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بغداد - وعد الشمري:
في  املالية  اللجنــة  كشــفت 
الثالثاء،  أمــس  النواب،  مجلس 
عــن عجــز متوقع فــي رواتب 
املوظفني واملتقاعدين وشــبكة 
 7 بحدود  االجتماعيــة  احلماية 
ذلك  وأرجعت  دينــار،  تريليونات 
اتخذها  لقرارات غير مدروســة 
توقعت  وفيما  الــوزراء،  مجلس 
أن تســتمر االزمــة االقتصادية 
خلمس سنوات، طالبت مبصارحة 
حجم  عــن  العراقي  الشــعب 

االيرادات واعادة هيكلة املوازنة.
هيثم  اللجنــة  رئيــس  وقــال 
اجلبــوري، ان "العراق ميــر حالياً 
بعــدة حتديــات على عــدد من 
االصعدة اخطرهــا على اجلانب 

االقتصادي".
وتابــع اجلبوري، فــي حديث إلى 
"الصبــاح اجلديــد"، أن "جميع 
باحلوار  تداركها  ميكن  املشكالت 
امللفات  إال  واملماطلة،  والتأجيل 

املتعلقة بارزاق الناس".
الرواتب  أن "قضايا  إلى  واشــار، 
واخلدمــات والبطاقة التموينية 
تشــكل هاجــس كل مواطن، 

تأمينها  يبحث عــن  فاجلميــع 
ويخشــى  الطــرق،  مبختلــف 

املساس بها".
ولفت اجلبوري، إلــى أن "الوضع 
تكون  عندمــا  يصبح خطيــراً 
هناك زيــادة كبيرة في النفقات 
فــي مواجهة قلــة أو عجز في 

االيرادات".
يقــدر، "معــدل الزيــادة فــي 
احلالي مقارنة  للعــام  النفقات 
فــي   ،40% بنســبة  باملاضــي 
مواجهة قلة كبيرة في الواردات 
النفطيــة وغيــر النفطيــة"، 
ويجد، أن "احلــل يكون مبحورين، 
األول ضغط النفقات والثاني هو 

زيادة االيرادات غير النفطية".
وأورد، أن "الزيــادات حصلت من 
8 تريليــون دينار، و  الرواتب بـــ 
 3.5 مســتحقات املتقاعدين بـ 
تريليون دينار، وشــبكة احلماية 
االجتماعيــة بـــ 1.4 تريليــون 
 11 إلى  يصــل  واجملموع  دينــار، 
مليــون دوالر، اضافــة إلى زيادة 
استيراد الغاز والكهرباء والديون 

اخلارجية".
تتمة ص2

المالية النيابية: 7 تريليونات دينار حجم العجز 
المتوقع للرواتب في 2020 والمطلوب هيكلة الموازنة

اجتماع للجنة املالية النيابية "ارشيف"

الصباح الجديد ـ وكاالت: 
تســعى دول العالــم لتضييق 
اخلنــاق علــى فيــروس كورونا 
اآلخذ في االنتشــار، وذلك عبر 
في  الوقائية،  إجراءاتها  تشديد 
الوقت الذي جتاوزت فيه حصيلة 
الوفيــات الناجمــة عن املرض 

حاجز الـ4 آالف.  
وجتــاوزت احلصيلــة العامليــة 
الناجمــة عن فيروس  للوفيات 
كورونا اجلديــد حاجز الـ4 آالف 
حالة وفاة، مع تسجيل 17 وفاة 
جديدة فــي الصني ، والثالثاء مت 
اإلبــالغ عن 19 إصابــة جديدة 
فقط في الصــني، وفقا للجنة 
العدد  وهو  الوطنيــة،  الصحة 
األقل منذ أن بدأت احلكومة في 
إحصــاء اإلصابات في 21كانون 
الثاني.وسجلت جميع اإلصابات 
اجلديدة فــي مدينة ووهان بؤرة 
باســتثناء  الفيروس،  انتشــار 

لشخصني  مستوردتني  حالتني 
مسافرين.

الـ17  الوفيات  جميــع  أن  كما 
اجلديدة حصلــت في مقاطعة 

و16  البــالد  هوبي في وســط 
في ووهان عاصمــة املقاطعة، 
ليصل عــدد الوفيات في البالد 
إلــى 3136، وهذا هــو أقل عدد 

يســجل خالل يوم منــذ أواخر 
كانون الثانــي وأصيب أكثر من 
80750 شخص في الصني التي 
فرضت إجراءات غير مســبوقة 

فــي محاولــة لكبح انتشــار 
الفيروس، لكن اخملاوف تتزايد من 
انتشار الفيروس في اخلارج، ألن 
جهود الصني ميكن أن يقوضها 
دخــول حاالت مجــددا من دول 

أخرى.
أول وفاة بكورونا في كندا 

أعلــن مســؤولون فــي قطاع 
الصحة بكنــدا أن "رجال توفي 
من جراء إصابته بفيروس كورونا 
بشمال  املسنني  لرعاية  دار  في 
أنها  يعتقــد  فيما  فانكوفــر، 
أول حالــة وفاة مبــرض )كوفيد 
19( الذي يســببه الفيروس في 

البالد".
وقــال مســؤول الصحــة في 
البريطانية  مقاطعة كولومبيا 
ووزير  بونــي هنــري  الدكتــور 
الصحــة أدريان ديكس إنه "في 
نهاية األســبوع املاضي تأكدت 
نــزالء مركز  اثنــني من  إصابة 

لني فالــي للرعايــة بالفيروس 
اجلديد".

إصابة  "تأكيد  أن  وأوضح هنري 
املســنني جاءت بعد تشخيص 
في  املركز  فــي  عامــل  إصابة 
ما يجعــل هذه  وقت ســابق، 
احلالة مثيــرة للقلق على وجه 
اخلصوص كمثــال على انتقال 

بني جتمع بشري".
وتوجد 32 حالة إصابة بفيروس 
بكولومبيــا  اجلديــد  كورونــا 
 70 على  يزيد  ومــا  البريطانية 
املغرب  كنــدا ككل.  في  حالة 
يعّلق جميــع الرحالت من وإلى 
إيطاليــا أفاد رئيس وزراء املغرب 
سعد الدين العثماني في وقت 
مبكر الثالثــاء، بأن "بالده قررت 
تعليق جميع الرحالت من وإلى 
بشأن  إيطاليا وســط مخاوف 

فيروس كورونا".
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تعتزم اتباع التجربة الصينية 

دول العالم تضيق الخناق على فايروس كورونا
باإلجراءات الصارمة وتشديد الوقائية منها

بغداد - الصباح الجديد:
واالحتادات  النقابات  رؤساء  اجمع 
املهنيــة, الثالثاء,  علــى ضرورة 
احلكومة  برئاسة  املكلف  اعتماد 
املقبلة على اختيار الشخصيات 
الكفوءة مــن النقابات واالحتادات 
املهنية والتي  تسهم في معاجلة 

األزمات التي مير بها العراق.
وقــال نقيب احملامــني العراقيني 
ضياء السعدي الذي ترأس جلسة 

االجتماع والتي عقدت في نقابة 
, الثالثاء  احملامني صبــاح اليــوم 
بيــان صدر عــن االجتماع  , في 
واطلعت عليه الصباح اجلديد  ان 
العراق  يواجهها  التي  “التحديات 
تتطلب شحذ الهمم في اختيار 
على  مقتدرة  مهنية  شخصيات 

مواجهة األزمات وبناء العراق”.
واضاف ان ” النقابــات واالحتادات 
تدعو الرئاســات الختيــار رئيس 

املعلنة  للشــروط  طبقــا  وزراء 
التظاهرات  ســاحات  قبــل  من 
االســتجابة  واهمية  واالعتصام 
لها كشــرط اساســي لضمان 
مطالبهــم ووضع العــراق على 

الطريق الصحيح ” .
وأوضح  الســعدي، ان “النقابات 
بتشــكيالتها  املهنية  واالحتادات 
النوعيــة واالختصاصية وثقلها 
علــى  وتأثيرهــا  اجلماهيــري 

األقــدر عند  العام هــي  الــرأي 
النهوض  على  خياراتهــا  اعتماد 
بالقطاعات الصحية والهندسية 
واالقتصادية والعلمية والثقافية 

والقانونية وفي امليادين كافة”.
ودعا اجملتمعون، بحســب البيان، 
إلى “ضرورة اختيار الوزراء ان يكون 
ضمن معايير مهنية لكل قطاع 

ذات العالقة في األداء احلكومي..
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بغداد-الصباح الجديد: 
دعت شــبكة االعالم العراقية الى 
الكشــف عن مصير مديــر حترير 
الصبــاح توفيــق التميمــي الذي 
ايام من قبل جماعة  اختطف منذ 
، وذلك بعد  مســلحة مجهولــة 
حوالي شهر من اختطاف الصحفي 
مــازن لطيــف الــذي يعمــل في 
الشــبكة، وطالب كتاب ومثقفون 
القيام مبسؤولياتها  الى  السلطات 

كما  اخلاطفــني.  من  بتحريرهمــا 
انضمت جرية الصباح للداعني الى 

اطالق سراح التميمي.
واعتبر كتاب واعالميون في تغريدات 
نشرت في وسائل التواصل اخملتلفة، 
اختطــاف الكاتبني بالطريقة التي 
متت بهــا، مبثابــة انتهــاك صارخ 
لسيادة القانون وحرية الرأي ومبادئ 

العدالة...
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رؤساء النقابات واالتحادات يدعون الى اختيار أعضاء 
الحكومة المقبلة منهم

مثقفون واعالميون يدعون الى الكشف
عن مصير لطيف والتميمي 

الغضبان: اعتماد آليات دقيقة في 
6تسعيرة النفط لتحقيق أعلى اإليرادات رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان: انعدام 

2الشفافية في ملف النفط باالقليم معضلة كبيرة

بغداد ـ الصباح الجديد:
التميمي  القانوني علي  اخلبير  اكد 
النصــوص  أن  الثالثــاء،  امــس 
للكتــل  تتيــح  ال  الدســتورية 
الثقة  إعــادة منــح  السياســية 
حلكومــة رئيس الوزراء املســتقيل 
عادل عبد املهدي كون اســتقالته 

تعد إخفاقا.
وقال التميمي فــي تصريح إنه “ال 
ميكن منــح الثقة لرئيــس الوزراء 
املهدي وفق  املســتقيل عادل عبد 
وفــق  االســتقالة  الن  الدســتور 
التعريف الدســتوري هو تنازل عن 

احلق وخلو وإخفاق وترك للمنصب”، 
الفتا إلى إن “املادة 76 من الدستور 
نصت على منــح رئيس اجلمهورية 
احلق بتكليف شــخصية أخرى في 

حال إخفاق رئيس الوزراء”.
انــه “ال يوجــد نص في  وأضــاف 
السياسية  الكتل  الدســتور مينح 
املهدي  إعادة تكليف عبد  احلق في 
مجددا”،  الــوزراء  رئاســة  مبنصب 
مبينا أن “بقاء عبد املهدي في إدارة 
حكومــة تصريف اإلعمال مخالف 
للدستور كونه جتاوز املدة احملددة له 

بـ30 يوما”.

الصباح الجديد - متابعة:
التخطيط الســابق  وزيــر  علق 
االزمة  علــى  اجلميلي  ســلمان 
العــراق بعد  التي ميــر  املاليــة 

انخفاض أسعار النفط العاملي.
تغريدة على  فــي  اجلميلي  وقال 
تويتــر تابعتها الصبــاح اجلديد 
انه عندما استلم حيدر العبادي 
احلكومــة عــام الفــني وأربعة 

عشــر كان العراق يواجه صدمة 
داعش اإلرهابي وانخفاض اسعار 
النفط وخزينــة خاوية ال تكفي 
وعملت  واحــد،  شــهر  رواتــب 
اجراءات  حزمة  العبادي  حكومة 
حصادها  اقتصادية  وإصالحــات 
تسليم اخلزينة أربعة عشر مليار 
دوالر وان العبــادي كان يتابع ادق 

التفاصيل.

وزير التخطيط السابق: حكومة 
العبادي وفرت للخزينة 14 مليار 

دوالر بإجراءاتها

على ذمته

خبير قانوني: الدستور ال يجيز
للكتل السياسية إعادة منح الثقة 

لعبد المهدي

بغداد ـ الصباح الجديد:
نفت اللجنــة املالية، في مجلس 
رواتب  تخفيض  الثالثــاء،  النواب، 
املوظفــني واملتقاعديــن، مؤكدة 

عدم نيتها اخلوض بهذا املوضوع.
وجاء في بيان لها:

تؤكد اللجنة املالية النيابية عدم 
بخصوص  املتداولة  األخبار  صحة 
املوظفــني  رواتــب  تخفيــض 
واملتقاعدين وتنفي نفيا قاطعا نية 
اللجنة املاليــة او مجلس النواب 
العراقية  احلكومــة  او  العراقــي 
اخلوض فــي هذا املوضــوع كونه 
تعمل  واللجنــة  مكتســب  حق 

حاليا مع جميع املؤسسات احلكو 
مية واألكادمييــة والقطاع اخلاص 
لوضع احللول املناســبة والبعيدة 
عن مسألة رواتب املوظفني جملة 
بواقع  النهوض  أجل  من  وتفصيال 
األقتصاد العراقي وندعو وســائل 
واخد  واحلذر  الدقة  بتوخي  األعالم 

املعلومة من مصدرها االساسي.
يذكر ان وســائل اعالمية ومواقع 
التواصــل االجتماعــي تناقلــت 
احلكومــة  ان  تضمنــت  اخبــارا 
تنــوي تخفيض رواتــب املوظفني 
واملتقاعدين لســد العجز احلاصل 

في املوازنة.

اللجنة المالية تنفي تخفيض
رواتب الموظفين والمتقاعدين

بغداد - الصباح الجديد:
والبيئة  الصحة  وزير  كشــف 
جعفر صادق عالوي، الثالثاء، عن 
االتفاق مع الســفارة الصينية 
على انشــاء جســر جوي مع 
العراق ملكافحــة كورونا، فيما 
أكد أن فيروس كورونا مسيطر 

عليه لغاية االن.
متلفز  تصريح  في  وقال عالوي 
تابعتــه /الصبــاح اجلديد/، إن 
“ العــراق اتفق مع الســفارة 
واحلكومة الصينية على انشاء 
جسر جوي مستمر بني اجلانبني 
ملدادنــا بكافــة مســتلزمات 

مكافحة فيروس كورونا”.
العراقي  “اجلانــب  ان  واضــاف 
ســيرتبط باخلبــراء الصينيني 
عبــر دائــرة تلفزيونية مغلقة 
ملعاجلــة مصابــي الفيــروس 

وتبادل اخلبرات بني اجلانبني”.
“الــوزارة  ان  عــالوي  واوضــح 
مختص  مركز  بانشاء  شرعت 
ملكافحة احلميــات في مدينة 
باحدث  الطب سيكون مجهزا 
املرض”، مشيرا  وسائل معاجلة 
داخل  الفيروس  “انتشار  ان  الى 
العراق مازال محدودا وميسطر 

عليه وغير مقلق لغاية االن”.

اتهمت الحكومة باتخاذ قرارات غير مدروسة

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشف العراق انه يجري اتصاالت 
مكثفة مع دول اوبك لرفع أسعار 

النفط اخلام.
وقال مدير عام شــركة تسويق 
بيان   في  الياســري  النفط عالء 
تلقت  النفــط  وزارة  عــن  صدر 

 ( ان  الصباح اجلديد نسخة منه 
ســومو ( تتابع باهتمام تطورات 
جتري  وانها  النفطيــة  الســوق 
اتصاالت مكثفــة مع احملافظني 
فــي منظمــة الــدول املصدرة 

للنفط اوبك".
العراقي  النفط  تســعيرة  وعن 

اكــد الياســري ان "الشــركة 
تعتمد أدق املعايير التي تتناسب 
مــع نوعيــة وكثافــة النفوط 
العراقية،" مشيرا الى ان "العراق 
يحظــى مبكانــة متميــزة في 
االســواق النفطية ويعمل على 
تعزيز ذلك وااليفاء بالتزامته جتاه 

املتعاقدة معها في  الشــركات 
السوق النفطية العاملية .

الرســمي  املتحدث  اكــد  فيما 
باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، 
ان "إغراق السوق العاملية بالنفط 
هو ليس في صالح الدول املنتجة 
ويضر باقتصادياتهــا ويؤدي الى 

عدم االســتقرار وينعكس سلبا 
على االقتصاد العراقي، باالضافة 

انه يقوض فرص التنمية.
وبني ان "العراق يعمل على لعب 
دور فــي تقريب وجهــات النظر 
بــني الــدول املنتجة مــن اجل 
التوصل الــى اتفاق يعيد التوازن 

واستقرارها"،  النفطية  للسوق 
مشــيرا الى ان اي حرب سعرية 
لالستحواذ على اكبر حصة في 
الســوق ال تخدم مصالح الدول 

املنتجة".
تقرير آخر ص6
تتمة ص2

العراق يجري اتصاالت مكثفة مع دول اوبك وزيادة في أسعار النفط الكثر من 37 دوالر للبرميل
حذر من تداعيات الحرب السعرية 

تقريـر
وزير الصحة: فايروس كورونا 
مسيطر عليه وجسر طبي مع 

الصين لمكافحته

توفيق التميمي مازن لطيف
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املالية النيابية: 7 تريليونات دينار 
حجم العجز املتوقع للرواتب في 

2020 واملطلوب هيكلة املوازنة
ويعلل اجلبوري الزيادة فــي النفقات، بـ 
»قرارات غير مدروسة صدرت عن مجلس 
الوزراء الذي كان املفروض عليه أن يتجه 

للتقشف«.
ويشخص ما حصل بأن »حجم النفقات 
تريليون   78 2019 بحدود  لـ  التشغيلية 
دينــار، وما متوقــع للعــام احلالي 125 
تريليون، أي بزيــادة 37 تريليون دينار، أما 
على صعيد املوازنة التشــغيلية فأنها 
زادت بحدود 11 تريليــون دينار، واجملموع 
يصبــح 48 تريليــون دينــار وهو حجم 

الزيادة في النفقات املطلوبة«.
وشــدد رئيس اللجنة املاليــة، على أن 
»ايرادات في العام املاضي تراوحت بني 93 
تريليون دينار مــن النفط، و 6 تريليونات 
غير نفطية، أي اجملمــوع هو 99 تريليون 

دينار«.
ويجزم، بــأن »الوضع احلالــي مع انهيار 
اســعار النفط ســيكون لدينا ايرادات 
نفطيــة بحــدود 80 تريليــون دينار، و 
3 تريليونــات دينــار من الــواردات غير 
النفطية، وسيكون لدينا اجملموع هو 83 

تريليون دينار«.
ويواصل اجلبوري قائــًا، أن »هذه االرقام 
توصلنا إلى نتيجــة مفادها بأن العجز 
ســيكون خال العــام احلالــي هو 74 

تريليون دينار«.
ومضى اجلبوري، إلــى أن »الرواتب واملنح 
تســتنزف من املوازنة 70 تريليون دينار، 
وأن حجم االيرادات املتوقع للعام احلالي 
بعد أن يتم اســتقطاع اجور الشركات 
املســتخرجة للنفط يبلــغ 63 تريليون 
دينــار، وبالتالــي نحن أمــام عجز في 

الرواتب يصل إلى 7 تريليون دينار«.

من جانبه، حتدث عضــو اللجنة جمال 
كوجر في تصريح إلى »الصباح اجلديد«، 
عن »ضرورة اعــادة هيكلة موازنة 2020 
مــن قبل الوزارات املعنيــة بالتزامن مع 

انهيار اسعار النفط«.
وتابــع كوجر، أن »املوضــوع ال ينبغي أن 
للعام  املعطلــة  املوازنة  يتوقف علــى 
احلالي أمنا االعداد ملشــروع موازنة العام 
املقبل الســيما وأن قانون االدارة املالية 
يؤكد أن هذه العملية يجب أن تبدأ في 

منتصف شهر آيار«.
وأورد، أن »وضــع اخلطــة املالية للعراق 
يجــب أن تتعاطــي مع الظــروف التي 
منر بها من خــال االســتعانة باخلبراء 

واخملتصني«.
وأنتهى كوجر إلى أن » التوقعات تتحدث 
عن اشــتداد االزمة االقتصادية العاملية 
في سنة 2022 وتستمر إلى 2025، وهذا 
االمر يتطلب من الســلطات الرسمية 
أن تكون صريحة مع الشعب وأن تبلغه 

باحلقائق كما هي«.
يشــار إلى أن االســعار العاملية للنفط 
انتشار  انهياراً كبيراً بســبب  تشــهد 
مرض كورونا في العديد من الدول بنحو 
اسهم في تراجع واضح ملستوى التبادل 

التجاري.

العراق يجري اتصاالت مكثفة مع دول 
اوبك وزيادة في أسعار النفط الكثر 

من 37 دوالر للبرميل
من جانب يخــر، ارتفعت العقود اآلجلة 
خلــام برنــت يــوم امــس، 2.85 دوالر أو 
مــا يعــادل 8.3 باملئة إلــى 37.21 دوالر 
للبرميــل، بينما ربحــت العقود اآلجلة 
خلام غرب تكســاس الوسيط األمريكي 
2.46 دوالر أو 7.9 باملئــة إلى 33.59 دوالر 

للبرميل.

