكاملة 
على املــوارد وايصالها الى اخلزينة 

بعيدا عن الفاسدين”.

وتابــع، ان “إعــادة النظــر برواتب 
ومادونهم من  الكبار,  املســؤولني 
ورواتب  درجــات وظيفية خاصــة 
اجليش  وضباط  العاليــة  الهيئات 

والداخليــة  في الدولة”, مؤكدا ان 
ازمة  ليست  األسعار  انهيار  “ازمة 
مؤقتة حيث انها ستستمر لوقت 

طويل”.

وفي الســياق، نفى رئيس اللجنة 
املاليــة النيابيــة هيثــم اجلبوري 
يوم امس االثنني مناقشــة تقليل 
أسعار  انخفاض  بســبب  الرواتب 

النفط.
وقال رئيــس اللجنة هيثم اجلبوري 
فــي تصريــح مقتضــب لوكالة 
األنباء العراقية )واع( : إنه" ال صحة 
ملناقشــة تقليل رواتــب موظفي 
الدولة بســبب انخفاض أســعار 

النفط ". 
كمــا اكد عضو آخر فــي اللجنة 
املاليــة للبرملان امــس االثنني، ان 
رواتب املوظفني ليســت في خطر، 
اذ قال عضــو اللجنة أحمد حمة 
رشــيد: "اننا نســتبعد ان تكون 
رواتــب املوظفــني في خطــر، اي 
ان يتــم تقلصيهــا او عمل ادخار 
االنخفاض  رغــم  لهــا،  اجبــاري 
الكبير في اســعار النفط"، مبينا 
ان "انهيار اسعار النفط، يؤدي الى 
انهيار في االقتصاد العراقي، وكل 
دوالر ينخفض من ســعر البرميل 
يقارب  ما  العراق  يخســر  الواحد، 
انخفض ما  مليار دوالر، وهو حالياً 
يقارب 20 دوالر عن السعر املوجود 
في موازنة العــراق، والعراق حالياً 

خسر 20 مليار دوالر".
وبني ان "املهم في األمر ليس رواتب 
املوظفني واجبة الدفع، فهناك ديون 
واجبــة الدفع وجــوالت تراخيص، 
فالعراق بحاجة الى 80 مليار دوالر، 
الدفع،  لكي يســدد ما هو واجب 
فال نعرف من اين سيحصل العراق 

على هكذا اموال"؟.
تتمة ص2

أسعار النفط ستهبط الى ما دون الـ 20 دوالرا 
والعراق البلد األكثر تأثرا العتماده الكامل عليها

ترجيحات باستمرار انخفاض اسعار النفط

اللجنة المالية النيابية تنفي تقليل الرواتب جراء انخفاضها والخبير النفطي حمزة الجواهري:

بغداد ـ الصباح الجديد: 
جددت كتلة "ســائرون" البرملانية 
الكتــل  مرشــحي  رفضهــا 
السياســية ملنصب رئيس الوزراء، 
مرجحــا ان املهلــة الدســتورية 
ســابقاتها،  مثل  تخترق  ســوف 
االعرجي  بهــاء  ايده  الــذي  األمر 
نائب رئيــس الوزراء الســابق في 
بيان.  اذ قال عضو كتلة ســائرون 
النائــب صبــاح العكيلــي فــي 
تصريــح اطلعت عليــه الصباح 
اجلديد امس، ان كتلة "ســائرون" 
لــم جتر  لغايــة االن مباحثات مع 
الكتل السياســية بشأن ترشيح 

الوزراء  رئيس  ملنصب  شــخصية 
للحكومة االنتقالية".

الكتلــة   ان  العكيلــي  واضــاف 
مســتقلة  بشــخصية  ترغــب 
للحكومة االنتقاليــة تأتي بوزراء 
مستقلني ومهنيني، وطرح اسماء 
احلكومة  لرئاســة  السياســيني 
املقبلة ال ينسجم من توجهاتها".
واشار الى انه في حال اتفاق رئيس 
السياسية  الكتل  مع  اجلمهورية 
علــى اســم معــني ،  عندئــذ 
ميكــن تكليفه ضمــن التوقيتات 

الدستورية..
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بغداد - الصباح الجديد:
حمل عضو جلنــة الطاقة النيابية، 
رئيس  االثنني،  امس  احملمداوي  جمال 
الوزراء املستقيل مسؤولية اجملامالت 
السياســية وهدر ثروات محافظات 
اقليم  لصالــح  واجلنوب  الوســط 
كردستان، مســتندا الى تصريحات 
وزير الطاقة االميركــي دان بروليت 
بخصوص تصدير النفط من االقليم 
والتي اكد أنها تثير تساؤالت كثيرة 

بهذا الشأن.
بيــان اطلعت  وقال احملمــداوي في 
عليه الصباح اجلديد امس االثنني، ان 
" تصريحــات وزير الطاقة االميركي 
دان بروليت كشفت حقيقة كميات 

النفــط التــي يتــم تصديرها من 
إقليم كردســتان والذي اشار فيها 
الى تفــوق االقليم علــى ليبيا في 
تصدير النفط، واذا علمنا ان كميات 
1.3 مليون  التصدير بلغت حوالــي 
برميل يوميا فان االقليم يصدر اكثر 
من هذا الرقــم، فيما يتم التفاوض 
مع بغداد على 250 الف برميل نفط 

فقط ".
واضــاف: " نحمــل رئيس الــوزراء 
ثروات  وهــدر  التفريط  املســتقيل 
محافظات الوسط واجلنوب لصالح 
توزيع  بطريقــة  كردســتان  اقليم 

الثروات بشكل غير عادل..
تتمة ص2

كتلة سائرون النيابية: التوقيتات 
الدستورية ستخترق كما حصل مع 

الحكومات السابقة

عضو بالطاقة النيابية: عبدالمهدي 
اهدر ثروات الوسط والجنوب

لصالح إقليم كردستان

a

الصباح الجديد - متابعة:
أقــرت صحيفة "نيويــورك تاميز" 
بنجاح  العاملية  الصحة  ومنظمة 
جهود الصني فــي احتواء فيروس 
بناًء على األرقام  كورونا املستجد، 
التي أعلنتهــا بكني مؤخراً، وذلك 
بفضــل نهج "القــوة الصارمة" 

رغم مضاعفاته السلبية.
وفــي الوقــت الذي يجتــاح فيه 
العالم  أنحــاء  الفيــروس جميع 
ويتســبب بإغالق األسواق وبوقف 
الطيــران وبحرمان مئــات املاليني 
مــن األطفال مــن التعليم، تبدو 
احلكومات في حاجة ماســة إلى 
ســبل الحتوائه. ويبدو أن الصني، 
الذي ظهر فيها الفيروس ألول مرة، 

لديها الوصفة الحتواء الوباء.

الصني تروج إلجراءاتها

وفي هذا السياق كتبت "نيويورك 
تاميز": "بشــكل مفاجئ، يبدو أن 
البلد الذي أخفى االنتشــار األولي 
للفيــروس وأدار األزمــة بشــكل 
ســيئ، بات يســيطر عليه، على 

األقــل بأرقامــه الرســمية. وقد 
انخفــض عــدد احلــاالت اجلديدة 
املبلغ عنها بشكل كبير في األيام 
األخيرة حتى مــع ارتفاع معدالت 

العدوى في بلدان أخرى".

بدورها، أشــادت منظمة الصحة 
النتشار  بكني  باستجابة  العاملية 

الفيروس.
ولــم يبلغ املســؤولون الصينيون 
اليوم الســبت سوى عن 99 حالة 
إصابة جديدة، بينما كانوا يعلنون 
في األسابيع املاضية عن تسجيل 
ألــف حالة يومياً. ولليــوم الثاني 
علــى التوالي، لم يتم اكتشــاف 
أي إصابة في مقاطع هوبي، خارج 
تفشــي  مركز  ووهان،  عاصمتها 

كورونا.
وتقول الصــني إن هذا االنخفاض 
يثبــت أن تدابيــر االحتــواء التي 
اتخذتهــا ناجعة. وتشــمل هذه 
التدابيــر احلجر علــى حوالي 60 
مليون شــخص في هوبي، وفرض 

قيود صارمة على السفر. 
تتمة ص2

تقريـر
باعتمادها نهج " القوة الصارمة "

الصين تنجح في احتواء فايروس كورونا
وأرقام اإلصابات فيها تتراجع بنحو كبير

اجراءات الصني تنجح باحتواء الفايروس
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أسعار النفط ستهبط الى ما دون 
الـ 20 دوالرا والعراق البلد األكثر تأثرا 

العتماده الكامل عليها
وكانت أســعار النفط، قــد هوت نحو 
30 باملئة يــوم امس االثنني الى 35 دوالراً 
أن خفضت السعودية  بعد  أحياناً  وأقل 
أسعارها الرســمية لبيع اخلام ووضعت 
خططا لزيادة كبيرة فــي إنتاج النفط 
الشــهر املقبل، لتبدأ حرب أسعار حتى 
في الوقت الذي يتســبب فيه انتشــار 
فيــروس كورونــا في تآكل منــو الطلب 

العاملي.
وتراجعت األســعار بنحــو الثلث عقب 
حترك الســعودية بعد أن رفضت روسيا 
تنفيذ خفض كبير آخر لإلنتاج اقترحته 
أوبك لتحقيق استقرار في أسواق اخلام 
التي تضررت بفعــل مخاوف من التأثير 

االقتصادي لفيروس كورونا.
وأثار الهبــوط الكبير ألســعار النفط 
قلقاً في العراق بشــأن رواتب املوظفني 
واملتقاعدين وســط شــكوك من قدرة 
احلكومة فــي تأمينها بســبب اعتماد 

الدولة الكبير على واردات النفط.

عضو بالطاقة النيابية: عبداملهدي 
اهدر ثروات الوسط واجلنوب

لصالح إقليم كردستان
اســتنادا الــى مجامــات سياســية 
واســتمرار حكومته صــرف مبلغ 452 
مليار دينار شــهريا لاقليــم فيما لم 
تســدد ادارة النفط فــي االقليم مبالغ 
تصدير 250 الــف برميل من النفط في 

العام 2019 ولغاية االن«.
ودعا »اللجنة املالية في مجلس النواب 
الى ان تأخذ دورها للتصدي لهذا املوضوع 
الســيما مع انخفاض اســعار النفط 

العاملية بعد ازمة فايروس كورونا«.

كتلة سائرون النيابية: التوقيتات 
الدستورية ستخترق كما حصل مع 

احلكومات السابقة
ولكــن اذا لم يتم قبول مرشــح الكتل 

ويرغــب رئيس اجلمهورية بشــخصية 
مستقلة وقوية قادرة على ادارة املرحلة 
، فمــن الصعوبة تكليفه ومترير اســم 
املرشــح ضمن التوقيتات الدســتورية 

احملددة ».
ورجح العكيلــي ان يتم خرق التوقيتات 
الدســتورية مرة اخرى بشــأن تكليف 
رئيــس وزراء جديــد ، كمــا حــدث في 
وبالتالي ستطول   ، السابقة  احلكومات 

فترة تكليف املرشح الى فترة مقبلة.
وفــي الســياق، كشــف نائــب رئيس 
االعرجي، عن  بهــاء  الســابق  الــوزراء 
تراجــع املفاوضات القائمــة بني الكتل 
املقبل  الوزراء  رئيس  الختيار  السياسية 

إلى »املربع األول.
وقــال االعرجي فــي بيان لــه اطلعت 
الصبــاح اجلديد على نســخة منه إن 
»مفاوضات اختيار رئيس الوزراء تراجعت 
إلى املربع األول، وذلــك بالعودة للبحث 

في آليات الترشيح.
واضــاف نائب رئيس الوزراء الســابق أن 
»هذا يضعنا أمام احتمالية انتهاء املدة 

الدستورية دون اتفاٍق على أّي مرشح«.
وكان كشف مصدر سياسي يوم امس 
الكتل السياسية الشيعية  عن توجه  
الى ترشيح سياســي  من اخلط الثاني 

ملنصب رئيس الوزراء املكلف .
وقال املصدر الــذي فضل عدم االفصاح 
عن اســمه في تصريــح:« ان االجتماع 
الذي عقد في مكتب زعيم تيار احلكمة 
عمار احلكيــم ، حضرته اغلب القيادات 
الشــيعية ومنها نــوري املالكي وحيدر 
العبادي وهادي العامري ، فيما لم يحضر 
ممثــل عن  مقتدى الصــدر، وقد طرحت  
خيــارات لتقدمي  مرشــح ملنصب رئيس 

الوزراء املكلف ».
واوضــح انه:« بعد رفض عــدة خيارات، 
منها ان يكون املرشــح من رجال اخلط 
االول، او ان يكــون مســتقا من خارج 
العملية السياســية، كان اخليار االكثر 
تفضيا هو اختيار سياســي من اخلط 

الثاني«.

واشــار املصدر الى انه :« ســيتم خال 
اليومني املقبلني ترشيح عدة اسماء من 
اخلط الثانــي الختيار احدها بعد االتفاق 
عليه وارســال اسمه لرئيس اجلمهورية 

ليقوم بتكليفه ».

قوى شيعّية: تفرد كتلتي سائرون 
والفتح باختيار رئيس احلكومة 

مرهون باعالنهما مسؤليتهما عنه 
السياسية  »اجلهة  أن  السعداوي،  وأكد 
التي اختــارت رئيس الوزراء املســتقيل 
عادل عبد املهدي وخلفه املكلف محمد 
توفيــق عاوي، لم تنجــح في دعمهما 
سياســياً وتركهما يواجهان املسؤولية 

لوحدهما من دون غطاء نيابي«.
ويرى عضو كتلــة القانون، أن التحالف 
الشيعي يبدو غير معني باختيار رئيس 
الوزراء مــن دون توافق كتلتي ســائرون 

والفتح والقوى الساندة لهما«.
ومضــى الســعداوي، إلــى »أهمية أن 
ننتهي من عمليــة اختيار رئيس الوزراء 
خــال املواقيــت الدســتورية، وال يتم 
تخطيها بأي شــكل من االشــكال الن 
الوضــع ال يتحمــل املزيد مــن اخلروق 

القانونية«.
من جانبه، ذكر النائب عن كتلة صادقون 
أحمد الكناني، أن »عملية اختيار رئيس 
بالسهلة، كونها تشهد  ليست  الوزراء 

خافات كبيرة في وجهات النظر«.
وتابــع الكناني إلى »الصباح اجلديد«، أن 
»القوى السياسية ما زالت تتحاور بشأن 
املكلف لكنهــا لم تصل إلــى نتيجة 
بعد، وهو أمر يعطي رسائل سلبية عن 
اجلّدية في حســم أمــر احلكومة خاف 
ما يتمناه الشــارع العراقي الذي يتطلع 

لنتائج ايجابية«.
ويواصل، أن »عدم الرضا بعاوي واجباره 
علــى االعتذار عــن مهمتــه ال يعني 
بالضــرورة أن تتنازل القوى الشــيعية 
تشكيل حكومة  بضرورة  عن مطالبها 

مستقلة«.
وأنتهــى الكناني، إلــى أن »في مقدمة 

املطالب بالنسبة للحكومة املقبلة هو 
نّيابية مبكرة وهو  التهيئة النتخابــات 
أمــر ال ميكن أن نتجاوزه حتــت أي ذريعة، 

وطلبنا به مراراً وتكراراً ونستمر عليه«.
 بدوره، يجــّد النائب عن تيــار احلكمة 
جاســم البخاتــي، أن »املعرقــل األول 
لعملية تشــكيل احلكومة املقبلة هو 
إصرار  الســّنة والكرد علــى أن يتولون 
ترشــيح وزراء املكونــني وعــدم منــح 
الفرصــة للمكلف في اختيــار من يراه 

مناسباً«.
وأفــاد البخاتي، في حديث إلى »الصباح 
زال  الشــيعي ما  بأن »الصراع  اجلديد«، 
مســتمراً وزادت حدته بعد الفشل في 
تكليــف عــاوي والقــى بضاله على 

عملية اختيار بديله«.
وينتقد، »غيــاب املصلحة الوطنية من 
تفكير قوى سياســية عديــدة، كونها 
تركز على املكاسب واملغامن وتستبعد ما 
ميكــن أن تتوصل اليه من حلول لازمات 

املتاحقة«.
ويسترســل البخاتي، أن »عملية اختيار 
رئيس احلكومة ال تخــص فقط املكون 
الشــيعي، فيجب أيضاً اشــراك بقية 
املكونــات لكي يلقى املكلــف اجماعاً 
وطنياً يساعده على تشــكيل وزارة متر 
النواب ومن دون  بســهولة في مجلس 

مشكات كما حصل مع عاوي«.
يشار إلى أن عملية اختيار رئيس الوزراء 
يجب أن تنتهي خال االســبوع املقبل، 
فيما تســتمر اخلافات بني الكتل على 
اختيــار بديل عادل عبد املهدي، وســط 
غموض بشــأن إمكانية حســم األمر 

قريباً.
 

الصني تنجح في احتواء فايروس 
كورونا وأرقام اإلصابات فيها تتراجع 

بنحو كبير
وقــد بــدأت الصني مســاعي للترويج 
الداخل  فــي  الناجحة هذه  جلهودهــا 

واخلارج.
لكــن البعض يتخــوف مــن أن تكون 

األرقــام املعلنة غير دقيقة. وســيكون 
االختبار احلقيقي إلثبات السيطرة على 
الفيروس، عند عودة األطفال إلى فصول 
الدراســة وعودة العمــال إلى املصانع، 
وعندمــا يعود الــركاب إلــى احلافات 
واملترو، حيث يخشى البعض من تفشي 

جديد للفيروس.
في ســياق آخــر، تطرح اســتراتيجية 
الصني  التي فرضتها  الصارمة«  »القوة 
أســئلة أعمق بالنسبة للبلدان األخرى 
وقد  للفيروس.  تفشــيا  التي تشــهد 
الفيروس  كانــت حملة بكــني علــى 
باهظــة التكلفة على أســلوب حياة 
الشخصية.  حرياتهم  وعلى  الصينيني 
تاميز«، يتعني على  وبحســب »نيويورك 
احلكومات التي تريد استنســاخ جتربة 
الصني أن تتساءل »عما إذا كان العاج 

أسوأ من املرض«.
الســياق، يقــول مايكل  وفــي هــذا 
أوســترهولم، مديــر »مركــز أبحــاث 
وسياسات األمراض املعدية« في جامعة 
مينيســوتا: »أعتقد أنهم قاموا بعمل 
رائع في هــزم الفيروس، لكنني ال أعرف 
ما إذا كانت هذه النتائج مستدامة. ما 
الذي أجنزه الصينيــون حقاً؟ هل احتووا 

الفيروس حقاً؟ أم أنهم قمعوه للتو؟«.
وتضيف »نيويــورك تاميز«: »يتعني على 
البلدان التي تــدرس النهج الذي تتبعه 
الصني أن تنظر في الكيفية التي قلبت 
بها كل ركن من أركان اجملتمع الصيني 

تقريباً«.
وذّكرت الصحيفة بأن اإلجراءات املتبعة 
أدت لشــل االقتصاد الصينــي، بينما 
تؤكد العديد من الشــركات الصغيرة 

أنها باتت على شفير اإلفاس.
في سياق آخر، يكافح املرضى الصينيون 
اآلخرون الذين يعانون من أمراض خطيرة 
من أجل احلصول على الرعاية في الوقت 

املناسب، وقد توفي بعضهم إثر ذلك.
كما مت وضع مئات املايني من الناس في 
العزلة. وحتى يوم  شكل من أشــكال 
اجلمعة ظل حوالي 827 ألف شــخص 

حتت احلجر الصحي فــي بكني وحدها، 
وفقا ملا ذكرته صحيفة »تشاينا ديلي« 

احلكومية.
وفي هذا الســياق، قالت باحثة كبيرة 
لألمن  فــي »مركــز جونــز هوبكنــز 
تاميز«:  »نيويــورك  لصحيفة  الصحي« 
»لقد كنــت قلقة بشــأن كل التركيز 
على مجرد الســيطرة على الفيروس«، 
موصيًة بـ«اســتجابة أكثــر دقة، مثل 
تلك التي اتخذتها حكومتا هونغ كونغ 

وسنغافورة«.
وقام املســؤولون فــي هاتني املنطقتني 
املستهدف  الصحي  احلجر  بـ«ترشــيد 
للمرضى«، كما أنهم لم يغلقوا أماكن 
العمل متاماً، مما سمح باستمرار احلركة 
االقتصادية، ورغم ذلك جنحتا حتى اآلن 

في احتواء الفيروس.
وأضافت الباحثــة: »علينا أن ننظر إلى 
تأثير اإلجراءات املتخذة على اجملتمع على 
نطاق واسع، وأن نأخذ بعني االعتبار اآلثار 
اجملتمعيــة لها، واالبتعاد عــن التركيز 

على األرقام فقط.
األرقام  بالنســبة للصني فــإن  لكــن 
أساسية. وقد أعلنت عن تراجع احلاالت 
التي مت اإلباغ عنها الســبت بشــكل 
كبيــر، مقارنًة مع مــا كان يتم إعانه 
قبل أسبوعني فقط، حيث كانت بكني 
تبّلغ عن حوالي 2000 إصابة و100 وفاة 
يومياً. أما األمس فتم اإلباغ عن 28 وفاة 
فقط، وجميعها فــي مقاطعة هوبي. 
إيطاليا  أعلنت  املقارنة،  ســبيل  وعلى 

اجلمعة عن 49 وفاة بسبب الفيروس.
وخارج ووهان، توقف انتشــار الفيروس 
بشــكل فعال، وفقا لألرقــام الصينية 
الرسمية. وكانت جميع احلاالت اجلديدة 
الـ99 التي مت اإلباغ عنها، الســبت، في 
ووهان أو ألشخاص عادوا من الصني من 

اخلارج.
في هذا السياق، تعتبر منظمة الصحة 
التي  أن إجــراءات االحتــواء  العامليــة 
اتخذتها الصني رمبا أنقذت مئات اآلالف 
من األشــخاص من العــدوى. وقد قال 

الدكتور تيدروس أدهانــوم، املدير العام 
للمنظمة: »ميكن دحر هذا الوباء، ولكن 
فقط من خال نهج جماعي ومنســق 
وشــامل يشــارك فيه اجلهاز احلكومي 

بأكمله«.
من جهته، قال الدكتور وليام شــافنر، 
أخصائي األمــراض املعدية في جامعة 
فاندربيلــت، إن »األرقام تشــير إلى أن 
تدابيــر احلجر الصحــي الصارمة، عند 
تطبيقهــا بالكامــل، ميكــن أن تخنق 
انتشــار الفيــروس. هذه أكبــر جتربة 

للصحة العامة في تاريخ البشرية«.
ومع ذلك فإن هذه اإلجــراءات تثير ردود 
فعل شــعبية ســاخطًة. من جهته، 
احلاكم  الشــيوعي«  »احلــزب  يشــيد 
في الصــني بتباطؤ تفشــي الفيروس 
باعتبــاره عامــة على تفــوق نظامه 
القاســية  التدابير  لكن  السياســي. 
تختبــر صبر الصينيــني، الذين يعتقد 
العديد منهم أنه كان من املمكن جتنب 
مثل هذه احلملة لو لم يخف املسؤولون 
وأسكتوا  الفيروس  انتشــار  أوالً حجم 
املبلغني عنه في بادئ األمر، حســب ما 

أكدته »نيويورك تاميز«.
وفــي هوبي حتديــداً، يتصاعد الغضب 
بعدمــا مت إخضاع 56 مليون شــخص 
املاضي لقيود  الثانــي  يناير/كانون  منذ 
مشــددة. وعلى مدى أكثر من خمسة 
تعج  التــي  املدينة  أســابيع، حتولــت 
باحلركــة التجاريــة وبالنقــل العــام 
وباجلامعات املزدحمة إلى مجموعة من 

مدن األشباح.
أن »هناك  تاميــز«  »نيويــورك  وأكــدت 
عامــات علــى أن الغضــب واإلحباط 
يتصاعــدان بني الســكان فــي هوبي. 
وغصــت مواقع التواصــل االجتماعي 
الســكان  من  مبنشــورات  الصينيــة 
يقولــون فيها إنهم فقــدوا وظائفهم 
بســبب اإلغاق املتواصل للشــركات، 
مما يجعل من الصعب تســديد الديون. 
من جهتهم، اشــتكى آخرون من نقص 

األغذية«.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:

قررت اللجنــة العليا ملكافحة فايروس 
كورونا فــي اقليم كردســتان، تعليق 
الدوام الرســمي في جميع املؤسسات 
اإلقليم ملدة  والدوائــر احلكومية فــي 

شهر منعاً لتوسع انتشار الفايروس.
وعقدت اللجنــة اجتماعا صباح أمس 
االثنني برئاســة نائب رئيــس حكومة 
االقليم قبــاد طالباني في اربيل وقررت 
خاله عقب مناقشات معمقة تعليق 
الدوام في جميع الدوائر واملؤسســات 
احلكومية في االقليم، اضافًة الى اعفاء 
اســتيفاء اإليجارات من أصحابها ملدة 
شــهر واحد، وذلك في سياق اجراءاتها 
االحترازية ملنع انتشــار فايروس كورونا، 
على ان يدخل قرار تعليــق الدوام حيز 

التنفيذ ابتداء من يوم غد األربعاء.
بدوره اكــد املتحدث باســم حكومة 
االقليــم جوتيار عادل اتفــاق حكومة 
االقليم مع ايران علــى تنظيم احلركة 
التجاريــة مبــا يحافــظ علــى صحة 

وسامة املواطنني. 
واوضح في حديــث للصباح اجلديد، ان 
حكومة االقليم اتخذت منذ الساعات 
الوقائية  العديد من االجــراءات  االولى 
ضــد فايــروس كورونا، والتــي تتمثل 
بتنظيم التعامــات التجارية مع ايران 
وتركيا ووحجــر املواطنني العائدين من 
اجلمهورية االسامية بنحو اليؤثر على 
اليومية  الطبيعية  احلياة  على  ســلباً 
رعايا  دخول  منــع  وكذلك  للمواطنني، 

الدول التي انتشر فيها الفايروس.   
واضاف، ان االجراءات االحترازية تتضمن 
عزل وحجر املواطنني العائدين من إيران 
بعد اجراء الفحوصــات املطلوبة لهم 
في املنافذ احلدودية، ملدة ال تقل عن 14 
يوماً للتأكد من ســامتهم والسماح 
لهم بالعــودة الى ذويهــم بعد انهاء 
مدة احلجــر والتأكد من عدم اصابتهم 

بالفايروس.

واضاف،«اتفقنا مــع ايران على تنظيم 
السامة  التجارية مبا يضمن  التبادالت 
بني  الفايروس  ومينع تفشــي  الصحية 
املواطنــني من اجلانبني، واردف ســيتم 
الذين  املواطنــني  القبــض على  القاء 
من  للعودة  التهريب  طريق  يســلكون 
ايران تافيــاً من وضعهــم في احلجر 
الصحــي، مؤكــدا ان وزارة الصحــة 
تؤكد في اســماء العائدين وســتقوم 

بالبحث  بالتعاون مع قوات االســايش 
عــن املواطنــني العائديــن مــن ايران 
وستقوم بوضعهم في احلجر الصحي 
حلني التأكد من سامتهم من االصابة 
بالفايــروس واكمــال املــدة املطلوبة 

للحجر الصحي.   
وبينما اكد عــادل ان االولوية القصوى 
لدى حكومــة االقليم تأمــني مرتبات 
املوظفني اشــار الى تخصيص ميزانية 

الزمــة للتصــدي ومواجهة تفشــي 
فايروس كورونا، وقــال طالبنا منظمة 
الصحــة العامليــة بتقدمي املســاعدة 
املطلوبــة حلكومــة االقليــم كما ان 
احلكومــة الصينية قامت مشــكورة 
بارســال 200 الــف كمامة الــى وزارة 
الصحة في حكومة االقليم اضافة الى 
اململكة االردنية، كمــا نتوقع ان تقوم 
دول اخرى بتقدمي املســاعدات املطلوبة 

حلكومة االقليم.  
واوضــح ان االجــراءات االحترازية التي 
اتخذتها حكومة االقليم بتقليل الدوام 
ومنعه فــي عدد من الدوائــر واملدارس 
واجلامعات حضي بتقدير دول عدة ونحن 
نتقــدم على بغداد بعــدة خطوات في 
ملواجهة  اتخذناها  التي  االجراءات  اطار 

ومنع تفشي الفايروس. 
وكانــت وزارة الصحــة فــي اقليــم 

كردســتان قــد اعلنت مســاء االحد 
تســجيل ثاث حــاالت جديدة مصابة 
بفايــروس كورونا فــي االقليم، ليرتفع 

بذلك عدد االصابات الى 13 حاالت. 
وقالت الوزارة في بيان تسلمت الصباح 
اجلديد نســخة منــه »ان الفحوصات 
الطبيــة التي اجريت لـ 56 شــخصا ، 
اظهــرت اصابة ثاثــة منهم بفيروس 

كورونا«.

املصابــات هي  احــدى  »ان  واضافــت 
شــقيقة املرأة التي اصيبت بالفيروس 
في اربيل« ، مشيرة«الى ان الشخصني 
االخرين هما من الذين كانا لهما متاس 
مباشــر مع الشــخص الذي توفي في 

السليمانية بسبب فيروس كورونا«.
كردستان  اقليم  وزارة صحة  واوضحت 
»تســجيل 13 حالة بفيــروس كورونا 
حلــد االن فــي االقليم« ، مشــيرا الى 
»وفاة احدهم وشفاء اخر، مع استقرار 
االخرين  للمصابني  الصحيــة  االوضاع 

وهم حتت الرعاية الطبية«.
الى ذلك نفى مستشــفى طوارئ غرب 
أربيل صحة فديو متداول لرجل يتحدث 
لنشــر  »مؤامرة  عن  العربية  باللغــة 
فيروس كورونا« ويزعم أنه طبيب، حيث 
يحاولون  من  ماحقة  املستشفى  أكد 

»إشاعة البلبلة« قانونياً.
وقال مستشــفى طوارئ غــرب أربيل 
في توضيح إلى الرأي العام: »لألســف 
نشــرت بعض الصفحات الامسؤولة 
عي بأنه طبيب باإلدالء  قيام شخص يدَّ
مســؤولة  وغير  مغلوطة  مبعلومــات 

باسم املستشفى«.
وتداولت حسابات على مواقع التواصل 
االجتماعــي فيديــو لشــخص يُعرف 
نفســه بأنه الدكتور عمر احلديدي من 
مستشفى طوارئ غرب أربيل ويتحدث 
عن وجود حاالت إصابة بفيروس كورونا، 
بأن »هناك مؤامرة من السفارة  مدعياً 
األميركية فــي بغــداد لتوزيع قبعات 
حتتوي على الفيروس بغية نشر كورونا 

بني الشباب العراقي«.
املستشــفى  إدارة  في  وأضاف،«نحــن 
وفي الوقت الذي ننفي فيه صحة هذا 
االدعاء، نعلن اتخاذ اإلجراءات القانونية 
ملاحقة هذا الشــخص الــذي يحاول 

إشاعة البلبلة«.
وأشار البيان إلى مفاحتة اجلهات املعنية 
بهذا الغرض، مؤكداً أنه »لم تُســجل 
أي حالــة إصابة بفايــروس كورونا في 

مستشفى طوارئ غرب أربيل«.

المتحدث باسم حكومة االقليم: تعليق الدوام الحكومي
واعفاء أصحاب اإليجارات

أكد للصباح الجديد االتفاق مع إيران على تنظيم الحركة التجارية بما يحفظ سالمة المواطنين

بغداد – انفجار الصقة 
أفاد مصدر امني في الشــرطة العراقية 
امــس االثنني  بــأن مدنيني أصيبــا جراء 
انفجار عبوة الصقة مثبتة أسفل عجلة 

شمالي بغداد.
وقــال املصــدر إن »عبوة الصقــة كانت 
مثبتة أسفل عجلة نوع كيا في منطقة 
الشعب انفجرت صباح يوم امس ما أسفر 
عن اصابة مدنيني اثنني بجروح« ، مضيفا 
أن »قوة أمنية طوقت مكان احلادث، فيما مت 
نقل اجلريحني إلى أقرب مستشفى لتلقي 

العاج«.

ديالى – تدمير مضافة 
اعلن قائد شرطة ديالى، اللواء حامد خليل 
الشــمري امس االثنني  عن تدمير مضافة 

تابعة لعناصر داعــش االرهابي في ناحية 
ابي صيدا شمال شرق مدينة بعقوبة.

وقــال اللــواء الشــمري انه »بعــد ورود 
معلومات اســتخبارية عن وجود مضافة 
لعناصــر داعش فــي منطقة شــيخي 
التابعة الى ناحية ابي صيدا مت تشــكيل 
قوة أمنية من فوج طوارئ ديالى التاســع 
ومت تدمير املضافــة وحرقها« ، مضيفا أن 
»شــرطة احملافظة وبالتعاون مع االجهزة 
االســتخبارية وبدعــم مــن املواطنــني 
مســتمرة بعملياتهــا االســتباقية ملنع 
العناصــر االرهابية من ايجاد ماذات أمنة 

في مناطق احملافظة«.

كركوك – عملية استباقية  
أعلن قائد قوات الشرطة اإلحتادية الفريق 
الركن جعفر البطاط امس االثنني العثور 

على حقل كبير للعبوات الناسفة محلية 
الصنع مــن مخلفات العصابات اإلرهابية 

بعملية أمنية استباقية في كركوك.
وذكــر البطــاط  ان »قطعــات الفرقــة 
الثالثة وبعملية نوعية متكنت من العثور 
علــى حقل كبيــر لأللغام يحتــوي على 
104 عبوات ناســفة محليــة الصنع من 
مخلفات العصابــات اإلرهابية« ، مضيفا 
ان قــوة امنيــة متكنت مــن الوصول الى 
احلقل الــذي ضم 53 عبوة على شــكل 
جليــكان و51 عبوة حديديــة نوع )بازما( 
اثناء تفتيش وتطهير قاطع املسؤولية في 

قاطع احلويجة ».

صالح الدين – عملية امنية 
اعلن مصدر في خلية االعام االمني امس 
االثنني ان جهــاز مكافحــة االرهاب نفذ 

عمليات إنــزال على أهداف ارهابية مهمة 
في جبال مكحول.

وقال املصــدر ان »العمليــات اخلاصة في 
جهــاز مكافحة اإلرهاب نفــذت عمليات 
إنزال على أهداف مهمة من بقايا عصابات 
داعــش االرهابية في جبال مكحول ضمن 
قاطع عمليــات صاح الديــن«، مبينا ان 
»ذلك جــاء وفقاً ملعلومات اســتخبارية« 
، مضيفــا ان »نخبة العمليــات اخلاصة 
اشــتبكت مع مع مجموعة ارهابية بعد 
العثور على نفق في جبال مكحول تتخذ 
منه مــاذا لها«، وقد مت قتل ثاثة ارهابيني 

منهم .

االنبار – عملية دهم 
اكد مصدر امني في مديرية االستخبارات 
االنبار امس  العســكرية في محافظــة 

االثنني القاء القبض على داعشــيني اثنني 
في منطقة البــو ذياب بجزيــرة الرمادي 

مبحافظة االنبار.
وقــال املصــدر ان »مفارز فــي الفرقة ١٠ 
وبالتعاون مع استخبارات الفوج األول لواء 
املشــاة ٣٩ القت القبــض على أثنني من 
االرهابيني في منطقة البــو ذياب بجزيرة 
الرمادي في االنبــار« ، مضيفا انهم »من 
العاملني مبا كان يسمى ديوان اجلند التابع 
لواليــة االنبار ومــن املطلوبــني للقضاء 
مبوجب مذكرة قبض على وفق أحكام املادة 

٤ إرهاب«.

نينوى – عملية تفتيش 
كشــف مصدر امني فــي وزارة الداخلية 
امس االثنني  عــن القاء القبض على احد 
عناصر داعش في اجلانب االمين من مدينة 

املوصل.
وقال املصدر ان »قوة مشــتركة من فوج 
طــوارئ الشــرطة الثامن التابــع لقيادة 
اســتخبارات  ومديرية  نينــوى  شــرطة 
ومكافحــة ارهاب نينوى وبنــاًء على على 
معلومات اســتخبارية ومــن خال نصب 
سيطرة تفتيش مفاجئة  متكنت من القاء 
القبض على الداعشي )ا. م. خ. خ( املكنى 
)ابو عمــر( في حي االقتصاديني في اجلانب 

االمين من مدينة املوصل« .

ميسان – نزاع مسلح 
افــاد مصدر امني في شــرطة قضاء اجملر 
الكبير في ميســان امــس االثنني بالقاء 
7 متهمني مبشــاجرة بني  القبض علــى 

طرفني في احملافظة.
وقال املصــدر االمني ان »مفارز شــرطة 

قضاء اجملــر الكبير اعتقلــت ٧  متهمني 
مبشــاجرة بني طرفني، فيما احالتهم إلى 
القضــاء والذي قرر توقيفهــم على وفق 

املادة ٢/١ من قانون مكافحة اإلرهاب«.

ذي قار – انفجار ناسفة 
اكد مصدر أمني في شرطة محافظة ذي 
قار امس االثنني أن عبوة ناســفة انفجرت 
مســتهدفة منــزل احد عناصر احلشــد 

الشعبي في شمال شرقي احملافظة.
وذكر املصدر أن عبوة ناسفة انفجرت في 
)الصــوب( الكبير بقضاء الدواية شــمال 
شــرق محافظة ذي قار مستهدفة منزل 
احد عناصر احلشــد الشعبي الذي ينتمي 
أن »االنفجار  ، مبينا  لسرايا اخلراســاني« 
تســبب باضرار مادية جسيمة باملنزل دون 

تسجيل اصابات بشرية«.

انفجار عبوة الصقة اسفل عجلة كيا في منطقة الشعب * تدمير مضافة ارهابية في ابو صيدا شرقي بعقوبة 
العثور على حقل كبير للعبوات الناسفة جنوبي كركوك* عمليات إنزال على أهداف ارهابية بجبال مكحول

الملف األمني

عقدت اللجنة اجتماعا صباح 
أمس االثنين برئاسة نائب 
رئيس حكومة االقليم قباد 
طالباني في اربيل وقررت 
خالله عقب مناقشات 
معمقة تعليق الدوام في 
جميع الدوائر والمؤسسات 
الحكومية في االقليم، 
اضافًة الى اعفاء استيفاء 
اإليجارات من أصحابها لمدة 
شهر واحد، وذلك في سياق 
اجراءاتها االحترازية لمنع 
انتشار فايروس كورونا، على 
ان يدخل قرار تعليق الدوام 
حيز التنفيذ ابتداء من يوم غد 
األربعاء
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3محليات

 بغداد _ الصباح الجديد :

الدكتور  املائية  املوارد  وزير  ترأس 
االجتمــاع  العادلــي  جمــال 
املديرون  حضــره  الــذي  الفني 
واملتخصصون  واخلبراء  العامون 
بالســيطرة على توزيعات املياه 
وتشــغيل الســدود في الوزارة 

وتشكيالتها.
خالل  مــن  اجملتمعون  وناقــش 
العــروض التوضيحية دراســة 
املائي  املســيل  تبويب  أمكانية 
لســد العظيم فــي محافظة 
ديالى لتأمني تشغيل آمن ألمرار 
املوجــات الفيضانيــة احملتملة 
بغداد،  مبدينــة  االضــرار  وعدم 
في  مؤثرا  العظيــم  نهر  لكون 
حملافظة  امليــاه  منســوب  رفع 
بغداد وخاصة أذا توافقت املوجة 
مع أمرار موجات من مؤخر سدة 

سامراء.
واكــد الوزيــر ضــرورة التعمق 
قناعات  الى  للوصول  بالدراسة 
راسخة بشأن تنفيذ مثل هكذا 

مشاريع استراتيجية مهمة.
احتفل  متصــل  صعيــد  على 
العــراق باليوم العربــي للمياه 
الذي يعــد مبنزلة دعــوة عامة 
املعنية  والهيئات  للحكومــات 
واجملتمعات في املنطقة العربية 
للعمل من اجل ضمان استدامة 
املــوارد املائية وتضافــر اجلهود 
الدارة تلك املوارد بشــكل فعال 
االقتصادية  الفوائــد  وتعظيم 
للمياه  والبيئية  واالجتماعيــة 
في الدول العربية لتعزيز الوعي 
والتحديات  امليــاه  بأهم قضايا 

التي تواجهها املنطقة.
ويواجــه العــراق العديــد من 
التحديات فــي ادارة املياه منها 
نقصان االيــرادات املائية نتيجة 
اعالي  دول  املشاريع في  لتطوير 
حوضي دجلة والفرات والتطرف 
سنة  العشــرين  خالل  املناخي 
السابقة وكثرة التجاوزات على 
الناجت  وتلويثها  املائيــة  املصادر 
من رمي نــواجت الصرف الصحي 
االنهر  واملنزلــي في  والصناعي 

التغير  ظاهــرة  الــى  اضافــة 
املناخي التي اثــرت على العراق 
بشــكل خاص حيث شــهدت 
الفترة االخيرة ســنوات جفاف 
متعاقبة ونقصانا في االيرادات .

ولقد ادركت اجلهات املعنية في 
املائية  املوارد  وزارة  العراق ومنها 
هــذه التحديــات الكبيرة التي 
وتسبب  العراقية  البيئة  تواجه 
مشكالت اقتصادية واجتماعية 
وتؤثــر على التنميــة في البالد 
ملا لها من ضرر على الســكان 
وتبنى  واالرض  املياه  وعلى موارد 
صانعــو  القرار اســتراتيجيات 
وتدابيــر الدارة امليــاه والتكيف 
رشيدة  سياسة  الوزارة  واتبعت 
الســتثمار الــواردات املائية في 
اوقات الشحة وحتى في فترات 

بتصاريف  املياه  وورود  الفيضان 
عاليــة حيــث اتبعــت خطة 
لالستفادة من املياه وذلك بخزن 
القســم االكبر منها وتسليك 
مســيطر  بتصاريف  املتبقــي 
املســاحات  وزيــادة  عليهــا 
الصيفيــة مقارنة بالســنوات 

املاضية .
كمــا اجنزت وزارة املــوارد املائية 
ملوارد  االســتراتيجية  الدراسة 
املياه واالراضــي في العراق عام 
2014 وهي الدليل االسترشادي 
لتحقيق  العراقية  للحكومــة 
في  والغذائــي  املائــي  االمــن 
العراق والتــي تضمنت العديد 
في  املطلوبة  االجــراءات  مــن 
وادارة  الــري  انظمة  مجــاالت 
وانعاش  والشــحة  الفيضــان 

االنهر  بيئــة  وحتســني  االهوار 
املائية  االســتهالكات  وترشيد 
في القطاعات الزراعية املنزلية 
واملدنية وغيرها التي من شأنها 
اذا مانفذت للفترة املقبلة لغاية 
عام 2035 ان جتعــل ادارة املوارد 
املائيــة في العراق مســتدامة 
للجوانــب الفنيــة والبيئيــة 

واالقتصادية واالجتماعية.
جمعية   172 تأســيس  مت  فقد 
ملســتعملي املياه خالل الست 
ســنوات الســابقة التــي من 
استعمال   كفاءة  رفع  شــأنها 
املياه وتقليل الهدر واالســهام 
املنتفعني  بني  النزاعات  في حل 
مــن املصــدر املائــي ، ان هذا 
االسلوب من شــأنه اعطاء دور 
املصدر  ادارة  في  للفالحني  اكبر 

املائي واتخاذ القرارات بخصوصه 
الستدامة استعماله .

كما اسهمت وزارة املوارد املائية 
ضمــن اهدافهــا ومهامها في 
تنفيذ خطــة التنمية العاملية 
مــن خــالل حتقيــق عــدد من 
ضوء  في  واالنشــطة  االجنازات 
االهــداف احملــددة فــي أجندة 
 2030 املســتدامة  التنميــة 
والتي اهمها حتقيق االمن املائي 
االقتصادية  والتنمية  والغذائي 
الفقر  وتقليــل  واالجتماعيــة 
مياه  وتوفير  الزراعة  واستدامة 
واســتقرار  والصرف  الشــرب 
البشر وحماية االنظمة البيئية 

واستدامة االنتاج .
ان ســوء اســتغالل االنســان 
البيئة املائيــة من خالل التبذير 

املياه  واالسراف في اســتعمال 
استنزاف  الى  سيؤدي  وتلويثها 
تلك املوارد وتدهورها وفي الوقت 
الــذي تبذل وزارة املــوارد املائية 
جهــوداً مضنية لتوفيــر املياه 
للقطاعات  والعذبــة  الصاحلة 
اخملتلفــة واحلفاظ علــى اخملزون 
التركيز  الى  اجلميع  ندعو  منها 
على روح املســؤولية اجملتمعية 
وان يكــون لكل منــا دوره في 
والهدر  الترشيد وعدم االسراف 
الوطنية  الواجبات  من  بصفته 
املنفعة على اجملتمع  لكي تعود 
التنميــة  وتتحقــق  بأكملــه 
املســتدامة لتلــك املــوارد لنا 
والجيالنــا املقبلــة وصدق اهلل 
القائــل “وجعلنا مــن املاء كل 

شيء حي أفال يؤمنون” .