باملئة يوم   25 القياســيان  ونزل اخلامان 
االثنني، لينخفضا ألدنى مســتوياتهما 
منذ شباط 2016 ويسجان أكبر تراجع 
بالنســبة املئوية في يوم واحد منذ 17 
كانون الثاني 1991، حني تراجعت أسعار 

النفط عند اندالع حرب اخلليج.
التــداول في عقد أقرب  وبلغت أحجام 
اســتحقاق لــكا اخلامني مســتويات 
السابقة  اجللسة  في  مرتفعة  قياسية 
بعد انهيار اتفاق اســتمر ثاث سنوات 
وروســيا ومنتجني كبار  السعودية  بني 
آخرين للنفط للحــد من اإلمدادات يوم 

اجلمعة.
في الســياق، ذكر بيان صــادر عن وزارة 
النفــط، أن »رئيــس الوزراء عــادل عبد 
املهــدي أشــاد بآلية تســعيرة النفط 
العراقــي التــي تنفذهــا وزارة النفط 
واعتمادها على التحليل الفني والعلمي 
الدقيقة  املتابعة  من خــال  والواقعي، 
لتطــورات وتقلبات الســوق النفطية 
العاملية واملتغيرات التي تطرأ عليها، جاء 
ذلك في اثناء حضوره اجتماع التسعيرة 
في شركة تسويق النفط، بحضور نائب 
رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط 

ثامر عباس الغضبان«.

رؤساء النقابات واالحتادات يدعون الى 
اختيار أعضاء احلكومة املقبلة منهم

وبالترشــيح مــع النقابــات واالحتادات 
الوزارية  التشكيلة  لتكون هذه  املهنية 
مهنية صرفه قادرة على معاجلة الوضع 
الراهــن وقيادة احلكومــة باجتاه خدمة 
الشــعب العراقي واالستجابة حلقوقه 

ومتطلبا”.

مثقفون واعالميون يدعون الى 
الكشف عن مصير لطيف والتميمي 

واكــدوا على ضــرورة كبــح اجلماعات 
املســلحة املنفلتة التي تروع املواطنني، 
واملنسوبة لها هذه االنتهاكات، وتسيء 
الى سمعة القوات االمنية والى العراق.

دول العالم تضيق اخلناق على فايروس 
كورونا باإلجراءات الصارمة وتشديد 

الوقائية منها
وكتب رئيس الوزراء على حســابه على 
تويتر »بســبب انتشــار فيروس كورونا 
بإيطاليا قررت حكومة اململكة املغربية 
تعليق جميع الرحات القادمة من الديار 
اإليطالية وإليهــا وذلك إلى حني صدور 

إشعار آخر«.
وكان رئيــس الــوزراء اإليطالي جوزيبي 
كونتــي قــد قــال االثنــني، إن إيطاليا 
ســتخضع لإلغاق حتى الشهر املقبل 
بعد أن شــهدت الباد نحو9172 حالة 
 463 بالفيــروس ووفاة  إصابة مؤكــدة 

شخصا باملرض.
بنمــا ومنغوليا تســجان أول إصابتني 
بكوروناذكــر وزير الصحة فــي بنما أن 
»الفحوص التــي أجريت المرأة تبلغ من 
40 عاما أثبتت إصابتها بفيروس  العمر 
كورنا، لتصبــح احلالة األولى من نوعها 
الوسطى«. بأميركا  الواقعة  الدولة  في 
كذلــك قالــت منغوليــا الثاثــاء، إن 
»مواطنا فرنسيا يعمل في الباد تأكدت 
إصابته بفيــروس كورونا، ليصبح احلالة 

األولى في الباد«.
ووفقا للجنــة الطــوارئ الوطنية فإن 
املواطن الفرنســي وصــل إلى منغوليا 
قادما من فرنســا عبر موسكو، وحددت 
42 شــخصا التقــى معهم  احلكومة 
و 120 آخريــن كانوا علــى اتصال وثيق 
مع املريض الذي يعمل حلســاب شركة 
للطاقة في إقليــم دورنوجوفي بجنوب 

الباد وحالته مستقرة.
للمرة  الثاثاء  اجلنوبية  كوريا  ســجلت 
األولى منذ أسبوعني أقل من 150 إصابة 
جديدة بفيروس كورونــا اجلديد في يوم 

واحد.
وأكدت املراكز الكورية ملكافحة األمراض 
ما مجموعه  إحصــاء  االثنني،  والوقاية 
131 إصابة، مضيفة أن »ثاثة أشخص 
توفوا لترتفــع حصيلة الوفيات الى 54، 
في حني بلغ عدد اإلصابات 7513 حالة«.

إيطاليا تطبق إجراءات صارمة وّســعت 
احلكومــة اإليطاليــة نطــاق القيــود 
املفروضــة منــذ األحد علــى تنقات 
املواطنني وجتمعاتهم في شــمال الباد 
لتشمل »ســائر أنحاء الباد«، بحسب 
مرسوم صدر مســاء االثنني ودخل حيز 
التنفيذ فجر الثاثاء وذلك »بهدف احلد 
من تفشي فيروس كوفيد 19«.وبحسب 
املرسوم فإن اإلجراءات االستثنائية التي 
خضع لها منذ األحد ربع ســكان الباد 
باتت اعتبارا من فجر الثاثاء تسري على 

سائر األراضي اإليطالية.
وتتضمن هــذه اإلجراءات خصوصا احلد 
من التنقات بني املناطق ومنع التجمع، 
إضافــة إلــى إلغــاء كل الفعاليــات 
الرياضية »أيا كان مستواها أو نوعها«، 
ما عدا تلك التي تنظمها مؤّسســات 
دولية.وإيطاليا هي ثاني دولة في العالم 
بعد الصني مــن حيث عــدد اإلصابات 
والوفيــات بكورونا اجلديد، إذ ســجلت 
البــاد أكثر مــن تســعة آالف مصاب 
بينهــم 463 توفوا من جــراء الفيروس، 
بحســب حصيلة جديدة صدرت مساء 
االثنني.جدير بالذكــر أن تعداد املصابني 
بفيروس كورونا حــول العالم بلغ حتى 
اآلن 113773، في حني سجل وفاة 4008 

أشخاص، وشفي من املرض 63692.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:

عّد رئيــس جلنــة الطاقة فــي برملان 
كردستان اعتماد اقتصاد العراق واقليم 
كردســتان على النفط بالدرجة االولى 
خطأ كبيــرا وخطرا على مســتقبل 
الوضع االقتصــادي واملالي في االقليم 

والعراق على حد سواء.
واكد الدكتور شيركو جودت في حديث 
للصبــاح اجلديد، ان انخفاض اســعار 
النفط في االسواق العاملية سينعكس 
سلباً على االوضاع املالية واالقتصادية 
لاقليم والعراق على حد ســواء، الذي 

يعتمد بالدرجة االولى على النفط.
واوضــح جودت ان نفــط االقليم الذي 
يصدر منذ سنوات ال يتم تصديره بنحو 
رســمي الن االقليم ليس دولة وهو غير 
مســجل رســمياً لدى منظمة اوبك، 
كما ان االقليم ال يقوم بتصدير النفط 
العراقيــة، وهو غير  الدولــة  في اطار 
محسوب على النفط العراقي املصدر.

واشــار الى، ان الية تصدير النفط من 
قبل حكومــة االقليــم يخالف قانون 
تهريب النفط والغاز الــذي اقره برملان 
كردســتان مؤخــرا، الــذي  ينص في 
املــادة الثانية علــى ان تصدير النفط 
خارج نطــاق القانون ومــن دون اطاع 
برملان كردســتان على حجم الصادرات 
والــواردات املاليــة مخالــف للقانون 
االقليم، وهــو يخالف  والقرارات فــي 
كذلك قانون صندوق الواردات النفطية 

الذي يعمل به في االقليم. 
وتابــع، ان حكومة االقليم تصدر يومياً 
نحــو 500 الف برميل مــن النفط الى 
االســواق العاملية بحجم واردات يصل 
الى 700 مليــون دوالر، اال انها باملقابل 
التســلم ســوى 300 مليون دوالر الى 
وزارة املاليــة ليتم توزيعه كرواتب على 
يبقى مصير  بينمــا  االقليم،  موظفي 
400 مليون دوالر مجهول، وال احد يعلم 

الى اين تذهب. 
وعّد جودت اعتمــاد االقتصاد العراقي 

بعد  االســاس  بالدرجة  النفــط  على 
التغييــر عــام 2003 مــن االخطــاء 
اجلســيمة التــي وقعت فيهــا الباد، 
مؤكــدا ان انخفــاض اســعار النفط 
واردات  انخفاض  الى  بالنتيجة  سيؤدي 

االقليم والعراق بنسبة 20%.
واشــار الى ان املشكلة االساسية في 
االقليم تكمن في انعدام الشــفافية 
مبلف النفط بالدرجة االولى، التي عّدها 
معضلة كبيرة ينبغي على السلطات 
ان تتداركــه، اذا مــا كانــت تريد اعادة 
ثقة الشــعب بها، مبيناً،«ان مواجهة 

التحديات تكمن في وجــود الثقة بني 
احلكومة والشــعب ووجــود منظومة 
فاعلة ومؤسســات رصينة تتمكن من 
اعتماد برامــج وخطط فاعلة ملواجهة 

االزمات«.
واكد ضرورة، ان تتوصل حكومة االقليم 
الى اتفــاق رصني حول ملف النفط مع 
احلكومــة االحتادية مبــا يضمن حتقيق 
الشــفافية واقرار قانون للنفط والغاز، 
لكي ينظم بدوره طبيعة ونوع العاقة 

في قطاع الطاقة بني بغداد واربيل.  
ودعــا رئيس جلنــة الطاقة فــي برملان 

كردستان احزاب املعارضة الى ان تكون 
اكثر فاعلية، وان تســتخدم كل االوراق 
واالمكانــات املتاحــة للضغــط على 
احلاكمة لتحقيق  واالحزاب  الســلطة 
الشفافية في ملف النفط، الفتا الى ان 
والطائفية  القومية  احملاصصة  مرحلة 
انتهت في عقــول ومخيلة العراقيني، 
وان مسالة التمثيل القومي والطائفي 
واملذهبي ينبغــي ان ينتهي وان نعمل 
التي  املواطنة،  دولــة  لتحقيق  جميعا 
تضمــن حريــة الديــن واملعتقد لكل 
املواطنني، وان تكــون الدولة واحلكومة 

اجلديــدة حكومــة تكنوقــراط بعيدا 
الطائفية  واحملاصصــة  االنتماءات  عن 
والقومية، مشــيرا الــى ان العودة الى 
مردودات  له  ستكون  التقسيمات  تلك 
قاسية ومخيفة على مستقبل العراق.

وكان وزيــر املالية في احلكومة االحتادية 
فؤاد حســني، قد اكد، إن تراجع أسعار 
النفط في السوق العاملية لن يؤثر على 

رواتب املوظفني في الباد.
وقال حسني في تصريح ،ان تراجع أسعار 
النفط وخاصــة في ظل الوضع الراهن 
يؤثر ســلباً علــى الوضــع االقتصادي 

واملالي فــي ظل بروز املشــكات التي 
تواجه التصــدي لفايروس كورونا الذي 
تراجع احلركة االســتثمارية  الــى  أدى 

وباألخص االستثمار اخلارجي.
وأشــار الى ان تراجع أســعار النفط ال 
يعني أن العراق سيوقف البيع للسوق 
العراقية  الدولة  أن  مضيفــاً  العاملية، 
ســتواصل تصدير النفط ولكن بسعر 

وبإيرادات اقل.
هذا وشهدت اسعار النفط في االسواق 
العاملية ارتفاعاً امس الثاثاء، وسجلت 
36 دوالرا للبرميــل، بعــد ان كانت قد 

انخفضت امــس االول االثنني الى 30-
31 دوالراً عقب فشل دول منظمة اوبك 
في حتديد ســقف النتاجها اليومي من 

النفط اخلام.
بدوره قال وكيل وزير املالية االسبق في 
العراق فاضل نبي، ان انخفاض اســعار 
النفط ســتكون له مردودات ســلبية 

كبيرة على العراق واقليم كردستان.
تلفزيوني  فــي حديــث  نبي  واضــاف 
تابعته الصباح اجلديد، ان ذلك سيؤدي 
الى ارتفــاع حجم العجز فــي املوازنة 
العراقيــة الذي قد يصل الى 80 ترليون 
دينــار، مؤكدا ان احلكومــات العراقية 
الســابقة كانت تعمل على تخفيض 
حجم العجز فــي املوازنة بالتعاون مع 

صندوق النقد الدولي.
واضــاف نبــي ان العجــز احلاصل في 
املوازنة العامــة للعام احلالي، مرده الى 
ســببني االول عودة اعــداد كبيرة من 
منتســبي الوزارات االمنية على ماك 
اضافة  والثاني  والدفاع،  الداخلية  وزارة 
مقاتلي احلشــد الشــعبي على ماك 
الدولة وهو ما ثقل كاهل املوازنة، وادى 
الــى ارتفــاع حجم املوازمــة الى 162 
ترليون دينار مبقــدار عجز وصل الى 80 

ترليون دينار.  
ان علــى احلكومة  الــى،  نبي  واشــار 
املقبلة اجراء تقشف كبير في امليزانية 
التشــغيلية،  وامليزانية  االســتثمارية 
مؤكدا اهميــة ان تتمكن احلكومة من 
االستمرار مبنح الرواتب وتقدمي اخلدمات 
العامة، الفتاً الى ان اسعار النفط حتى 
وان بقيت عند حد 30 دوالر فان احلكومة 
مبنح  االستمرار  باستطاعتها  االحتادية 

الرواتب.
واضاف كان يفترض باحلكومة االحتادية 
البحث عن ايرادات اخرى وعدم االعتماد 
فــي ميزانيتها على النفــط بالدرجة 
االحــزاب  ســيطرة  ان  اال  االســاس، 
والسياســيني وهيمنتها على اقتصاد 

الباد عرقل ذلك. 

رئيس لجنة الطاقة في برلمان كردستان:
انعدام الشفافية في ملف النفط باالقليم معضلة كبيرة

دعا الى ضرورة تنويع مصادر الدخل لتجاوز أزمة انخفاض اسعار النفط عالميًا

بغداد – انفجار عبوة 
كشــف مصدر امني في الشــرطة 
العراقية امس الثاثاء عن انفجار عبوة 
ناسفة محلية الصنع ضمن منطقة 
الباب املعظم وسط العاصمة بغداد.

وقال املصدر ان عبوة ناســفة محلية 
الصنــع اســتهدفت محــا لبيــع 
منطقة  ضمن  الكحولية  املشروبات 
الباب املعظم وسط بغداد«، مضيفا 
ان »ذلك ادى الى احلاق اضرار مادية دون 
وقوع اية خسائر بشرية«، مشيرا الى 
ان »قوة امنية طوقــت مكان احلادث، 

وفتحت حتقيقا في مابساته«.
 

ديالى – هجوم مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
ديالــى امــس الثاثاء مبقتــل قيادي 
باحلشــد الشــعبي، وضابط باجليش 

واصابة منتسبني بصد هجوم لداعش 
في خانقني.

وقال املصــدر  انه » قتل امر ســرية 
باجليش  في احلشد الشعبي، وضابط 
واصابــة عنصرين خــال صد هجوم 
لداعش فــي منطقة تل عري بأطراف 

قضاء خانقني شمال شرقي ديالى«.

كركوك – عملية دهم 
اعلــن مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة كركوك امــس الثاثاء ان 
مفــارز امنيــة القت القبــض على 
متهمني اثنني في قرية عرصة ناحية 
العباســي على وفق أحــكام املادة 4 

ارهاب .
واضــاف املصدر االمنــي ان املتهمني 
صــدرت بحقهما مذكــرات قضائية 
بالقبض حيث بعد التحقيق معهما 
لعصابــات  بأنتمائهمــا  واعترفــا 

داعش اإلرهابيــة ، مت تدوين اقوالهما 
وإحالتهما للجهات اخملتصة.

بابل – ضبط اعتدة 
كشــف مصــدر امني فــي مديرية 
شــرطة محافظة بابل امس الثاثاء 
عن متكن مفارز سيطرة احلمزة الغربي 
جنوبــي احملافظة مــن القبض على 
ناري  اثنــني وضبط ســاح  متهمني 
واعتدة ومخازن عتاد إضافة إلى ركيزة 

بندقية.
الى ان مفارز السيطرة  واشار املصدر 
حتفظت علــى املضبوطات على وفق 
محضــر أصولــي ونقلــت املتهمني 
إلى مركز احتجاز أمني الســتكمال 
اإلجراءات القانونية املطلوبة بحقهم.

صالح الدين – عملية امنية 
اكد مصــدر امني في جهاز مكافحة 

اإلرهاب امس الثاثــاء عن قتل اربعة 
ارهابيــني في عمليــة جبال مكحول 

ضمن قاطع عمليات صاح الدين.
وقال املصدر ان »االبطال في العمليات 
االرهاب  اخلاصة في جهــاز مكافحة 
وخــال عملياتهــم  في جبــل قره 
جوغ ضمن سلســلة جبال مكحول، 
عثــروا على وكرين عبــارة عن نفقني 
واشــتبكوا مع العناصــر اإلرهابيني 
التي كانت بداخلهمــا«، ومتكنوا من 

قتل اربعة إرهابيني. 

االنبار – مخلفات حربية 
ذكر مصدر امني في شرطة محافظة 
االنبار امــس الثاثاء انه بعد ورود نداء 
الى خبــراء املتفجرات يفيــد بوجود 

اجسام غريبة في ناحية البغدادي .
واضــاف املصدر انــه مت علــى الفور 
متخصص  عمــل  فريــق  تشــكيل 

التوجــه الى محل احلــادث ، مضيفا 
انه بعد الكشــف عليــه تبني وجود  
قذيفة منساوي عيار ١٥٥ ملم  عدد)٢( 
و قذيفة منســاوي عيار ١٢٠ ملم عدد 
)١٣( وقذيفة منســاوي عيــار ٨٣ عدد 
)٣٠( من مخلفات داعش اإلرهابي متت 

معاجلتها على الفور . 

النجف – استهداف مقر 
افاد مصدر أمني في شرطة محافظة 
النجف امس الثاثاء باستهداف أحد 
مقرات رئيــس كتلة النصر البرملانية، 

.)RBG( عدنان الزرفي بصاروخ
 ،)RBG( وقال املصــدر إن »صاروخاً نوع
اســتهدف مقراً تابعــا لرئيس كتلة 
النصــر البرملانية عدنــان الزرفي في 
قضاء الكوفة، مبحافظة النجف فجر 
يــوم امس » ، مضيفا بــأن محتجني 
رئيس كتلة  أقدموا على حرق مكتب 

الزرفي، في  البرملانية، عدنــان  النصر 
قضاء الكوفة. 

املثنى – عملية تفتيش 
اكد مصدر امني في شرطة محافظة 
املثنى امس الثاثاء ان قوة مشــتركة 
نفذت حملة تفتيش أمنية واســعة 

في بادية السماوة.
وبــني املصــدر ان املهمة اســتمرت 
خلمسة أيام كجزء من واجبها املوكل 
إليها، لتأمني احلماية املطلوبة ملناطق 
الباديــة حيث كانت احلــركات بثاثة 
محــاور من جهــة محافظة النجف 
شماالً وحتى حدود محافظة البصرة 
جنوبــا ونفذ الواجــب بكامل العدة 
والعــدد ومختلــف اآلليــات للقيام 
تفتيش  منهــا  مختلفة  بعمليــات 
كمائن  ونصــب  والشــعبان  الوديان 

مفاجئة بحثا عن مطلوبني.

نينوى – اعتقال مطلوب 
اعلــن مصــدر امنــي فــي مديرية 
فــي  العســكرية  االســتخبارات 
محافظــة نينوى امــس الثاثاء عن 
القاء القبض على احد عناصر داعش 
في احدى القرى التابعة حلمام العليل 

جنوبي املوصل.
وقال املصــدر ان »مفارزنا في الفرقة 
١٦ بالتعاون مع اســتخبارات لواء ٧٥ 
متكنــت من إلقاء القبــض على أحد 
اإلرهابيني فــي قرية فرفــرة التابعة 
إلــى حمام العليــل جنوبي املوصل« 
، مضيفــا انــه »من العناصــر التي 
املعلوماتي  الدعم  بتقدمي  اســهمت 
قبل  اإلرهابيــة  داعــش  لعصابــات 
التحرير«.وأكــدت ان »املتهــم مــن 
املطلوبــني للقضاء مبوجــب مذكرة 

قبض وفق أحكام املادة ٤ إرهاب«.