وزير الموارد المائية يتراس االجتماع الفني 
للسيطرة على توزيعات المياه

العراق يحتفل باليوم العربي للمياه

“ديالى” تجهـز كهرباء الجنوب بـ ) ٣٠٠ ( محولـة توزيـع

سيؤدي سوء 
استغالل االنسان 

البيئة المائية 
من خالل التبذير 

واالسراف في 
استعمال المياه 

وتلويثها الى 
استنزاف تلك 

الموارد وتدهورها
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 بغداد _ الصباح الجديد :
العامــة  الشــركة  أعلنـــت 
إحــدى  الغذائيــة  للمنتجــات 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
عــن معــاودة العمــل واإلنتاج 
التابع  املوصل  البــان  في معمل 
تأهيله وبجهود  إعــادة  بعد  لها 
الشركة  عام  مدير  .وأكـد  جبارة 
املهندس محمـد جبـار حسيـن 
عــودة املنتــج احمللي مــن البان 
املوصل بعــد انقطاع وتوقف عن 
بســبب  عدة  لســنوات  العمل 
الى ان الشركة  االرهاب ، مشيراً 
اخلطوط  تأهيــل  مــن  متكنــت 
وإضافة مكائن جديدة  اإلنتاجية 
في املعمــل بجهود جبــارة من 
واإلنتاجيــة  الفنيــة  مالكاتــه 
وبدعم وأشراف من إدارة الشركة 
واملالك املتقــدم فيها ، مفصحاً 
عن ان املعمل باشــر بإنتاج اللنب 
بعبوات حجم )400( غرام و)800( 
)2( طن/ أســبوعياً  غرام بطاقة 
حجم  بعبــوة  املطبوخ  واجلــنب 

)250( غرامــا بطاقــة )1( طن / 
أســبوعياً وطرحها في األسواق 
احمللية بجودة ونوعية عالية فضالً 
عن خلوهــا من املــواد احلافظة 
وخضوعها للتقييس والسيطرة 
للمواصفة  ومطابقتها  النوعية 
العراقيــة ، الفتاً الــى ان املعمل 
الطاقات  لرفــع  االمكانية  لديه 
وحاجة  الطلب  اإلنتاجية حسب 

السوق  .
على صعيد اخر أعلنـــت شركة 
شــركات  إحدى  العامة  ديالــى 
وزارة الصناعــة واملعــادن عــن 
لتوزيع  العامة  الشــركة  جتهيز 
كهرباء اجلنوب بدفعة جديدة من 
 ) محوالت التوزيــع بلغت ) ٣٠٠ 
محولة متعددة السعات مبوجب 

العقود املبرمة بني اجلانبني .
وبيـن مدير عام الشركة املهندس 
عبـد الرسـول محمـد عـارف بأن 
الدفعة تضمنــت )٢٥٠( محولة 
 )٥٠( و   )  400/11KVA( ســعة 
 ، )  250/11KVA( محولة ســعة

مشيراً الى ان الشركة مستمرة 
التعاقدية مع  التزاماتها  بتنفيذ 
الشركة املذكورة وجميع اجلهات 
األخرى ، مؤكــداً في الوقت ذاته 
االســتعداد التام لتنفيذ جميع 
الطلبات التي ترد الى الشــركة 

وفي أوقات قياسية .
فـــي شأن أخر لفت املدير العام 
بتدريب  الشــركة  أستمرار  الى 
مستوياتهم  بشــتى  مالكاتها 

العلمية والفنيــة واإلدارية وفي 
شتى اجملاالت املتعلقة بالعملية 
حيث  لها  والســاندة  اإلنتاجية 
بلغ مجموع الدورات التي نفذتها 
شــعبة التدريــب والتطوير في 
شباط  شــهر  خالل  الشــركة 
املاضــي ) ٢٣ ( دورة فــي شــتى 
 )١٧٦( ومبشــاركة  املواضيــع 
االختصاصات  بشــتى  منتسبا 
واملســتويات ، مؤكــداً أهميــة 

التدريب في تنمية وصقل خبرات 
اقســام  في  العاملة  املــالكات 
الى  يؤدي  مما  الشــركة  ومعامل 
أدائهم ورفع مســتوى  حتســني 
متانة وجودة اإلنتــاج كماً ونوعاً 
الوطنيــة  للصناعــة  خدمــة 
وأداء  علــى مســيرة  وحفاظــاً 
الشــركة وســمعتها وتاريخها 
العريق الــذي تفتخر به وتنافس 
العاملية  املناشــئ  أفضــل  فيه 
املماثلــة . من جانبها جهـــزت 
للصناعات  العامــة  الشــركة 
الكهربائيــة وااللكترونية إحدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن 
العديــد من مؤسســات الدولة 
واحملافظات بانتاجها من املولدات 
الكهربائية خالل الفترة املاضية .
الشــركة  عام  مديــر  واوضــح 
املهندس سفيـان فـوزي اجلبـوري 
متكامال  معمــال  للشــركة  أن 
املولــدات  وتصنيــع  لتجميــع 
الكهربائية باملشاركة مع شركة 
) قصــواء البــراري االماراتيــة ( 

بســعات مــن )13( كــي في أي 
صعــوداً وبنســبة تصنيع 50% 
املعمــل يحتوي  ان  الــى  ، الفتاً 
خطوطــاً ومكائــن متطورة من 
وإنتاج  لتصنيع  عاملية  مناشــئ 
مولــدات نوع بيركنــز االجنليزية 
لتجهيز  االســتعداد  مؤكــداً   ،
مؤسســات الدولــة والقطــاع 
باملولــدات مبواصفــات  اخلــاص 
ونوعيــات معتمــدة  قياســية 

وحسب الطلب .
فـي شأن أخر أفصح املدير العام 
الشــركة ومن خالل  عن نشاط 
مصنع العز التابع لها في جتهيز 
ونصــب املصاعد ، الفتــاً الى ان 
الشــركة قامت بأعمــال جتهيز 
دوائر  ونصب مصاعد لعــدد من 
عن  للبحث  تسعى  وانها  الدولة 
شــريك إلضافة خطوط إنتاجية 
والتكنولوجيا  اخلبــرات  ونقــل 
بهذا اجملــال من خــالل الفرصة 
بهــذا  املعلنــة  االســتثمارية 

اخلصوص  .
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 بغداد _ الصباح الجديد :

فــي ســعي مجلــس املفوضــني 
اجلــاد العــادة هيكلية املؤسســة 
بالشكل االمثل التقت رئيس االدارة 
االنتخابات  االنتخابية في مفوضية 
اجلابري  احالم  الدكتورة   املستشارة 
موظفي عقود مكتب بغداد الكرخ .

واطلعت الســيدة اجلابري بشــكل 
مباشــر على العديد من الكفاءات 
وحتصيلهم  املوظفني  لدى  واخلبرات 
توزيع  باعــادة  واوعــزت  الدراســي 
البعض منهم مبــا يخدم املصلحة 
العامة في مكتب الكرخ االنتخابي 
الفنية  وخصوصــا فــي اجلوانــب 

واالدارية وتقنية املعلومات
من جانبهم ابــدى موظفو العقود 
االســتعداد الكامــل للعمل بكل 

طاقاتهم الجناح العملية االنتخابية 
املقبلة

اجلديد  املفوضني  ان مجلــس  يذكر 
يعمل على وضع اخلطط والترتيبات 
الالزمة التي رئيس االدارة االنتخابية 
تلتقي مبوظفي عقود مكتب الكرخ 
وتيرة  رفــع  شــأنها  من  االنتخابي 
العمل اســتعدادا لالســتحقاقات 

املقبلة .
كما التقت اجلابري مبوظفات املكتب 
الوطني مبناســبة عيد املرأة العاملي 
، وعبرت عن ســعادتها الغامرة في 
الســيدات  وهنأت  املناســبة  هذه 
واكدت  الفرحة  شــاركنها  اللواتي 
لهــن ان املرأة العراقيــة لديها من 
القــوة واملهــارة مايجعلهــا فــي 
مقدمة الصفــوف ودائما ما جندها 
تعمل بكل جد ونشاط في سبيل ان 
تثبت لالخرين انها تستحق التقييم 

والتكرمي 

وعلى هذا االســاس كرمت السيدة 
بهدايا  املوظفات  اجلابري عددا مــن 
تقديرية لدورهن  االيجابي من خالل 
االنتخابات  مفوضيــة  في  عملهن 
علــى مــدى الســنوات املاضية و 
املمارسات  جميع  في  مشــاركتها 
االنتخابية السابقة بشكل فاعل مبا 
اليقبل الشك  كون املرأة تبقى دائما 
تنبض عطــاء الحدود له كأم وزوجة 
ربة بيت اوعاملة  في جميع مفاصل  

اجملتمع العراقي 
تأتي هذه االحتفالية ضمن فعاليات 
واالهتمام  اجلديد  املفوضني  مجلس 
ودعمها  واالدارية  الفنيــة  بالكوادر 
الالمحــدود ملوظفيهــا متوافقــة 
مع عيد املــرأة العاملي الذي يصادف 

الثامن من اذار احلالي
مــن جانبه اقــام قســم التدريب 
والتطوير فــي مفوضية االنتخابات 
ورشة حتمية حتت عنوان ) االجتاهات 

احلديثة في االدارة ( .
موظفــي  الورشــة  واســتهدفت 
هم  الذين  االنتخابــات  مفوضيــة 
بصدد الترفيع وتسريع الدرجات وفق 
الورشة  وتناولت   , الوظيفي  التدرج 
احلديثة  واجتاهاتها  باالدارة  التعريف 
واملؤهالت  االداريــني  القــادة  وامناط 
املهارات  وكذلــك  لديهم  االداريــة 
الذاتيــة للمدير الفعــال من خالل 
اســتثمار ادواته املتاحة بالشــكل 
للعمل  املستقبلية  والنظرة  االمثل 
واعتبار االدارة فــن و علم لتحقيق 
اهــداف املؤسســة . اشــرف على 
الورشــة املذكورة كل من االساتذة 
حيدر طه والدكتور علي امان و حيدر 

زورة.
يذكران قسم التدريب والتطوير في 
املفوضية مستمر في اقامة الورش 
املوظفني  لتطوير  احلتمية  والندوات 

ضمن جداول زمنية ثابتة .

تقرير

رئيسة االدارة االنتخابية تلتقي بموظفي عقود مكتب الكرخ

“الغذائيـة” : معاودة اإلنتاج في معمل ألبان الموصل وطرح منتجاته لالسـواق المحليـة

 بغداد _ الصباح الجديد :
تواصل املالكات الهندســية والفنيــة التابعة الى 
شــركة اشــور العامة للمقاوالت االنشائية احدى 
تشكيالت وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة  
ومبتابعة مباشــرة مــن قبل املدير العــام املهندس 
حسني جاسم كاظم واملعاون املهندس حسني علي 
عبود العمل في مشــروع طريق املرور السريع ط-٦ 
من اجــل اجنازه في وقته احملدد وحســب املواصفات 

املطلوبة ..
هذا ماحتدث بِه مدير املشروع املهندس موجد حميد 
الذي اضاف قائالً : مت تنفيذ طبقة سطحية بسمك 
٤ســم وعرض ١٥.٥م للمقطــع ٤٧...٩٥ كم  ، وذكر 
حميــد ان العمل بالقير املبلمر ســابقاً كان منفذ 
١١كــم طبقة ســطحية وبالقير غيــر املبلمر من 
احملطة ٤٧ الى ٥٨ كم ..وحالياً بدأ العمل من كم ٦٠ 

باجتاه كم ٩٥ واملنجز احلالي تقريباً ٢.٥ كـم ..
ويعد هذا املشروع من املشاريع االستراتيجية املهمة 
التي تربط موانئ البصــرة باحملافظة بغداد وله االثر 
الكبير في نقل البضائع ومرور الشاحنات واحلد من 

ازمة االختناقات املرورية  ..
يذكر ان شركة اشــور العامة من الشركات الرائدة 
في مجال الطرق واجلســور بتاريخها الذي ميتد الى 
اكثر من ثالث عقود من الزمن والتي تســعى دائماً 
الى تطوير الواقع اخلدمي والعمراني في محافظات 

عراقنا احلبيب . 

 بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزيــر الصحة والبيئة الدكتــور جعفر صادق 
عالوي اجتماعا للجنة األمر الديواني رقم )55( لسنة 
2020 معلنا عن إصدار جملة من القرارات للحفاظ 
على ارواح املواطنني والتزاما بقانون الصحة العامة.

واكدت خليــة االعالم احلكومي أن قــرارات اللجنة 
تضمنت حــث العراقيني املقيمني فــي اجلمهورية 
اإلســالمية ايران على العودة إلى أرض الوطن لغاية 
15 اذار اجلاري وبعد ذلك سيتم اغالق املنافذ احلدودية 
كافة امــام العراقيــني باســتثناء مطارات)بغداد 
والبصرة والنجــف واربيل( وايقــاف حركة التبادل 
التجــاري في املنافذ البرية مع ايــران ودولة الكويت 
ابتــداء من تاريخ 8 أذار  ولغاية 15 منه ويراجع القرار 
بحســب مســتجدات اإلصابة ورؤية وزارة الصحة 
والبيئة وتقييمها. كما تضمنت القرارات اســتمرار 
عملية التبــادل التجاري في املنافذ البحرية واجلوية 
شــريطة تقــدمي شــهادة صحية تؤكد ســالمة 
الطواقم والبضائع من الفايروس من الدول القادمة 
منها واستمرار غلق احملال العامة كاملراكز التجارية 
)املوالت ودور الســينما واملقاهي واملطاعم واملسابح 
واملنتديات  والنوادي  واملتنزهات  املناســبات  وقاعات 
االجتماعية( إلى أشعار آخر ، وعلى هيئة االستثمار 
عدم مطالبة املستاجرين في املراكز التجارية ببدل 
ايجار خالل فترة التوقــف واعتبار ذلك من الظروف 
القاهرة، وترى اللجنة فتــح املراكز التجارية لغرض 
توفير املســتلزمات املعاشية الضرورية من الساعة 

العاشرة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر.

 بغداد _ الصباح الجديد :
وجه وزير العمل والشؤون االجتماعية الدكتور باسم 
عبدالزمان اعتماد النظام االلكتروني الجناز معامالت 
املواطنني فضالً عن اعتماده في العمل االداري لدوائر 
الــوزارة وهيئاتها.  وبني الوزيــر خالل اجتماعه مبدير 
املركز الوطني للصحة والســالمة املهنية الدكتور 
ناضر الشــمري ومدير مركز تكنولوجيا املعلومات 
املهندس صفاء كرمي ان الوضع الصحي الراهن الذي 
يعيشه العالم اجمع املتمثل بانتشار فيروس كورونا 
يتطلب العمل على وفق رؤية مهنية تضمن سالمة 
املواطنني واملوظفني على حد سواء موجهاً باعتماد 
املواطنني واعداد  النظام االلكتروني الجناز معامالت 

استمارات الكترونية خاصة لهذا الغرض. 
كما وجه الوزير املركز الوطني للصحة والســالمة 
املهنية ببذل جهود استثنائية ووضع خطط سريعة 

في ظل الوضع الصحي الراهن. 

اشور تواصل العمل في 
مشروع طريق المرور 

السريع ط-٦

وزير الصحة يصدر جملة 
من القرارات للحفاظ على 

ارواح المواطنين

وزير العمل يوجه باعتماد 
النظام االلكتروني النجاز 

المعامالت
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الصباح الجديد - وكاالت :
طلب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتانياهو امس 
اإلثنني من احملكمة تأجيل محاكمته بتهم الفســاد 

املقررة في 17 آذار/مارس ملدة 45 يوما.
وادعى نتانياهــو في طلبه أن املدعــني العامني لم 

يقدموا جميع املعلومات ذات الصلة بالقضية.
وتبــدأ محاكمة رئيس الــوزراء املنتهية واليته بعد 
اسبوعني من االنتخابات التي فاز فيها حزب الليكود 

الذي يتزعمه.
لكن أمام احلزب مهمة صعبة لتشــكيل احلكومة 
خاصة وأنــه لم يســتطع احلصول علــى مقاعد 

األغلبية البالغة 61 لتشكيل احلكومة املقبلة.
وفي حــال طلب الرئيس اإلســرائيلي رؤوفني ريفلني 
من نتانياهو تشكيل احلكومة فستكون املرة االولى 
التي يحاكم فيها رئيســا للحكومة وهو على راس 

منصبه.
وجاء في رسالة بعثها محامو نتانياهو إلى احملكمة 
املركزية في القدس، اطلعــت عليها وكالة فرانس 
بــرس، أن الفريق القانوني لرئيس الوزراء »لم يحصل 

على الوثائق املتعلقة بالتحقيق«.
ووجه املدعي العام اإلســرائيلي لنتانياهو اتهامات 
بالرشــوة واالحتيال وانتهاك الثقة، في ثالث قضايا 

منفصلة ينفيها رئيس الوزراء.
ومن املتوقع أن يحاول معارضو نتانياهو إقرار مشروع 
قانون يحظر على الشخص املتهم تشكيل حكومة 

جديدة.

الصباح الجديد - وكاالت :
أدى الرئيــس األفغاني أشــرف غنــي اليمني لوالية 
رئاســية ثانية يوم امس االثنني، لكن منافسه على 
املنصب رفض االعتراف بذلك وأقام مراسم تنصيب 

موازية.
وأظهرت لقطات تلفزيونيــة غني وهو يؤدي اليمني 
في القصر الرئاســي في كابول في مراسم حضرها 
عدد من الدبلوماســيني األجانب من بينهم املبعوث 

األمريكي اخلاص زملاي خليل زاد.
وأقام عبد اهلل عبد اهلل املرشــح الرئاســي وخصم 
غني الذي ينازعه على نتيجة االنتخابات مراســمه 
اخلاصة في الوقت نفســه مبا يشير إلى أن محادثات 
بني اجلانبني توســط فيه خليل زاد للتوصل لتسوية 

لألزمة باءت بالفشل.

الصباح الجديد - وكاالت :
تتأهــب اليابــان هذا األســبوع لتعديل 
قانون يســمح لرئيس الوزراء شينزو آبي 
بإعالن حالــة الطوارئ بســبب فيروس 
كورونا إذا استدعى األمر، في الوقت الذي 
يواجه في آبي انتقادات مستمرة بسبب 
قبل  الفيروس  لتفشي  معاجلته  أسلوب 

دورة ألعاب طوكيو األوملبية.
وتعرض آبي ملــا وصفه منتقدون بافتقار 
أكبــر اختبار آلبي  للقيــادة في  مبدئي 
منذ توليه الســلطة فــي 2012 وذلك 
اتخــاذه خطــوات مفاجئــة مثل  بعد 
إغالق املدارس والــذي أصاب أولياء األمور 

وأصحاب الشركات بارتباك.

ومن بني االنتقادات أن حكومة آبي كانت 
أبطــأ مما ينبغــي في فرض قيــود على 
الزائريــن من الصني بعد بدء التفشــي 

هناك أواخر العام املاضي. 
وقال 50 في املئة شــاركوا في استطالع 
جرى مؤخرا إنهم ال يوافقون على أسلوب 
معاجلة آبي لتفشي الفيروس مقابل 37 

باملئة أبدوا موافقتهم على طريقته. 
وقال معلقــون أيضا إن اليابــان تفتقر 
اختبارات  الكافية إلجــراء  القــدرة  إلى 
الكشــف عن الفيروس، في الوقت الذي 
أخفقت فيه في تعبئة اإلمكانيات التي 
متلكها، مما أدى إلى شكوك بأن الفيروس 
ينتشر بســرعة أكبر مما توضح البيانات. 

واكتشفت برامج االختبارات القوية في 
دول مثل كوريــا اجلنوبية عددا كبيرا من 

اإلصابات.
أن  وتعتزم احلكومة في أحدث خطواتها 
تقدم للبرملان يوم الثالثاء مشــروع قانون 
لتعديل تشريع صدر عام 2012 ومت سنه 
بعد وباء لإلنفلونزا في 2009 حتى ميكن 

تطبيقــه على فيــروس كورونــا إذا لزم 
األمر. ومــن املتوقع أن يوقع عليه البرملان 
2012 عندما  يوم اجلمعة. وصدر قانــون 
كان احلزب الدميقراطي احلر الذي يتزعمه 
آبي فــي املعارضة. وقال مســؤولون إنه 
ال ميكنــه تطبيقه على فيــروس كورونا 
دون تغييــرات على الرغــم من أن أحزاب 

املعارضة ومنتقدين آخرين     قالوا إن إعادة 
تفسيره كاف.      

ويسمح هذا القانون لرئيس الوزراء إعالن 
إذا شكل املرض  حالة الطوارئ رســميا 
»خطرا جســيما« على حياة الناس وإذا 
تأثير كبير على  أصبح النتشاره السريع 

االقتصاد. 

رئيس وزراء اليابان يسعى لتعديل قانون يتيح له إعالن الطوارئ

الصباح الجديد - متابعة:
تشــهد مبيعات األسلحة في العالم 
ارتفاعا منذ العام 2003 بنسبة 5,5 % 
من حيث الكمية في فترة 2019-2015 
مقارنة مــع 2010-2014 على وفق ما 
ذكر معهد ستوكهولم الدولي ألبحاث 
مبيعات  وارتفعت  )ســيبري(،  السالم 
إلى الشــرق األوسط بنحو  األسلحة 

كبير في السنوات اخلمس األخيرة 
وأوضح بيتر ويزمان الباحث في املعهد 
اإلجمال  »فــي  برس  فرانــس  لوكالة 
زادت مبيعات األســلحة، وكان الطلب 

مرتفعا في الدول املستوردة وقد شهد 
زيادة أيضا«.

األوســط  الشــرق  دول  واردات  وزادت 
بنســبة 61 % خــالل تلــك الفتــرة 
الواردات  35 % من إجمالي  وشــكلت 
الســنوات  لألســلحة خالل  العاملية 

اخلمس األخيرة.
الســعودية  العربية  اململكــة  وتعد 
املستورد األول لألســلحة في العالم 
متقدمــة علــى الهند مع زيــادة في 

الكميات بلغت نسبتها 130 %.
وشــكلت الواليات املتحدة املزود األول 

للســعودية مع 73 % مــن واردات هذا 
البلد، تلتها بريطانيــا مع 13 %. وأتى 
املتعلقة  الكبيرة«  »اخملاوف  برغم  ذلك 
بالتدخل العســكري الســعودي في 

اليمن، على ما قال املعهد.
وأكد بيتر ويزمان أن كمية األســلحة 
املصدرة إلى الشــرق األوسط تشكل 
»مصدر قلق« خصوصــا وأن املنطقة 
وتصعيدا  وتوترات  »صراعات  تشــهد 

جديدا محتمال في النزاعات«.
واحتلت فرنسا املركز الثالث بني الدول 

املصدرة لألسلحة.

الفرنسية  األســلحة  سوق  وشكلت 
في السنوات اخلمس األخيرة 7,9 % من 
إجمالي املبيعات في العالم أي بارتفاع 
نســبته 72 % مقارنة بفتــرة 2010-

.2014
وقــال املعهــد فــي تقريــره »بلغت 
الصادرات الفرنســية أعلى مســتوى 
لها منذ 1990)..( واســتفادت صناعة 
الفرنســية من الطلب في  األسلحة 
مصر )26 % مــن صادراتها( وفي قطر 

)14 %( و الهند )14%(«.
وشكل تسليم طائرات »رافال« قتالية 

إلــى هذه الــدول الثــالث، حوالى ربع 
إجمالي صادرات األسلحة الفرنسية.

وتواصــل الواليات املتحــدة هيمنتها 
على الســوق مــع 36 % من احلصص 
متقدمــة على روســيا التي تراجعت 
مبيعتها بنســبة 18 % لتستقر على 

21 % خالل 2019-2015.
وحافظت آســيا وأوقيانيا على املرتبة 
األولى على صعيد اســتيراد األسلحة 
خالل الفترة نفســها وتركزت فيهما 
41 % من الواردات العاملية لألســلحة 

التقليدية.

وأتى ذلك برغم تراجع استيراد األسلحة 
في الهند التي كانت في املاضي أكبر 
مســتورد لها في العالم، بنسبة 32 
% وكذلك األمر في باكســتان اجملاورة 

حيث بلغ التراجع 39 %.
وفي التقرير، أوضح الباحثون أن هاتني 
القوتــني النوويتني »حددتــا منذ فترة 
طويلة هدف انتاج أسلحتهما اخلاصة 
)..( إال أنهما ال تــزاالن تعتمدان كثيرا 

على الواردات«.
جدير بالذكر ان سوق املال السعودية 
تعرّضــت خلســائر قاســية اذ هبط 

املؤشــر العام بأكثر من تسعة باملئة، 
تراجعت قيمة ســهم شركة  بينما 
أرامكو، عمالق النفط، بنسبة عشرة 
باملئة وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 
رياال. وخســرت أرامكو األحد واالثنني 
أكثر مــن 320 مليار دوالر من قيمتها 
التي باتــت تتراوح عنــد 1,4 تريليون 
دوالر، بعيدا عن مستوى تريليوني دوالر 
الذي أصّر عليه ولي العهد السعودي 
محمد بن سلمان قبل إدراج الشركة 
في الســوق في كانون األول/ديسمبر 

املاضي.