انفجار عبوة ناسفة في الباب المعظم وسط بغداد * صد هجوم ارهابي لداعش في خانقين شرقي ديالى 
استهداف مقر رئيس كتلة النصر في قضاء الكوفة * قوة مشتركة تنفذ حملة تفتيش واسعة في السماوة

الملف األمني

اوضح جودت ان نفط 
االقليم الذي يصدر منذ 
سنوات ال يتم تصديره 
بنحو رسمي الن االقليم 
ليس دولة وهو غير 
مسجل رسميًا لدى منظمة 
اوبك، كما ان االقليم ال 
يقوم بتصدير النفط في 
اطار الدولة العراقية، 
وهو غير محسوب على 
النفط العراقي المصدر.
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بغداد - الصباح الجديد: 
توقــع املتنبــئ اجلــوي صادق 
حالة  سيطرة  الثاثاء،  عطية، 
جوية ربيعية على أجواء الباد، 
رعديــة متفاوتة  وزخات مطر 
مدن  أغلب  تشــمل  الشــدة 
القليلة  األيــام  خــال  الباد 

املقبلة.
وقال عطية في إيضاح تابعته 
آذار   10( اجلديــد”،  “الصبــاح 
2020(، إن “من املتوقع أن تكون 
األجواء خال يوم الثاثاء وحتى 
دافئة  صافيه،  اخلميس  صباح 
نهاراً متيل إلى البرودة النسبيه 

ليا”.
وأضاف، أن “حالة جوية ربيعية، 
متوقع أن توثر على كافة مدن 
الباد أيــام اخلميس، واجلمعة، 
االحد،  إلى  رمبا  ومتتد  والسبت، 
حيث ســيبدأ تأثيرها اخلميس 
وأجواء  السرعة  شديدة  برياح 
غائمــة غربي البــاد وحتديداً 
“نشاط  أن  إلى  األنبار”، مشيراً 
نهار  ساعات  خال  ميتد  الرياح 
يوم اجلمعــة واالجواء الغائمة 
كذلك ليشــمل كافــة املدن 
عدا الشــمالية، وتبلغ سرعة 
هباتها مابــني 80-90 كم في 
الساعة مسببه موجات غبار”.

من  “زخــات  أن  عطيــة،  وبني 

متفاوتة  الرعديــة  األمطــار 
الشدة متوقعة، تشمل أغلب 
املدن خال فترة احلالة الربيعية 
)من اجلمعة إلى األحد( بفترات 
الغزارة  وفيها بعض  مختلفة، 
والبــرق والرعــد فــي مناطق 
متفرقة يصعب حتديدها حاليا، 
فضاً عن ســيول متوقعه في 
وديان شــمالي العــراق أحيانا 
بسبب الغزارة، وشرقي مدينة 

واسط”.
وقال عطيــة إن “درجات احلرارة 
ســتتجاوز خال فتــرة احلالة 
اجلويــة الربيعية الـ 30 مئوية 
قليا خــال النهــار في مدن 
وســط وجنوبي الباد والفرات 
بقليل  ذلك  واقل من  االوسط، 
منوهاً  الباد”،  وغربي  شــمال 
إلى أن “تأثير منخفض )التنني( 
املرتقب وقوته ســيكون على 
الشــام  وباد  شــمالي مصر 
واالردن، لذلك التحذيرات هناك 
تصل إلــى احلمراء مــن غزارة 
وأسموه  والفيضانات،  االمطار 
بعض الهواة ) منخفض القرن 
التنني  (، ولكــن هذا  التنني  او 
العراق  ويصــل   ســيضعف 
منهكا ومتهالكا وفاقد الكثير 
مــن قوتــه، لكنــه بالتأكيد 

يسبب غزارة متوقعة”.

طقس العراق: ترقب حذر 
لمنخفض “التنين.. أمطار 

وسيول وغبار في هذه األيام!



3محليات

بغداد _ الصباح الجديد :

بعد مضــي عدة اســابيع من 
انتشار فيروس كورونا املستجد 
فــي بالدنــا ونتيجــة لزيــادة 
احلاالت املشــخصة بهذا الوباء 
وحــدوث وفيات مــن جرائه فإن 
واالخالقية  الوطنية  املسؤولية 
واملهنية الزمتنــا منذ البدء أن 
باإلحصائيات  شــعبنا  نصارح 
عن اإلصابــات والوفيات وإعالن 

املستجّدات الصحية أوال بأول.
واســتنادا الــى أحــكام قانون 
الصحة العامة رقم 89 لســنة 
1981 ولوائــح منظمة الصحة 
العامليــة وبالرغــم مــن اّتخاذ 
الوقائية فأن استمرار  االجراءات 
اشــكالها  بجميع  التجمعات 
تعّد من أهــم وأخطر العوامل 

على انتشار هذا الفيروس .
واكــدت وزارة الصحة على منع 
أشــكالها  بجميع  التجمعات 
بتجّنــب  املواطنــن  وتوجيــه 
والعتبات  املــدن  لزيارة  التوافد 
املقّدســة في مواســم الزيارة 
بالوقت احلاضــر ولفترة محّددة 
حفاظــا على أرواحهــم وأرواح 
مدنهم  وســالمة  عائالتهــم 
للحّد من انتقــال العدوى التي 
قد حتصل باملالمســة واالقتراب 

ملسافة أقل من متر.
ودعت الــوزارة فــي بيانها الى 
االستمرار أما بإيقاف الفعاليات 
الرياضيــة او اقامتهــا من دون 
حضور اجلمهــور واغالق قاعات 
ومنع  واملناســبات،  االحتفاالت 
نصــب الســرادقات  وتوجيــه 
املواطنن بعدم إقامة مناسبات 
األفــراح واألحــزان والفعاليات 
التــي  األخــرى  االجتماعيــة 

تتضمن حصول جتمعات.

العراقين  الــوزارة  دعــت  كما 
اجلمهوريــة  مــن  العائديــن 
االسالمية في ايران والدول التي 
حصلــت فيها حاالت تفشــي 
للوباء )الصــن ، كوريا اجلنوبية 
، ايطاليــا ، اليابــان ، تايلنــد ، 
والبحرين(  الكويت   ، سنغافورة 
اإللتــزام باحلجــر املنزلي وعدم 
أن  يوما على   14 االختالط وملدة 
تقوم الفرق الطبية املتخصصة 
التابعــة لدوائر الصحة مبتابعة 
حالتهم الصحية في منازلهم.

علــى صعيد متصــل اكد وزير 
الصحة والبيئة الدكتور جعفر 
صادق عالوي خالل لقائه سفير 
الشــعبية  الصن  جمهوريــة 
تشانغ تاو وفريق اخلبراء الطبين 
االحمــر  الصليــب  جلمعيــة 
الصينــي ان الــوزارة تســعى 
الوقاية  إمكانيــات  تطوير  الى 
والتوعية والعــالج من فايروس 
كورونا بالتعاون مع فريق اخلبراء 
الصيني، مؤكدا اننا لدينا مالك 
طبي جيد ولدينا املســتلزمات 

لوائح  حسب  املطلوبة  واألدوية 
منظمة الصحة العاملية لعالج 

املصابن بالفايروس.
وأضاف الوزيــر ان عدد اإلصابات 
واحلمــد هلل في العــراق قليل 
قياســا الى الدول اجملاورة، وتابع 
ان فريق اخلبراء الصيني سيقوم 
بزيــارة الى مدينــة الطب في 
لتهيئة مركز متخصص  بغداد 
باألجهــزة  مجهــز  ومختبــر 
احلديثــة مبشــاركة املــالكات 
االصابات  لكشــف  العراقيــة 

وطرق عالجها، فضال عن اقامة 
دورات تدريبية للمالكات الطبية 
واخملتبرية والتمريضية في بغداد 

واحملافظات.
من جانبه أشار السفير الصيني 
الــى ان فريق اخلبــراء الصيني 
يضم افضــل اخلبراء في مجال 
والعالج  والتشــخيص  الوقاية 
والوبائيات  واالشعة  والتمريض 
وهم االفضل فــي التعامل مع 
ان  الى  الفايروســات، مشــيرا 
الفريق املتكون من سبعة افراد 

ميثل  الطبية  ومعداته  باجهزته 
مستشفى ميداني.

وقدم وزيــر الصحة والبيئة في 
والتقدير  الشــكر  اللقاء  ختام 
الى جمهورية الصن الشعبية 
الصينين  واخلبــراء  والســفير 
للعراق  ومساعدتهم  ملوقفهم 
الذي يرتبط مع الصن بعالقات 
التعاون  ان  مؤكــدا  تاريخيــة، 
حتــى  سيســتمر  املشــترك 
بعـــد أنتهاء هذه املشكلـــة 

الصحـية. 

الصحة تؤكد على منع التجمعات وتجّنب التوافد 
لزيارة المدن والعتبات المقّدسة

دعت الى اإللتزام بالحجر المنزلي وعدم االختالط لمدة 14 يوما

بعد انجاز مشروع تبطين جدول الحسينية في كربالء

حملة “اني زين ... انت زين؟” جاءت بمشاركة النجم سيف نبيل

خالل استقباله الفريق االممي لمكافحة الجريمة المنظمة

اكدت وزارة الصحة 
على منع التجمعات 

بجميع أشكالها 
وتوجيه المواطنين 

بتجنّب التوافد لزيارة 
المدن والعتبات 

المقدّسة في مواسم 
الزيارة بالوقت 

الحاضر ولفترة 
محدّدة حفاظا على 

أرواحهم
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 بغداد - خاص 
أطلقت زين العراق إحدى شركات 
مجموعة زين الرائدة في خدمات 
االتصــاالت والبيانــات املتنّقلة 
في منطقة الشــرق األوســط 
اإلعالنية  حملتهــا  وإفريقيــا، 
اجلديدة “اني زين.. انت زين؟” التي 
أكدت من خاللها على جاهزيتها 
 4G إلطالق خدمــات اجليل الرابع
في جميع انحاء العراق وهي االن 
بانتظــار منحهــا الرخصة من 

قبل اجلهات املعنية. 
احلملــة اجلديدة أتت مبشــاركة 

والتي  نبيــل  ســيف  النجــم 
تضمنت عدة رسائل ملشتركيها 
الشــباب  شــريحة  وخصوصا 
حيــث ابــرزت زيــن التزامهــا 
جتاههــم باالســتمرار بتوفيــر 
األكثــر  واخلدمــات  املنتجــات 
االتصاالت  في قطــاع  ابتــكاراُ 
الرقمية  واخلدمــات  واالنترنــت 
تكنولوجيا  أحدث  باســتخدام 
باإلضافة  العالم  في  االتصاالت 
الى اســتثماراتها املتواصلة في 
تطويــر البنى التحتيــة والذي 
عزز من موقعها كأكبر مشغل 

اتصاالت بالعراق. 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقال 
ان”زين  الزاهد  علــي  العراق  زين 
إلطالق  الرخصة  منحها  تنتظر 
العراق،  في  الرابع  اجليل  خدمات 
ولقد أمتت كافة االســتعدادات 
التحتية  بنيتهــا  خــالل  مــن 
التي تغطي  املتطورة وشبكتها 
اجليل  إطالق  احملافظــات.  جميع 
الرابــع ســيمكننا مــن تقدمي 
األكثــر  واخلدمــات  املنتجــات 
مختلف  في  للمواطــن  ابتكاراً 
تقنيات  وســتدعم  القطاعات. 

اجليــل الرابع جهــود زين العراق 
فــي رحلتها للتحــّول الرقمي، 
وســتواصل زين العراق في بذل 
الشباب  جليل  الداعمة  جهودها 
والريادين في كافة اجملاالت لبناٍء 

مستقبٍل أفضل للعراق.” 
يذكر انه شــركة زين هي إحدى 
من  تقدمــاً  الشــركات  أكثــر 
الناحية التكنولوجية في العراق 
واملنطقــة. وتعمــل الشــركة 
للوصــول إلــى كافة شــرائح 
األفضل  اخلدمة  ولتأمن  اجملتمع 

واألسرع جلميع املشتركن

بغداد _ الصباح الجديد :
اكــد وزيــر العــدل فــاروق امن 
الشــواني خالل لقائه فريقا من 
ملكافحة  املتحــدة  األمم  منظمة 
احلدود  عبــر  املنظمــة  اجلرميــة 
لوك  ازموند  برئاســة  الوطنيــة 
والوفد املرافــق له وبحضور مدير 
عام دائرة إصــالح االحداث كامل 
امن هاشــم على تطبيق جميع 
القوانن واملواثيق الدولية اخلاصة 

بحقوق االنسان .
 وأكــد الوزير خــالل اللقــاء ان 

وزارة العــدل تقع علــى عاتقها 
اإلنســان  حقوق  مببادئ  االهتمام 
الذي كفلــه الدســتور العراقي 
وان ترعى مســالة تطبيق جميع 
التي  الدولية  واملواثيــق  القوانن 
تهتم بحقوق االحداث وخصوصا 
دائرة اصالح االحداث  املودعن في 
التابعة لوزارة العــدل وان الوزارة 
مع  للتعــاون  اســتعداد  علــى 
املنظمات الدولية من اجل تأهيل 
البنى التحتية اخلاصة بالسجون 
وكذلــك تغيير افــكار احملكومن 

صاحلــن  مواطنــن  وجعلهــم 
ومنتجن ودمجهم في اجملتمع. 

مــن جانبه اكد رئيــس املنظمة 
استعداده لتاهيل البنى التحتية 
لســجن االحداث فــي محافظة 
نينوى بعــد ان مت تخصيص دائرة 
تابعة لــوزارة العدل في احملافظة 
لهذا الغرض من اجل نقل االحداث 
واغلبيتهم من  اليهــا  احملكومن 
هــذه احملافظة واحملافظــات التي 
وابدى  االرهابــي  داعش  احتلهــا 
رغبة املنظمة اقامة ورش تدريبية 

وانشاء اماكن ترفيهية وتعليمية 
من  احملكومن  لالحــداث  وتربوية 
اجملتمع  في  دمجهــم  اعادة  اجل 
وتغيير افكارهــم وبث روح احلياة 

فيهم ، 
مــن جانبه اكد مدير عــام دائرة 
االصــالح كامــل امن هاشــم 
للتعــاون  التــام  اســتعداده 
مــع املنظمــة من اجــل تاهيل 
ورفدهم بكل  التحتيــة  البنــى 
وضعتها  التــي  التخطيطــات 

الدائرة لتاهيل هذا السجن.
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بغداد _ الصباح الجديد :

افتحح وزير املــوارد املائية د. جمال 
العادلي مشــروع ناظم ابو صخير 
االروائــي فــي محافظــة النجف 

االشرف بحضور احملافظ.
واكد الوزيــر ان هذا املشــروع من 
املهمة  االســتراتيجية  املشــاريع 
العراق  اروائي اجنزه  واكبر مشــروع 
بعد عام 2003 على نهر الفرات بن 
ويؤمن  واملناذرة  املشــخاب  قضائي 
االرواء الكثــر مــن 90 الف دومن من 
 7 الزراعيــة ويحتوي على  االراضي 
بوابات شــعاعية كبيــرة تصريف 

الواحــدة منهــا 200 متر مكعب 
في الثانيــة وكل بوابة حتتوي على 
وكهربائية  منظومات هيدروليكية 

متطورة .
وقال الوزير ان املشروع يحتوي ايضا 
على ممــر مالحي للســفن ويؤمن 
املائية  احلصــص  صخير  ابو  ناظم 
الزراعيــة في محافظتي  لالراضي 
والديوانية حيث  االشــرف  النجف 
الواقعة  االراضــي  تســتفيد منه 
على جداول منخفض بحر النجف 
وســيؤمن تشــغيله امليــاه لهذه 
توفير  وكذلــك  الفرعية  اجلــداول 
فرص عمل كثيرة للشــباب وزيادة 

املنتج الزراعي .
الوزير  افتتح  على صعيد متصــل 

ومحافظ كربــالء املهندس نصيف 
جاســم اخلطابي مشــروع تبطن 
جــدول احلســينية ومحطة ضخ 
املقدسة  الكرطة مبحافظة كربالء 
ومدراء  املسؤولن  من  عدد  بحضور 
الدوائر التابعة للوزارة في احملافظة 
وجمهــور غفيــر مــن الوجهــاء 

والفالحن واهالي املنطقة .
واكــد الوزير في كلمته خالل حفل 
االفتتاح الــى ان وزارة املوارد املائية 
اولــت اهمية خاصــة للمحافظة 
لتنفيــذ مشــاريع الــري واليــوم 
بعون اهلل نفتتح مشــروع تبطن 
جدول احلســينية بعد اجناز تبطن 
كامــل القنــاة البالــغ طولها 27 
كيلو مترا والذي اســهم في احياء 

عادل  بشكل  املياه  وتوزيع  املنطقة 
بــن الفالحن ، ومشــروع محطة 
امتار   4 الكرطــة بتصريــف  ضخ 
مكعبة في الثانيــة لتحويل مياه 
االخضر  احلزام  الرواء  الكرطة  مبزل 
بدال من  اولى  الشــمالي كمرحلة 

تصريف املياه الى مبزل الرزازة .
واضــاف الوزير ان الــوزارة حققت 
طفــرة نوعية فــي تنفيذ اخلطط 
الزراعية للعام املاضي واحلالي حيث 
مت زراعة مايقرب مــن 6 مالين دومن 
للموسم الشتوي املاضي وانتاجية 
للحنطة بحــدود 5 مالين دومن وهو 
رقم قياسي حقق اكتفاء ذاتيا من 
احملصول كان مــن اخملطط الوصول 

اليه عام 2015 .

تقرير

وزير الموارد المائية يفتتح مشروع ناظم »ابو صخير« االروائي في النجف

زين تؤكد على التزامها بتوفير المنتجات والخدمات األكثر ابتكارُأ في قطاع االتصاالت واالنترنت

وزير العدل يوكد تطبيق جميع القوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق األطفال

بغداد _ الصباح الجديد :
تتوالى اجنازات املديرية العامة للمجاري في ظل االدارة 
احلالية متملثة باملديــر العام املهندس يعرب قحطان 
عباس محافظة صــالح الدين احالــة واحد من اهم 
مشاريعها االستراتيجية الى التنفيذ مشروع مجاري 

قضاء سامراء االستراتيجي.
هذا املشــروع احليوي واالســتراتيجي والذي يشــمل 
قضاء ســامراء بالكامل يتضمن شــبكات لتصريف 
املياه الثقيلة واالمطار ومحطات رفع عدد 10 ومحطة 
معاجلــة مركزية والذي يســهم في حتســن الواقع 
اخلدمي والبيئي وانتاج مياه معاجلة صاحلة لالستعمال 
الزراعي وتوفير فرص عمل لطاقات الشبابية من ابناء 

احملافظة.
وذكر مدير دائرة املهندس املقيم للمشــروع املهندس 
االقدم ســرمد رزاق عبد الرضا متت املباشــرة من قبل 
شــركتي )املبروك وبذرة احلق( واحملال بعهدتهما اعمال 
تنفيذ املشــروع ومت اعادة املســح تقييم املســوحات 
وتثبيت رواقم التســوية اعتمادا على منسوب سدة 

سامراء.
واضاف املهندس عبد الرضا ايضا انه مت تشــكيل جلنة 
من قائممقامية قضاء سامراء لغرض تسليم املواقع 
املعدة النشــاء محطات الرفع وسيتم خالل االسبوع 

املقبل التهيئة واعداد موقع دائرة املهندس املقيم.
تتطلــع املديرية العامــة للمجــاري وبتضافر جميع 
اجلهود الــى تقدمي افضل اخلدمات الــى املواطنن من 
خالل تنفيذ جملة من املشــاريع االســتراتيجية في 

عموم محافظات بلدنا احلبيب

بغداد _ الصباح الجديد :
اســتضافت اجملموعة البغداديــة للتنمية اجملتمعية 
احدى تشــكيالت املركز العراقــي للتنمية االعالمية 
وفدا من الشــرطة اجملتمعية برئاسة مديرها العميد 
غالب العطية وعدد من ضباط ومراتب املديرية لبحث 
سبل التعاون وايجاد االليات املناسبة للنهوض بالواقع 

اجملتمعي. 
ومت االتفــاق خالل االجتمــاع الذي عقد بــن اجلانبن 
على جملة من اخلطــوات التي من املؤمــل تنفيذها 
خالل االيام املقبلة مبا فيهــا القيام بعدد من احلمالت 
االعالمية والتوعية التي تتناسب مبا مير بها بلد ، سيما 

مبا يتعلق باجلانب الصحي واالمني .
كمــا بحث االجتماع اهمية ودور الشــرطة اجملتمعية 
في احلفاظ على السلم االهلي وجور منظمات اجملتمع 
املدني في تعضيد هذا الدور كونها شــريك اساسي 
لدعم املؤسسات احلكومية فيما قدم اعضاء اجملموعة 
البغداديــة عدد من املقترحات التــي القت تفاعال من 

قبل مدير الشرطة اجملتمعية .

بغداد _ الصباح الجديد :
ترأس وزيــر التخطيط الدكتور نــوري صباح الدليمي 
االجتماع الــدوري للجنــة الوطنية العليا ملشــروع 
تشــغيل الشــباب في العراق بحضور الدكتور خالد 
 FAO الفرطوسي ممثل منظمة األغذية والزراعة األممية
في احملافظات اجلنوبيــة، وعدد من املمثلن عن الهيئة 
الوطنية لالســتثمار. وبحث االجتمــاع الذي حضره 
املالك املتقــدم في وزارة التخطيــط التقدم احملرز مع 
احلكومات احملليــة واجلهات ذات العالقة في القطاعن 
العام واخلاص النطالق أعمال املشروع الوطني لتشغيل 
الشباب في جميع احملافظات، وتعزيز سبل الدعم فيما 
يتعلق بالتمويل وتطوير قدرات ومهارات املســتفيدين 
في شــتى مجاالت العمل، فيما لفــت الدكتور نوري 
الدليمي إلى ان املرحلًة املقبلة ستشهد انطالق أعمال 
املشروع في عدد من احملافظات من بينها بغداد والبصرة 
ونينوى واألنبار، بعد استكمال املتطلبات املطلوبة مع 
احلكومات احمللية. هذا ودعا وزير التخطيط إلى تكاتف 
جميع اجلهود نحو االستثمار األمثل للمشروع وحتقيق 
تنمية فاعلة في القطاع اخلاص وتوفير املزيد من فرص 
العمل فيه، مشيداً بذلك باملساعي الدؤوبة من البنك 
املركزي العراقي ووزارة العمل والشــؤون االجتماعية 
ووزارة الشــباب والرياضة، وهيئة االستثمار وفروعها 
في عموم العراق  واحلكومات احمللية ومنظمة األغذية 

 .FAO والزراعة لألمم املتحدة

احالة مشروع مجاري قضاء 
سامراء االستراتيجي الى 

التنفيذ

“البغدادية للتنمية” تبحث 
سبل النهوض بالواقع 
المجتمعي في العراق

وزير التخطيط يترأس 
اجتماع اللجنة الوطنية 
العليا لتشغيل الشباب
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الصباح الجديد - متابعة :
أعلنــت املتحدثــة باســم البيت 
األبيض ســتيفاني غريشــام »لم 
يخضع الرئيس ألي فحص لكشف 
)إصابة بـ( كوفيد19- النه لم يكن 
على تواصل مطــول وعن قرب مع 
بكوفيد19-  إصابته  تأكدت  مريض 

وال يُظهر أي أعراض«.
في  أعضــاء  خمســة  ويخضــع 
الكونغرس بينهــم جمهوريان في 
األقــل تواصلوا عن كثب مع ترامب 
األخيــرة، حلجر صحي  األيــام  في 
طوعــي أمــس األول اإلثنني بعدما 
تعرضوا للفيروس بــدون أن تظهر 

عليهم أعراض.
وأعلن نائب الرئيس مايك بنس أنه 

لم يخضــع أيضــا ألي فحوصات، 
فريق  عقده  صحافــي  مؤمتر  خالل 
تنسيق اجلهود األميركية ملكافحة 

الوباء في البيت األبيض.
املؤمتر الصحافي  ترامب خالل  وقال 
املستجد  كورونا  فيروس  إن  نفسه 
»باغت« العالم، مطالبا الكونغرس 
قريبــا لتخفيف  تدابيــر  باتخــاذ 

الضغط عن االقتصاد األميركي.
وحتدث بصــورة خاصة عن »خفض 
االجتماعية  للمساهمات  محتمل 
املقتطعة مــن الرواتب«، في إجراء 
سيتم بحثه الثالثاء بني أفراد إدارته 

ومسؤولني في الكونغرس.
امس  أنه ســيعقد  ترامــب  وأكد 
فيه  يعرض  الثالثاء مؤمترا صحافيا 

»الكبرى«  التدابير  هذه  بالتفصيل 
و«الواسعة النطاق«.

وأوضــح أن املطلــوب مســاعدة 
الشــركات  كذلك  إمنــا  املوظفني 
حتى »ال تتكبد كلفة أمر ليســت 
مســؤولة عنه« مؤكدا »هذا ليس 

ذنب بلدنا«.
وســعى وزيــر اخلزانــة ســتيفن 
منوتشــني للطمأنــة مؤكــدا أن 
أقوى  متلــك  املتحــدة  »الواليــات 

اقتصاد في العالم«.
وأقــر الكونغــرس األميركــي في 
اخلامس من آذار/مارس خطة طارئة 
بقيمة 8,3 مليار دوالر لتمويل جهود 

مكافحة فيروس كورونا املستجد.
وأقــرت رئيســة مجلــس النواب 

بيلوســي  نانســي  الدميوقراطية 
مساء اإلثنني بأنه »سيتحتم اتخاذ 

تابير برملانية جديدة«.
وكان ألزمة تفشــي فيروس كورونا 
املســتجد تبعــات كبــرى علــى 
االقتصاد العاملــي، كما أنها كانت 
من العوامل التــي أثارت انخفاضا 
الكبرى في  املاليــة  األســواق  في 
العالــم اإلثنــني، قبــل أن تعــود 
واألوروبية  اآلســيوية  البورصــات 
انتعاشا  وتسجل  اخلليج  وبورصات 

الثالثاء.
وعمــد ترامــب حتــى اآلن إلــى 
التخفيف من خطورة الوباء، ونفى 
البيــت األبيــض اإلثنــني أن يكون 

يعتزم احلد من برنامجه الرسمي.

لكــن األزمة التي تأتي في وســط 
عام انتخابي، قــد تثير بلبلة كبرى 
في جدول أعمال الرئيس اجلمهوري 
الذي يعقــد الكثير من التجمعات 
بات  وقت  في  الكبــرى،  االنتخابية 
الوبــاء يهــدد النمــو االقتصادي 
األميركي الــذي جعل منه الرئيس 
إحدى احلجج الكبــرى في حملته 

االنتخابية.
وأعلن النائب اجلمهوري مارك ميدوز 
الذي اختاره ترامب قبل أيام ليكون 
كبير موظفي البيت األبيض اجلديد، 
أنه فرض على نفسه احلجر الصحي 
الطوعي الحتمال دخوله في اتصال 
مع شخص تبينت إصابته بفيروس 
املتحدث  وأوضح  املستجد،  كورونا 

باســمه أنه ال يعاني من أي أعراض 
وخضع »من بــاب احليطة« الختبار 

أظهر عدم إصابته.
وكان النائب مــات غيتز، أحد كبار 
حلفاء الرئيس، أعلن في وقت سابق 
أنه كان على تواصل »قبل 11 يوما« 
مع شــخص يحمل الفيروس، في 
تصريح أدلى بــه بعيد خروجه من 
الطائرة الرئاسية التي كانت تعيد 

ترامب إلى واشنطن اإلثنني.
أن  تاميز  نيويــورك  وأوردت صحيفة 
غيتــز علــم باألمر خــالل الرحلة 
وحاول »وضع نفســه فــي احلجر 

الصحي بجلوسه« وحيدا.
كذلك النائب اجلمهوري داغ كولينز 
الذي وضع نفسه اإلثنني في احلجر 

الصحــي، خلف الرئيس مباشــرة 
زيــارة رســمية اجلمعة إلى  خالل 
أتالنتا بوالية جورجيا، وصافح بعض 
األشخاص، بحسب عدد من وسائل 

اإلعالم.
وارتفعت حصيلة الوباء في الواليات 
املتحدة إلى أكثر من 600 إصابة وما 
ال يقل عن 26 وفاة. وأغلقت بعض 
املدارس كما ألغيت فعاليات كبرى، 
لكن حملة االنتخابات الرئاسية لم 

تتأثر حتى اآلن.
املعروف من  )73 عاما(  ترامب  وكان 
قبل انتشار الوباء بهوسه باجلراثيم، 
ذكر األسبوع املاضي تدابير الوقاية 
الشديدة التي يتخذها، فقال ممازحا 

»لم أملس وجهي منذ أسابيع«.

الصباح الجديد - وكاالت :
قررت السلطات االسرائيلية فرض 
الذاتي على جميع  الصحي  احلجر 
األشخاص الذين يدخلون أراضيها، 
بهدف احلــد من انتشــار فيروس 

كورونا.
اإلســرائيلي  الوزراء  رئيــس  وقال 

بنيامني نتنياهــو في بيان إن »كل 
َمن يأتي إلى إســرائيل من اخلارج 
عليه أن يخضــع للحجر الصحي 

الذاتي ملدة 14 يوما«.
وأضــاف نتنياهو أن »القرار صعب، 
لكنــه ضــروري حلمايــة الصحة 
أهم من  العامة  والصحة  العامة، 

أي شيء«.
وقال وزيــر الداخلية أرييه درعي إن 
اإلجراء ســاري املفعول على الفور، 
بالنســبة جلميــع اإلســرائيليني 

العائدين إلى البالد.
وأضاف درعي أن القرار »ســيطبق 
علــى مواطني بقيــة دول العالم 

الذين يدخلون إســرائيل ابتداء من 
املقبل، وسيتعني عليهم  اخلميس 
أن يثبتــوا أن لديهم أماكن  أيضاً 
إقامة مالئمة للحجر الصحي في 

أثناء وجودهم في البالد«.
وســجلت إســرائيل حتى اآلن 42 
إصابة بفيروس كورونا املســتجد، 

ولم تسجل أي حالة وفاة.
ذلــك، ســجلت  وفــي غضــون 
أعــداد املصابني بفيــروس كورونا 
زيــادة  العربــي  العالـــم  فــي 
جديــدة، ســيما فـــي البحرين، 
واإلمارات، والسعوديـــة، واألراضي 

الفلسطينية، وقطر.

وأعلنت الســلطات السعودية أن 
كل شــخص ال يقــدم معلومات 
كاملــة عــن وضعــه الصحــي 
وســجله من األمراض عند دخوله 
البالد سيكون عرضة لدفع غرامة 
تصــل قيمتها إلى قرابة 133 ألف 

دوالر.

وجاء قرار فــرض الغرامة على َمن 
يخفــي أي معلومــات عن وضعه 
احلــي عند دخــول اململكة بعدما 
املواطنني  أن بعض  أكد مسؤولون 
الســعوديني املصابــني بالفيروس 
لدى  إيــران  إلى  أخفوا ســفرهم 

عودتهم إلى السعودية.

الصباح الجديد - وكاالت :
رويترز/إيبسوس  أجرته  للرأي  اســتطالع  أظهر 
أن انسحاب املرشــحة إليزابيث وارن من سباق 
احلــزب الدميقراطي األميركي خلــوض انتخابات 
الرئاســة يصب في مصلحة املرشح جو بايدن 

أكثر من خصمه بيرني ساندرز على ما يبدو.
وأُجري االستطالع بداية األسبوع وانتهى أمس 
األول االثنني وأظهر أن 47 باملئة من الدميقراطيني 
واملســتقلني املسجلة أســماؤهم قالوا إنهم 
سيصوتون لبايدن إذا أجريت انتخابات الترشيح 
في واليتهم اليوم ما ميثل ارتفاعا بســبع نقاط 
عن استطالع مشــابه أُجري قبل أن تعلق وارن 

حملتها االنتخابية يوم اخلميس.
وذكر ثالثون باملئة من املشاركني في االستطالع 
أنهم ســيصوتون لســاندرز، عضــو مجلس 
الشــيوخ عن واليــة فيرمونت، وهي النســبة 
نفســها التي حصــل عليها في االســتطالع 
السابق. وتشــير النتائج إلى أن أنصار وارن لم 
ينجذبوا إلى ســاندرز، حليفهــا الليبرالي في 
العديــد من القضايــا، بل التفوا حــول بايدن 
الذي حول مسار السباق الدميقراطي بفوزه في 
االنتخابات التمهيدية بوالية ســاوث كاروالينا 
ثم انتصاره في معظم انتخابات الثالثاء الكبير 
األســبوع املاضي. وأجرت ست واليات، من بينها 

ميشيجان وواشنطن، انتخاباتها يوم الثالثاء.
ولم تعلن وارن، عضو مجلس الشيوخ عن والية 
ماساتشوســتس، تأييدها ملرشح بعينه. وكان 
منسحبون آخرون أكثر اعتداال، من بينهم بيت 
بوتدجدج وإميي كلوبوشــار ومايــكل بلومبرج 
وكاماال هاريس، قد أعلنوا تأييدهم لبايدن الذي 

شغل من قبل منصب نائب الرئيس.
وخلص االستطالع إلى أن نحو ستة من بني كل 
عشرة مؤيدين لساندرز ســيصوتون لبايدن إذا 
نال ترشيح احلزب الدميقراطي ملنافسة الرئيس 
اجلمهــوري دونالد ترامب فــي االنتخابات التي 

جترى في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.
اإلنترنت  رويترز/إيبسوس على  استطالع  وأجري 
في عموم الواليات املتحدة ومبشاركة 1114 من 
األميركيني البالغني وبينهم 541 شخصا قالوا 
إنهم دميقراطيون أو مستقلون مسجلون. ويبلغ 
هامش اخلطــأ خمس نقاط مئويــة بالزيادة أو 

النقصان.

خطر كوفيد19- يقترب من البيت األبيض

فرض الحجر الصحي الذاتي على كل َمن يصل إسرائيل

انسحاب وارن من السباق 
الديمقراطي يصب في 

مصلحة بايدن وليس اندرز
الصباح الجديد - متابعة :

يعــد قطــاع الســياحة فــي 
مصــر أحــد اهــم القطاعات 
املصري،  لالقتصــاد  الداعمــة 
التي  األمنية  التهديــدات  لكن 
الســنني  في  مصر  واجهتهــا 
القليلــة املاضيــة أدى الى تأثر 
واليوم  هذا القطاع بنحو كبير، 
يتعــرض هــذا القطــاع الــى 
مشكلة جديدة تتعلق بفيروس 

كورونا.
مصر،  فــي  الســياحة  وكانت 
والتي تعد من أهم مصادر النقد 
األجنبي في البالد، قد شــهدت 
تراجعــا حــادا عقب إســقاط 
االســالمية  الدولــة  تنظيــم 
إقالعها  بعيد  روســية  لطائرة 
من منتجع شــرم الشيخ )على 
البحــر األحمر( ما أســفر عن 
مقتل 224 شــخصا كانوا على 
متنها في تشــرين األول/أكتوبر 

.2015
التــي ميّثل  روســيا،  وأوقفــت 
من  الغالبة  النسبة  مواطنوها 
إلى مصر من  القادمني  السياح 
الى  اجلوية  أوروبا، كل رحالتهــا 

مصر عقب هذا االعتداء.
استأنفت  موســكو  أن  وبرغم 
رحالتها إلى القاهرة في نيسان/
أبريــل 2018 اال أن الرحالت الى 

شرم الشيخ التزال معلقة.
لالنتعاش  الســياحة  وعــادت 
مجددا في العام 2018 اذ ارتفع 
زاروا مصر  عدد الســياح الذين 
فــي ذلــك العــام 11,3 مليون 
سائح، حســب آخر اإلحصاءات 
الرسمية. اال ان عدد السياح لم 
يصل بعد الى الذروة التي بلغها 
في العام 2010 عندما بلغ أكثر 

من 14 مليون سائح.
أول اصابة  ومنذ اإلعــالن عــن 
في  في مصر  املستجد  بكورونا 

منتصف شــباط/فبراير املاضي 
حتــى اليوم بلغ عــدد املصابني 
55 شخصا من بينهم 45 كانوا 
على مــن باخرة تقــوم برحلة 
واألقصر  أســوان  بني  النيل  في 
فرنسيني  سياحا  وتقل  )جنوب( 

وأميركيني وهنود.
وســجلت مصر األحد أول وفاة 
بســبب الفيروس إذ فارق سائح 
الغردقة  احلياة في مدينة  أملاني 

على البحر االحمر.
تدابير  أن  الــى  اخلبراء  ويشــير 
الســفر الوقائية التي تفرضها 
مواطنيها  علــى  عديــدة  دول 
انخفاض  الى  بالضرورة  ستؤدي 
حركــة الســياحة الوافدة الى 

الدول  مــن  خصوصــا  مصــر 
العربية.

الكويت  أوقفــت  اآلن،  وحتــى 
اجلوية  الرحــالت  والســعودية 
من والــى مصــر وقامت مصر 
للطيران بوقــف مماثل لرحالتها 
الى هاتني الدولتني. كما حظرت 
قطــر دخول املصريني بشــكل 
مؤقت وردت القاهرة باجراء مماثل 

جتاه املواطنني القطريني.
املستشــار  رجب  عادلة  وتقول 
لوزيــر  الســابق  االقتصــادي 
الســياحة املصــري »بالتأكيد 
ســتؤثر اإلجراءات واالحتياطات 
نتيجة  الــدول  تتخذها  التــي 
كورونا في حركة الســفر حول 

العالم وبالتالي السياحة«.
وترى رجب أن مصر لن يكون لها 
نصيب كبير من مردودات تفشي 
من  »أنها  خصوصــا  الفيروس، 
أقــل الــدول التي ظهــرت بها 

حاالت إصابة«.
ولكن رجب أكدت لفرانس برس 
أنه »يصعــب التنبؤ في الوقت 
السلبي  التأثير  بحجم  احلالي« 

على قطاع السياحة.
وأضافــت »رمبــا نســتطيع أن 
نحكم علــى املوقف على ضوء 
حجوزات أعياد الفصح في ابريل 

)نيسان(«.
احتاد  رئيس  الزيات  إلهامي  وقال 
الســياحية في مصر  الغــرف 

سابقا ورئيس احدى مجموعات 
»سنخسر  والســياحة  السفر 
الســائحني العرب فــي الوقت 
من  القادمني  خاصــة  احلالــي 

الكويت والسعودية«.
وأضــاف لفرانس بــرس »هناك 
من  حلجوزات  إلغــاءات  بالفعل 
جانــب الســياح األجانب لكن 

بشكل طفيف حتى اآلن«.
والصينيون  »االيطاليــون  وتابع 
ألغيــت حجوزاتهــم ولكن ما 
يزال لدينا الســياح األميركيون 
واالســتراليون  والبريطانيــون 
دول  من  القادمــون  والســياح 

أميركا اجلنوبية«.
كما أفــادت إحصــاءات البنك 

املركزي املصــري بارتفاع إيرادات 
الســياحة لتسّجل خالل العام 
12,6 مليار  19/2018 نحو  املالي 
10 مليارات  دوالر مقابل قرابــة 
دوالر في العام املالي السابق له.

الســياحة  منظمة  وتوقعــت 
فيروس  يتســبب  أن  العامليــة 
»انخفاض  في  املستجد  كورونا 
الدوليــني في  عــدد الســياح 
بنســبة   2020 العالم في عام 

تراوح بني ٪1 و3٪«.
وأضافت، على موقعها الرسمي، 
أن ذلــك »ميكــن أن يترجم إلى 
خســارة ما بني 30 إلى 50 مليار 
الدوليني  الــزوار  إنفاق  في  دوالر 

)إيرادات السياحة الدولية(«.

مخاوف من ضربة جديدة للسياحة في مصر بسبب كورونا

كانت السياحة في مصر، 
والتي تعد من أهم 

مصادر النقد األجنبي في 
البالد، قد شهدت تراجعا 
حادا عقب إسقاط تنظيم 
الدولة االسالمية لطائرة 
روسية بعيد إقالعها من 
منتجع شرم الشيخ )على 

البحر األحمر( ما أسفر عن 
مقتل 224 شخصا كانوا 

على متنها في تشرين 
األول/أكتوبر 2015

االربعاء 11 أذار 2020 العدد )4373(

Wed.11 Mar. 2020 issue )4373(
شؤون عربية ودولية

الصباح الجديد - متابعة :

بعــد ان أقــرت منظمــة الصحة 
العاملية أن »فيــروس كورونا« الذي 
أودى بحيــاة أكثر مــن أربعة آالف 
شــخص يقترب من أن يصبح وباء 
بخســائر  تســبب  وبعدما  عامليا، 
كبــرى في األســواق املاليــة التي 
بدأت تتحســن في آســيا الثالثاء. 
ُطلب مــن حوالي 60 مليون مواطن 
إيطالــي البقاء فــي منازلهم بعد 
ان بدأت روما تطبيــق اجراءات غير 
انتشار  العالم لوقف  مسبوقة في 
فيروس كورونا املســتجد، فيما قام 
الرئيس الصيني شي جينبينغ بأول 
زيارة الى ووهان التي كانت أول بؤرة 
لكوفيد19- مع بدء حتســن الوضع 
الصحافة  وعنونــت  الصــني.  في 
االيطالية يوم أمس الثالثاء »اجلميع 
في املنزل« و »كل شيء مغلق« بعد 
صدور مرسوم وقعه رئيس احلكومة 
االيطاليــة جوزيبي كونتي يوســع 
الى كل انحاء البالد اجراءات اإلغالق 
الكبرى التي طالت االحد ربع سكان 
لهذا  كونتي  ومهد  ايطاليا.  شمال 
املرســوم مبؤمتر صحافي عقده في 

مقــّر احلكومة مســاء امس األول 
اإلثنــني ودعا خاللــه مواطنيه إلى 

»مالزمة منازلهم«.
وبلهجة حازمة قال كونتي »سأوّقع 
مرســوماً ميكن تلخيصــه باآلتي: 
تعــود هناك  لــن  +أالزم منزلــي+. 
+منطقة حمراء في شــبه اجلزيرة+ 
)...( إيطاليــا بأســرها ســتصبح 

منطقة محمّية«.
وأضاف »لم يعد هناك وقت إلهداره. 
ارتفاعاً  هنــاك  أّن  تخبرنــا  األرقام 
كبيراً في أعداد املصابني وفي أعداد 
في  املستشــفيات  فــي  الراقدين 
ولألسف  الفائقة  العناية  أقســام 
في أعداد املوتى أيضاً. علينا أن نغّير 

عاداتنا. عليها أن تتغّير اآلن«.
وأوضــح رئيس الــوزراء أّن كل تلك 
األســباب املتعلقة مبخاطر انتشار 
»كورونا« »دفعتنــي الى اتخاذ قرار 
اعتمــد فيــه وبنحو فــوري اتخاذ 
إجراءات أكثر قسوة وأشّد فعالية«، 
مشــّدداً في الوقت نفسه أّن هذه 
التدابير لن تشمل »احلّد من وسائل 
النقــل املشــترك، وذلــك لضمان 
استمرارية« النشاط االقتصادي في 
الذهاب  الناس من  »ولتمكني  البالد 
إلى أعمالهم«. وبذلك باتت ايطاليا، 
العضو في مجموعة الســبع، أول 

االجراءات  تعمــم  العالم  في  دولة 
املشــددة جدا فــي محاولة لوقف 
انتشــار الفيروس. وهــي ثاني دولة 
فــي العالم بعد الصــني من حيث 
عــدد اإلصابات والوفيــات بكورونا 
املســتجّد، إذ ســّجلت البالد أكثر 
بينهم  مصــاب  آالف  تســعة  من 
463 توفوا جّراء الفيروس، بحســب 

حصيلة جديدة صدرت مساء أمس 
األول اإلثنني.