ارتفاع بنسبة 61 % في مبيعات األسلحة إلى الشرق األوسط
السعودية المستورد األول لألسلحة

نتانياهو يطلب تأجيل 
محاكمته بتهم الفساد

أشرف غني يؤدي اليمين 
رئيسا ألفغانستان ومنافسه 
يقيم مراسم تنصيب موازية

الصباح الجديد - متابعة :
 

بعد الهبوط احلاد الذي شــهدته 
بورصــة املــال فــي دول اخلليج 
اليومني املاضيني، سجلت أسواق 
املــال في أنحــاء العالــم أمس 
االثنني هبوطــا مقلقا، ويتخوف 
البعــض من ان يشــهد العالم 

ازمة اقتصادية جديدة.
وبات عشــرات ماليني األشخاص 
فــي أنحــاء العالــم يخضعون 
إلجراءات حجر صحي، لكن هناك 
مخاوف من انتشار الفيروس إلى 
دول أخرى، ومن أن يتسبب تعرقل 
النشــاط التجــاري بركــود في 

العديد من االقتصادات.
ويخيم القلق على أســواق املال 
اآلسيوية بينما افتتحت تعامالت 
بتراجع يعد األسوأ  هذا األسبوع 

منذ األزمة املالية العاملية.
وتراجعت اســواق األسهم بأكثر 
من خمســة باملئة فــي طوكيو 
و7,3 باملئة في ســيدني، ملحقة 
خســائر مبئات مليارات الدوالرات 
ومفاقمة  شــركات  قيمــة  من 

أسابيع من اخلسائر.
تراجعــت بورصتــا لندن  كمــا 
باملئة،   8 بأكثر مــن  وفرنكفورت 
االســهم  انخفضــت  فيمــا 
الفرنسية 4 باملئة في بدء التداول 

أمس االثنني.
وكانت قــد ســجلت 110 آالف 
إصابــة بالفيــروس فــي 99 من 
واملناطــق، وتعرقلت حياة  الدول 
الكثيريــن مــع إغــالق مدارس 
السلع  شراء  على  كبير  وتهافت 
على  قيــود  وفرض  األساســية 

التنقل والسفر.
إجراءات  تقضــي  إيطاليا  وفــي 
العــزل بإقامــة نقــاط مراقبة 
للشــرطة في محطات قطارات 
وإيقــاف جميع الســيارات املارة 
االجتاهني،  رئيسية في  على طرق 
وفرض  ميالنو  من  رحالت  وتعليق 
ثالثة  إلى السجن  عقوبات تصل 
أشــهر أو غرامــة بقيمــة 206 
مخالفي  على  دوالر(   233( يــورو 

القواعد.
وتتزايــد اخملــاوف مــن أن تكون 

الواليات املتحــدة »أكبر اقتصاد 
التالية  »البــؤرة  العالــم  فــي 
لفيروس كوفيد19-. حيث قضى 
21 شخصا في األقل في الواليات 
حصيلــة  وجتــاوزت  املتحــدة، 
اإلصابات األحد 500 حالة، لتطال 
ثالثني مــن الواليــات األميركية 

اخلمسني.
املســؤولني  مــن  عــدد  وذكــر 
يكونوا  قــد  أنهم  اجلمهوريــني 
قــد احتكوا مبصابــني -- بينهم 
املرشــح الســابق لالنتخابــات 
الرئاسية تيد كروز، واملسؤول في 
تواصل  الذي  مات شــالب  احلزب 

مؤخرا مع الرئيس دونالد ترامب.
وكشــف كروز أنه تصافح خالل 
واشنطن  في  للمحافظني  مؤمتر 
مع شخص أكدت فحوص الحقة 
على  وكتب  بالفيــروس.  إصابته 
حســابه على فيس بــوك قررت 
البقاء في منزلي هذا األســبوع 

حتى تنقضــي 14 يوم بالكامل« 
مضيفــا أنه ال يشــعر باعراض، 
الحتمالية  حتســبا  االجراء  لكن 

اصابته.

»خطة منسقة متاما« 

جــاء ارتفاع عــدد احلــاالت في 
الواليات املتحدة فــي وقت تبدو 
إدارة ترامــب منقســمة حــول 
اتخاذها  ينبغي  التــي  اإلجراءات 
سجلت  سياحية  سفينة  بشأن 
فيها إصابات بالفيروس وموجودة 

قبالة ساحل كاليفورنيا.
التي  برنسيس  غراند  والسفينة 
تأكــد إصابة 21 شــخصا على 
املستجد  كورونا  بفيروس  متنها 
من بني 3500 راكب، كان مخطط 
لها أن ترســو في اوكالند. وذكر 
ترامــب إنه يتعني علــى الركاب 

البقاء على منت السفينة.

وقــال ســكرتير احلكومــة بني 
الذي  الوقــت  إنه في  كارســون 
ستكون  السفينة  فيه  سترسو 
هناك خطة قــد وضعت، رافضا 

الكشف عن تفاصيلها.
اتهامات  يواجــه  الــذي  وترامب 
بإشــاعة أخبار مضللة بشــأن 
اإلعالم  وســائل  اتهم  الفيروس، 
بـ  تبدو  بالسعي جلعل حكومته 

»مظهر سيء«.
»لدينا خطة  تويتــر  وكتب على 
األبيض  البيت  في  متاما  منسقة 
لهجومنــا على فيــروس كورونا 
املســتجد«. وذكــر خبــراء في 
مصرف إي.إن.زد أن رد ترامب يؤجج 
اخملاوف املالية العاملية، إضافة إلى 
حرب أســعار بني منتجي النفط 
تراجع أسعار الطاقة  تسبب في 

االثنني.
وقال اخلبــراء لعمالء إن »مخاوف 
السوق لم يســاعدها القلق إزاء 

بــطء الواليات املتحــدة في الرد 
»بطء  إلى  إضافــة  األزمة«  على 
تطبيــق تدابير وقائيــة وانعدام 
الشفافية حول إجراءات االحتواء، 
يبدو  التواصل علــى ما  وضعف 
مع الــرأي العام بشــأن موضوع 

الصحة«.
وحــذر تقرير ملؤمتــر األمم املتحدة 
واالســتثمار  التجــارة  بشــأن 
والتنمية من أن انتشار الفيروس 
باســتثمارات  يضــر  أن  ميكــن 
خارجية مباشرة في انحاء العالم 
مبا يصل إلى 15 باملئة فيما حتاول 

الشركات األجنبية جتاوز األزمة.
وتدخلــت العديــد مــن البنوك 
لدعــم  بالفعــل  املركزيــة 
وهناك  املتهاويــة  االقتصــادات 
دعــوات متزايــدة للحكومــات 

للتدخل بحوافز مالية كبيرة.
وفي الصني وكوريا اجلنوبية هناك 
احتمال  عــن  املؤشــرات  بعض 

انحســار  مرحلة  إلى  الوصــول 
الوباء. وقالت الصني إنها أغلقت 
العديد من مستشفياتها املؤقتة 
التــي فتحــت لعــالج املصابني 
بالفيروس في محيط ووهان بؤرة 
املرض، في وقت بلغ عدد اإلصابات 

اجلديدة أدنى مستوى له.
وســجلت 40 حالــة جديدة في 
أنحاء البــالد على وفق املفوضية 
الوطنيــة للصحــة، وهــو أدنى 
بدء  منذ  اجلديــدة  للحاالت  رقم 
تســجيل البيانــات فــي كانون 

الثاني/يناير.
وســجلت الصني قرابة 75 باملئة 
مــن اإلصابــات على مســتوى 

العالم.
وأفادت كوريا اجلنوبية التي كانت 
من الدول التي سجلت أكبر عدد 
مــن االصابات خــارج الصني عن 
أدنى عدد من احلاالت اجلديدة في 

أسبوعني.

هبوط في أسعار بورصات العالم مع انتشار فيروس كورونا

بات عشرات ماليين 
األشخاص في أنحاء 

العالم يخضعون 
إلجراءات حجر 

صحي، لكن هناك 
مخاوف من انتشار 

الفيروس إلى 
دول أخرى، ومن 

أن يتسبب تعرقل 
النشاط التجاري 

بركود في العديد من 
االقتصادات
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محادثات  بروكســل  فــي  جــرت 
الالجئني  ازمــة  بشــأن  متحــورت 
التركي  الرئيس  أجرى  بني  والهجرة 
رجب طيب إردوغان وكبار مسؤولي 
االحتاد األوروبي، فيما أعلنت أملانيا ان 
االحتاد ينظر في استقبال ما يصل 
1500 من األطفــال املهاجرين  إلى 

العالقني في اجلزر اليونانية.
بيان  األملانّية في  احلكومــة  وقالت 
إّن حتالفا مــن دول »متطوعة« في 
االحتــاد االوروبــي يــدرس امكانية 
التكفــل بأمر ما يصــل الى 1500 
مــن االطفال املهاجريــن العالقني 
اليونانية كاجــراء دعم  في اجلــزر 

»إنساني«.
الدول  أســماء  يتــم حتديــد  ولم 

املعنية.
وأضافت أحــزاب االئتالف احلكومي 
بعد اجتماع اســتمر ساعات وبدأ 
مســتعدون  »نحن  االحد  مســاء 
لدعم اليونــان في مواجهة الوضع 
الى  ألف  حلوالى  الصعب  االنساني 

1500 طفل متواجديــن في اجلزر« 
اليونانية.

وأشارت احلكومة أّن املانيا مستعّدة 
»املناسبة« مضيفة  ألخذ حصتها 
أنها تريد دعــم اليونان في الوضع 

»الصعب« الذي تواجهه.
وتابعــت »انهــم أطفــال بحاجة 
لعالج طبي عاجل أو ليسوا برفقة 
أوليــاء أمر تقــل أعمارهم عن 14 

عاما وغالبيتهم من الفتيات«.

ويحاول عشــرات اآلالف من طالبي 
اللجــوء اختراق احلــدود البرية من 
اجلانب التركي منذ أسبوع، بعد أن 
الالجئني  إنها لن متنع  أنقرة  أعلنت 
االحتاد  إلــى  أراضيها  مغــادرة  من 

األوروبي.
وتركيا التي تســتقبل قرابة أربعة 
ســوريون،  غالبيتهم  الجئ  ماليني 
كثيرا ما تنتقد ما تعده تقاسما غير 
عادل للعبء بينهم وبني دول االحتاد 
مســاعدات  يقدم  الــذي  األوروبي 
مالية الــى تركيا بغية اإلبقاء على 

املهاجرين داخل أراضيها.
»فتح  إلى  اليونــان  إردوغــان  ودعا 

األبواب« أمــام املهاجريــن بعد أن 
اليونانية  الشــرطة  اســتعملت 
الغاز املســيل للدمــوع وخراطيم 
املياه خالل مناوشات مع مهاجرين 

يحتشدون على احلدود.
وأعلن فــي خطاب القاه في مدينة 

عن  املاضي  السبت  يوم  اسطنبول 
اتفاق ونتائج  امله باحلصول علــى 

إيجابية بعد عودته من بلجيكا.
»فتح  إلى  اليونــان  إردوغــان  ودعا 
األبــواب أيضا والتخلــص من هذا 
العبء« مضيفــا »دعوهم يذهبون 

إلى دول أخرى في االحتاد األوروبي«.
واجلمعة أمر إردوغان خفر السواحل 
العبور  مبنــع محــاوالت  التركــي 
احملفوفة باخملاطر في بحر إيجه بعد 
وصول أكثر مــن 1700 مهاجر إلى 
جزيرة ليســبوس وأربــع جزر أخرى 

في بحر إيجه قادمني من تركيا في 
األسبوع املاضي.

غير أن قوات خفر الســواحل قالت 
إن اإلجراءات التركية التي تســمح 
للمهاجريــن والالجئــني مبغــادرة 
األراضي برا لم تتأثــر، والتعليمات 

طالت فقط محاوالت العبور بحرا.
اإلثنني  التركــي  الرئيس  والتقــى 
رئيس اجمللس األوروبي شارل ميشال 
ورئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير اليني عند الســاعة 18,00 

)17,00 ت غ(.
وجــاء في تغريدة للمتحدث باســم 
رئيس اجمللس األوروبي أن اللقاء تناول 
»القضايا املشــتركة لالحتاد األوروبي 
واألمن  الهجــرة  مبا فيهــا  وتركيــا 
واالســتقرار في املنطقة واألزمة في 

سوريا«.
يذكر انه في عام 2016 توصلت تركيا 
واالحتاد األوروبي إلى اتفاق يقضي بأن 
تقدم بروكسل مســاعدات مبليارات 
الســلطات  قيام  مقابل  الــدوالرات 

التركية مبنع تدفق املهاجرين.
لكــن أنقرة كثيرا مــا اتهمت االحتاد 
فيما كانت  بتعهداتــه  الوفاء  بعدم 

أوروبا تشهد أســوأ أزمة هجرة منذ 
احلرب العامليــة الثانية. وفر أكثر من 
مليون شــخص إلى القارة األوروبية 

في 2015.
إردوغــان  مســاعدي  كبيــر  وكان 
اإلعالميني قد قال إن أحد الشــروط 
التي لــم تنفذ أن يســتقبل االحتاد 

األوروبي الجئني من تركيا.
اردوغان مبزيد مــن الضغط  وشــعر 
مع نــزوح قرابة مليون شــخص من 
محافظة إدلب بشــمال غرب سوريا 
باجتاه احلــدود التركية خالل العملية 
النظام  لقوات  األخيرة  العســكرية 
الســوري املدعومة من روسيا وإيران. 
لكن إردوغان ونظيره الروسي فالدميير 
بوتني وقعــا اخلميــس اتفاقا لوقف 

إلطالق النار في املنطقة.
وتضغط األحزاب اليسارّية في أملانيا 
منذ أيــام عــدة بهدف دفــع أوروبا، 
وأملانيــا علــى وجه اخلصــوص، إلى 
تقدمي الرعاية لألطفال املوجودين في 
إلى احلدود  الذين يصلــون  أو  اليونان 
التركية اليونانية، بعد أن متّ بّث صَور 
تظهر الوضــع الهّش لعدد كبير من 

القصر.

تقرير

إردوغان يزور بروكسل واالتحاد األوروبي يدرس استقبال 1500 من المهاجرين األطفال

يعد األسوأ منذ األزمة المالية العالمية
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بغداد ـ الصباح الجديد:

لم تتفق منظمــة الدول املصدرة 
للنفــط »أوبك« مع حلفائها فيما 
يتعلــق بخفض إنتــاج اخلام، في 
وقت أصرت فيه الســعودية على 
النفط..  أســعار  خفضهــا  عدم 
وعزمهــا زيادة اإلنتــاج، االمر الذي 
ساق األسعار الى تراجع كبير وصل 
الى نسبة %30 في تعامالت أمس 

االثنني. 
وانخفضــت العقــود اآلجلة خلام 
برنت القياســي العاملي بنســبة 
%28.69 إلــى 32.28 دوالر للبرميل، 
وهو أدنى مســتوى له منذ شباط 
2016، كمــا انخفض خــام غرب 
تكســاس الوســيط األميركــي 
دوالر   28.33 إلى   31.35% بنســبة 
للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ 

شباط 2016 أيضاً.
لكن ذلك يعــود الى تراجع الطلب 

بسبب تفشي فيروس »كورونا«.
محمد  مظهــر  كشــف  محلياً، 
صالح، املستشــار املالــي لرئيس 
مجلــس الوزراء املســتقيل، عادل 
ايضاً، عن حجم  عبداملهدي، امس 
خســائر العراق االقتصادية )الفرق 
فايروس  النفط( جراء  في أســعار 
كورونا بانها تتراوح بني )50 إلى 75) 

مليون دوالر في اليوم الواحد.
وقال صالح فــي تصريح صحافي، 
إن »استمرار معدالت هبوط أسعار 
النفط في األسواق العاملية بسبب 
فايــروس كورونا على مدار ســنة 
مالية كاملة سيخلق مشكلة في 
املركز املالي احلكومي«، منوها إلى 
أن »احلل الوحيد لتجاوز هذه األزمة 

تعضيد املوارد واإليرادات«.
وأضاف أن »هــذه االزمة حتتم على 
الدولــة التوجــه نحــو االقتراض 
اخلارجي لسد عجز املوازنة االحتادية 
الــذي ســيتفاقم بأرقــام كبيرة 
جدا«، الفتا إلــى أن »عجز املوازنة 
احلالية بلغ اكثر من خمسني مليار 
دوالر بســبب زيــادة النفقات بعد 
احتساب سعر برميل النفط بـ56 

دوالرا للبرميل الواحد«.
وتابــع صالــح أن »اإلضافات التي 
حصلت علــى الوظيفــة العامة 
التي  من قبــل احلكومة احلاليــة 

تقدر  املهدي  يترأســها عادل عبد 
جديد  موظف  مليون  نصف  بنحو 
لهــذا العام مــن مجموعة أربعة 
ماليني موظف«، الفتا إلى أن »هذا 
العــدد )500 ألــف موظف جديد( 
هو إضافة علــى فقرة الرواتب في 
املوازنة التشغيلية الذي يتراوح بني 

(11 إلى 13( تريليون دينار«. 
وذكر املستشــار املالــي، ان »اكبر 
كلفــة في املوازنــة االحتادية لعام 
التشــغيلية  املوازنة  هــي   2020
ما نسبته  التي تشــكل  )اجلارية( 
77 % من حجمها الكلي ســنويا، 
واملتضمنــة مرتبــات املوظفــني، 
االجتماعية،  والرعاية  واملتقاعدين، 
ومســتلزمات تشــغيل الوظيفة 
العامة«، الفتا إلى أن »تغيير حجم 

املوازنة التشغيلية أمر صعب«. 
وأشــار صالح إلــى أن »احلكومة 
دوالر  مليــارات   )4( نحــو  تدفــع 

شــهريا كرواتب ملوظفــي الدولة 
العراقية«، الفتــا إلى أن »حكومة 
تصريــف اإلعمــال اليومية أيضا 
هي غير مخولــة في اتخاذ الكثير 
مــن املواقف ملعاجلة هــذه األزمة 
االقتصاديــة الراهنــة«، مؤكداً أن 
»حجم العجز سيتفاقم بعد تدني 
الصعب  لكن من  النفط  أســعار 

التنبؤ بحجمه الكلي«.
أوقفت  أن »أزمة كورونا  إلى  ولفت 
االقتصاد الصيني الذي يعد قاطرة 
ستؤثر  وبالتالي  العاملي،  االقتصاد 
على مستويات االقتصاد العاملي«.

احلكومــي،  املستشــار  واقتــرح 
»إعــادة هيكلة املوازنــة االحتادية 
على وفق أســعار النفــط احلالية 
كل  ومعاجلــة  العجــز  لتقليــل 
املشــكالت والتحديــات من خالل 
تقليص الكثير من املصروفات غير 
ملزمــة«، الفتا إلى أن »وزارة املالية 

لديهــا بدالئــل وخطــط )أ( و)ب( 
املالية  و)ج( ملواجهــة كل األزمات 
املتوقعة، وبالتالي أن قانون املوازنة 
سيكون جاهزا في حال تسلم أية 
حكومة جديدة املهام، ســتصوت 
عليه قبل إرساله للبرملان إلقراره«.

الطاقة الدولية: »عواقب 
وخيمة« 

علــى الصعيد العاملــي، قال فاحت 
الدولية  بيرول مدير وكالة الطاقة 
في  الروســي  الروليت  »لعــب  إن 
أسواق النفط رمبا يكون له عواقب 

وخيمة«.
وأضاف أن أسعار النفط أقل من 25 
دوالرا للبرميل ســتؤدي إلى توقف 
عمليات التطويــر اجلديدة للنفط 

الصخري في الواليات املتحدة.
بيــرول بينمــا  تأتــي تعليقــات 
انخفضت أسعار النفط بأكثر من 

الربع وتتجه صوب تســجيل أكبر 
انخفاض في يوم واحد في 29 عاما 
بعــد أن أوقدت الســعودية فتيل 

حرب أسعار في السوق.
العاملي  الطلب  إن  الوكالة،  وقالت 
على النفــط يتجه لالنكماش في 
عام 2020 للمــرة األولى منذ أكثر 
مــن 10 ســنوات، في ظــل تعثر 
النشاط االقتصادي العاملي بسبب 

فيروس »كورونا«.
وتوقعــت الوكالة، أمــس االثنني، 
أن يبلغ الطلــب على النفط 99.9 
مليــون برميــل يوميا فــي 2020 
لتخفض بذلك توقعاتها السنوية 
بقرابة مليون برميل يوميا، مشيرة 
إلى انكمــاش قدره 90 ألف برميل 
يوميا، فــي أول تراجع للطلب منذ 

عام 2009.
وتابعــت الوكالة التــي تتخذ من 
باريس مقرا لها أنه في حال فشل 

احلكومــات فــي احتواء تفشــي 
فيروس »كورونا« فإن االســتهالك 
قد ينخفض مبا يصل إلى 730 ألف 

برميل يوميا.

اجلزائر: ضرورة توازن السوق 
من جانبه، قال وزير الطاقة اجلزائري 
بــالده جتري  إن  محمــد عرقــاب، 
منتجني  مع  مســتمرة  مشاورات 
آخرين للنفط منذ يوم اجلمعة بعد 
فشــل منظمة البلــدان املصدرة 
االتفاق على  »أوبك« فــي  للبترول 

خفض لإلنتاج.
وأضاف فــي حديثه مــع تلفزيون 
يوم  اتفقت  اجلزائــر  أن  »النهــار« 
اجلمعة مــع املنتجني اآلخرين على 
أن »عدم التوصل إلى قرار سيكون 
له تأثير سلبي جدا على املنتجني.. 
نحتــاج إلى قرار ســريع لتحقيق 

التوازن في السوق«.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قال رئيــس وزراء تونس إن تونس تريد 
الشروع في برنامج جديد مع صندوق 
النقد الدولي وإنها خفضت توقعات 
النمو للعام احلالــي إلى واحد باملئة 
مــن 2.7 باملئــة كانت مقــدرة في 
ميزانيــة 2020 بينمــا يواجه قطاع 

الســياحة احليــوي تهديــدا جديا 
بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكانت تونس وقعت في 2016 اتفاقا 
مع صنــدوق النقــد لبرنامج متويل 
مشــروط  دوالر  مليار   2.8 حجمــه 
وينتهــي  اقتصاديــة.  باصالحــات 

البرنامج في نيسان املقبل.

إلياس  الــوزراء  رئيــس  يذكــر  ولم 
الفخفاخ أية تفصيالت عن البرنامج 
وال موعــده أو إن كان هنــاك اتفاق 
الصنــدوق بخصوص  مــع  بالفعل 

برنامج جديد.
لكنه أضاف ”ليس لدينا خيار آخر“.

املغرب  وتابع في تصريحــات جلريدة 

احملليــة أن أزمــة فيــروس كورونــا 
ســتمحو نصف نقطــة مئوية من 

معدل النمو.
ولــم يذكر مزيــدا مــن التفاصيل 
عن أســباب خفض توقعــات النمو 
لكن من املعتقد على نطاق واســع 
بأزمة  يتأثر  الســياحة قد  أن قطاع 

فيــروس كورونا والتي قــد حتد من 
احلجوزات، إضافة الى تباطؤ القطاع 
في  حــاد  نقص  بســبب  الزراعــي 
تساقط األمطار. وفي العام املاضي، 
زار تونس تسعة ماليني سائح للمرة 
األولى. ويســهم القطــاع بثمانية 
الناجت احمللي اإلجمالي وهو  باملئة من 

مصدر رئيسي للعملة األجنبية.
وقال الفخفاح إن حكومته ستسعى 
للحصول على املراجعة السادســة 
في إطار برنامــج مع صندوق النقد، 
مضيفا أنها ســتكون خطوة هامة 
لتعبئة املوارد وطرق أسواق السندات 

العاملية.