ويشــبه هذا اإلجراء مــا قامت به 
الصني في مقاطعة هوباي التي بدأ 
كانون  في  فيها  الفيروس  انتشــار 
االول/ديســمبر املاضي وجرى فرض 

طوق صحي على 56 مليوناً.
لكن لم تتخــذ أي دولة في العالم 

اجراءات كالتي قررتها ايطاليا على 
مستوى كل أراضيها.

بزيارة  الثالثاء  الرئيس الصيني  وقام 
الى ووهان عاصمــة هوباي كدليل 
على بدء عودة احلياة في الصني الى 
طبيعتهــا بعــد االحصائيات التي 
نشــرتها وزارة الصحة عن انحسار 

املرض.

للرئيس  املعلنة  غيــر  الزيارة  وتأتي 
الصيني فــي الوقت الــذي أثبتت 
بإغالق  املســبوقة  غير  االجــراءات 
مقاطعة  مناطــق  وبقيــة  ووهان 
كانون/يناير  أواخــر  منــذ  هوبــاي 
جناعتهــا، مع االنخفاض املســتمر 
بعدد اإلصابات في االسابيع األخيرة.

ووصــل شــي بواســطة طائــرة 
إلى عاصمــة مقاطعــة هوباي لـ 
»تفّقــد أعمال الوقاية مــن الوباء 
ومكافحته« في املنطقة، على وفق 
وكالة »الصني اجلديدة« الرســمية 

لألنباء.
ســيلتقي  أنه  الوكالة  وأضافــت 
باألطبــاء واملمرضني فــي اخلطوط 
اضافة  الفيروس  ملكافحة  األمامية 
وأفراد  العســكريني  املسؤولني  الى 

الشرطة واملرضى والسكان.
ويوم امــس الثالثاء مت اإلبالغ عن 19 
إصابة جديدة فقــط، وفقا للجنة 
األقل  العدد  وهو  الوطنية،  الصحة 
منــذ أن بــدأت احلكومــة احصاء 
االصابات في 21 كانون الثاني/يناير.

واذا كانت منظمة الصحة العاملية 
»على وشــك  بانها  الصــني  عدت 
السيطرة« على املرض، فإنها حذرت 
في املقابــل من ان التهديد بتحوله 
الى »وباء بات فعليا جدا« معدة انه 

ميكن وقفه للحيلولة دون ذلك.
وجتــاوزت احلصيلة العاملية للوفيات 
الناجمــة عــن فيــروس كورونــا 
املســتجد حاجز االربعة آالف حالة 
وفاة، على وفق مــا أحصت فرانس 
برس، مع تســجيل 17 وفاة جديدة 

في الصني.
ووصلت احلصيلة الــى 4011 حالة 
بات  الــذي  الفيــروس  جــراء  وفاة 
100 دولة  منتشــرا في أكثر مــن 

وأصاب نحو 110 آالف شخص.
كما سجلت كوريا اجلنوبية الثالثاء 
للمرة األولى منذ اسبوعني أقل من 
150 إصابــة جديدة بفيروس كورونا 

املستجد في يوم واحد.
وفــي فرنســا، أعلن مكتــب وزير 
الثقافة الفرنســي فرانك ريســتر 
لوكالة فرانس برس اإلثنني أّن الوزير 
أصيــب بفيروس كورونا املســتجّد 
لكّنه »في حال جّيدة« ويالزم منزله.
وقــال مكتب ريســتر »ثبتت اليوم 
إصابة الوزير« بالفيروس بعدما أجرى 
فحوصا طبية إثــر ظهور »أعراض« 
إلى  مرض كوفيد19- عليه، مشيراً 
أّن ريســتر أمضى األسبوع املاضي 
أياماً عــّدة في اجلمعيــة الوطنية 
حيث متّ تشخيص عدد من اإلصابات 

بالوباء.

تقرير

إغالق تام في ايطاليا لوقف انتشار كورونا والرئيس الصيني يقوم بأول زيارة الى ووهان
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بغداد ـ الصباح الجديد:

الوزراء لشــؤون  رئيس  نائــب  اكد 
الطاقة، وزير النفط ثامر الغضبان، 
أمــس الثالثــاء، حــرص احلكومة 
والوزارة علــى اعتماد آليات دقيقة 
ومبا  العراقي  النفط  في تســعيرة 
يضمن حتقيق اعلى االيرادات املالية.
وذكر بيان صادر عــن وزارة النفط، 
أن »رئيــس الــوزراء عــادل عبــد 
املهــدي أشــاد بآليــة تســعيرة 
وزارة  تنفذها  التي  العراقي  النفط 
التحليل  واعتمادهــا على  النفط 
من  والواقعي،  والعلمــي  الفنــي 
خالل املتابعــة الدقيقة لتطورات 
وتقلبات السوق النفطية العاملية 
واملتغيرات التــي تطرأ عليها، جاء 
اجتماع  اثنــاء حضــوره  في  ذلك 
تسويق  شــركة  في  التســعيرة 
النفط، بحضور نائب رئيس الوزراء 
لشــؤون الطاقة وزير النفط ثامر 

عباس الغضبان«.
ونقل البيان، عــن وزير النفط ثامر 
الغضبان، تأكيده »حرص احلكومة 
والوزارة علــى اعتماد اليات دقيقة 
في تســعيرة النفط العراقي ومبا 
يضمــن حتقيــق اعلى االيــرادات 

املالية«.
وأضــاف الغضبــان، أن »الــوزارة 
تتعامــل بواقعيــة وحكمــة مع 
املتغيرات وجتري اتصاالت مع الدول 
االعضاء في اوبك وخارجها، بهدف 
اعتمادها  ميكن  التي  االليات  بحث 
لوضع حد لتدهور أســعار النفط 
في السوق العاملية ووضع معاجلات 

مناسبة لذلك«.
من جهته، قال مدير عام شــركة 
تســويق النفط عالء الياسري، ان 
باهتمام تطورات  تتابع  »)ســومو( 
جتري  وانهــا  النفطيــة  الســوق 
اتصاالت مكثفة مع احملافظني في 
منظمــة الدول املصــدرة للنفط 

أوبك«.
وعن تسعيرة النفط العراقي أوضح 
الياســري، ان »الشركة تعتمد أدق 
املعايير التي تتناســب مع نوعية 
مشيرا  العراقية«،  النفط  وكثافة 
ان العراق يحظــى مبكانة متميزة 
في االسواق النفطية ويعمل على 
تعزيز ذلــك وااليفاء بالتزاماته جتاه 

في  معها  املتعاقــدة  الشــركات 
السوق النفطية العاملية.

في حــني اكد املتحدث الرســمي 
باســم الوزارة، عاصــم جهاد، أن 
»اغراق الســوق العامليــة بالنفط 
املنتجة  الدول  هو ليس في صالح 
ويضر باقتصادياتها ويؤدي الى عدم 
االســتقرار وينعكس ســلبا على 
االقتصــاد العراقي، إضافة الى انه 

يقوض فرص التنمية«.
وتابــع ان »العراق يعمل على لعب 
دور في تقريــب وجهات النظر بني 
الــدول املنتجة من اجــل التوصل 
الى اتفــاق يعيد التوازن للســوق 
النفطية واستقرارها«، مشيرا الى 
لالستحواذ  »اي حرب ســعرية  ان 
على اكبــر حصة في الســوق ال 

تخدم مصالح الدول املنتجة«.
في الســياق، قالت شركة تسويق 
النفط )ســومو( أمس الثالثاء، إن 

العراق خفض سعر البيع الرسمي 
البصرة اخلفيف في نيســان  خلام 
دوالرات  بواقــع خمســة  آلســيا 
3.20 دوالر للبرميل  إلــى خصــم 
عن متوســط أســعار عمان/ دبي 
املعروضــة مقارنــة مع الشــهر 

املاضي.
وقالت ســومو فــي بيان أُرســل 
بالبريد اإللكتروني: »جرى تســعير 
خام البصــرة الثقيل آلســيا في 
دوالر   5.30 الشــهر بخصم  نفس 
للبرميل عن أســعار عمــان/ دبي 

املعروضة«.
وحتدد ســعر البيع الرســمي خلام 
البصرة اخلفيف في نيسان ألسواق 
أمريكا الشــمالية واجلنوبية عند 
مؤشــر أرجوس للخامــات عالية 
الكبريــت منقوصا منه 1.05 دوالر 
للبرميــل، بانخفاض عن الشــهر 
خام كركوك  ونزل ســعر  السابق 

للواليــات املتحدة إلى خصم 2.40 
دوالر للبرميل عن أرجوس.

وبالنســبة ألوروبا، نزل سعر البيع 
اخلفيف  البصــرة  خلام  الرســمي 
في نيســان بواقع خمسة دوالرات 
للبرميل إلى ســعر برنــت املؤرخ 
منقوصا منــه 8.80 دوالر للبرميل، 
الرسمي خلام  البيع  وهبط ســعر 
كركوك فــي نيســان إلى خصم 

6.85 دوالر.
عامليــاً، نقلت وكاالت أنباء عن وزير 
الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
قوله أمس، إن روســيا ال تستبعد 
مع  مشــتركة  إجــراءات  اتخــاذ 
منظمة البلــدان املصدرة للبترول 
في  االســتقرار  لتحقيق  )أوبــك( 

سوق النفط.
وأضاف نوفاك حســب التقارير، أن 
تعافي أســعار النفط سيستغرق 
شهورا عقب نزولها ألقل مستوى 

فــي أربعة أعوام إثــر انهيار اتفاق 
أوبك+ األسبوع املاضي.

وارتفعت أســعار النفــط ثمانية 
لتتعافى من  الثالثــاء  باملئة أمس 
أكبر خســارة تســجلها في يوم 
واحد في نحو 30 عاما، في الوقت 
الذي يتطلع فيه املســتثمرون إلى 
حتفيز اقتصــادي محتمل في ظل 
حرب أسعار بني روسيا والسعودية 
وتباطــؤ إصابــة حــاالت جديدة 

بفيروس كورونا في الصني.
دونالد  األمريكي  الرئيس  وسيتخذ 
لدعم  ”كبيــرة“  خطــوات  ترامب 
األمريكــي في مواجهة  االقتصاد 
تأثيــر تفشــي فيــروس كورونــا 
للضرائب  تخفيضات  وســيبحث 
على الرواتب مع النواب اجلمهوريني 
في الكوجنرس، على حد قوله أمس 

الثالثاء.
وارتفعت العقود اآلجلة خلام برنت 

2.85 دوالر أو ما يعادل 8.3 باملئة إلى 
ربحت  بينما  للبرميل،  دوالر   37.21
اآلجلة خلام غرب تكساس  العقود 
أو  دوالر   2.46 األمريكي  الوســيط 
7.9 باملئة إلى 33.59 دوالر للبرميل.

ونزل اخلامان القياســيان 25 باملئة 
ألدنى  لينخفضــا  االثنــني،  يــوم 
 2016 شــباط  منذ  مستوياتهما 
ويســجالن أكبر تراجع بالنســبة 
املئوية في يوم واحد منذ 17 كانون 
أسعار  تراجعت  1991، حني  الثاني 

النفط عند اندالع حرب اخلليج.
وبلغــت أحجام التــداول في عقد 
أقــرب اســتحقاق لــكال اخلامني 
في  مرتفعة  قياســية  مستويات 
اجللسة السابقة بعد انهيار اتفاق 
استمر ثالث سنوات بني السعودية 
وروســيا ومنتجــني كبــار آخرين 
للنفــط للحد من اإلمــدادات يوم 

اجلمعة.

الغضبان: اعتماد آليات دقيقة في تسعيرة النفط لتحقيق أعلى اإليرادات
»سومو« تخفض سعر بيع خام البصرة الخفيف آلسيا 

من خالل المتابعة 
الدقيقة لتطورات 
وتقلبات السوق 
النفطية العالمية 
والمتغيرات التي 
تطرأ عليها، جاء ذلك 
في اثناء حضوره 
اجتماع التسعيرة 
في شركة تسويق 
النفط، بحضور نائب 
رئيس الوزراء لشؤون 
الطاقة وزير النفط 
ثامر عباس الغضبان

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أظهرت بيانات رســمية أمس الثالثاء، أن معدل 
البطالــة في تركيــا ارتفع إلــى 13.7 باملئة في 
الفترة من تشــرين الثاني إلــى كانون الثاني من 
13.3 باملئة قبل شهر، بالرغم من ارتفاع النشاط 

االقتصادي في الفترة نفسها.
وبلغ معدل البطالة 13.5 باملئة في الفترة نفسها 
مــن العام املاضي، وزاد هذا املعدل في القطاعات 
غيــر الزراعية إلى 15.8 باملئة في الفترة من 15.4 

باملئة قبل شهر، وفقا ملعهد اإلحصاء التركي.
وانخفــض معــدل البطالــة املعــدل في ضوء 
العوامل املوسمية إلى 13.1باملئة من 13.2 باملئة 

قبل شهر.
وتتهــم املعارضــة التركيــة حكومــة أردوغان 
بالتالعــب باألرقام وإخفــاء األعــداد احلقيقية 
للعاطلني عن العمل، ال سيما أن تقارير مؤسسة 
التشغيل التركية أظهرت أرقاما أعلى بكثير من 

األرقام التي كشفها معهد اإلحصاء.
ويعانــي االقتصاد التركي خــالل الفترة األخيرة 
أزمــات عــدة، أبرزها ارتفــاع معدلــي البطالة 
والتضخم، إضافة إلى انخفــاض قيمة العملة 
احمللية »الليرة« وتراجع حجم االستثمار األجنبي 

املباشر.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن البنك املركزي الروسي، أمس الثالثاء، حزمة 
إجراءات لدعم الروبل الروســي الذي تراجع أمام 
الــدوالر واليورو، بعــد الهبوط احلاد في أســعار 

النفط في األسواق العاملية االثنني.
وقرر املركزي الروســي وقف شراء عمالت أجنبية 
من ســوق العمالت احمللية ملدة 30 يوما، بســبب 
انهيار أسواق النفط بعد فشل موسكو والرياض 
في إطار حتالف »أوبك+« فــي التوصل إلى اتفاق 

بشأن تخفيضات اإلنتاج.
كمــا أعلن املركــزي أنه ســيعقد مزادين، األول 
مــزاد »ريبو« بقيمة 500 مليار روبل، وهو شــكل 
من أشــكال اإلقراض القصير األجل، ومزاد لبيع 

عمالت أجنبية بقيمة 5 مليارات دوالر.
وأكــد مراقبتــه عن كثــب األوضاع في ســوق 
العمالت ويشدد اســتعداده للتدخل في السوق 

عند الضرورة.
وكانت العملة الروســية )الروبــل( قد تراجعت 
أمس فــي البورصات العامليــة، إذ وصلت إلى 75 
روبال للدوالر، وذلك بعد هبوط أسعار النفط بنحو 

%25 مسجلة أسوأ أداء يومي في نحو 30 عاما. 

ارتفاع في معدل 
البطالة التركي

المركزي الروسي: 
إجراءات لدعم الروبل

بغداد ـ الصباح الجديد:
أفاد مصــدر أمنــي عراقي، أمس 
الثالثاء، بأن العشرات من شاحنات 
البضائع عالقة في منفذ ”سفوان“ 
جنوبي  البصرة  مبحافظة  احلدودي 
البالد، منذ أكثر من 20 يوما بسبب 

كورونا.
وقال املصدر الذي يعمل في قوات 
من  ”عشــرات  إن  املنفــذ  حماية 
ســائقي الشــاحنات عالقون بني 
شــباط   22 منذ  والكويت  العراق 

املاضي، عند مدخل سفوان“.
وأضــاف املصــدر أنه ”ال يســمح 
للســائقني، وبينهم من جنسيات 

عربيــة، بدخــول العــراق، كما ال 
يسمح لهم بالعودة إلى الكويت“. 

بحسب االناضول.
وفي 22 شــباط، قررت السلطات 
العراقيــة والكويتية إغالق املنفذ 
منعا  بينهمــا،  الوحيــد  البــري 

النتشار فيروس كورونا.
ومنــذ ظهــور أول حالــة في 24 
شباط، بلغ عدد مصابي كورونا 72 
حالة في عموم العراق حتى صباح 
الثالثاء، توفي منهم 7، فيما متاثل 
للشــفاء 7 آخرون، على وفق أرقام 

رسمية.
إجــراءات  الســلطات  واتخــذت 

الفيروس،  تفشي  الحتواء  واسعة 
منها تعليق دوام املدارس واجلامعات 
حتــى 21 آذار اجلــاري، فضــال عن 
كاملتنزهات  العامة  األماكن  إغالق 

واملقاهي ودور السينما.
كما حظر العــراق دخول الوافدين 
األجانب من 11 دولة حتى إشــعار 
آخــر، ومنع مواطنيه من الســفر 
وإيــران،  الصــني،  وهــي:  إليهــا 
وتايالند،  اجلنوبية،  وكوريا  واليابان، 
والكويت،  وإيطاليا،  وســنغافورة، 
والبحريــن، وفرنســا، وإســبانيا، 
الرســمية  الوفــود  باســتثناء 

والهيئات الدبلوماسية.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أن  الثالثاء  بيانات أمــس  أكدت 
اقتصاد منطقة اليورو ســجل 
منــوا بطيئا فــي الربــع الرابع 
مــن العــام املاضــي إذ عوض 
واملســتهلكني  احلكومة  إنفاق 
واالستثمارات تأثير االرتفاع احلاد 

للواردات فحسب.
وقــال مكتب اإلحصــاء التابع 
لالحتاد األوروبي )يوروســتات( إن 
 19 في  اإلجمالي  احمللــي  الناجت 
املوحدة  العملة  دولة تستخدم 
ارتفع 0.1 باملئة فقط في الفترة 
من تشــرين األول إلــى كانون 
األول مبا يتفق مع تقديرات أولية 

صدرت الشهر املاضي.
لكن يوروســتات عــدل معدل 
النمو على أســاس سنوي إلى 

واحد باملئة من 0.9 باملئة.
ويأتي النمو الفصلي الضعيف 
عقب توسع قوي في الربع األول 
بلغ 0.5 باملئــة وزيادة 0.1 باملئة 
في الربــع الثاني و0.3 باملئة في 

الربع الثالث.
وزادت الــواردات 1.8 باملئة بينما 
ارتفعــت الصــادرات 0.2 باملئة 

فقط.
وفي إعالن البيانات نفسه، قال 
البطالة  معدل  إن  يوروســتات 
ارتفع 0.3 باملئة على أساس ربع 
ســنوي و1.1 باملئة على أساس 

سنوي.
كما عوضت األسهم األوروبية، 
أمس الثالثاء، جزءا من خسائرها 
الفادحة في اجللســة السابقة 
النفط  أسعار  ارتفاع  إذ ساهم 

إجراءات  مــن  مبزيد  وتوقعــات 
التحفيــز في تخفيــف حالة 
القلــق حيال األثــر االقتصادي 

لتفشي فيروس كورونا.
وكسب املؤشــر ستوكس 600 
لألســهم األوروبيــة %1.6 وهو 
جزء بســيط من خســائر يوم 

االثنني البالغة 7%.
وقاد قطــاع النفط الفرعي في 
 3.6% مرتفعا  املكاســب  أوروبا 
مع تعافي اخلام خمســة باملئة 
إثــر أكبر هبوط فــي يوم واحد 

منذ نحو 30 عاما.
وأســهمت أنباء الشركات في 
إنفينيون  وزاد ســهم  الصعود 
لصناعة  األملانية  تكنولوجيــز 
ذكــر  بعدمــا   3.3% الرقائــق 
أنــه  أمريكيــون  مســؤولون 
ثمــة مخــاوف متعلقة  ليس 
بســبب  القومــي  باألمــن 
لالستحواذ  املقترحة  صفقتها 
ســايبرس  شــركة  علــى 
سيميكوندكتورز األمريكية في 
صفقة بقيمة عشــرة مليارات 

دوالر.
اليابانية،  األســهم  وأغلقــت 
أمــس أيضاً، علــى ارتفاع بعد 
جلسة شهدت تقلبات تراجعت 
اخملاوف  بسبب  األسهم  خاللها 
حيال األثــر االقتصادي لفيروس 

كورونا وانهيار أسعار النفط.
وأغلق املؤشــر نيكــي مرتفعا 
%0.9 مسجال 19867.12 نقطة، 
بعدمــا نــزل في وقت ســابق 
ألقل مســتوى في ثالثة أعوام 
عنــد 18891.77 نقطة. وخالل 

أمس، حتــرك املؤشــر مبا يصل 
إلــى 1078.23 نقطة وهو أكبر 
تأرجح يومي منذ شباط 2018.

األوســع  توبكس  املؤشــر  وزاد 
نطاقا %1.3 إلى 1406.68 نقطة 
متعافيا من خســائر حادة في 
وقت ســابق. وصعــدت جميع 
املؤشــرات الفرعيــة للبورصة 

وعددها 33 باستثناء ثالث.
وصعد ســهم ســوني كورب 
%3.3 ومازدا موتور %3.7 وطوكيو 

إلكترون 3.9%.
األســهم  وحد من مكاســب 
تأثير  بشــأن  مخاوف  اليابانية 
تفشــي الفيروس علــى النمو 
وانخفاض  العاملــي  االقتصادي 

أسعار النفط.
شــركات  أكبر  ســهم  وهوى 
والغاز  النفــط  عــن  التنقيب 

وإنتاجهما وهي إنبكس 4.3%.
وارتفعت األســهم اآلســيوية 
من  السندات  عائدات  وصعدت 
في  متدنية  تاريخية  مستويات 
الوقت الــذي أدت فيه تكهنات 
بتحفيــز منســق مــن جانب 
في  وحكومات  مركزيــة  بنوك 
أنحاء العالــم إلى تهدئة حالة 
البيــع من جانب املســتثمرين 

املذعورين.
كما تلقت املعنويات دفعة بعد 
أن زار الرئيس الصيني شي جني 
بينغ ووهان، بؤرة تفشي فيروس 
كورونا، للمــرة األولى منذ بدء 
الوباء، وفــي الوقت الذي تباطأ 
فيه انتشــار الفيــروس في بر 

الصني الرئيس بقوة.

شلل بري بين العراق والكويت.. 
وسائقو شاحنات عالقون منذ 20 يومًا

األسهم اليابانية االوروبية تعوض 
خسائرها.. ونمو بطئ القتصاد »اليورو«  

ارتفاع معدل البطالة في االتحاد األوروبي
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)اُقســم باهلل العلي العظيــم، أن أؤدي مهماتي 
ومسؤولياتي القانونية، بتفاٍن وإخالص، وأن أحافظ 
على اســتقالل العراق وســيادته، وأرعى مصالح 
شعبه، وأسهر على سالمة أرضه وسمائه ومياهه 
وثرواتــه ونظامه الدميقراطي االحتــادي، وأن أعمل 
علــى صيانة احلريات العامة واخلاصة، واســتقالل 
القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بأمانٍة وحياد، 

واهلل على ما أقول شهيد(...
هذا هو القســم الدســتوري الذي يؤديه أعضاء 
مبهامهم  مباشــرتهم  قبــل  النــواب  مجلــس 
في الســلطة التشــريعية أو فــي توليهم الية 
مسؤوليات في مناصبهم التنفيذية ويشمل ذلك 
الرئاســات الثالث وبالتمعن في السطور القليلة 
التي يتضمنها القســم الدستوري يتجلى الوطن 
امام انظارنا بقداسة وبهاء واليصبح ترديد كلمات 
القســم ملن يؤدي اليمني ممارســة شكلية بل هو 
صالة روحيــة تتصل باخلالق اجلليل  فاالميان بكتاب 
اهلل القــرآن والكتب الســماوية يعنــي التعاهد 
أمــام اهلل على صون االمانة وعدم التخلي عن اداء 

الرسالة والتكليف بها مهما كانت الظروف.
 ونحن هنا نستعيد هذا القسم للتذكير  بعظم 
املســؤولية امللقاة على عاتق املسؤولني في العراق 
بشتى عناوينهم الوظيفية حيث تتداعى اخلطوب 
على هــذا الوطن وتزداد احملن وينشــد الشــعب 
الصدق والوفاء لليمني الدســتوري الذي اقســم 
فيه القــادة والوزراء وأعضاء مجلــس النواب من 
اجل مواجهة التحديــات واالخطار التي تواجهها 
البالد فعند الشــدائد تظهر معادن الرجال ويعلم 
النــاس االوفياء وفي كل نازلة أو مصاب يغيب فيه 
دور املســؤول والراعي وتفتقد فيه الرعية حضور 
أولي األمر يتجسد مفهوم التخلي عن املسؤولية 
ومع كل قبح وفساد وفشل  يتجسد املعنى العام  
ملفهوم اخليانة ولطاملا اصابنا اخلذالن ونحن نشهد 
مثل هذا التخلي عن املسؤولية ومثل هذا النكث 
باليمني الدســتوري حينما يتفرج مسؤول  عراقي 
في أعلى هرم الســلطة أو في مستوياتها الدنيا 
على أزمة أو مشكلة أو بلوى هو جزء منها او سبب 
في تفاقمها من دون ان يفي بالعهد أو يلتزم باليمني 
املقدس وفي ظل التداعيات اخلطيرة التي تواجهها 
البالد وفي ظل املعاناة والصبر  والظروف القاسية 
التي يعاني منها شــعبنا  حتت وطــأة الضغوط 
السياسية واالقتصادية واالمنية املتمثلة بتعطل 
االستحقاقات الدســتورية في ملف اختيار رئيس 
وزراء جديــد وحكومة جديدة وتفاقم املشــكالت 
املالية وظهور بوادر انهيار أسعار النفط والتحدي 
الكبير ملواجهة فيروس كورونا مااحوجنا اليوم  إلى 
العمل اجلاد واستنهاض الهمم والتضحية وااليثار 
كي يتمثل كل مســؤول بكل كلمة أو سطر من 
سطور القسم الدستوري حتى ينال رضا رب العباد 

والعباد أنفسهم .    

ماتبقى من اليمين!!

اردوغان واالتحاد االوروبيكاريكاتير

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

د. علي شمخي .

الطبية  الكمامــات  مبيعــات  تنتعش 
واألشــرطة  املتخصصــة  والقفــازات 
الوقائية  املعــدات  من  وغيرها  الالصقة 
في دول اإلقليم بعد متدد انتشار فيروس 
»كورونا« إلى دول العالم ومنها منطقة 
الشرق األوسط، الســيما بعد أن رفعت 
منظمــة الصحة العاملية، في 29 فبراير 
الفائــت، خطورة انتشــار الفيروس في 
العالم إلى »أعلى مســتوى«، معتبرة أن 
الزيادة املستمرة في عدد احلاالت اجلديدة 
والدول املتأثــرة »تبعــث بالتأكيد على 
القلق«، على نحــو أدى إلى زيادة الطلب 
على الكمامات بدرجــة وصلت إلى حد 
»الهوس« في بعــض األحيان، األمر الذي 
أثار تخوفات دولية وإقليمية، بعد ارتفاع 
أســعارها ونفاذ كمياتها وتشكل سوق 

موازية لها.
وعلى الرغم مما يبدو أن موضوع الكمامات 
الطبيــة يندرج فــي إطــار التحليالت 
الصحيــة، ويبتعد عن دراســات العلوم 
السياســية، إال أن ذلــك غيــر صحيح، 
حيث ترتبط إجراءات مواجهة التوظيف 
التي  العامة  بالسياسات  له  االقتصادي 
تطبقهــا دول اإلقليم، مثــل تعزيز أداء 
النظــم الصحية وســبل االســتجابة 
العامة  لألزمات الطارئة وتوفير اخلدمات 
ومنع احتكار السلع وحماية املستهلك 
وإعادة تشغيل املصانع املتوقفة وحركة 
التصدير واالســتيراد بني الدول، السيما 
التي  بعد تعثر االســتيراد مــن الصني 
كانت من أكبــر املوردين للكمامات على 

مستوى العالم قبل أن ينطلق الفيروس 
من أراضيها.

طلب متزايد:
تزايد الطلب اجملتمعــي على الكمامات 
املعروضة في األسواق، وخاصة أن العديد 
من األســر حتاول توفيرها ألطفالها في 
مواســم املدارس، فضالً عــن العاملني 
في الشركات الســياحية، بحيث ترتفع 
أسعار تلك الكمامات بدرجة كبيرة، وفي 
الوقت نفسه تتراجع كمياتها املعروضة. 
وحتى مع ارتفاع أســعار الكمامات في 
العديد مــن دول اإلقليم، ال ميكن العثور 
عليها بســهولة، في بعــض األحيان، إذ 
يلجــأ العديد من أصحــاب الصيدليات 
إلى تخزينها، فيما يقــوم بعض التجار 
بتجميــع العــدد األكبر منهــا بغرض 
التصدير. يضاف إلى ذلك تشكل السوق 
املوازيــة )الســوداء( لبيعهــا من جانب 
البعــض بطريقة ال تراعــي املواصفات 

لتحقيق أرباح مالية ضخمة.
وهنا جتدر اإلشــارة إلى الدعــوات التي 
ظهرت بضرورة الوعــى بأهمية وتوقيت 
استخدام الكمامات. فعلى سبيل املثال، 
دعا محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة 
التجارية  بالغرفة  الطبية  املســتلزمات 
املواطنني  الفائت،  3 فبراير  بالقاهرة، في 
إلى عدم التكالب على شــراء الكمامة، 
لكونها ال تقي من خطر فيروس »كورونا«، 
ألن »بها ثقوباً تسمح للتنفس مما يسهل 
اإلصابة بالفيــروس«، ناصحاً بـ«احلفاظ 
على النظافة الشخصية واملداومة على 

ذلــك والبعد عن أماكن اإلصابة أهم من 
وضع الكمامــة التي ال تقي من اإلصابة 

باملرض إال بنسبة ضئيلة جداً«.
كما أن هناك بعض الــدول، مثل األردن، 
للكمامة  بديلة  اعتمدت على خيــارات 
»كورونا«،  من  للوقاية  »الشــماغ«  مثل 
وهو ما أشــار إليه وزير الصحة ســعد 
األردني،  التلفزيون  جابر في مداخلة عبر 
في 25 فبراير الفائت، بقوله: »إن اللجنة 
الوطنية والفرق الطبية تقول إن الشماغ 
فّعال مثلــه مثل الكمامة، ويغني عنها 
عندما يغســل ويعقم بشــكل دوري«، 
ونلبس  نرجــع ألصولنا  مضيفاً: »خلينا 
التقبيل وهذا  فّعال ومينع  الشماغ، فهو 
وزير الصحة على  إيجابي«. وشدد  شىء 
أن »األردن منعت تصدير الكمامات واملواد 
الفيروس  بالوقايــة من  اخلاصة  الطبية 
خارج اململكــة«. إال أن منظمة الصحة 
العامليــة أكــدت أن »الكمامة ال تصنع 
من األقمشــة العادية التي يصنع منها 

الشماغ لذلك فهو غير فّعال«.

مؤشرات عاكسة:
تعــددت املؤشــرات التي توضــح تبلور 
العالم  فــي  للكمامات«  »اقتصاديــات 
ككل، ومنها منطقة الشــرق األوسط، 

وذلك على النحو التالي:
1 - إطالق تصريحات دولية بشــأن نقص 
الكمامــات الطبية: طلــب املدير العام 
تيدروس  العامليــة،  الصحــة  ملنظمــة 
أدهانوم غيبريسوس، في 4 مارس اجلاري، 
من العالم التوقف عن تخزين الكمامات 

والقفازات واملعدات الوقائية األخرى، قائالً 
أنه »َقلِق من أن فيروس كورونا املستجد 
يعرقل إمــدادات املعدات الوقائية ومنها 
حلماية  بشــدة  املطلوبــة  الكمامــات 
العاملــني بالصحــة الذيــن يكافحون 
وأضــاف:  العالــم«،  حــول  التفشــي 
»نحــن قلقون من تعرض قــدرات الدول 
العرقلة  بســبب  للخطر  لالســتجابة 
البالغــة املتزايدة لإلمداد العاملي ملعدات 
الوقايــة الشــخصية والتي يتســبب 
االستخدام  وإســاءة  الطلب  زيادة  فيها 
والتخزين«. وذكر غيبريسوس أن »النقص 
يتــرك األطبــاء واملمرضــني والعاملني 
بالصحــة على غير اســتعداد للتعامل 
إلى أن  مع مرضى كوفيد19-«، مشــيراً 
»هناك وصــوالً محدوداً إلمــدادات مثل 
وأجهزة  الطبية  والكمامــات  القفازات 
التنفــس والنظــارات وواقيــات الوجوه 
واألثــواب واملــآزر واألغطيــة«، وأنه »ال 
ميكننا التصــدي لكوفيد19- دون حماية 
تلك  وقد جــاءت  بالصحة«.  العاملــني 
التصريحات بعد إعالن الرئيس الفرنسي 
إميانويل ماكرون أن حكومته ســتطلب 
كل اخملزونــات احلالية واملســتقبلية من 

كمامات الوقاية.
2 -صدور قرارات وزارية بتحديد أســعار 
الكمامــات الطبية: وهو ما ينطبق على 
ما جرى فــي الكويت، حيــث أصدر وزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان، في 24 
فبراير املاضي، قراراً وزارياً بتحديد أسعار 
بيع الكمامات الطبية، بناًء على خطاب 
من وزير الصحة بشــأن حتديد أســعار 

الكمامــات في القطــاع اخلاص، بحيث 
تتراوح األسعار ما بني 100 فلس و1.320 

دينار كويتي للكمامة.
ونص القــرار على »أن األســعار احملددة 
هى احلد األقصى ألسعار بيع الكمامات 
محذراً  بتجاوزها«،  يســمح  وال  الطبية 
مــن أن »كل مــن يخالف هــذا القرار 
تطبق بحقه العقوبات املنصوص عليها 
باإلشراف على  اخلاص  الكويتي  بالقانون 
اإلجتار في الســلع واخلدمــات واألعمال 
وزارة  أسعارها«. وشددت  وحتديد  احلرفية 
التجارة والصناعة، على أن قطاع الرقابة 
التجارية وحماية املستهلك وضع خطة 
ملراقبة أسعار املســتلزمات الطبية في 
الصيدليــات واملراكز الطبيــة، للوقوف 
على مــدى التزامها باملعاييــر والنظم 

املعمول بها. 
3 -نقــاش داخل املؤسســات البرملانية 
وارتفاع أسعارها:  الكمامات  حول نقص 
داخــل مجلس  الصحة  ناقشــت جلنة 
النواب املصري، منذ بداية فبراير الفائت 
وحتى الثلث األول من مارس اجلاري، عدداً 
من طلبات اإلحاطــة والبيانات العاجلة 
بشــأن خطــة وزارة الصحــة للتصدي 
ألزمة نقص الكمامــات الطبية وارتفاع 
أســعارها، بســبب زيادة اإلقبــال على 
شرائها، الســيما عقب إعالن الوزارة عن 
بفيروس  حالة مصابــة  أول  اكتشــاف 

»كورونا«. 
4 -عودة مصانع إنتاج الكمامات للعمل: 
أدى رواج سوق الكمامات إلى تزايد نسبي 
في عودة مصانع إنتاجها املتوقفة، سواء 

احلكوميــة أو اخلاصة، في عدد من الدول 
باإلقليــم، بعد فتــرة من الركــود التي 
تعرضت لها هذه السلعة بسبب ضعف 
الطلب احمللي، الســيما أنه في دول شرق 
الكمامات  استيراد  يجري  كان  أوسطية 
غالباً مــن الصني وماليزيــا وتايالند، إال 
أنه بعد انتشــار الفيروس بــدأ الطلب 
يتزايد على املنتج احمللي، وجرى تشــغيل 
املصانــع املتوقفة إضافــة إلى خطوط 
اإلنتاج. واألكثر من ذلك، أشــارت بعض 
وسائل اإلعالم إلى أن مصنعي السيارات 
في لبنان بــدأوا تخصيص خطوط إنتاج 

لصناعة كمامات صحية بأعداد كبيرة.
5 - تزايد مبيعات الكمامات عبر اإلنترنت: 
نشــرت بعض الشركات »الوهمية« عبر 
االجتماعــي قصصاً  التواصل  وســائل 
ألشخاص توفوا نتيجة فيروس »كورونا« 
في بعض دول العالم، بهدف إثارة الفزع 
بــني املتابعني، مع حتفيزهم على شــراء 
حلماية  الكمامــات  من  وفيــرة  كميات 
أنفســهم من الفيروس، وهو ما رصدته 
بعض وســائل اإلعــالم اإلماراتية، حيث 
أشــارت صحيفة اإلمــارات اليوم، في 4 
مــارس اجلاري، إلــى أن »جميع اإلعالنات 
الكمامات  تبيع  التي  للشركات  التابعة 
الطبية، تكون من خــارج الدولة، بهدف 
اســتغالل األزمة الصحية التي مير بها 
العالــم، وترهيب اجملتمعات بوجود مرض 
قاتل، نظراً لصرامة تعامل القانون معها 
في ما يتعلق بنشــر الشــائعات أو رفع 

األسعار«. 
6 -صدور توقعات بنمو الســوق العاملية 

ســوق  هناك  الطبية«:  لـ«الكمامــات 
الكمامات من  لتلــك  عاملية تتشــكل 
مستوردين وموزعني وأصحاب صيدليات. 
فعلى ســبيل املثال، أشــارت صحيفة 
»القبــس« الكويتيــة، فــي 26 ينايــر 
 »decision« املاضــي، نقالً عــن موقــع
لتحليل البيانات، إلى أن السوق العاملية 
تنمو مبعدل  الطبية ســوف  للكمامات 
ســنوي مركب تبلغ نســبته %10 خالل 
املقبلة، حيث ستصل  اخلمس  السنوات 
قيمة السوق العاملية إلى 4.4 مليار دوالر 
في عام 2024، مقابل 2.5 مليار دوالر في 

عام 2019. 

الكفاءة الصحية:
خالصة القول، إن انتشار فيروس »كورونا« 
في بعض دول الشــرق األوسط دفع إلى 
تزايد الطلب على الكمامات الطبية، إذ 
صار حال املواطنني العاديني يشــبه حال 
األطباء، الذين ال تنفصل هذه الكمامات 
عــن وجوههم، وهو ما يثير التســاؤالت 
حول مدى كفاءة النظم الصحية لرصد 
ومكافحة انتشار املرض، السيما في ظل 
النقص في أدوات ومســتلزمات احلماية 
الشــخصية الطبية، وضعــف الرقابة 
الرســمية على التجار في وقت األزمات، 
األمر الذي يتطلب تعزيز دور مؤسســات 
اجملتمع املدني املعنية بحماية املستهلك 

و«احلق في الدواء«.    