تونس تخفض النمو المتوقع في 2020

انهيار أسعار النفط.. وسط أزمة اقتصاد عالمي موبوء 
مستشار رئيس الوزراء: خسائر العراق فادحة

انخفضت العقود 
اآلجلة لخام برنت 
القياسي العالمي 
بنسبة 28.69 % 
إلى 32.28 دوالر 
للبرميل، وهو أدنى 
مستوى له منذ شباط 
2016، كما انخفض 
خام غرب تكساس 
الوسيط األميركي 
بنسبة %31.35 إلى 
28.33 دوالر للبرميل، 
وهو أدنى مستوى له 
منذ شباط 2016 أيضًا

أحد احلقول النفطية في البالد

الرياض ـ رويترز:
الذين سحبوا  الســعوديون،  املستثمرون  أصيب 
من مدخراتهم واقترضوا للمشــاركة في الطرح 
القياسي لســهم أرامكو، بصدمة بعد الهبوط 
احلاد ألســهم درة تاج اململكة في أعقاب انهيار 

اتفاق تقليص اإلنتاج بني أوبك وحلفائها.
وتراجعت أسهم أرامكو عشــرة باملئة عند بدء 
التداول أمس االثنني لتواصل خسائر تكبدتها في 
اليوم السابق حني هبطت عن سعر الطرح العام 
األولي البالــغ 32 رياال. وبحلول الســاعة 1050 

سجل السهم 28 رياال منخفضا 6.7 باملئة.
وشارك عدد قياســي من املستثمرين األفراد بلغ 
5.1 مليــون أغلبهم من الســعوديني في الطرح 
الذي بلــغ حجمــه 29.4 مليــار دوالر وأغرتهم 
احلماســة الوطنيــة ووعود بتوزيعــات ضخمة 
وقروض ميسرة بشراء السهم. وكان معظم من 
اشترى األسهم مستثمرون أفراد من السعودية 
ومؤسسات في اخلليج في حني امتنعت صناديق 
عاملية بسبب التقييم. وقبل الطرح العام األولي، 
الذي شهد شراء مستثمرين أفراد من السعودية 
نحــو 30 باملئة من أســهم أرامكــو املطروحة، 
انتشــرت لوحات إعالنية على الطرق وفي مراكز 
التسوق ملا سيصبح أكبر طرح عام أولي حاملة 

عبارة ”أسهم أرامكو قريبا على تداول“.
وتعهــدت احلكومة مبنح املســتثمرين ســهما 
مجانيا مقابل كل عشــرة أسهم يشترونها في 

حالة االحتفاظ بالسهم ملدة 180 يوما.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
انخفضت بورصات اخلليج أمس االثنني، لتواصل 
اخلسائر بعد هبوطها احلاد في اجللسة السابقة 
وســط انخفاض أســعار النفط بعــد أن قررت 
السعودية تقليص أسعارها الرسمية لبيع اخلام 
لشــهر نيســان وتخطيطها لزيادة اإلنتاج بقوة 

الشهر املقبل.
وقــال أكبر خان مديــر إدارة األصول لــدى الريان 
لالســتثمار فــي الدوحة ”رد الفعل الســعودي 
علــى االنهيار كان العودة إلــى قواعد 2014 عبر 
التعجيل بانهيار أســعار النفــط هم يتطلعون 
التكلفة...  مرتفعــي  للمنتجني  دعمهم  إلنهاء 
هذه ســتراتيجية مؤملة تتطلب وقتــا للتنفيذ 

وفشلت في محاولة سابقة“.
وأغلق املؤشــر منخفضــا 7.8 باملئــة، ليهبط 
للجلســة الرابعة على التوالي ولتصل خسائره 

منذ بداية العام إلى 24.7 باملئة.
وتراجع سهم مصرف الراجحي 8.1 باملئة وسابك 

9.1 باملئة.
وانخفض مؤشــر سوق األســهم القطرية 9.7 
باملئة، متكبدا أكبر خســارة في يوم واحد في 20 
عاما. وهبط سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك 

اخلليج، عشرة باملئة.
ونزل مؤشر دبي 8.3 باملئة وهو أكبر انخفاض منذ 
نيســان 2013. وتراجع سهم بنك دبي اإلسالمي 
9.4 باملئة وبنك اإلمارات دبي الوطني عشرة باملئة 

لكل منهما.
وتراجع سهم العربية للطيران 6.1 باملئة بعد أن 

علقت السعودية السفر من اإلمارات.
وتراجع مؤشــر بورصة أبوظبي 8.1 باملئة ليتكبد 
أكبر خســارة في يوم واحد منذ تشــرين الثاني 
2009. وتراجع سهم بنك أبوظبي األول 8.5 باملئة.

ونزل سهم دانة غاز عشرة باملئة برغم إعالنها أن 
عقود بيــع الغاز طويلة األجل لم تتأثر بانخفاض 

أسعار النفط.

هبوط حاد لسهم أرامكو

تراجع أسهم الشرق األوسط
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من بــن األزمات التي ال تهدد اقتصاد البلــد، بل وجوده وكيانه 
الدســتوري والقانوني، أزمة املوازنة العامة للدولة. املوازنة، كان 
من املفترض إقرارها في بداية العام احلالي، لضمان استمرار سير 
املرافق العامة للدولة. فال غنى عن املوازنة في إدارة الدولة، وذلك 
لتعلق فعاليات الصرف واالستثمار بها. ما حدث ويحدث اليوم، 
أن املوازنة لم تقر من قبل مجلس النواب حلد اآلن، والســبب هو 
عدم إرســالها من قبل احلكومة املستقيل رئيسها. وال ميكنها 
في الوقت احلاضر إرسالها بسبب أنها حكومة تصريف أعمال 
وغيــر جائز قانونا إرســال مشــروعات القوانــن ومنها قانون 
املوازنة. ومت انتظار تشــكيل حكومة جديدة كي تتولى القيام 
بواجباتها القانونية والدســتورية امللحة ومنها إرســال قانون 
املوازنــة الى البرملان لغرض املصادقة عليه. ولكن لألســف، لم 
يتم التصويت على تلك احلكومة ليعود الوضع الى املربع األول: 
حكومة تصريف أعمال! وتبقى املوازنة معلقة ال في البرملان وال 

في احلكومة. 
جوانــب خطيــرة ومهمة في املوازنــة اخلاصة بالعــام احلالي، 
تستدعي تدخال عاجال من اجلهات املعنية، وتتمثل تلك اجلوانب، 
بعدم اســتقرار أسعار النفط، واالســتمرار باالنخفاض بسبب 
انتشــار مرض« كورونا« الذي سبب توقف مصانع داخل الصن، 
كانت تســتهلك كميات من النفط العاملي، إضافة الى اخملاوف 
من انتشار املرض بشكل أوســع. وبرغم أن سعر برميل النفط 
حاليا املثبت فــي قانون املوازنة أكثر من الســعر احلالي، إال أن 
العجز املعلن عنه، كبير جدا، لدجة عدم امكان تالفيه بأي شكل 
من األشــكال. فكيف باعتماد الســعر احلالي الذي يعني ازدياد 
حجم العجز الى حد، تهديد االقتصاد برمته. احلكومة والبرملان، 
تنصب أعينهم على احللقة األضعــف واألهم في املوازنة وهي 
رواتب املوظفن. فهي الوحيدة التي يتم تالفي عجز املوازنة من 
خاللها، عبر تقليلها أو تقليصها، في حن هنالك أبواب للصرف 
كبيرة جــدا، وغير ضرورية وأكبر من رواتــب املوظفن، ولكن ال 
يتم احلديث عنها، ناهيك عن السرقات الكبيرة املستمرة والتي 
تتخــذ من القانون غطــاًء لها، مــن دون رادع حقيقي من قبل 
اجلهات اخملتصة. إضافة الى التقارير الصحفية التي تتحدث عن 
حتويل أموال الى إقليم كردســتان من دون املرور باملوازنة العامة. 
رواتب الرئاسات الثالث، واملوازنات التشغيلية واالنفاق غير املهم، 
والســرقات التي ال يحاســب عليها أحد، كلها منافذ واسعة 
لهدر املــال العام، والضغط على املوازنــة. لو مت التعامل معها 
ومحاسبة الفاسدين واســترجاع األموال املنهوبة واملسروقة، 
والتعامل الصارم واحلازم مع املال العام، لكان العجز أقل بكثير 
مما هو عليــه اآلن. رواتب املوظفن مهمة، فهناك عائالت تعيش 
على تلــك الرواتب، واملســاس بها يعني املســاس بقوت تلك 
العائالت. حجم الوظائف احلكومية الكبير والذي يشير البعض 
الى وجود تضخم في أعداد املوظفن، واالقبال املستمر والطلب 
املتزايد على الوظائف احلكومية، مرده الى إنهاء القطاع اخلاص، 
وتقييده مبجموعة قوانن وتعليمــات وروتن أدى إلى توقف تام 
للقطاع اخلاص، ذلك القطاع، ميكنه استيعاب اعداد كبيرة من 

اخلريجن، وبالتالي تقليل الضغط على الوظائف احلكومية. 
احلكومة، مطالبة بتفعيل القطاع اخلاص ومنح املســتثمرين 
حرية واســعة فــي العمل احلــر، وتوفير البيئة االســتثمارية 
املطلوبة والكفيلة بالبناء واالعمــار، بعيدا عن موازنة الدولة. 

ولكن الفساد املالي واإلداري، مينع هذا األمر. 

الموازنة بين رواتب الموظفين 
وامتيازات المسؤولين
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

سالم مكي

حارث حسن

العربات املزّودة مبحركات في بغداد هي رمٌز 
لألزمة األوسع نطاقاً التي يواجهها العراق 
فيما يعجز عــن تأمن مســتقبل حيوي 

لشبابه.
قبل االحتجاجــات األخيرة في العراق، كان 
استخدام العربات املزّودة مبحركات املعروفة 
بالـ »توك توك« محصــوراً فقط باملناطق 
الواقعــة عنــد األطراف في شــرق بغداد. 
وكان نشاط ســائقيها جزءاً من االقتصاد 
غير النظامــي، وهو اقتصــاد غير خاضع 
للتنظيمــات و«غير مشــروع«. لكن هذا 
النشاط توّغل في نهاية املطاف في احلياة 
اليومية لســّكان املناطق حيث يُســَمح 
باســتخدام عربات الـــ »توك تــوك«، ما 
يُرجع صدى مــا قاله عالم االجتماع آصف 
لألشخاص  املشتركة  املمارسات  عن  بيات 
هــة لتعزيز  العاديــن، معتبــراً أنها موجَّ

مصالح املهّمشن.
ولكن عنــد اندالع التظاهــرات في ميدان 
التحرير في بغداد في تشــرين األول/أكتوبر 
2019، بــرزت عربات الـ »توك تــوك« جزءاً 
أساســياً من املشــهد، بحيث متّكنت من 

التملص مبهارة من القيــود التي فرضتها 
قــوى األمــن، وأّمنت الدعم اللوجســتي 
للمحتّجن. فقد حتّولت إلى سيارة إسعاف 
منقذة لــألرواح، متــّر عبر احلشــود لنقل 
املتظاهريــن املصابن إلى املستشــفيات. 
وسرعان ما أعلن عدد كبير من احملتجن أن 
هذه العربة هي رمٌز لـ«الثورة«، وأُطلِق على 
الصحيفة األولى التي أصدرتها مجموعة 
من احملتجن اســم »تــوك تــوك«. ولكن 
الالفت أيضاً هو االعتراف الذي ناله سائقو 
الـ«توك توك« في األشهر األربعة املاضية. 
فهم ميتلكون اآلن حرية التنّقل في املناطق 
الواقعة وسط بغداد، ووفقاً ملصادر محلية، 
بــدأت احلكومة تزويــد عرباتهــم بلوائح 
التي ساهمت  األســباب  ومن  تســجيل. 
في تنامي الدور الــذي تؤّديه الـ«توك توك« 
أن هذه العربة هي مــن نتاج الصراع الذي 
تخوضه فئة مهّمشة في اجملتمع العراقي 
من خالل حتّدي احلدود والقيود التي يفرضها 
الوضــع القائم السياســي واالجتماعي. 
وبهذا املعنى، إنها مبثابة صورة مســتعارة 
عــن احلركــة االحتجاجية التي أشــعل 
مّتقــدة،  وأبقوهــا  شــرارتها  الشــباب 
ومعظمهم من العاطلن عن العمل أو ممن 
يعانون من البطالة املقّنعة، أو من الطالب 
الذين هم مشاريع عاطلن عن العمل. ولم 

يكن لدى ســائقي عربــات الـ«توك توك« 
إلى  ما يخســرونه عندما قرروا االنضمام 
املتظاهرين، وقد ســاهم قرارهم هذا في 
توسيع مجال نشاطهم وحتسن مكانتهم 
االجتماعيــة واالقتصاديــة. ومتّثل احلركة 
االحتجاجية أيضــاً النضال الذي يخوضه 
حتالٌف من األفــراد واجملموعات الذين يريدون 
احلصول على االعتــراف وعلى حصة أكبر 
من املوارد املاّديــة والرمزية في العراق، ومن 
املساحات التي تســيطر عليها الفصائل 
احلاكمة واجملموعات اإلســالمية. للحركة 
متعددة  وأصــوات  طبقات  االحتجاجيــة 
تعكس أولويات مختلفة. فهي تتعلق، في 
نظر البعض، باإلصالح اجلوهري للمنظومة 
السياســية؛ ويرى فيها آخرون حتركاً داِعماً 
أو  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  للعدالــة 
راِفضاً للتشدد اإلسالمي والقيم احملافظة 
املرتبطة بــه. حتى إن بعض األشــخاص 
يرون في االحتجاجات فرصًة للتخلص من 
روتينهم اليومي والتســّكع مع األصدقاء. 
ويعكــس النــزول إلى الشــوارع وتنظيم 
التظاهرات التســييس املتزايد للشــباب 
الســلطة  بقدر مايعكس فشــل قنوات 

القائمة في متثيلهم أو استيعابهم.
وتقع في صلب هــذا التحرك االحتجاجي 
أفضــل  بتوزيــع  الضمنيــة  املطالبــة 

للســلطات والثروات. ميكن حتقيق ذلك من 
خالل تشكيل حكومة أفضل متثيالً ووضع 
حد ملنظومــة احملاصصة حيــث أصبحت 
الدولــة مبثابــة قالــب جبنة تتقاســمه 
اجملموعات السياســية وشبه العسكرية. 
ولذلك يطالــب احملتّجــون بانتخابات حّرة 
ونزيهة مبوجب قانــون يقطع الطريق أمام 

جتديد سيطرة الفصائل احلاكمة.
وفي هــذا الصدد، من الضــروري أن نفهم 
تُعتَبر  وملاذا  العراقــي  االقتصاد  يُدار  كيف 
االحتجاجــات وليــدة وَهــن بنيــوي في 
املنظومة. العراق دولة ريعية حيث تُشّكل 
العائدات النفطية نســبة 95 في املئة من 
املوازنة احلكومية. وقد فضح هبوط أسعار 
النفط فــي العام 2013 هشاشــة البالد 
على املستوى االقتصادي، في حن تسّببت 
كلفــة احلرب على الدولة اإلســالمية إلى 
الضغوط  بزيادة  الدميغرافــي  النمو  جانب 
على قاعدة املــوارد اآلخذة فــي التقّلص. 
وتفاقمــت هذه املشــكالت بفعــل إدارة 
الفصائــل احلاكمــة لإليــرادات الوطنية 
بطريقة تطّفلية وغير منصفة، فضالً عن 
إخفاقها في استنباط مصادر بديلة لتوليد 

الرساميل.
يحصــل نحو 6 ماليــن عراقــي، أي أكثر 
من 15 في املئة من الســكان، على رواتب 

ومعاشــات تقاعدية وتعويضات مالية من 
الدولــة. وفي العــام 2019، وصل مجموع 
هذه املستحقات إلى حوالى 52 مليار دوالر 
من املوازنة البالغة قيمتها 111 مليار دوالر، 
والتي سّجلت عجزاً مرتفعاً يفوق 23 مليار 
دوالر، وانُتِقدت بأنها تتسبب بالهدر وتفتقر 
إلى رؤيــة طويلة األمد. وعنــى ذلك إنفاق 
نحو 60 فــي املئة من اإليــرادات الفعلية 
على الرواتــب واملعاشــات التقاعدية. إذا 
أُضيف هذا املبلغ إلى نفقات »تشــغيلية« 
أخرى، يبقى جزٌء يســير فقط لإلنفاق على 
ص  وقد ُخصِّ التحتية،  والبنى  االســتثمار 
قسٌم كبير منه لتمويل املصالح التجارية 
املشبوهة للفصائل السياسية أو امتّصته 
أجهزة الدولة التي تعاني من فساد شديد.

يُشير خبراء اقتصاديون، وفقاً لتقديراتهم، 
إلى أن نحــو نصف العراقيــن يحصلون 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رواتب 
ومعاشــات تقاعدية. ولكن مع زيادة أعداد 
الســكان بواقع مليون نســمة تقريباً في 
السنة وتواُفد أكثر من نصف مليون طالب 
وظيفة جديد إلى ســوق العمل ســنوياً، 
فإن اآللية املشــوبة باخللــل املعتمدة في 
واملعاشات  الرواتب  الثروات من خالل  توزيع 
التقاعدية واحملســوبيات والفســاد تعجز 
عن احلفاظ على درجة معقولة من التوازن 

تقرير  وقد كشف  والسياسي.  االجتماعي 
صدر مؤخراً عن وزارة التخطيط أن نســبة 
الفقر مرتفعة جداً في املدن اجلنوبية حيث 
تكررت االحتجاجات – وتصل هذه النسبة 
إلــى 44 في املئة في ذي قــار، و52 في املئة 

في املثنى.
تزداد أعداد العراقيــن الذين تخّلت عنهم 
املنظومة احلالية؛ وعدٌد كبير من اخلّريجن 
الشــباب الذين كانوا يتوقعــون احلصول 
على وظيفة آمنة في القطاع العام وجدوا 
أنفســهم عاطلن عن العمل أو مرغمن 
على العمل فــي القطاع غيــر النظامي 
ورمبا  والرواتب متدّنية،  األمان معدوم  حيث 
يعملون ســائقي »توك توك«. وقد أخبرني 
الناصرية أصبح ناشــطاً  صيدلــيٌّ فــي 
ملتزماً في احلركــة االحتجاجية أن بعض 
أقرانه لــم يفلحوا في العثور على وظيفة 
في القطاع العام، واضطروا إلى البحث عن 
وظائف هّشــة خارج مجال اختصاصهم. 
أما »املســؤولون احملليون وكبــار القيادين 
في امليليشــيات فقد جمعوا ثروات طائلة، 
وشّيدوا منازل أو احتلوا مكاتب في األحياء 

األكثر فخامة في املدينة«، بحسب قوله.
وقد تعاملت احلكومة مع هذه املشكلة من 
خالل إطالق وعــود بتعين مزيد من طالبي 
الوظائف فــي القطاع العــام، إلى جانب 

القمع األمني للمحتجن. ولم تشــرح ما 
اآللية التي تتيح تســديد رواتبهم من دون 
زيادة العجز واستنزاف موارد الدولة اآلخذة 
أصالً في التناقــص. ولم حتدد ماذا ميكن أن 
يحدث عند انضمام مزيد من الشباب إلى 
سوق العمل في السنوات القليلة املقبلة.

تنشــأ حدود جديــدة في العــراق بن َمن 
يفيدون مــن توزيع الثــروة النفطية على 
نحٍو مسيَّس وغير متكافئ، وَمن اليفيدون 
منها. وغالب الظن أن هذا الشــرخ سوف 
يتعمــق فيما تســتمر الفصائل احلاكمة 
وبيروقراطيــة الدولة، التــي وصفها خبير 
اقتصادي عراقي بأنهــا »اللوبي األكبر في 
البالد«، فــي مقاومة أي إصالح جوهري من 
شــأنه إحلاق الضرر مبصاحلها. لذلك ميكن 
النظر إلى احلركة االحتجاجية بأنها شكل 
من أشكال املســاومة بن حتالف احملتجن 
والقوى التي تفيد من بقاء املنظومة على 
حالها. ومــن غير املرّجــح أن ينتهي ذلك 
بإحلاق أحــد الفريَقن هزمية كاملة بالفريق 
اآلخر. بل أغلب الظن أنه سيؤّدي إلى فترة 
طويلة مــن غياب االســتقرار االجتماعي 
مستدام  غير  الراهن  فالوضع  والسياسي، 

ولم يتبلور أي بديل واضح.

* مركز كارنيغي للشرق االوسط

عربة الثورة

لم يكد ميــر أقل من أســبوع على توقيع 
وحركة  املتحــدة  الواليــات  بــن  االتفاق 
»طالبــان« األفغانية في 29 فبراير الفائت، 
والــذي اعتبر نقلــة تاريخية في مســار 
العالقة على اجلانبن فيمــا يعرف بأطول 
حــرب في التاريخ األمريكــي )أكثر من 18 
عاماً(، حتى شــنت القوات األمريكية في 
أفغانستان ضربة جوية في 4 مارس اجلاري، 
وصفها الكولونيل سوني ليغيت املتحدث 
باســمها بـ »الضربة الدفاعية«، السيما 
أنها اســتهدفت عناصر كانت تســتعد 
للهجــوم على نقطــة تفتيــش لقوات 
األمــن الوطني احلكومية، مشــيراً إلى أن 
»واشــنطن ملتزمة بالسالم«. وال يكشف 
هذا احلــادث األول بعد توقيــع االتفاق عن 
وإمنا  تواجهه فحســب،  التــي  التحديات 
أيضاً عن نظرة األطــراف اخملتلفة لالتفاق 

وتداعياته.
إذ تتعلق إحدى النقاط اجلوهرية في االتفاق 
»التكتيكــي« بإطالق حــوار بن احلكومة 
األفغانيــة، التي لم تشــارك فيــه، وبن 
»طالبــان« في غضون أقل من أســبوعن، 
وهو أمر محفوف بالشــكوك من الناحية 
العمليــة وفق توقعــات مراقبن محلين 

اســتطلعت وســائل اإلعــالم األمريكية 
آرائهــم، وذلك بالنظــر ملوقف كل منهما 
من مشــروطيات اللقــاء، والتي يتقدمها 
اإلفــراج عــن 5 آالف أســير، إضافة لركن 
سياســي قد ال يكون أدرج مباشــرة في 
االتفاق لكنه واضح فــي العديد من تلك 
البنود، وهو االعتراف املتبادل بن اخلصمن 
اللدودين )احلكومة و«طالبان«(، السيما وأن 
واشــنطن، التي تدعم احلكومة، أصبحت، 
علــى اجلانــب اآلخــر، مطالبــة باحتواء 

»طالبان«.
 رهانات األطراف: ســعت األطراف املعنية 
باالتفــاق إلى حتقيق أهــداف عديدة منه. 
فبالنســبة إلدارة الرئيس األمريكي دونالد 
ترامب، فإنها ستحرص على توظيف احلدث 
دعائياً فــي حملتهــا االنتخابية من عدة 
أوجه في املقدمة منها الوفاء بوعده بإنهاء 

»احلروب التي ال نهاية لها« على حد قوله.
كمــا ستســتفيد الواليــات املتحدة من 
»القاعدة«  تنظيمى  موقف »طالبان« جتاه 
و«داعش«، وفقــاً ملا يتضمنه االتفاق أيضاً. 
لكن من املتصــور أن ذلك ســيكون رهن 
مســار العالقة على اجلانبن، إذ سيحتاج 
األمر إلى التنســيق املشترك في مواجهة 
»داعــش«، وهــو مســار ال يشــكل أزمة 

بالنســبة لهما، لكن املسألة قد تختلف 
فيما يتعلق بـ«القاعدة«، فحسب العديد 
من التقديرات، فإن قطاعــاً من املنضوين 
حتت مظلة »طالبان«، الســيما شــبكة 
»حقاني«، قد ال يكون لديــه التوجه ذاته، 
كما أن نقاط التنســيق بــن »القاعدة« 
و«طالبان« في العديد مــن املواقع إضافة 
إلى العالقة التاريخية بــن قياداتهما قد 

حتبط هذا املسار في العالقة بن اجلانبن. 
وهناك منظور استراتيجي آخر للتوجهات 
التقارير  مــن  العديد  رصدتــه  األمريكية 
اإلعالميــة، يتعلــق بــدور وزارة الدفــاع 
تسعى  حيث  »الصفقة«،  في  )البنتاجون( 
إلى إنهاء ما يسمى بـ«ورطة أفغانستان« 
لصالــح التفرغ ملنافســن آخريــن أكثر 
أولوية في املرحلة احلالية، على غرار الصن 

وروسيا. 
أما بالنســبة لـ«طالبان«، فإن أغلب الرؤى 
في كابول وواشــنطن، تشــير إلــى أنها 
قد تكون الفائز األكبر مــن االتفاق، حيث 
حصلت في املقابل على »اعتراف« أمريكي 
أفغانســتان  في  كشــريك  بشــرعيتها 
وترتيبات املستقبل السياسي، وإن كان ذلك 
سيظل رهناً مبســار العالقة بعد االتفاق، 
فتحليل اخلطاب علــى اجلانبن ال يعكس 

تقارباً كبيراً قدر ما يشــير إلى سعيهما 
إلبرام »صفقة« حتقق مصاحلهما.

ففي كلمته فــور التوقيع علــى االتفاق، 
أشار وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو 
إلى أنــه »ميهــد الطريق للســالم«، وهو 
ما أيده ســهيل شــاهن املتحدث باسم 
»طالبــان« في لقاء إعالمي فــور توقيعه، 
حيث أكد في الوقت نفســه على أنه »ال 
ميكن احتالل البالد إلــى األبد«، لكنه رهن 
املســتقبل  في  العالقة  بـ«اختبار  املوقف 

على اجلانبن«.
كذلك ستســتفيد »طالبان« من اإلفراج 
عــن 5 آالف مــن عناصرها في الســجون 
احلكومية، وهــو األمر الذي حتاول احلكومة 
مقاومته، الســيما وأن األولى تشــترط أن 
تتم تلك العملية قبل إطالق احلوار املرتقب 
وفــق االتفاق فــي غضون أســبوعن من 
التوقيع. لذا تسعى واشنطن إلى جتاوز تلك 
الدفاع األمريكي  العقبة، حيث خاض وزير 
مارك اسبر مناقشات مع الرئيس األفغاني 
أشــرف غني حول هذا امللف، وهو ســياق 
يكشــف، من جانب آخــر، أن خطوات بناء 
الثقة احمللية التي تســعى لها واشــنطن 

وفق االتفاق ال تزال بعيدة. 
حتديــات االتفــاق: تبدو التحديــات فيما 

يتعلق بالعالقة بن واشــنطن و«طالبان« 
أقــل إذ مــا قورنــت بالتحديــات اخلاصة 
بالعالقــات بــن الفاعلن احملليــن، وذلك 
بالنظر إلى أن حتركات واشــنطن تشــير 
إلــى أن لديها خطة بالفعل لالنســحاب 
املرحلة  املتفق عليها فــي  وفق اجلدولــة 
األولى على األقل، وهو ما يتوازى مع تأكيد 
»طالبان« على أن أفغانســتان لن تستغل 

ضد الواليات املتحدة أو حلفائها.
لكن فيما يتعلق بالترتيبات بن »طالبان« 
الرهان  واحلكومة، قد يكون مــن الصعب 
على الوصول إلى توافــق. فاألولى تتجنب 
توجيه إشارات ما إلبداء املرونة جتاه األخيرة 
التي تواصل التشكيك في آليات وصولها 
إلى الســلطة، فضالً عن أنها ال تزال تقوم 
بعمليات هجومية ضــد قواتها حتى بعد 
توقيــع االتفاق وهــو ما يقــود لتحٍد آخر 
مفــاده أن »طالبان« ســتميز في العالقة 
بن واشــنطن وكابول، وبالتالي قد تسعى 
لتنفيذ »نصــف االتفاق« فقــط، وهو ما 
حاولت أن تؤكد عليــه من خالل عملية 4 
مارس احلالي التــي يقول اجليش األمريكي 

أنه أحبطها.  
وقد ال يتوقف األمر على »طالبان«، فال شك 
أن احلكومــة تبادلها اخلصومة نفســها، 

املراقبن عالمات  العديد مــن  لذلك طرح 
االنتخابات  إجراء  خطوة  حول  اســتفهام 
قبيل توقيــع االتفاق، والتي كانت نتائجها 
معروفة مســبقاً، ومتحــورت رؤاهم حول 
ســيناريوهن: أولهمــا، أن الرئيــس غني 
نفســه، وعلى عكس ما يظهر، قد يكون 
الذي  االتفاق  إلــى  اخليار األفضل للمضي 
تســعى إليــه واشــنطن. وثانيهمــا، أن 
إلى  إلى توجيه رسالة  واشنطن تســعى 
»طالبان« بأن املســار السياســي املعتمد 
حالياً ال حتبذ تغييره، وذلك رداً على تلميح 
األخيرة بالقبول بعملية سياســية »وفقاً 
آلليات دميقراطية« لكن بشــرط أن »يكون 

ذلك رهن الشريعة اإلسالمية«.    
فضالً عن ذلــك، فإن هنــاك أطرافاً أخرى 
تتبنى سياســة مختلفة إزاء االتفاق، ورمبا 
حتــاول عرقلة تنفيذه، منها على ســبيل 
املثال، إيران، التي اعترضت، بشكل رسمي، 
على توقيعه، واعتبرت أن »الواليات املتحدة 
ليس لهــا وضع قانوني يتيــح لها توقيع 

اتفاق مع طالبان في أفغانستان«.
فــي احملصلــة األخيــرة، من املتصــور أن 
الواليات املتحدة بصــدد وضع حد للحرب 
املفتوحــة على مدار العقدين الســابقن 
في أفغانســتان، كما أن لديهــا أولويات 

أخرى باإلضافة إلى األهداف اللوجســتية 
لالتفاق.  السياســية  بالرســائل  اخلاصة 
لكن في املقابل ســيتعن عليها أن تواجه 
حتديات العالقة مــع »طالبان«، إذ أن اإلدارة 
األمريكيــة التــي طاملا انتقــدت الرئيس 
الســابق باراك أوباما في سياق ما يتعلق 
برؤيته القائمة على أن »إقحام املتشددين 
في العملية السياســية قد يحولهم إلى 
معتدلن ميكــن القبول بهم«، باتت تتبنى 
مباشــرة  غير  بطريقة  نفســها  املقاربة 
في بعض امللفــات. وفي املقابل، ليس لدى 
»طالبان« ما تخســره، بــل على العكس 
لديهــا ما ســتجنيه من االتفــاق، بينما 
تقــف احلكومة على اجلانــب اآلخر، حيث 
تخشــى مــن أن تكون هي الطــرف الذي 
سيســدد ثمن االتفاق فعلياً، وبالتالي من 
املتصور أن االتفاق ســيمضي، وفق أفضل 
الســيناريوهات، فيما يرتبــط بالترتيبات 
التي تخص القوات األمريكية والعالقة بن 
العكس  على  لكنه،  وواشنطن،  »طالبان« 
من ذلــك، قد يواجه عقبــات عديدة فيما 

يتصل بالعالقة بن »طالبان« واحلكومة.

* مركز املســتقبل لألبحاث والدراســات 
املتقدمة

مسارات متباينة:هل يضع االتفاق مع »طالبان« حدًا ألطول حرب خارجية أميركية؟
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قراءة

مجالت نص

تلك البدلة الصغيرة في الدوالب نثرت 
بذور القلق في أرض قلبي، وقد منا زرعه 
وكبر حني صارت زوجتي تتصرف بأحوال 
غريبــة. جتلــس عند منتصــف الليل 
وتفتح الدوالب لتتأكد أن البدلة نائمة 
او تبكــي جائعة. مرة ونحن جالســان 
على املائــدة تركتني زوجتــي وهرولت 

صوب دوالبها، وصاحت بأعلى صوتها:
اللعينــة.. تعاني من  - لقد فعلتهــا 
اإلســهال الشــديد ويجــب أخذهــا 
للطبيــب.. أريدك أن جتلب لي املزيد من 
احلافظات عزيزي ونأخذها للطيب اليوم

نهضــت وراءهــا وقلت لهــا وأنا أضع 
رأسها بني ذراعّي:

- البأس.. سآخذها إلى الطبيب وحدي.. 
ال تكترثي

وبالفعــل بعــد صــراع مريــر معها 
اســتطعت إقناعها بأخــذ - البدلة - 
إلى الطبيب مبفردي، كنت أمشــي في 
الشــارع وأنا أضع البدلــة في كيس، 
وكان النــاس ينتبهون لــي حني أمتتم 
مع نفســي، ضاحكاً تارة وتــارة أخرى 
حزيناً وخائفاً في الوقت ذاته على عقل 
زوجتي ورشدها. ثم بعد استشارة من 
طبيب نفســي، وضح لي أن املســألة 
مجرد صدمة، وســتزول مع مرور األيام، 
وال يحتــاج األمــر إال ملســاندتي لها 
وتفهم الوضع جيــداً. ومع مرور األيام، 
صــارت البدلة الصغيــرة جتلس معنا 
على املائدة، وحني نخرج لزيارة ما تخرج 

معنا.. 
في إحدى الصباحــات تفاجأت بلعنات 
زوجتي وهي داخلة إلى املنزل، تشــتم 
إدارة مدرسة البنات القريبة من منزلنا، 

وتقول:
- مديرة املدرســة الغبيــة.. تظن أنني 
مجنونة..! ال ترضــى بطفلتي تلميذة 

لديها في املدرسة؟!
هــدأت من غضبها وقلــت لها بعد أن 

طوقتها بذراعّي:
- ال تشــغلي بالك.. اتركــي األمر كما 
هو نحن مســتمتعون معها ولن يضر 

بقاؤها بال مدرسة. 
انتبهت إلى البدلة التي كانت تضعها 
زوجتي علــى كتفها، كمــا تضع األم 
طفلة حقيقة مــن دم وحلم، نبضت أو 
حتركت!. باألحرى أن كّمها قد حترك على 
رقبة زوجتي!. افلتها من بني ذراعّي، ثم 
فركت عينــّي وقلت في نفســي أنها 
هالوس وقعت في فخها. أو أن تيار هواء 
السبب.  هو  القريبة  العمودية  املروحة 
غير أن شكي بدأ يتنامى مع مرور األيام. 
حني سمعت صوت حركة مريبة داخل 
الدوالب، وملا أردت النهوض من فراشي، 
سبقتني زوجتي كأن إحساساً بفطرة 
األمومــة قــد جعلها تســبقني إلى 
ســماع ذلك الصوت، أخرجــت البدلة 
وظلــت تهدهد لها كمــا تهدهد األم 
لصغيرها لكي ينام. ثــم علقتها في 

الدوالب ونظرت إلّي وقالت:
- ال تكترث حبيبــي.. لعل بعض غازات 
األمعاء تزعج نوم طفلتنا الصغيرة وها 

قد نامت.. أرجوك اكمل نومك

بعد مدة دخلت على زوجتي التي كانت 
جتلس في الصالة، وإلى جنبها ثوب فتاة 
مراهقة موضــوع بعناية على األريكة، 

وحني رأتني هتفْت:
- اســرع.. إنه فيلم جميــل.. لقد بدأنا 

مبتابعته أنا وابنتي ونحن في انتظارك
ابتسمت بالرغم من ثقل حزني الشديد 

وقلت لها:
- نعــم ال بأس... ســألتحق بكما بعد 

قليل
ثم أننــي وبخت نفســي علــى هذه 
الســخافة، لقد صرت أســاير زوجتي 
وتلــك البدلة التي حتولــت إلى ثوب ال 
أدري من أيــن جاءت بــه، وأين اختفت 

البدلة الوردية القدمية.. ال أدري!. كل ما 
أعرفه اآلن أنني في حالة قلق شــديد، 
وقد قررت التحرك بشــكل جّدي ألنقذ 
زوجتي من اجلنون، إن لم تكن قد ُجنت 
بالفعل. حتى حدث ما حدث يومها حني 

خاطبتني قائلة  : 
- اليوم عصراً ســيأتي خطيٌب ألبنتنا.. 

نريد اللقاء به والتعرف عليه أكثر
- أي خطيب هذا..؟ عزيزتي دعينا نسافر 

لبضعة أيام ونغير اجلو.. أرجوِك
- وخطيب الفتــاة..! هل نطرده؟!. لقد 
اتفقت معه على موعد ومن املعيب أن 

نخلف املواعيد معه من البداية
لقد كنت جالســاً فــي الصالة أمام 
األريكة مبتســماً، لكن قلبي تقضمه 
الكآبُة. كانت زوجتي جتلس وقربها ثوب 
ابنتهــا املفترضة، وفــي اجلهة احملاذية 
لهما بدلة شاب أنيقة، بقميص أبيض 
قالت  فيروزيــة.  وربطة عنــق مقلمة 

الزوجة مخاطبة بدلة الشاب:
- إذن أمتنى لكمــا حياة زوجية جميلة. 

ثم بكت كما تبكي األمهات فرحاً
كانت زوجتــي تنظر إلّي نظرات غضب 
وهــي تبكي، ألنني لم أكن مســيطراً 
على نفســي من الضحك الذي كنت 
أكتمــه بكفــي.. ثم اســتأذنت منها 
وغادرت املكان صوب احلمام، وحني عدت 
بعد دقائق إلــى الصالة وجدت زوجتي 
مبفردها!. فتشت عن ثوب الفتاة وبدلة 
الشاب فلم أجدهما، فسألتها متحيراً:
- أين املالبس التي كانــت هنا.. عفواً.. 

أعني أين ابنتنا وخطيبها؟!
- خرجا للتو للتنــزه واملرور على بعض 

احملال للترتيب حلفلة اخلطوبة
لم أمتالك نفسي، وهرولت صوب الباب 
لكي أتأكد وفي قلبي شــك رهيب في 
ما تقوله زوجتي، وحــني فتحت الباب 
شــاهدت البدلتني تسيران في الشارع 
جنباً إلى جنب، حتى اختفيا عن ناظري 
بعيــداً.. جفلُت صارخاً من الدهشــة، 
فوضعــت زوجتي كفهــا على كتفي 

وربتت عليه وقالت:
- ال تقلق... سيعيشان حياة سعيدة

أنمار رحمة اهلل

باألطفــال، على  لم أكن أرغــب كثيراً 
عكس زوجتي التــي كانت حتلم أن نُرزق 
بطفــل، أو باألحرى طفلــة جميلة ذات 
عينني تشبهان عينّي كما في خاطرها 
ومتّنيهــا. كلما جلســنا علــى املائدة، 
كانــت زوجتي تنبهنــي دائمــاً إلى أن 
طفلتنا املدللة التي ســُنرزق بها الحقاً، 
سيكون لها شــأن، وأنها - زوجتي - لن 
ترضــى البنتها إال بحياة مناســبة، من 
مدرســة وشــهادة وزوج كفء لها. في 
الوقت الغالب كنت أمتاشى مع رغباتها 
وأحالمها، ال أريد إفســاد وقتها ورجاءها 
بفلسفتي في جدوى وال جدوى أن ننجب 
أطفاالً لنموت وميوتون هم الحقاً. ثم أن 
وضعنا الصحي قد فرض علينا أن نكون 
بال أطفال أساســاً، بعــد نضال حافل 
لنا  الطبيــة وغيرها، أكد  بالفحوصات 
األطباء أن مسألة إجنابنا لطفل مهمة 
في  أجاريها  كنــت  لهذا  مســتحيلة. 
احلديث، بل أشجعها وأقف إلى جانبها 
رأفة بها. حتى حدث الشيء األغرب في 
حياتي..!. حني دخلُت ذات ليلة إلى املنزل 

فاجأتني زوجتي بصوتها :
هل أتيــَت حبيبي... عندي لك   -

مفاجأة .. تعال تعال إلى الغرفة
وملــا دخلُت إلــى غرفة النــوم طالعت 
هيئتها وهــي تطبق كفيهــا كراهبة 
تصّلــي، وتنظر بعينــني فاضت منهما 
البهجة إلى دوالب مالبســها!. اقتربت 
منــه ألجد بدلــة طفلــة معلقة في 
وسطه، بدلة وردية اللون ذات رسم لدب 
صغير وحوله باقة من الورود. نظرُت إلى 

زوجتي وقلت لها:
- ما هذا عزيزتي..؟ إنها بدلة

- ال ال...انظر إليها جيداً.. إنها أبنتنا 
امســكت يــد زوجتــي  وأبعدتها عن 

الدوالب وقلت لها:
- البأس عزيزتي.. هدئي من روعك قليالً

- انتظر ال تأخذني بعيــداً عنها، لعلها 
جائعة لكي اطعمها

- هي ليست جائعة.. إنه مجرد ثوب من 
قماش

- من قال هــذا..؟! لقد كانت تبكي قبل 
قليل حتى نامت قبل مجيئك !.

دوالُب الزَّوجــــة

 محمد جبير
هل يشــّكل انتقال السارد من فضاء مكاني 
»بيئة النص«التي هي نواِة مروياته السردية ، 
إلى بيئة أخرى تكاد تكون وســيطا أو حاضنا 
خلطاب منتج النّص، خلالَ فــي بنية النظام 
الســردي؟ أم عنصراً مضافا ًإلى مهارات ذلك 

املنتج فيزيد من إبداعات إجنازاته السردية؟
قد يرى قــارئ نــّص »مســيو داك« للقاص 
والروائي »نزار عبد الستار« اختالفا كبيراً عن 
نصوصه السردية السابقة، من حيث البنية 
الســردية »احلكائية« والنظام السردي الذي 
سارت في نسقه تلك احلكاية السردية، وقد 
يتبادر االختالف أو املغايرة الســردية من خالل 
اســتبدال الفضــاء املكانــي »العراقي« في 
السرديات الســابقة، والفضاء املكاني لنّص 
»مسيو داك« وهو »لبنان« وال أرى فيما حدث 
هو استبدال فضاء مكاني وإمّنا هو خلق بيئة 

نّصية.
عمليــة اخللق هــذه جــاءت كشــرط من 
متطلبات احلكاية التي تشــّكلت تفاصيلها 

من خالل االنتقال احلركي للمكان الســاكن 
من بغداد إلى بيــروت إلضفاء طابع احلركية 
العلنية للحكاية في »لبنان« والســّري في 
االنتقال من بغــداد إلى بيروت، تلك احلركية 
في شــّقيها العلني والسري أضفت عنصر 
التشــويق علــى احلكاية التي جــاءت في 

مستويني.
األول: املستوى األسطوري.
الثاني: املستوى الواقعي.

في املســتوى األســطوري هنــاك حكاية 
واقعية تبنى على ضفاف حكاية أسطورية، 
مبعنى أن الكاتب يســعى من خالل سرديته 
هذه الى أســطرة الواقع املعاش في عالقة 
احلّب والتحّدي ملا يعيق احلياة أو يســعى الى 
اجتثاث اجلمــال لتحقيــق مصالح خاصة 
فردية أو كونية على مستوى الفرد »اإلنسان« 

أو على مستوى »املؤسسات« الدول.
هــذه البنيــة التي تســعى إلى تعشــيق 
الواقعي باألسطوري في النّص السردي هي 
واحدة من أبرز سمات السردية لدى »نزار عبد 
الســتار«، ولم يخرج عن ذلك إاّل في روايته 
نواتها  كانــت  بيتي«،فقد  فــي  »األمريكان 

واقعة مداهمة القوات األمريكية لبيته في 
املوصــل أثناء عمله في بغــداد، اّتخذ منها 
بؤرة مركزية للحكاية السردية التي هيكلت 
النّص وأحاطت ذاتها بحكايات ســاندة من 
أطــراف مدينته املوصل وماجــرى من وقائع 

أثناء تواجد األمريكان في تلك املدينة.
فقد جاء توظيف أسطورة املقاتلة اليونانية 
»ميفا« إلنتاج حكاية معاصرة عن احلشــرة 
التي تفتك مبــزارع الكرز في لبنان، قد تكون 
هذه هــي احلكايــة املركزية للنــّص والذي 
على ضفافهــا مجموعة حكايات  تنتعش 
تساند وتضيء جوانب وتفاصيل من حكايات 
أخرى، وذلك مــن خالل الرحلــة التي تقوم 
بها العاملة العراقية »ربى« التي اكتشــفت 

مضاّداً لهذه احلشرة.
كان عنصر الزمن في هذه السردية ضاغطاً 
على النّصألّن االنتصار على التوّحش يرتبط 
بنجاح إقامة مهرجــان الكرز في منتصف 
حزيران، فيما تسعى احلشرة على إبادة تلك 
املــزارع اجلبلية في غضون أيام، هذه احلركية 
وانفعال  حركة  على  والضاغطة  املتسارعة 
وتوّتر الشخصية املركزية، تسري بشكل غير 

مباشــر إلى املتلّقي الذي يالحق التفاصيل 
مثلما يالحق اآلخرين من الشــركات العابرة 
للقارات » ربى » لالســتيالء على االكتشاف 
املضاد وتعطيل اســتخدامه في هذا الوقت 

لتدمير اقتصاديات دول أخرى.
ربى احملاربة العراقية تريد وتصّر على االنتصار 
من خالل هزمية املقاتلــة اليونانية، هذه هي 
جدلية خطاب ســردية »نزار عبد الســتار« 
في »مسيو داك«،إذ ينتصر للجمال والفرح، 
وهو اخلطاب املركزي الذي يشــغل ذهنه في 

معظم سردياته السابقة.
وشــّكل مشــهد االفتتاح الســردي الذي 
للنّص  الكاشــفة  العتبــة  مبنزلــة  جــاء 
عنصراًأساسياً في إضاءة بؤرة النّص، وجملة 
التحفيز للتعّرف على تفاصيل احلكاية، وهذا 
املشهد هو نّصمقتطع من السردية العاّمة 
للحكايــة، إاّل أنــه حتى فــي اقتطاعه من 
منت احلكاية ووضعــه كجملة ابتداء أعطاه 
خصوصية نّصية خارج احلكاية بوصفه نص 
عتبة افتتاحية مســتقّلة تشّكل مفتتحاً 

للدخول إلى عالم احلكاية.

»مسيو داك«.. بيئة النص وخطاب السرد 

مجلة الجديد الثقافية تحتفي 
بشعراء العراق الشبان*

سيد االوطان

انتبهت إلى البدلة التي 
كانت تضعها زوجتي على 

كتفها، كما تضع األم 
طفلة حقيقة من دم 

ولحم، نبضت أو تحركت!. 
باألحرى أن كمّها قد تحرك 

على رقبة زوجتي!. افلتها 
من بين ذراعيّ، ثم فركت 

عينيّ وقلت في نفسي 
أنها هالوس وقعت في 

فخها. أو أن تيار هواء 
المروحة العمودية القريبة 

هو السبب

من اعمال الفنان جبر علوان

علي هاني الرماحي 
يا سيدي                                                                                                                      
ياسيدي الوطن                                                                                                                                            
حلمت ذات مرة بانك اجلنة                                                                   

وحينما افقت ....وجدتك اجلنة
ياسيدي

باألمس قد حلمت ...
وجدت جرحا غائرا

يفور بالدماء...
وجدت نارا تستعر ...
وجدت اورا حتتضر ...