والدراسات  لألبحاث  املســتقبل  مركز 
املتقدمة

األقنعة الالصقة: كيف تشكلت اقتصاديات »الكمامات الطبية« في الشرق األوسط؟

عمرو حمزاوي*

وبعد أن تعلن نتائج االنتخابات البرملانية 
احلاكم  االئتالف  ويشــرع  إســرائيل  في 
اجلديــد )حينما يتشــكل وبغض النظر 
عن هوية مكوناتــه احلزبية( في تطبيق 
ســيكون  القرن«،  »صفقة  يســمى  ما 
أمام الشعب الفلسطيني كخيار وحيد 
أن  لقضيته  الشاملة  التصفية  ملقاومة 

ينتفض سلميا.
الدعــوة هنا هي إلى انتفاضة ســلمية 
العالم  العرب وتذكــر شــعوب  تذكــر 
كقضية  الفلسطينية  القضية  بعدالة 
شــعب يقاوم ويناضل من أجل حق تقرير 
املصيــر ومن أجــل التحرر من ســلطة 
احتــالل مجرمة، كقضية شــعب قتل 
وطرد وهجر من أرضه وأجبر على قســوة 

حياة مخيمات الالجئــني ومرارة العيش 
فــي املنافي األبدية ولم يتنــازل أبدا عن 
حقه املشروع في العودة، كقضية شعب 
يتواصل يوميا اغتصــاب هويته وتاريخه 
وحقوقه وحرياته بإجرام اســتيطاني في 
وباعتداءات  والقــدس  الغربية  الضفــة 
عسكرية مستمرة وحصار إجرامي لغزة 
ومبواطنــة درجة ثانية وإجــراءات تعقب 
يحملون  الذين  للفلســطينيني  وتهديد 

بطاقات الهوية اإلسرائيلية.
الدعــوة هنا هي إلى انتفاضة ســلمية 
تعيد االكتشاف اجلماعي الستراتيجيات 
وأدوات املقاومة دون اجنرار إلى فخ العنف 
اإلسرائيلي  االحتالل  تريد ســلطة  الذي 
فرضــه على الشــعب الفلســطيني. 
الدوافع  العديد من  االحتالل  ولســلطة 
لتوريط الفلســطينيني في العنف، من 
جهة لكي تزعم زيفا التساوي بني عنف 
يتشابهون  الذين  اجملرمني  املســتوطنني 

فــي دمويتهم ووحشــيتهم مع داعش 
وأخواتهــا وبــني عنف الفلســطينيني 
وهــم أصحــاب األرض املغتصبــة، ومن 
جهــة أخرى لكــي تصطنع لنفســها 
زورا وبهتانــا دور »احلكــم« بني الفريقني 
املتورطني في العنــف وتخرج على الرأي 
العــام العاملي مبظهر الطرف املســؤول 
احلريــص على تطبيــق وإنفــاذ القانون 
وحتقيق األمن بإعالن السيادة اإلسرائيلية 
على املستوطنات ومن ثم ابتالع معظم 

أراضي الضفة الغربية.
يحدث ذلك، بينما سلطة االحتالل حتمي 
املســتوطنني اجملرمني ومتكــن لعنفهم 
وتتــورط أيضا في العنــف. يحدث ذلك، 
بينما ســلطة االحتالل تطلق إجرام آلة 
قتلها وتتحلل فــي قمعها واضطهادها 
وتعقبها وحصارها للفلســطينيني من 
ومن  واإلنسانية  األخالقية  القيود  جميع 
القواعــد القانونية بادعــاء أنها تواجه 

واعتــداءات ضد  أعمال عنــف وتخريب 
مدنيني. يحدث ذلك، لكي تلصق إسرائيل 
بالفلســطينيني  »اإلرهابيــني«  هويــة 
االحتالل  ضــد  ينتفضــون  هــم  بينما 
واالستيطان واحلصار ولكي جتدد الترويج 
الفلســطينيني  الزائف لكــون »عنف« 
هو ســبب تعثر مفاوضات الســالم بني 
إسرائيل والســلطة الفلسطينية خالل 
العقــود املاضية ومن ثم ســبب تواصل 
غيــاب الدولــة الفلســطينية وتأخــر 
حق تقريــر املصير وضيــاع كل »الفرص 
العظيمــة« التــي أتيحــت للشــعب 
الفلسطيني. يحدث ذلك، بينما سلطة 
احتــالل أفرغت مفاوضات الســالم من 
على  املســتمرة  باعتداءاتها  املضمــون 
غــزة وبنهــج املماطلــة إزاء املفــاوض 
وحمايتهــا  وبتمويلهــا  الفلســطيني 
لإلجرام االســتيطاني الــذي قضى على 
الشــروط الواقعية حلل الدولتني بقضم 

املنتظرة،  الفلســطينية  الدولة  أراضي 
هذا القضم الذي تسوقه اليوم »صفقة 

القرن« كحل نهائي.
انتفاضــة  إلــى  هــي  هنــا  الدعــوة 
اجلماعي  االكتشــاف  تعيــد  ســلمية 
الســتراتيجيات كالعصيــان املدني في 
وألدوات كمقاطعة كل  كل فلســطني، 
املســتوطنات  وليــس فقط  إســرائيل 
واملســتوطنني واالمتناع عن التعامل مع 
كل ما هو حكومي إســرائيلي بالنسبة 
لفلســطينيي 1948 ومع كل ما هو تابع 
لســلطة االحتالل أو منبثــق عنها في 
انتفاضة  وغزة.  والقدس  الغربية  الضفة 
سلمية متكن الشعب الفلسطيني، ممثال 
في الســلطة الوطنية مبعزل عن املوقف 
السياســي منها وفي منظمات اجملتمع 
املدني التي دوما ما قــادت املقاومة، من 
كشــف وتوثيق اجلرائم التــي ارتكبتها 
وترتكبها ســلطة االحتــالل ومن طرق 

أبواب احملكمة اجلنائية الدولية على نحو 
متماســك وبهدف معلن هو مســاءلة 
وليس  اإلســرائيليني.  القتلة  ومحاسبة 
ملثل هذا اجلهد أن يكتسب فرص النجاح 
املبتغــاة دون أن يبتعد الفلســطينيون 
عــن إعطاء إســرائيل »فرصــة ذهبية« 
بالربط بينها  جديدة لتشــويه املقاومة 
وبني أعمال العنــف وخاصة العنف ضد 
املدنيني اإلسرائيليني. الدعوة هنا هي إلى 
بها  املشاركون  يغتر  انتفاضة سلمية ال 
واملتضامنون معها بأحاديث »السكاكني 
واملعادالت  القــوة  تغير حســابات  التي 
األمنية علــى األرض« أو مبقــوالت تبرير 
العنــف ضــد املدنيــني اإلســرائيليني. 
فهجمات »الســكاكني« لن ترتب سوى 
إطــالق يد آلــة القتل اإلســرائيلية إزاء 
الفلســطينيني وغير اخللط الظالم في 
الــرأي العــام العاملي بني مســتوطنني 
تغتصب  فلســطينيني  وبــني  مجرمني 

أرضهــم. ومقــوالت تبريــر العنف ضد 
حقيقة  تتجاهل  اإلســرائيليني  املدنيني 
أن جرائم االحتالل واالســتيطان وكذلك 
جرائم العنف احلكومــي وغير احلكومي 
اإلسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ال 
تضفي أبدا شرعية أخالقية أو قانونية ال 
على العنــف املضاد وال على القتل خارج 
القانون، وتتجاهــل أن القتل يظل مدانا 
حتى وإن اجتــه إلى قتلــة ومهما كانت 

املشاعر اإلنسانية في أوج تأججها.
الدعــوة هنا هي إلى انتفاضة ســلمية 
تستطيع، بعد أن تفرض حقائق املقاومة 
واملقاطعة على األرض وحتول دون التطبيق 
القســري لصفقة القرن عصفا باحلقوق 
حلول  على  تنفتــح  أن  الفلســطينية، 
وبكل  االحتــالل  تفاوضية مع ســلطة 

الوساطات العربية والدولية املتاحة.

*عن مركز كارنيغي للشرق االوسط

وبعد االنتخابات اإلسرائيلية .. ما العمل؟
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من منا اليتذكر ذلك الفيلم املهم )شيء 
من اخلوف(، الــذي يعد واحدا من افضل 
األفالم التي أنتجتها الســينما العربية 
على مدى عمرهــا الطويل، الفيلم من 
، ســيناريو صبري  إخراج حسني كمال 
عزت ، عن قصة للكاتــب الكبير ثروت 
أباضــة ، وكتب احلوار لــه عبد الرحمن 
األبنودي ، بطولة محمود مرسي ، شادية 
، يحيــى شــاهني ، الفيلم بــه الكثير 
من الرمزيــة، فعتريس يرمــز للحاكم 
الدكتاتور ، وأهل القرية يرمزون للشعب 
الذي يقــع حتت وطأة الطاغيــة. فؤادة 
ترمز ملصر التي ال يستطيع الدكتاتور أن 
يهنئ بها.أشار بعض النقاد إلى أن هذا 
الفيلم قد يرمز لفترة حكم جمال عبد 
الناصر وأشــار البعض اآلخر الى أنه قد 
يرمز لفتــرة حكم امللك فاروق، كما قال 
البعض انه يرمــز ألي حكم ديكتاتوري 

وطغيان وقهر .
يقول اخملرج حســني كمال : لقد أطلق 
أعداء النجاح إشاعة مفادها أننا نقصد 
بشــخصية عتريس الرئيس جمال عبد 
الفيلم  وكان  زوبعــة  الناصر وحدثــت 
متأل  أفيشــاته  وكانت  للعــرض  جاهزا 
الشــوارع وشــاهد جمال عبد الناصر 
الفيلم ثم شــاهده مــرة أخرى مع أنور 
إقتنع  الثانية  السادات  وبعد املشاهدة 
جمال عبــد الناصر انه ال ميكن أن يكون 
املقصود بشخصية عتريس ومت بعد ذلك 
الســماح بعرض الفيلم ، اليوم ما الذي 
ميكن أن يقال عن الفيلم والى ماذا يرمز 
هل يرمــز الى الرئيس محمد حســني 
مبارك الذي ثارت اجلماهير ضده مطالبة 
اياه بالرحيل . هذا هو فعل الســينما ، 
وهذا ماميكن أن تخلقــه من تأثير على 
املتلقي وتكمــن اهمية هذا التأثير بأنه 
تأثير الينتهي وصالح لكل األوقات ، فلم 
يكن الفيلم يقصد امللك فاررق وال جمال 
عبد الناصر، وال هــو بقاصد ولو متأخر 
الرئيــس املقتول على منصة ســاحة 
العرض العســكري أنور الســادات ، وال 
هو بقاصد الرئيس حسني مبارك الذي 
أطاحت بــه  ماليني اجلماهير الغاضبة ، 
بل هو يقصد ويشــير الى كل دكتاتور 
وطاغية في اي مــكان وزمان ، والهتاف 
الذي رددته اجلماهير الغاضبة في ميدان 
التحرير)) باطل ، باطل ، باطل (( واملأخوذ 
عن الفيلم والذي ردده أهالي القرية على 
عتريس املســتبد ، الذي أراد أن يستحوذ 
على )فــؤادة ، مصر ( من دون أي اهتمام 
بدين أو بشرع أو بقانون ، هو الهتاف الذي 
رددته اجلماهير العربية في ربيعها الذي 
اطاح برموز الدكتاتورية ،وان حتول الى » 
أرحل ، أرحل » لكن املعنى واحد ، ويبقى 
تأثير الســينما عامال مهما من عوامل 

اخلوف التي تعتري الطغاة واملستبدين.

كاظم مرشد السلوم

شيء من الخوف

عبد الكريم قادري

»أرواح  األردني  الوثائقي  الفيلم  يستمد 
صغيــرة« 2019، لدينا ناصر، شــرعيته 
التوثيقّية مــن خالل مصاحبة مخرجة 
العمــل للعّينة التي ســّلطت عليها 
الكاميــرا ملدة تزيد عن األربع ســنوات، 
سّجلت من خاللها مئات من الساعات 
التــي تخــدم موضوعها وتــآزره، وبعد 
 85 اقتطعت  واملونتاج  الفنية  املعاينات 
دقيقة فقط، وهي املدة الزمنية للفيلم، 
والتي كانــت كافية لدينــا ناصر حتى 
تقبض فيها على حلظتها السينمائية، 
صنعت من خاللها ســّلما ليصعد به 
الزعتري،  إلى علياء مخّيــم  املشــاهد 
ليقف ويُعاين ويرى ما متــر به العائالت 
الســورية التي هربت من جحيم احلرب 
بأنها  وويالتها، إلى أماكن كانت تعتقد 
ســتكون بردا وسالما على أوالدها، لكن 
خاب الرجاء وضاعــت األمنية في وحل 
تلــك اخمليمات وســيوليها، فــي بردها 
وحرارتها، على ســّياجها احلديدي الذي 
يحيــط بهم من كل زاوية، ليتحّول هذا 
اخمليم املسّيج واحملروس إلى سجن كبير 

يحّطم األحالم ويجتثها.
تورط اخملرجة عاطفيا مع موضوعها كان 
واضحا، هذا التورط سمح لها أن تخلق 
فيلما مليئا بالــدفء واحلميمة، بعد أن 
تفاعلت مــع كل تفاصيلــه وحلظاته، 
وكأّنها أصبحت جزءا من هذه »الثيمة«، 
إذ لــم تتخَل عنه برغــم املطّبات التي 
صادفتها في كل تلك الســنوات، بل زاد 
التصميم أكثر، وتتبعت خيوط املشروع 
إلى أن وصل آلخره، لتقدمه في شكله 
النهائي حتــت عنــوان »أرواح صغيرة«، 
برغم أن مصائر بعض أبطال العمل ما 
تزال معّلقة، تنتظر أن ينظر فيها، هذه 
املصائــر املعّلقة أعطــت للفيلم دفعا 
تشــويقيا أكثر، وزاد اتساع التأويل فيه، 
الوثائقيــة املهمة هي التي  ألن األفالم 
تطرح األسئلة وتركز عليها كعهد هذا 
الفيلم، وتترك للمشــاهدين وأصحاب 
احلــل والربــط فكــرة اإلجابــة عنها 
وتفسيرها والبحث عن احللول املطلوبة، 
لهــذا خلق هذا الغمــوض جمالية في 
وقّدم للمشــاهد شــحنة  املوضــوع، 
ويطرح  يفكــر  ســتجعله  عاطفيــة 
األســئلة وفي الوقت نفسه يقف على 
املشــكالت الكبيرة التي يتخبط فيها 
احمليطة  البلدان  السوريون في  الالجئون 
بســوريا وفي كل نقاط العالم، خاصة 
الوضــع املــزري لألطفال الذيــن وقعوا 

ضحايا ألحداث لم يكونوا طرفا فيها.

سكوت...أطفال سوريا
في اخمليمات يتألون

 ينتمــي فيلــم »أرواح صغيــرة« إلى 
»ســينما احلــروب«، وان كانــت كاميرا 
اخملرجــة دينا ناصر لم تلتقط ولم تصور 
مشهدا واحدا منها، لكنها تطرقت إلى 
إفرازاتها والويالت التي تصنعها وتأثيرها 
على اجملتمع واألسرة والفرد، وهذا اجلانب 
من املعاجلة هو الذي يصنع الفارق، ويترك 
األثر الكبير لدى املشــاهد في أي نقطة 
من العالم، وهذا ما ســعت له اخملرجة 
عمليــا، ومن املفــروض أن يكــون هذا 
الطــرح هدفا لكل مخرج، ألن ما يتركه 
الفيلم في وجدان املتلقي هو ما يصنع 
متيزه ويحقق أهدافه، وينطلق عمل دينا 
من نقطــة »املالزمــة«، أو »املصاحبة« 
للعائلة الســورية التــي رافقتها أربع 
ســنوات كاملة، حتى تستعير عيونها 
لكي ترى بهم األشياء التي حتيط بهم، 
وتلج قلــوب األطفال كي تســمع بها 
نبضــات اخلير التي تــدق داخلهم، وقد 
جنحت في هذا بعد أن نقلت ما أحست 
الذي توحد  إلى اجلمهور  به وعايشــته 
هو اآلخر مع هذه التفاصيل اإلنســانية 
وأحس بهــا، كما يظهــر الوقت الذي 
اســتغرقته اخملرجة لتصوير هذا العمل 
مدى نضجهــا ورزانتها برغم أن الفيلم 

هو باكورتها في الفيلم الطويل،
لكن علينا أن نشــير بأن اخملرجة ســبق 
لها وان أخرجت نسخة أولية من الفيلم 
مكونــة من 9 دقائق، وقــد حصلت من 
خالله على جوائز عــدة من املهرجانات 

التي تهتم باألفالم الوثائقية القصيرة.
يروي فيلــم »أرواح صغيرة« إنتاج األردن/

فرنســا/ لبنــان/ وقطــر، الــذي ُعرض 
اجلونة  ملهرجــان  الثالثــة  الــدورة  في 
أيلول  )19-27 ســبتمبر/  الســينمائي 
2019(، قصة عائلة سورية تركت سوريا 
بســبب احلرب، وقد سلطت اخملرجة دينا 
ناصر الضوء بشكل خاص على الطفلة 
مروة التي تبلغ من العمر تسع سنوات، 
مع تفكيك العالقة التي جتمعها بأمها 
عالقة  عائلة  وهي  ومحيطها،  وإخوتها 
في مخيم الزعتــري لالجئني في األردن، 
الذيــن وصلوه مع اآلالف مــن العائالت 
السورية األخرى سنة 2012 بعد فرارهم 
من نير احلرب،  وقد اســتطاعت اخملرجة 
خاصة  الشــخصيات،  عمق  تالمس  أن 
شــخصية مروى، من خالل إبراز التأثير 
العاطفي الذي ميكن أن حتدثه احلرب على 
األطفال، وحســب ملخص الفيلم وما 
جاء فيه فإن »الطفلة مروة كانت تتوقع 
أن تبقى في اخمليم لبضعة أسابيع على 
أفضل تقدير، ولكن على مدار السنوات 
األربع التالية، نراها تكبر من طفلة إلى 

امرأة شابة، تبدأ مروة في االعتياد على 
احلياة فــي اخمليم،  وفي الوقت نفســه 
تنضج وتتغيــر نظرتها للحياة، بحكم 
الطفولة  أنهــا خرجت مــن مرحلــة 
أنها  املراهقة وحتى  ودخلت إلى مرحلة 
أصبحت شــابة، بحكم املواضيع التي 
باتت تناقشــها في الفيلم واألســئلة 
العميقة التــي تطرحها، وأكثر من هذا 
األفــكار التي تقدمها بجــرأة، نظرتها 
للحيــاة كيف كانت وكيف ســتكون، 
أحالمهــا املؤجلة، عالقاتهــا الغرامية 
وحبها للحياة، نظرتها البريئة إلى احلرب 
وما تفعله، كل هــذه املعطيات والرؤى 
نقلتها اخملرجة في فيلمها، وأظهرت من 
والعائالت  األطفال  معاناة  مدى  خاللها 

في اخمليمات التي تقام هنا وهناك.

الوجع السوري من خلف احلدود
جنحــت اخملرجة دينــا ناصــر مبقاربتها 
السينمائية في أن تالمس وجع الالجئ 
الســوري، وتظهر العديد مــن احلقائق 
الشــعارات  كانت مختبئة خلف  التي 
الرنانــة التــي تطلق هنــا وهناك من 
اإلغاثة،  ومؤسســات  احلكومــات  قبل 
حيــث نقلــت الصــورة احلقيقية من 
التي  املعانــات  تزييف، تعكســها  دون 
يعيشها األطفال السوريون في مخيم 
الزعتري املقام فــي األردن وهو الفضاء 

الذي تتحرك فيه أحــداث الفيلم، وهو 
باملناســبة ثاني أكبــر مخيم لالجئني 
في العالــم واألكبر عربيــا، إذ يحرمون 
الطبيعية، بسبب  أبســط احلقوق  من 
العــدد الهائل لهم، وهذا مــا أُثر على 
اخلدمات الصحية والتعليمية واألمنية، 
خاصة وانه يعيشون في فضاء محاصر 
باألســالك الشــائكة واحلــراس، ومينع 
خروجهم إال بتصريح، وقد حاولت عائلة 
مروى أن تخرج من اخمليم خلسة وتقيم 
في احــد املــدن القريبة، لكــن ارتفاع 
اإليجار وغالء املعيشة وبقاؤهم من دون 
عمل أفشل اخلطة، ما جعلهم يعودون، 
وقد وّفقت اخملرجة في أن تكون شاهدة 
بكاميراتهــا على املنعرجــات الكبيرة 
التي مر بهــا اخمليم، مثــل الفيضانات 
التي اجتاحتهم، والســيول التي أزاحت 
خيامهم، لكــن هناك دائما ضحكة ما 
ترتســم برغم الوجع الكبير، من خالل 
االحتفاالت باألعياد، أو الفرح الذي يعم 
العائلة من خالل زواج ابنهم الذى بقى 
في سوريا، كما اســتطاعت اخملرجة أن 
تقبض علــى اللحظة التي جاءت فيها 
القــوى األمنيــة للقبض علــى أخيها 
األكبر، من اجــل التحقيق معه إن كان 
املتشــددة، وقد  منخرطا مع اجلماعات 
كان صــوت اخملرجــة الســارد لألحداث 
مبنزلة اخليط الذي يجمع تلك املشــاهد 
بحميمية ما، وأكثر من هذا كان البديل 
في حالة غياب الصورة املعبرة، من هنا 
جاء الفيلم ذاتــي وموضوعي في نفس 
الوقت، يصنع حلظاته املشــهدية بكل 

قوة.
توثيقي  »أرواح صغيرة« عمــل  فيلــم 
مهم، وقد جنحــت اخملرجة في أن جتعله 
يؤرخ للوجع الســوري ويقف طويال أمام 
إفرازات احلرب وويالتهــا، وقد نوعت دينا 
في صورها ومصادرها وشــهاداتها في 
العمــل، حتى أنها جلأت إلــى ما تخّزنه 
ذاكرة هواتف عائلة مــروى، لتوظيفها 
بجمالية فــي الفيلم، لتقويه أكثر كي 
تقرب املشــاهد وجتعله قريبا من أبطال 

العمل.
اخملرجــة دينــا ناصر منتجــة ومخرجة 
أردنّية من جذور فلسطينّية، حازت على 
درجة البكالوريوس في الفنون اإلعالنّية 
والتواصل البصري، وحصلت على منحة 
املاجستير  درجة  ونالت  الدراسية  نوماد 
في صناعة األفــالم الوثائقّية في املدن 
وبودابســت  لشــبونة  التالية:  الثالث 
وبروكســل، شــّقت دينــا طريقها في 
التلفازّيــة  اإلنتاجــات  مــن  العديــد 
والســينمائية، ليكون الفيلم الوثائقي 

»أرواح صغيرة« آخر أعمالها. 