وجدت بابل تنتحر ....
وما وجدت تلكم اجلنان 

وددت ...
لو كنت مت قبل ذلك االوان 

ياوطني ...
جئت وقلبي ظامئ ألرتوي ...

وكنت انت خائرا...ضمآن
ياسيدي

ياسيد األوطان
روحي فداك ...فأنتفض 

وال اراك غفلٌة ...أحاطك الهوان
انت العراق سيدي ...

ياسيد األوطان
أنت العراق سيدي...

وسيد االزمان                         

 
حتت عنوان )هذا اجلسر لي( نشرت مجلة اجلديد 
الثقافية التي تصدر في لنــدن ملفا خاصا في 
عددها لشــهر مــارس/آذار عن شــعراء العراق 
الشــبان وقصائدهــم التي دونوها في ســاحة 
التحرير في بغداد والســاحات األخرى في العراق 

أثناء مظاهرات غاضبة دامت لعدة أشهر.
ويشهد العراق اضطرابات سياسية منذ أكتوبر/
تشرين األول بسبب مظاهرات مناهضة للنخبة 
احلاكمة دفعت رئيس الــوزراء عادل عبد املهدي 
لالستقالة وأدت الشتباكات مع قوات األمن راح 

ضحيتها مئات القتلى.
وفي مقدمة امللف الذي ضم قصائد 11 شــاعرا 
كتب الشاعر أحمد ضياء »كمأساة نظهر، واآلن 
كفرحة ننعم ونكبر، هكذا أصف جيال هجوميا 
ال يســتكني عند مرحلة معينــة، همه الوحيد 
إيجاد وطن آمن يعيش فيه، بعيدا عن الدماء التي 
تهرق من أركانه في كل حظة. لم يقف الشــعر 
موقف املتفرج بالنسبة إلى شعراء العراق اجلدد، 
بل كان مغامرا فاعال أمام إطالقات الرصاص في 

وجوه الشعراء.«
وبجانب ضياء يشارك في امللف منار املدني ووائل 
ســلطان ونور مهند وعلي ســرمد وعلي ضياء 
وسما حســني وصالح رحيم ووســام املوسوي 

وإحسان املدني.
وفي القصيدة التي اشــتق منهــا عنوان امللف 
)هذا اجلسر لي( للشاعرة نور درويش كتبت تقول 
»لدينا جثث كثيرة/ جثث في الثالجة/ جثث في 
اخلزانة/ جثث في احلقائب/ جثث في الكالم/ جثث 
في املنــام/ لدينا جثث في كل مــكان/ أكثر من 
األمطار ومن احليوانات املنوية/ جثث.. جثث/ بفم 
واحد: فم مفتوح/ جثث.. جثــث/ بعيون واحدة: 

عيون مغلقة/ جثث تشبه األحياء.«
وبجانب القصائد الشعرية كتب الروائي العراقي 
محمد حياوي قصة قصيرة مؤثرة بعنوان )املوتى 
ال ميلون االنتظار( وهي عبارة عن رســالة موجهة 

من أب رحل عن الدنيا إلى ابنته الوحيدة.
وبخالف امللف العراقي يتضمن عدد شهر مارس/
آذار من مجلة اجلديد الثقافية، التي يرأس حتريرها 
الشاعر الســوري نوري اجلراح، ملفا آخر بعنوان 
)التبــرع باخلصوصية( عن قضيــة اخلصوصية 
ومصائرها في العصر الرقمي وفي زمن االنتشار 

األخطبوطي لوسائل التواصل االجتماعي.
كما يتضمــن العدد حوارا مع الروائي الســوري 
رؤيته الشــخصية  إلى  الذهبــي يتطرق  خيري 
للكتابــة الروائيــة ونظرته األدبيــة وتطلعاته 

املستقبلية ككاتب وروائي.
تأسســت مجلة اجلديــد الثقافية فــي 2015 

وتصــدر عن دار العرب للنشــر في لنــدن وتوزع 
بالدول العربية.

*عن موقع ميدل آيست أون الين

غالف الرواية

من اعمال الفنان سلمان البصري
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بغداد ـ الصباح الجديد:

تغير مكان  املسابقات  قررت جلنة 
اقامــة مباراة نفط الوســط مع 
اربيــل ضمــن اجلولة اخلامســة 
لــدوري الكرة املمتاز، وســتكون 
املبــاراة علــى ملعب الشــعب 
الدولي اليوم الثالثاء الساعة 3:00 
عصرا.. ويأتي القرار بعد منع وفد 
نادي اربيــل بكرة القدم من دخول 
اربيل بسبب فايروس كورونا.وجاء 
القرار من قيــادة عمليات كربالء 
منع وفد نادي اربيــل بكرة القدم 
من الدخول الــى مقر اقامته في 
احملافظة بســبب فايروس كورونا.
كما تقام فــي اجلولة ذاتها مباراة 
نفط اجلنــوب والنفط في ملعب 

الفيحاء مبحافظة البصرة.
من جانــب اخر، حســم التعادل 
الســلبي مباراة الكهرباء والقوة 
اجلويــة، التي أقيمت مســاء أول 
أمس في ملعب التاجي، حلســاب 
منافسات  من  اخلامســة  اجلولة 
املباراة  الدوري املمتاز.. ولــم ترتق 
وغابــت  املقبــول،  للمســتوى 
اخلطــورة عن املرميــن، وبخاصة 
انحصر  الذي  األول،  الشــوط  في 
اللعب خالله في منتصف امللعب، 

وكثرت الكرات املقطوعة.
وفي الشــوط الثاني، الحت فرص 
خجولــة للقــوة اجلويــة، منها 
التي علت  تسديدة أمين حســن 
العارضــة، وفرصة أخــرى لالعب 
علــي حصنــي اصطــدت بقدم 
املدافع؛ لتنتهــي املباراة بالتعادل 
الســلبي.. ورفــع القــوة اجلوية 
رصيــده إلى النقطة العاشــرة، 
فيما حصــد الكهربــاء نقطته 

الثانية.
من جانبه، أكد املدرب املســاعد 
لفريق القــوة اجلوية بكرة القدم 
لؤي صالح، أن حالــة الطرد التي 
الكهرباء  امام فريــق  تعرض لها 

كانت غير مستحقة.
وأضاف صالح في تصريح صحفي 

أنه »يستغرب من اشهار البطاقة 
احلمراء بوجهــه كونه مع املدرب 
وجميع  والالعبن  اوديشــو  ايوب 
املتواجديــن علــى دكــة البدالء 
اعترضــوا على احلكم املســاعد 
عندما اعطــى ضربة زاوية لفريق 
الكهرباء والتي شــاهدها اجلميع 

بانها ارتطمت بالالعب اخلصم«.
وأشار إلى أن »احلكم محمد طارق 
احمد شــاهده وهو يعترض على 
هذه احلالــة والتي كانت في وقت 
حــرج خالل الدقائــق األخيرة من 
املبــاراة األمر التــي كلفته حالة 
الطرد والــذي كان مجحفا وغير 

مستحق بحقه«.
وفــي مباراة ثانيــة، خطف أمانة 
بغــداد نقطة التعــادل 0 ـ 0 من 
مضيفه النجف.. غابت الهجمات 
األول من  الشــوط  احلقيقية في 
املبــاراة، وحضر اللعب الســلبي 
والعشوائية ليبتعد الفريقان عن 

الشباك بشكل تام.. وفي الشوط 
الثاني تواصل اللعب السلبي مع 
النجف  لفريق  محاولة خجولــة 
عبر الالعب معن أحمد رد عليها 
علت  برأســية  كــرمي  مصطفى 
النجف  العب  وحــاول  العارضة.. 
مصطفى مؤيد بكــرة أخرى دون 
جدوى لتنتهــي املباراة بيضاء مع 
رصيده  النجف  ورفع  سلبي..  أداء 
إلــى النقطة الثامنــة فيما رفع 
أمانة بغــداد رصيده إلى النقطة 

الثالثة.
مــن جانبــه، اجتمعــت جلنــة 
الكــرة  احتــاد  فــي  االنضبــاط 
التي  األحداث  لدراســة  العراقي 
والصناعات  أربيل  مباراتي  رافقت 
الكهربائية، والنجف مع الكهرباء 
في اجلولة الرابعة للدوري.وأصدرت 
اللجنــة قراراتهــا والتــي جاءت 
كما يلي: حرمان مشــرف املباراة، 
على  اإلشراف  من  كامل،  صبحي 
كامل  ملوســم  الدوري  مباريــات 
بســبب عدم تصرفــه بصرامة، 

وسماحه بدخول اجلمهور.
نقل مباريــات أربيل خارج ملعبه 
وحرمان جمهور  جــوالت..   3 ملدة 
أربيل من مرافقــة فريقه لنهاية 
املوســم.وتغرمي أربيل مبلغا قدره 
عشــرة مالين دينار.. وبخصوص 
ما حــدث بعــد مبــاراة النجف 
والكهرباء، قــررت جلنة االنضباط 

ما يلي:
معاقبــة مشــرف املبــاراة، عبد 
من  باحلرمــان  حســن،  الكاظم 
ملباراتن بسبب سماحه  اإلشراف 
ومعاقبــة   .. اجلمهــور  بدخــول 
زهراوي،  الكهرباء، حسن  مشرف 
بحرمانــه مــن مرافقــة فريقه 

ملباراتن.

اليوم.. ملعب الشعب يضيف لقاء نفط الوسط وأربيل في دوري الكرة 
»الجنوب« يواجه النفط في البصرة 

تكريم حكام مباراة 
أربيل والصناعات

حيفا يستعد لدوري 
الدرجة االولى

شهد يفتح النار 
على العبي الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:
انتقد عبد الغني شهد، مدرب الشرطة، حكم 
مباراة فريقه أمــام امليناء، بعد التعادل )1-1(، 
ضمن اجلولة الرابعة  من الدوري العراقي لكرة 
القدم.. وقال شــهد في تصريحات صحفية، 
إنَّ احلكم ألغى هدًفا صحيًحا لفريقنا واحلالة 
التي ســجل منها فريق امليناء خطأ عكسي 
لم يحتســبه لفريقنا بل احتسبه للميناء، 
جاء منه هدف، وهو خطأ يحسب على حكم 

املباراة.
وانتقد شهد أداء عدد من الالعبن، مؤكًدا أي 
العب ال يتفاعل مع املباراة ســيتم استبداله 
حتى وأن شارك بدقيقتن فقط، مشيرًا إلى أن 
األداء هو من يحكم مبشاركة الالعبن وليس 

األسماء.
وأوضح »احملترفون الذين مت استقطابهم مجرد 
أســماء وعطائهم غير مجٍد ولن يشفع لهم 
بالبقاء مع الفريق وطالبت مدير الفريق بإنهاء 
كالديرون«. الالعب  باستثناء  معهم  التعاقد 
وأكد أن »الشــرطة بحاجة لثــورة تصحيح 
حتى العبــي املنتخب الوطني البعض منهم 
تراجع وخســروا مواقعهم  مســتواهم في 

بسبب تدني مستواهم«.
يذكر أن الشــرطة خــاض 3 مباريات بالدوري 
فاز بواحدة وتعادل فــي اثنتن وتعرض ملوجة 

انتقادات من أنصاره.

 بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر املكلف بإدارة شــؤون احتــاد الكرة احمد 
عبــاس، أمس، تكــرمي الطاقــم التحكيمي 
ملباراة اربيل والصناعات الكهربائية .وبتوصية 
من جلنــة احلكام املؤقتة، كــّرم، احمد عباس 
والصناعات،  اربيل  ملباراة  التحكيمي  الطاقم 
املؤلف من احمد كاظم وحيدر فرج ووســام 
مهدي ومحمد جناح.والتكرمي سيكون بكتاب 
شــكر، فضال عن تكرمي مالــي، إلجادتهم في 

ادارة املباراة مبستوى حتكيمي ممتاز.

بغداد ـ الصباح الجديد:
يؤدي فريق نادي حيفا لكرة القدم تدريباته 
املنتطمة فــي ملعب النادي اســتعدادا 
للمشاركة في دوري الدرجة االولى ألندية 
بغداد باشــراف مدربه ســعد شــهاب، 
وسيلعب الفريق اليوم الثالثاء مباراة ودية 
يحل فيها ضيفا علــى فريق االتصاالت، 
في حن يالقي فريــق املصافي في ملعب 
االخيــر ضمن لقــاء ودي اخر يقــام يوم 

اجلمعة املقبل.
وكان فريــق حيفــا، فــاز مؤخــرا بلقب 
بطولة شــهداء التايكواندو التنشيطية 
بنسختها السابعة اثر تفوقه في املباراة 
النهائية على فريق نــادي العدالة بهدف 
من دون رد، بعد تقدم الفريق لإلداء الفني 
املتميز واستطاع املدرب توظيف الالعبن 
الفوز بكأس  إلى  بصورة صحيحة وصوال 

البطولة.
ويضم املالك التدريبي للفريق، سمير خالد 
مشــرفا واملدرب سعد شهاب ومساعده 
ســالم بدران ومدرب حراس املرمى محمد 
عــادل وإداري الفريق ماهر حبيب، في حن 
يلقى الدعم من إدارته ممثلة برئيس النادي 
سعد توفيق وبقية اعضاء الهيئة اإلدارية.

صراع على الكرة في مباراة اجلوية والكهرباء

بغداد ـ الصباح الجديد:
استقبل وزير الشــباب والرياضة 
في  االحد،  اليــوم  ريــاض،  احمد 
مكتبــه اعضاء الهيئــة االدارية 
الحتــاد التايكواندو.. وذكر بيان عن 
مكتب رياض، أن االخير "اســتمع 
الــى طروحــات الهيئــة االدارية 
ل احتــاد التايكونــدو والتي تركزت 
على كيفية دعــم الرياضين في 
البطــوالت آلتــي تؤهلهــم الى 
اوملبيــاد طوكيــو 2020 وايجــاد 
الطرق القانونيــة لتوفير االموال 

الحتاد التايكواندو".
واضــاف البيــان أن "الوزير بن أن 
املطلوب  الدعم  الوزارة ســتقدم 
يتمكنــوا  حتــى  للرياضيــن 
املعســكرات  في  االنتظــام  من 
التصفيات  وخــوض  التدريبيــة 
املؤهلــة الــى اوملبيــاد طوكيو ، 
االرضية املناســبه آلتــي وتوفير 
تعيــد رياضــة التايكوانــدو الى 

والتأهــل  الطبيعــي  وضعهــا 
الوملبياد طوكيو ورفع اسم العراق 
عاليا في احملافل الدولية ، يدفعنا 

الى تذليل العقبات".
مــن جانبــه قــال رئيــس احتاد 
التايكوندو عالء شــرهان ان "احتاد 
التايكواندو اجــرى انتخابات على 
منصــب الرئيس امس الســبت 
ومت انتخابــي، ورفعنا جميع االمور 

القانونية للجنة االوملبية من اجل 
اصدار االمر االداري، ولدينا اعتراف 
مــن االحتــاد الدولي واالســيوي 
اشــعارهم  وســيتم  والعربــي 
بتغيير منصــب الرئيس للمضي 
قدما فــي تطبيق مفردات برنامج 
االحتاد للمدة املقبلة، وبعد اوملبياد 
وجنري  آليــة  ســنضع  طوكيــو 

انتخابات جديدة".

بوينس آيرس ـ وكاالت:
أحرز كارلوس تيفيز هدفا بتسديدة 
لقب  جونيورز،  بوكا  ليهدي  رائعة 
الــدوري األرجنتينــي، فجر األحد، 
حيث تفوق )1-0( على خيمناسيا 

وانتزع لقب املســابقة في اجلولة 
ريفر  وكان  للموســم..  األخيــرة 
متقدما على بــوكا بفارق نقطة 
األخيرة  اجلولة  انطالق  قبل  واحدة 
وكان ســيضمن إحــراز اللقــب 

إذا خــرج باالنتصــار لكنه تعادل 
(1-1( خــارج أرضه مــع أتليتيكو 
ذاته كان  التوقيت  وفي  توكومان.. 
أرضه  الفوز على  إلى  بوكا يحتاج 
أمام خيمناسيا وينتظر تعثر ريفر.

وخرج بــوكا باالنتصــار املطلوب 
بفضل  غرميــه  ليجتاز  بالفعــل 
تســديدة هائلة من تيفيز من 20 
مترا قبــل 18 دقيقة من النهاية، 
ليرفع رصيده إلى 48 نقطة، بينما 

جتمد خيمناســيا في املركز الـ19 
برصيد 23 نقطة.

وتوج بــوكا بلقب الــدوري للمرة 
الثالثة في 4 ســنوات وحرم ريفر 
من إحراز لقبه األول في املسابقة 

للهزمية  بــوكا  وثأر   ..2014 منــذ 
أمــام ريفر في نهائــي كأس كوبا 
ليبرتادوريــس 2018 وكذلــك في 
الدور قبــل النهائي للمســابقة 

القارية العام املاضي.

سيناريو جنوني يقود بوكا جونيورز للتتويج بالدوري األرجنتيني

بغداد ـ حسين الشمري:
حصلت الالعبة جنلة عماد على 
الوسام البرونزي بعد فوزها على 
منافســتها الالعبــة املصرية 
بنتيجــة ) ٣ / صفــر( ضمــن 
بطولة اســبانيا الدولية لتنس 
امس  اختتمت  التــي  الطاولة 
االول في اســبانيا .. وقال امن 
السراي  اللعبة لؤي  احتاد  ســر 
فــي تصريح له نالــت العبتنا 
الوســام  عماد  جنلــة  البطلة 
النحاســي في بطولة اسبانيا 
باراملبياد  الــى  املؤهلة  الدولية 
طوكيــو للعــام احلالــي بعد 
املصرية  نظيرتها  على  تغلبها 
صاحبة الترتيب العاشــر على 

الصعيد الدولي .
واضــاف الســراي ان القرعــة 
قد اوقعت العبتنــا جنلة عماد 
ضمت   التــي  اجملموعــة  فــي 
الــى جانبها كل مــن زميلتها 

العراقية زينب حســن والعبات 
من بولندا وروسيا ومصر حيث 
زينب  زميلتهــا  علــى  تفوقت 
املصرية  الالعبــة  ثم  حســن 
بنتيجة )٣_صفر( فيما خسرت 
امــام الالعبتــن الروســية و 
البولنديــة صاحبتــا الترتيبن 
الثالث والسادس على الصعيد 
الدولــي وهي نتيجــة ايجابية 

حتسب الى العبتنا وستدفع بها 
الى ترتيب افضــل في الترتيب 
جنلة  العبتنا  ان  حيــث  الدولي 
عماد تقف عند الترتيب الثالث 
عشر على صعيد )الرجن( الدولي 
العبتنا  تدخــل  ان  املؤمل  ومن 
ضمن  املؤهالت  الالعبات  ضمن 
باراملبياد  الــى  الدولي  التأهيل 

طوكيو للعام احلالي .

وزير الشباب يعد بدعم اتحاد 
التايكواندو لبلوغ األولمبياد

وسام برونزي لطاولة البارالمبية
 في بطولة إسبانيا الدولية 

وفد طاولة الباراملبية في البطولةوزير الشباب والرياضة يلتقي احتاد التايكواندو

متابعة الصباح الجديد:
اجتمــع ممثلــون عــن االحتــادات 
مبنطقــة  األعضــاء  الوطنيــة 
غربي آســيا في االحتاد اآلســيوي 
لكرة القدم، حيــث قاموا بتقدمي 
املقترحــات  مــن  مجموعــة 
دور اجملموعات  الستكمال مباريات 

في دوري أبطال آسيا 2020.
عقد  بعد  االجتمــاع  هــذا  وجاء 
اجتمــاع مماثل األســبوع املاضي 
في العاصمــة املاليزية كواالملبور 
األعضــاء  الوطنيــة  لالحتــادات 
واجتمع  آســيا..  شــرق  مبنطقة 
القدم مع  االحتاد اآلســيوي لكرة 
ممثلن عن احتادات غربي آســيا في 

وفي  الدوحة،  القطرية  العاصمة 
مدينة دبي اإلماراتية خالل عطلة 

نهاية األسبوع.
ومت تأجيل جميــع مباريات اجلولة 
الثالثة من دور اجملموعات في دوري 
أبطال آســيا 2020 ملنطقة غربي 
آســيا، وقد طلب االحتاد اآلسيوي 
من االحتــادات الوطنيــة التعاون 
من أجل إعداد خطة الســتكمال 
املباريات املتبقية من دور اجملموعات 

قبل خوض دور الـ16.
وســيتم نقل مباريــات الدور ربع 
النهائي إلى شــهر أيلــول، ونقل 
و15   14 أيــام  إلى  النهائــي  قبل 
تشرين األول ذهاباً و28 و29 من ذات 

الشــهر إياباً، على أن يبقى موعد 
الــدور النهائي يومي 22 تشــرين 
الثانــي للذهاب في الشــرق و28 
تشــرين الثاني لإلياب في الغرب، 

من دون تغيير.
الكرة  ممثل  الشرطة  فريق  ويلعب 
العراقيــة في دوري أبطال آســيا 
تضم  التي  األولى  اجملموعة  ضمن 
فرق "االهلي الســعودي والوحدة 
طهــران  واســتقالل  اإلماراتــي 

اإليراني".
ويقــف االهلــي متصــدرا وله 4 
بفارق  الوحدة  على  متفوقا  نقاط 
بنقطة  االســتقالل  ثم  األهداف 

والشرطة بنقطة.

اآلسيوي يحدد مواعيد جديدة لدوري االبطال

روما ـ وكاالت:
وجــه جنوى صفعة إلــى مضيفه 
البقاء  فــي  آماله  وأنعــش  ميالن، 
تغلب  بعدما  اإليطالــي،  بالــدوري 
عليــه 1/2، أول أمــس، فــي مباراة 
مؤجلــة عــن املرحلة السادســة 
مباريات  باقي  وأسفرت  والعشرين.. 
املرحلــة التي جرت اليــوم، عن فوز 
 ،1/2 فيرونا  ضيفه  على  سامبدوريا 
وســبال على مضيفــه بارما 0/1.. 
وجتمد رصيــد ميالن عند 36 نقطة 
في املركز السابع، بفارق ثالث نقاط 
خلف نابولي، صاحب املركز السادس 
في ترتيب املســابقة، املؤهل لألدوار 
التمهيدية ببطولة الدوري األوروبي، 

في املوسم املقبل.

رصيــد جنوى،  ارتفع  املقابــل،  في 
الــذي ودع مراكز الهبــوط، إلى 25 
نقطــة في املركز الســابع عشــر 
)الرابــع من القــاع(.. وافتتح جوران 
بانديف التســجيل جلنــوى مبكرا، 
فــي الدقيقــة الســابعة، قبل أن 
يضيف زميله فرانشيسكو كاساتا 
الهــدف الثاني، فــي الدقيقة 41.. 
اخملضرم  الســويدي  النجم  وتكفل 
زالتــان إبراهيموفيتش، بتســجيل 
الدقيقة  فــي  الوحيد  ميالن  هدف 
77.. وعزز ســامبدوريا حظوظه في 
االستمرار باملســابقة، بعدما قلب 
تأخره 1/0 أمام ضيفــه فيرونا، إلى 
فــوز مســتحق 1/2.. وارتفع رصيد 
سامبدوريا إلى 26 نقطة في املركز 

السادس عشر، وما زال ميتلك مباراة 
مؤجلة، في حن توقف رصيد فيرونا 

عند 35 نقطة، في املركز الثامن.
وبادر فيرونا بالتســجيل عن طريق 
ماتيا زاكايني في الدقيقة 32، لكن 
ســامبدوريا رد بهدفن حمال توقيع 
فابيــو كالياريال، في  جنمه اخملضرم 

الدقيقتن 77 و86 من ركلة جزاء.
ووضع سبال حدا لسلسلة هزائمه 
فوزا  حقــق  بعدما  البطولــة،  في 
ثمينا 0/1 على مضيفه بارما، ورفع 
ســبال، الذي حقق فــوزه اخلامس 
في البطولة خالل املوســم احلالي، 
مقابــل 3 انتصارات و15 خســارة، 
رصيده إلى 18 نقطة في املركز قبل 

األخير..

جنوى يوجه ضربة آلمال ميالن األوروبية

باريس ـ وكاالت:
األمريكية  التنــس  أنهت العبة 
صوفيا كينن مغامرة منافستها 
األملانيــة أنا لينا فريدســم في 
بالتغلب  املفتوحة  ليون  بطولة 
عليها 6 / 2 و4 / 6 و6 / 4 أول أمس 
في املبــاراة النهائية للبطولة.. 
وتوجت كينن املصنفة اخلامسة 
عامليــا بلقب البطولــة، ليكون 
الثاني لها في املوسم احلالي بعد 

لقب بطولة أستراليا املفتوحة.
ولم جتد كيــنن املصنفة األولى 
للبطولــة صعوبــة كبيرة في 
حســم اجملموعــة األولــى من 

املباراة لصاحلهــا في 24 دقيقة 
فقــط فيما أظهرت فريدســم 
حتسنا واضحا في املستوى خالل 
التي حسمتها  الثانية  اجملموعة 

لصاحلها في 42 دقيقة.
واضحة  النديــة  ظهــرت  كما 
احلاســمة  الثالثة  اجملموعة  في 
التــي أنهتها كينن لصاحلها في 
42 دقيقة أيضــا لتتوج باللقب 
الرياضية  مسيرتها  في  اخلامس 
حتــى اآلن بعدمــا توجــت في 
العام املاضي بــأول ثالثة ألقاب 
لها وذلك في بطــوالت هوبارت 

وأكابولكو وقواجنتشو.

كينن تنهي مغامرة 
فيردسم وتتوج ببطولة 

ليون المفتوحة



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

النجمــة  كشــفت 
ســيلينا  األميركيــة 
مقابلــة  غوميــز خــال 
البرامج  لها مع مقدمــة 
كيلي  األميركية  واملغنية 
كاركســون عــن النجم 
الــذي كانــت معجبة به 
فــي طفولتها وقالت انها 
لطاملــا كانــت معجبــة 
الذي  ســبروس"  بـ"كول 
كان يلعب دور البطولة في 
 The Suite مسلسل ديزني
Life of Zack & Cody إلى 
جانب شقيقه التوأم ديان 
سبروس. وروت سيلينا عن 
موقف محــرج حني حلت 

ضيفــة علــى حلقة من 
مسلســلهما بدور جوين 
قائدة في فريق املدرســة، 
وكان عليها أن تقّبل ديان 
بــدالً مــن معجبها كول 
أول  كانت  "لقــد  فقالت: 
قبلة علــى الكاميرا وكان 

أسوأ يوم في حياتي".

صرحــت املصريــة زينة 
الصحفي  املؤمتــر  فــي 
اخلاص مبهرجــان االقصر 
أن  االفريقية  للســينما 
حلمهــا  كان  التمثيــل 
منــذ ان كانت طفلة في 
ســن التاسعة موضًحة 
أن بدايتهــا كانــت عبر 
مشاركتها في مسرحية 
"جزيــرة القرع" للمخرج 
املصري رامــي إمام الذي 
ذهبــت اليــه وطلبــت 
واضافت  معــه.  العمل 
كتب  تشتري  كانت  أنها 
خاصة بتاريخ الســينما 
منــذ صغرهــا وكانــت 
على  تشــجعها  جدتها 
إال  ذلك،  في  االســتمرار 

أن والدتهــا كانت ترفض 
لذلــك:  االجتــاه  متاًمــا 
في طريقي  "اميوقفــت 
وذهبــت مــن دون علمي 
من  أوراقــي  وســحبت 
املعهــد لرفضهــا التام 
للســينما،  دراســتي 
وقدمــت لي فــي كلية 
وأجبرتني  إجنليــزي  جتارة 

على الدراسة بها". 

املمثــل  وافــق  مــرة  ألول 
املصري أحمد الســقا على 
تقــدمي برنامج حــواري في 
وســيكون  املقبل،  رمضان 
كمذيع.  له  األولى  التجربة 
والبرنامج الذي من املفترض 
رمضان  شــهر  في  عرضه 
املقبل ســيقوم السقا من 
خاله بإستضافة املشاهير 
وتأتي خطوة  الفــن.  وجنوم 
تأكدت عدم  أن  بعد  السقا 
الســباق  في  مشــاركته 
وخروجه  املقبل  الرمضاني 
الدرامــا في  مــن ســباق 
الشهر املذكور. كما انتهى 
الســقا ايضا مــن تصوير 
اجلديد  فيلمــه  مشــاهد 

تقوم  والذي  "العنكبــوت" 
ببطولته إلى جانبه املمثلة 
جدير  زكــي.  منى  املصرية 
بالذكــر ان العديد من جنوم 
وممثلني  مــن مطربني  الفن 
اجتهــوا مؤخرا الــى تقدمي 
البرامج املنوعة والتي تكون 
بنحو  لكن  فنــان  مع  لقاء 

مغاير نسبيا.

سيلينا غوميز

احمد السقا

زينة

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

ما دعاني الــى كتابة هذا املقال هو عبــارة "بلدها عامر 
بالشــذوذ واخملدرات.." وردت في بيان للنائبة عالية نصيف 
دعت فيه وزارة اخلارجية الستبدال ممثلة االمني العام لامم 
املتحدة في العراق جينني باسخارت "واجمليء بشخصية 
حيادية وقريبة من عادات وتقاليد شعبنا.." ألنه ووفقاً ملا 
جاء في ذلك البيان العتيد "باســخارت تعتمد التضليل 
وتغييب احلقائق في تقاريرها التي تفتقر الى املصداقية". 
بيان النائبة نصيف كشــكل  ومضمون ومفارقات، ميكن 
للمتابع احلصيف لغرائبية املشهد العراقي الراهن، تلقيه 
بوصفه عينــة امنوذجية ملواهب وذهنيــة تعاطي قطاع 
واســع من الطبقة السياسية التي تلقفت مقاليد امور 
عراق ما بعد "التغييــر". انهم ال يرون في كل ما يزخر به 
االولى  والزهوروالرعاية الصحية  والتسامح  وطن احلريات 
في العالم، والدولة األكثر ســعادة وفقا لبيانات منظمة 
التعــاون والتنمية، وثانــي أكبر بلد مصــدر للمنتجات 
الغذائية والزراعية بعد الواليات املتحدة االميركية، ومركز 
احملاكم الدولية )الهاي( ووطن شــركة فيليبس ومصانع 
السفن الضخمة وصاحبة أكبر ميناء في اوروبا )روتردام( 
وغير ذلك مــن الزحزحات العلميــة والقيمية، والتي لن 
نتجرأ على استحضارها في احام يقظتنا؛ سوى "الشذوذ 
واخملدرات"..؟! هكذا تبدو هولندا ملن ال يكلف نفســه في 
تصفح شيئا عن تاريخ وارث هذا البلد العريق، في مجال 
التســامح الديني والثقافي والفكري. لذلك يعجزون عن 
فك طاسم منظومة العدالة اجلنائية التي يعتمدونها، 
ومنها التسامح واملرونة جتاه مسائل مثل؛ اخملدرات والبغاء 
وحقوق املثليني وغير ذلك من "الباوي" والتي نســتعني 
على مواجهتها ال باملكاشــفة والعلنية والقوانني، كما 
هو احلال مع االمم التي وصلت لسن التكليف احلضاري، بل 

باملراوغة والكتمان..!
ونحن فــي زمــن الكورونا، لــن اجافــي املوضوعية 
واالنصــاف، ان صنفت مثل هذه "احلنديريات" اخملصبة 
بثوابتنا في موروثات الشيزوفرينيا والغطرسة الفارغة 
في التعاطي مع االحداث والعالم احمليط؛ بانها أشــد 
خطرا وفتكاً من فايروس الكورونا وما يتجحفل معه 
من ســاالت وبائية. كما ان السيدة القادمة الينا من 
البلد الذي اســتقبل ســبينوزا بعد أن طاردته اوروبا 
بقضها وقضيضها، قد جاءت الينا وهي حتمل من ذلك 
االرث احلضاري واالنساني الشيء الكثير. وهذا ما ميكن 
التعرف عليه في مضامــني تقريرها االخير والذي أثار 

غضب واستياء السيدة نصيف.
لقد أعــدت قراءة ذلك التقرير فلم أجــد فيه اال ما يثير 
االحتــرام واالعجاب، ملــا ورد فيه مــن معطيات وحرص 
وعمق في ســبر غور ما يتربص بنا من مخاطر وحتديات. 
وسأختار لكم فقرات من ذلك التقرير منها: "دعوة القادة 
السياسيني لارتقاء الى مستوى مسؤولياتهم" و "كسر 
النصاب آخر ما حتتاجــه الباد" و "ما زال البلد يدفع الى 
اجملهــول" و "التدفقات املالية غير املشــروعة ودورها في 
متويل اجلرمية املنظمــة والتطرف.." و"االيرادات الضخمة 
لقطاعات غير منتجة" و "انتهاكات حقوق االنســان ما 
زالت مســتمرة" و "تقدمي اجلناة للقضــاة، وانهاء ملف 
االفات من العقاب" وضرورة االصاح املنهجي الشــامل 
"وليــس هناك من يفهم ذلك أكثر من النســاء والرجال 
العراقيــني، الذين ما زالــت فرصهم في حيــاة مزدهرة 
ناقصة، بســبب منظومــة تتجاهلهم" ثــم اختتمت 
تقريرها بـ "القوة في الداخل هي شرط اساس للقوة في 
اخلارج". هذه هي اهم احملاور التي تضمنها تقرير السيدة 
جينني هينيس باسخارت وأثار حفيظة وغضب السيدة 
نصيف وقبل ذلك العديد من اوساط الطبقة السياسية 

واملنتسبني لنادي "االحتجاجات" فتأملوا يرعاكم اهلل...

ومضــة

عالية نصيف
 وتقارير بالسخارت

بغداد - الصباح الجديد: 
باشرت الشــركة العامة ملوانئ العراق 
)احدى تشكيات وزارة النقل( وبتوجيه 
مباشــر مــن وزيــر النقــل املهندس 
الكمامات  عبد اهلل لعيبي بتصنيــع 
الطبية في معمل خياطة الشــركة، 
حتت إشــراف الصحة لســد النقص 
احلاصل في األســواق احملليــة واملذاخر 
والصيدليــات وتوزيعها على املواطنني 

مجانا.
معمل  ان  الشــركة  ادارة  واوضحــت 
املوانئ ســيوفر هذه الكمامات مجاناً 
الناس ومبواصفات عالية اجلودة  لعامة 
حيــث ســتكون صناعتها بإشــراف 
فريق صحي وبجهــود كبيرة من أجل 
االســهامات الفاعلة في اإلنتاج لسد 

حاجة املواطنني.  
كما بينت الشركة انها تسعى جاهدة 
لتلبيــة إحتياجات عامــة الناس إمياناً 
اخملاطر  ملواجهة  املواقف  بتوحيد  منها 
أبناء  باملسؤولية جتاه  العالي  والشعور 

الوطن.
اخلبــر مفرح با شــك، لكنــه يطرح 
تساؤالت عدة بشــأن معامل اخلياطة 
التابعــة لبعض املنشــآت احلكومية 
والتــي تعطلت لســبب او اخــر، فما 
الضير من ان تعــاود عملها؟ في األقل 
لتوفير الكمامات فــي الوقت الراهن، 
بعد ان قرأنا خبرا مفاده نفاذ الكمامات 
من الصيدليات بسبب اقبال عدد كبير 
من الناس على شرائها وبوقت قصير، 
اليس في تلك اخلطوة مبادرة إنسانية 
تسهم في ســد حاجة البلد من هذه 
املادة الضرورية، وأيضا إعادة تشــغيل 
تلك املعامل، وتوفير فرص عمل بصورة 

ما لعدد من الشباب العاطلني.
ونســتثمر هذا األمر لنشــير الى امر 
يتعلق بالباد ألنهــا حتوي متناقضات 
حادة اكثر من أي بلــد اخر، جتلت تلك 
التعامل  املتناقضات حتى في طبيعة 
مــع فيروس كورونا اذ جنــد الكثير من 
باســتخفاف مع  يتعاملون  املواطنني، 

األمــر وكأنهــم يخجلون مــن اعان 
خوفهــم منه، وال يكتفــون بذلك بل 
يسخرون ممن يرتدي الكمامة او القفاز، 
لكن باملقابــل هناك عدد منهم حرص 
منذ اعان اول إصابــة في العراق على 
الوقائيــة من لبس  التدابيــر  اتخــاذ 
الكمامــة والقفازات وغســل اليدين 

..الى اخره من االرشــادات التي أعلنت 
في اكثر من موقع على االنترنت.

البلد يتجلــى بعدة أمور،  ويبقى حب 
مهما يكــن حجمها، واخلطــوة التي 
قامــت بها الشــركة العامــة ملوانئ 
العراق خير دليــل على ان اخلير بقلوب 

العراقيني أكبر من أي عنصر شر.

الصباح الجديد - متابعة:
انتشــار فيــروس كورونا في  بعد 
شــتى بلدان العالم صار يشــكل 
خطــرا على حيــاة النــاس، فقد 
الغاء  الفنانــني قرار  اتخذ معظم 
الكندية  الفنانة  منهم  حفاتهم 
افريل الفني التي اعلنت االســبوع 
في  الغنائية  الغاء جولتها  املاضي 
دول شرق اسيا. أما الفنانة العاملية 
ماريا كاري فاعلنت عبر حســابها 
التواصل  اخلاص على احــد مواقع 
االجتماعي انها الغت حفلتها في 
هاوواي التي كان من املقرر اقامتها 

يوم اليوم. 
كما أعلنت فرقــة البوب الكورية 
أربــع  إلغــاء   ،"BTS" اجلنوبيــة 

حفات كان من املقــرر إقامتها 
في سيول في شــهر نيسان/
وكالة  وقالت  املقبــل.  أبريل 

"بيــغ هيــت إنترتينمنت" 
التــي تتولــى إدارة أعمال 
فرقــة البــوب الكوريــة 
اجلنوبيــة الشــهيرة، في 
بيان: "نأسف إلعان إلغاء 
التي  املوسيقية  احلفات 
الفرقة  ستحييها  كانت 

في ســيول فــي املدة مــا بني 11 
و19 نيســان 
ملقبــل  ا

فــي 

الــذي  األوملبــي  اســتاد ســيول 
اســتضاف دورة األلعــاب األوملبية 
املقــدر  مــن  وكان   1988 للعــام 
أن يحضرهــا أكثر مــن 200 ألف 
بيانها  فــي  موضحًة  شــخص"، 
أّنه "لم يكــن هناك مفر من إلغاء 
احلفات ألنه من املستحيل في هذه 
املرحلة التنبؤ بحجم الوباء ما يولد 
الكثير من عدم اليقني بالنســبة 
إلى منظمي احلفات والرواد". وذكر 
أعضاء الفرقة بان اجلمهور ســوف 
قاموا  التي  التذاكر  مبلغ  يســترد 

بشرائها.

ماريا كاري وأفريل الفين وفرقة BTS يلغون حفالتهم بسبب كورونا

الموانيء تباشر صنع الكمامات 
الطبية لتوزع على المواطنين مجانا

مبادرة حكومية رائعة تسهم بسد النقص في األسواق 

صناعة الكمامات الطبية

الصباح الجديد - متابعة:
اللبنانيــة هيفاء وهبي  الفنانة 
يؤثرن  اللواتي  الفنانات  أكثر  من 
مواقع  عبر  واملعجبني  باملتابعني 
التواصل االجتماعي، وتستعمل 
املواقع  األحيان هــذه  في بعض 
للتأثير إيجابــا بالناس من خال 
بعض املواضيــع التي تطرحها، 
وليس فقــط للترويج ألعمالها 

الفنية.
مبادرة  مؤخــرا  هيفاء  وأطلقت 
بتحدي  لفيروس كورونا  محاربة 
االغنيــة التي يحب الشــخص 
أثناء غســل  ان يغنيهــا فــي 
يديــه، االمر الذي جعل محبيها 

واملتابعــني يثنــون علــى هذه 
والبســيطة  العفوية  الطريقة 
وبادر  كورونا،  محاربة  في  لهيفا 
الكثيــر مــن املعجبني بنشــر 
فيديوهــات لهم وهــم يغنون 
اغنيــة معينة في اثناء غســل 
ايديهم مع اإلشــارة الى هيفاء 

وهبي.
من ناحيــة أخرى انتشــر على 
االجتماعي،  التواصــل  مواقــع 
فيديــو من اخر حفلــة للفنانة 
وظهر  وهبي،  هيفــاء  اللبنانية 
معجــب يحــاول ان ميســكها 
االمن،  رجال  فأبعــده  يدها،  من 
وعندما عرفت هيفاء ان الشاب 

اراد ان يعبــر لها عــن محبته، 
الى  بالصعــود  له  ســمحت 

املســرح، فركع أمامها على 
وردة  لهــا  وقدم  ركبتيــه 

حمراء، فشــكرته هيفاء 
مغادرة  منــه  وطلبــت 
املسرح، لكنه كان مصرا 
على قول شــيء، فأخذ 
منها املايك، لكن رجال 
يســمحوا  لم  األمن 
بالتمــادي  لــه 

باحلديــث، وانتهى 
وسط  املشــهد 
هيفاء  ذهــول 

واجلمهور.

الصباح الجديد - متابعة:
مبسؤوليتهم  املشاهير  من  العديد  يؤمن 
جتــاه الثــروات التــي ميتلكونهــا، وجتاه 
األرضية  والكــرة  والعالم  مجتمعهــم 
بنحو عــام، لذا فقد تخلى العديد منهم 
عن ثرواتهم من اجل دعم مشــروع معني 

او مؤسسة خيرية.
من أشهر النجوم الذين تخلوا عن ثروتهم 

النجم جاكي شــان  اخليرية  للجمعيات 
الذي قــرر التخلي عن نصف ثروته تقريباً 
وتقدر بـــ 350 مليــون دوالر للجمعيات 

اخليرية. 
لكــن جاكي شــان ليس الوحيــد الذي 
اتخذ هذا القــرار، فهناك أيضاً اإلعامية 
الشــهيرة أوبرا وينفــري التي خصصت 
ثاثــة مليون دوالر لإلنفــاق على كابها، 

ومنــح بقيــة ثروتها إلى املؤسســات 
اخليرية.

تخصيص األمــوال للحيوانات ليس 
فهناك ســيمون  الغريب  باألمــر 

كايــل الــذي قــرر منــح ثروته 
بالكامــل ملؤسســات رعايــة 
التي يحبها  األليفة  احليوانات 
الكثير  ويقضي معها  كثيراً 

من وقته بعيداً عن العمل.
من أبرز جنــوم هوليوود الذي 

قرروا عيش حياة اعتيادية جداً 
بعيداً عن البذخ وإهدار األموال 

وزوجها  كونيــس  ميا  الثنائي 
آشــتون كوتشــر اذ قــررا التبرع 

بكامل أموالهما إلى املؤسسات اخليرية 
بعد وفاتهما، وفي حياتهما تخلوا عن 
أكثر من نصف ثورتهم ليحيوا حياة 

بعيدة عن الترف املبالغ به.
وبسبب تخوفها من ان تفسد 

األموال اخاق أوالدها يوما ما، 
قررت ماري أوســموند 
أموالها  التبرع بكامل 
املؤسســات  إلــى 

اخليرية.

نجوم آمنوا بأن ثروتهم مسؤولية 
فتبرعوا بها لمؤسسات خيرية

بلغــت  أ
معــة  جا
"ســتانفورد" 
كيــة  مير أل ا
أنهــا  طابهــا 
مــن  ســتبدأ 
توفيــر  االثنــني 
احلصص الدراســية 
عبــر اإلنترنــت لبقية 
بسبب  الشــتاء،  فصل 
انتشــار فيروس "كورونا" 

املستجد.
وقالــت اجلامعــة العريقــة 
الواقعة شمال كاليفورنيا، إنها 
تتوقع "أن يستمر عدد اإلصابات 
املثبتة مبرض كوفيد 19 باالرتفاع 
فــي منطقتنــا وفي أوســاط 

جامعتنا".
أن مجموعة كبيرة من  وأكدت 
النشــاطات في اجلامعة التي 

16 ألــف طالب،  تضم أكثــر من 
ستلغى أو تعدل.

وفــي بيان منفصــل، قالت مديرة 
اجلامعة بيرســيس دريل إن طالبني 
نفسيهما  عزال  "ســتانفورد"  في 
لفيروس  احملتمــل  تعرضهما  بعد 
أن  "كورونا" املســتجد، وأوضحت 

الطاب  مســاكن  غادرا  الطالبني 
بانتظار نتيجة الفحوصات.

في حــني أن جامعتني فــي والية 
واشنطن، قد اعتمدتا الدروس عبر 
األنترنت، بعد ان سجلتا أكبر عدد 
من الوفيات فــي الواليات املتحدة 

من جراء الفيروس.

الصباح الجديد - وكاالت:
أدخلــت غوغل ميزة جديدة 
الصوتي  مســاعدها  علــى 
 Google Assistant الذكــي 
باالعتماد  للمستخدمني  تسمح 
بعشــرات  النصوص  لقراءة  عليه 

اللغات.
وأوضح اخلبراء فــي غوغل أن ميزة 
وأدخلوها  طوروهــا  التي   Read It
 Google Assistant مساعد  على 
لقراءة  باســتعماله  ستســمح 
النصــوص املكتوبــة فــي مواقع 
وصفحات  اإللكترونيــة  األخبــار 
اإلنترنت بـ 42 لغة منها اإلجنليزية 
واإلسبانية  والفرنســة  والروسية 

واألملانية.
اجلديدة عملية  امليزة  واســتعمال 

بســيطة جدا، فعند تصفح أحد 
قــراءة نص  أو  اإلنترنــت  مواقــع 
مكتــوب فيــه يكفــي أن يعطي 
املســتخدم أمرا صوتيا ملســاعد 
 Hey غوغــل فــي هاتفه ويقــول
 Hey أو ،read it ومن ثــم Google
 read this وبعدهــا    Google
 Google Assistant ليقــوم ،page
التي  باللغة  بقراءة النص املكتوب 

يختارها صاحب الهاتف.
وأشــارت غوغل فــي تدوينة على 
امليزة اجلديدة  أن  الرسمي  موقعها 
ستسهل  الصوتي  مساعدها  في 
مســتخدمي  من  الكثيرين  حياة 
يلقون  مــن  وخصوصا  اإلنترنــت، 
بســبب  القراءة  فــي  صعوبــات 

مشكات البصر.

بسبب كورونا.. جامعة ستانفورد 
تعتمد "دروس اإلنترنت"

مساعد غوغل الصوتي يبدأ بقراءة 
النصوص بـ 42 لغة هيفاء وهبي تحارب كورونا بالغناء

الصباح الجديد - وكاالت:
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