»أرواح صغيرة« هائمة في مخيم الزعتري
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الكتــب  مــن  سلســلة  بعــد 
والدراســات التي أصدرتها الناقدة 
املصرية الدكتورة أمل اجلمل، صدر 
لها عن إصــدارات مهرجان األقصر 
السينمائي للســينما األفريقية ، 
كتاب » فريد شوقي، وحش الشاشة 
، ملحمة الســينما املصرية ، وهو 
اإلصدار العاشــر لهــا بعد كتاب 
»بعيون امرأة »، صدر عن دار العالم 
الثالــث، 2007،كتــاب الســينما 
العربية املشــتركة، فيلموجرافيا، 
اجمللــس األعلــى للثقافــة، مصر، 
2008، كتاب اإلنتاج املشــترك في 
الســينما املصرية، سلســة آفاق 
2009،يوســف  مصر،  الســينما، 
شــاهني وجتربة اإلنتاج املشــترك 

الســابع، سوريا،  الفن  سلســلة 
2011، القتلــة بــني هيمنجــواي 
الثقافــة  دائــرة  وتاركوفســكي، 
»اللغة   ،2012 الشــارقة،  واإلعالم 
دراســة  األدب..  في  الســينمائية 
مقارنة بني تاركوفســكي وشريف 
الثقافــة واإلعالم،  دائرة  حتاتــة«، 
الشــارقة 2014، »نوال السعداوي 
وشــريف حتاتــة.. جتربــة حياة«، 
2014،األفالم  مصر،  احملروســة،  دار 
الدولية،  املهرجانــات  في  املصرية 
2014. إصــدارات مهرجان القاهرة 
فريد..  الدولي،«سمير  السينمائي 
الناقد السينمائي األمنوذج واملثال«، 
إصدارات مهرجان األقصر للسينما 

األفريقية، 2017.

عبد الكريم واكريم

ينتمي فيلم محمد مفتكر “خريف التفاح” 
لتلك النوعية من األفالم التي تغوص عميقا 
في النفس البشرية وفي تناقضاتها وحُتَلِّق 
عاليا مع األفكار الفلسفية طارحة أسئلة 
وجوديــة وغيــر باحثة عن أجوبة ســهلة 
وبسيطة تُرِضي املشاهد االعتيادي وجتعله 
ســعيدا حلصوله على فرجة ســينمائية 
بســيطة. هو فيلم من نوعية تلك األفالم 
التــي  ترمي إلــى إزعاج املتلقــي وجعله 
يتململ في كرســيه داخــل قاعة العرض 
وليس العكس، وهذا ما حدث مع مشاهدي 
قاعة سينما روكسي يوم اجلمعة الفارط ، 
لكن هنــاك من أعجبه هذا التحدي وهناك 

من رفضه.
“خريــف التفاح” فيلــم عميق برغم بعض 
الهنات البسيطة التي أرى من وجهة نظري 
أن لوالها الرتقى  ملصاف تلك األفالم العاملية 
الكبرى التي ظلَّت في الذاكرة السينمائية 
لألبد، والتــي أجنزها مخرجــون كبار أمثال 
بالذكر  وأخــصُّ  وبيرغمان،  تاركوفســكي 
هاذين اخملرجني بالضبــط ألن فيلم مفتكر  
به مرجعيات تنتمي ألفالمهما وأسلوبهما 
الســينمائي وهو يقتفي األثــر الذي تركاه 
عميقا فــي الســينما العامليــة اخملتلفة 
واملتميزة، ال من حيث ابتغاؤه للسيكولوجيا 
أســلوبا وركيزة لنسج الشخوص وتََتبُِّعها 
والغوص في أعماقها وال في تلك الشاعرية 
التي ال تخطؤها عني املشاهد السينفيلي 
والواضحة  خالل الصــور في الفيلم والتي 
نته من انتزاع جائزة أفضل صورة لرافائيل  مكَّ
بوش عن جدارة واستحقاق إضافة للجائزة 
الكبرى، فجماليات الصورة السينمائية في 
“خريف التفاح” ليست حاضرة للبهرجة وال 
لإلبهار الكارتبوســطالي بل هي جزء مهم 

من تكوين الفيلــم وجمالياته التي ابتغى 
بها مفتكر التعبير عن دواخل الشــخوص 
ومكنونــات مشــاعرها وتناقضاتها أيضا، 
وهو لذلك إلتجأ لالستعارة والرمز والتلميح 
قدر اإلمكان، برغم أن اعتماده على الرمزية 
وصل في بعض املشــاهد حلد اإلطناب األمر 
الذي أصبح مزعجا خصوصا في استعماله 
للتفاح كركيزة لذلك وباستمرار، وهنا ميكن 
هما مشهد حديث  االستشهاد مبشهدين 
األســتاذ مع الطفل وهو يشــرح له دالالت 

الدائــرة والتكوينــات الهندســية األخرى 
وحديث األم معــه أيضا وهي حتكي له قرب 
شــجرة التفاح عن عالقتها باألب املتبني أو 

األب املفترض.
لكن برغم كل شــيء يظــل فيلم “خريف 
التفاح” فيلما ببصمــة مفتكرية متميِّزة 
ال لثالثيته حول األب ومغلقا إياها في  وُمكمِّ
دائرة كما الدائرة التي استعملها في الفيلم 
تعبيرا عن إشــكالية اإلبداع الذي الميكنه 
النظريات  وتوجيهــات  لتعاليــم  اخلضوع 

األكادمييــة  بشــكل تعليمي محــدد لها 
من كل اجلوانب وراســم لها خريطة طريق 
الطرح وجمالياته  مســبقة. ويظهر عمق 
في هذا الفيلم بشــكل أكثر عمقا رمبا من 
فيلميه الســابقني “براق” و”جوق العميني”، 
إذ حتضر هنا الرغبــة واخلطيئة كعنصرين 
أساسيني للعالقة مع األب واألم وبني أغلب 
الشــخوص في ثنائيات كتبها ونســجها 

ن. مفتكر بحذق وعناية ومَتَكُّ
عنصرا البطؤ والطــول في الفيلم بديا لي 
ُمَبرَّرَيِن وضُرورِيَّن نظــرا لطبيعته ونوعيته 
ولم يكن من املمكن تقدمي شــخوص بهذا 
الشــكل وبهذا العمق الــذي قليال جدا ما 
نشــاهده في الســينما املغربية بدون أخذ 
الوقت والزمن الكافيني لنسجها وتقدميها 
للمشــاهد، فبالنســبة لي فقد مرت 120 
دقيقة مدة عرض الفيلم بشــكل ســريع 
ولم أشعر كمتلقي بالبطؤ الذي أستغرب 
أن ســينفيليا يتحدث عنه وكأنه مشاهد 
اعتيادي أثَّرَت فيه أفالم “الفاســت فود” ذات 
اإليقاع السريع واملشابهة للفيديو كليبات 

ولإلشهارات الرخيصة.
التمثيــل بالفيلم وكما عهدنــا في أفالم 
مفتكر األخــرى كان جيدا ، فقد شــهدنا 
ســعد التســولي في أفضــل دور له على 
والــذي كان  الفني  اإلطالق فــي مســاره 
يســتحق عليه جائزة أحسن ممثل التي رمبا 
هي اجلائزة الوحيدة التي ال أتفق حولها مع 
جلنة التحكيم، ونفس األمر ميكن قوله عن 
فاطمة خير إضافة لألب تســولي ونعيمة 
املشرقي الذين شــكال ثنائيني منسجمني 

في الفيلم.
عمومــا فمن ضمــن كل أفالم املســابقة 
الرســمية للدورة 21 للمهرجــان الوطني 
للفيلم لم يكــن هنالك فيلم يســتحق 
اجلائــزة الكبــرى كما اســتحقها “خريف 

التفاح” عن جدارة.

 “خريف التفاح” فيلم بعمق فكري وجماليات شاعرية..

قراءة في الفيلم الفائز بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني
للفيلم المغربي

فريد شوقي ، وحش الشاشة 
المصرية ، اإلصدار الجديد للناقدة  

السينمائية د. أمل الجمل

السويدي  النجم  عائلة  أعلنت 
املمثل ماكس فون سيدو وفاته 
عن عمر ناهز ال90 عاما، والذي 
يعد واحدا من أهم املمثلني ، إذ 
تزيد على  لفتــرة  أمتد عطاؤه 
الستني عاما، مثل خاللها عددا 
كبيرا من األفالم واملسلســالت 
التلفزيونية العاملية مبا في ذلك 
فيلــم “طارد األروح الشــريرة” 
و”فالش جوردون”   The exorcisT

Flash Gordon و”لعبة العروش” 

.Game oF Thrones

املمثــل  ســيدو  فــون  وكان 
الســويدي  اخملرج  لدى  املفضل 
الكبير أنغمار بريغمان، أذ لعب 
بطولــة 11 فلما مــن افالمه ، 
من أشــهرها “اخلتم الســابع” 
)The sevenTh seal )1957 الذي 
يلعب فيه لعبة الشــطرجن مع 
مالك املــوت، و”الفراولة البرية” 

و”من خالل زجاج معتم” و”ضوء 
الشتاء” و”ساعة الذئب”.

ومن افالمه املهمة األخرى،  “حنا 
وأخواتهــا” لوودي ألــني، “تقرير 
األقلية” و”حرب النجوم”: يقظة 
القوة”. كما اشــترك في فيلم 
لسيدني  للكوندور”  أيام  “ثالثة 
بــدور قاتل  لوميت وقــام فيه 
اخملابرات  يعمل حلساب  محترف 

املركزية، أمام روبرت ريدفورد.

الموت يغيب الممثل ماكس فون سيدو، نجم بريغمان المفضل
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متابعة الصباح الجديد :

    بعد شحنات كبيرة من الورود 
والزهور صدرتها تركيا إلى أنحاء 
العالــم في عيد احلب الشــهر 
املاضــي، غــزت الــورود التركية 
مجددًا أســواق 50 بلداً مبناسبة 

يوم املرأة العاملي.
وتصدر تركيــا زهورا ونباتات زينة 
إلى شــتى دول العالم، محققة 
أرباحا ســنوية مباليني الدوالرات، 
وســط توقعات عن زيــادة إقبال 

املستوردين.
ففــي 2020، صدر قطــاع إنتاج 
إلى  منتجاته  تركيــا  في  الزهور 
أســواق 50 بلــداً متنوعــاً حول 
العالم مبناسبة يوم املرأة العاملي 
)8 مــارس/ آذار من كل عام(، بعد 
شــحنات أخرى سابقة مبناسبة 
»يوم احلب« الذي يوافق 14 شباط 

املاضي.
ترّكــز فيه  الــذي  الوقت  وفــي 
الطلب خــالل »عيد احلب«، على 
الورود احلمر، فقد شهد القرنفل 
األبيض، والزهــري واألصفر إقباال 

كبير في يوم املرأة العاملي.
وفي حديث أدلى به إلى األناضول، 
قــال رئيــس جمعيــة مصدري 
التركية،  الزينــة  ونباتات  الزهور 
إســماعيل يلمــاز إن القطــاع 
يعمل بجد ونشاط كبيرين خالل 

النصف األول من كل عام.

صــّدروا  أنهم  يلمــاز  وأضــاف 
مبناســبة »عيد احلب« الشــهر 
املاضــي، قرابة 60 مليــون زهرة 

إلى 50 بلًدا حــول العالم، وعلى 
رأسها هولندا، وبريطانيا، وأملانيا، 

ورومانيا وأوكرانيا.

كل  أن  أيضــاً  أوضــح  ويلمــاز 
مناسبة لها نوع ولون خاص من 
الزهــور ونباتــات الزينة، وكذلك 

البلدان، واالستعدادات جرت وفقاً 
لذلك.

وأشــار إلى أن اإلقبال على الورود 

احلمر يتراجع في يوم املرأة العاملي، 
ليحل محله اهتمام بالزهور ذات 

األلوان املتعددة.
وأضاف يلماز أنــه »في بريطانيا 
اللون  مثال، يــزداد اإلقبال علــى 
الزهري الفــاحت، وفي رومانيا على 

األحمر واألبيض«.
وتابــع: »أمــا في بلدان الشــرق 
األوسط فتلقى الزهور ذات األلوان 
املتنوعــة الزاهية إقبــاال كبيرًا، 
استعداداتنا  أجرينا  بدورنا  ونحن 

وفقاً لهذه الطلبات«.
وأشــار رئيس جمعيــة مصدري 
الزهور ونباتات الزينة التركية إلى 
أن بالده تنتج زهوراً بألوان متعددة 

تناسب  شتى األذواق.
وأوضح أن إجمالي مساحات زراعة 
وإنتاج الزهور يبلغ في تركيا قرابة 

60 ألف دومن.
وأردف: »خالل العام املاضي، صّدرنا 
منتجاتنا ألكثــر من 50 بلدا حول 
أن نحقق هذا  ونتوقــع  العالــم، 

الرقم بحلول نهاية 2020 أيضا«.
وأضــاف: »نخطــط لتصدير ورود 
ونباتات زينة فــي 2020 بقيمة 8 
اســتعداداتنا  وجنري  دوالر.  ماليني 

وفقاً لهذه اخلطة.«
إن  يلماز  العاملة، قــال  اليد  وعن 
عدد العاملني فــي القطاع داخل 
ويرتفع  ألف عامل،   30 يبلغ  تركيا 
إلى  القطاع  رقم املستفيدين من 
300 ألف شــخص، عنــد الوضع 

بعني االعتبار أسر العمال.

الورود التركية تغزو العالم في عيد المرأة ايضا
ذعر من كورونا .. أسترالية تطلب أوراق 

تواليت تكفي لمدة 12 سنة
ال يوجد شئ اسوأ من عدم وجود ورق املرحاض “تواليت” 
عندما حتتاجه، لذلــك ال بأس من تخزين لفات إضافية.

ولكن التخزين سيصبح مشكلة، إذا بالغت في األمر.
أفادت تقارير من أستراليا أن عائلة حصلت على “جبل” 
من أوراق التواليت، بســبب خطأ في أثناء الطلب على 
اإلنترنت، وحلس احلظ بالنســبة اليهــم، قد يكون هذا 

اخلطأ قد حدث في الوقت املناسب.
وكانــت هايدي جانيتزكي حتاول طلــب 48 لفة من ورق 

التواليت، ولكنها بدالً من ذلك، طلبت 48 صندوقاً.
وجاء هذا اخلطأ وســط نقص فــي أوراق التواليت في 
أســتراليا بســبب فيروس كورونا، مما أجبر ذلك بعض 

املصانع على زيادة االنتاج والعمل 24 ساعة في اليوم.
وقالت هايدي إنها تشــعر باالرتياح ألن األصدقاء وافراد 
عائلتها لن يقلقوا حيال احلصــول على أوراق التواليت 

لفترة طويلة من الزمن.

اكتشفت أنها كانت تسقي نبتة 
بالستيكية لمدة عامين

بعض النــاس يجيدون االعتناء بالنبات بالفطرة وآخرون 
يجتهدون بشكل كبير إلبقاء النباتات على قيد احلياة.

لطاملا كانت كيلي ويلكس تشعر بالفخر لكونها أبقت 
نبتتها على قيد احلياة لفترة طويلة ولكن ســرعان ما 
شــعرت بخيبة أمل حقيقية بعد اكتشافها أن النبتة 
كانت بالستيكية! كيلي ويلكس وهي ربة منزل تعيش 
في كاليفورنيا كانــت جتتهد لري النبتة وحتافظ عليها 
وتضعهــا على نافــذة مطبخها. علــى وفق صحيفة 
»ميترو«.وعندمــا أرادت أن تعيد زراعتهــا في إناء أكبر 
أدركــت أنها كانت مزيفــة وأنها كانــت تعتني بنبتة 

وهمية.
وفــي تدوينة ظريفة على صفحتها بفيســبوك قالت 
كيلي: »لطاملا كنت سعيدة وفخورة بنفسي الهتمامي 
بهذه النبتة وإبقائها نضرة وبحالة ممتازة، لقد كان لدي 
خطة لريها وإذا حاول أي شخص ما أن يقوم بريها عوضاً 
عني فســتجدني أدافع عنها بشكل مستميت ألنني 

أردت أن أهتم بها بشكل جيد«.
تشــرح كيلي بالتفصيل كيف قررت أن الوقت قد حان 
النتقــال النبتة من إنائها الصغير إلــى إناء أكبر منها 
وقالت: »عندما وجدت اإلناء املثالي، أخذت النبتة وأزلت 
التربــة عنها ألنصدم بــأن النبتة مزروعــة على فلني 

وتغطيها التربة«.
وأضافت: »لطاملــا أحببتها واهتممــت بها حتى أنني 

كنت أنظف أوراقها بشكل دوري«.
وتابعت: » كيف لي أن ال أعرف أنها بالســتيكية، أشعر 

بأن هاتني السنتني من حياتي كانتا عبارة عن كذبة«.
ومنذ مشــاركة ويلكــس قصتها على »فيســبوك« 
انتشــر صدى قصتها مع اآلالف من الناس وسرعان ما 
حصلــت على طلبات إلجراء مقابلــة معها من جميع 
 Home Depot  أنحاء العالم، كمــا قامت مجموعــة
بالتواصل معها وإرسال مجموعة متنوعة من النباتات 
احلقيقية إلى منزلها.ونظراً لتفانيها في سقي النبتة 
البالستيكية فإن اجلميع يعتقد أنها ستنجح في رعاية 

مزروعاتها احلقيقية بشكل سهل.

ملونشريط

متابعة الصباح الجديد :
نبهت دراســة طبيــة حديثة 
ال  الذين  األشــخاص  أن  إلــى 
يلتزمــون بســاعة منضبطة 
للنوم واالســتيقاظ، خالل أيام 
أنفسهم  يعرضون  األســبوع، 
الضطرابــات صحية تصل إلى 

اإلصابة بالنوبة القلبية.
النــاس على  ويحــرص بعض 
االســتيقاظ في املوعد نفسه 
لكنهم  العمــل،  أيــام  خالل 
يتأخــرون في مغــادرة الفراش 
في نهاية األسبوع، ظنا منهم 

أنهــم يعوضون ما فــات، من 
دون أن يدركــوا أن هذا التغيير 
املفاجئ له تبعات وخيمة على 

الصحة.
الصحية،  اإلرشادات  وبحسب 
الســليم،  النوم  توقيــت  فإن 
يســتوجُب أال يتجــاوز الفارق 
الزمني، بني االستيقاظ واآلخر، 

ثالثني دقيقة.
اعتدت  إذا  املثال  ســبيل  على 
أن تســتيقظ على الســاعة 
تغادر  أن  األفضل  فمن  الثامنة 
الفــراش قبل حلــول الثامنة 

والنصف، على أقصى تقدير.
وبحسب الدراسة التي أجراها 
املعهد األميركي للقلب والرئة 
والــدم، فإن األشــخاص الذين 
الزمني  الفــارق  إليهم  وصلوا 
بني فترات االســتيقاظ، إلى ما 
متوســطه 90 دقيقــة، كانوا 
أكثر عرضــة لإلصابة بأمراض 
القلب بواقع مرتني مقارنة مبن 
ينامون في أوقات منتظمة، في 

فترة  بلغت خمس سنوات.
وهو  غوف،  دافيد  الباحث  وقال 
في  القلب  صحة  قسم  رئيس 

واحدا من كل ثالثة  إن  املعهد، 
أميركيني ميوت بســبب النوبة 
أن يصاب  يرجح  فيما  القلبية، 
60 في املئة من سكان الواليات 
على  حــرج  مبــرض  املتحــدة 

مستوى القلب قبل الوفاة.
األميركي  األكادميــي  وأشــار 
إلى أن الناس صاروا يعيشــون، 
ظل  وفي  رهيــب،  ضغط  حتت 
انشغال دائم، وحني حتل نهاية 
األسبوع يحاولون أن يناموا ملدة 
أطول، وهذا األمــر يلحق ضرراً 

بالصحة.
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معلومة :

 متابعة الصباح الجديد :
اعتقــد علماء في ســنغافورة باحتمال ســرعة 
انتشــار فيروس كورونا املستجد »كوفيد 19« عبر 
املُكيفات، بعدما عثروا علــى آثار للفيروس داخل 
فتحات التهوية في وحدات التكييف مبستشفى 
في سنغافورة، ما يزيد من سرعة وسهولة انتقال 

العدوى بني األشخاص.
وقام الباحثون في املركز الوطني لألمراض املعدية 
في سنغافورة بتحليل عينة لغرف كان يقبع فيها 
ثالثة مرضى بفيروس كورونا، وبالرغم من أن املرضى 
كانوا يعانون من أعراض خفيفة للمرض، إال أنهم 
عثروا على قطــرات صغيرة محملــة بالفيروس 
انتشرت عبر الهواء وترسبت على فتحات التهوية 
الداخلية في وحدات التكييف، ما يوحي بأن املرض 

قد يكون معدياً أكثر مما كان يعتقد سابقاً.
وتأتــي هذه الدراســة، التي نُشــرت فــي مجلة 
اجلمعية الطبيــة األميريكية، بعــد فترة وجيزة 
من اإلبالغ عن احتجاز 142 بريطانياً على ســفينة 
»غراند برنسيس« قبالة ساحل كاليفورنيا، حسب 

ما ورد في صحيفة دايلي ميل البريطانية.
وتثيــر هذه الدراســة مخــاوف انتشــار فيروس 
كورونــا داخل األماكن عبر أنظمــة املكيف.. وفي 
هذا الصدد قال البروفيســور جيمــس جي دواير 
من جامعة بوردو بواليــة إنديانا بالواليات املتحدة 

»أنظمة تكييف الهواء لســفن الرحالت البحرية 
تخلط الهــواء اخلارجي مع الهواء الداخلي لتوفير 

الطاقة«.
وأضاف: »املشــكلة هي أن هذه األنظمة ال ميكنها 
تصفية جزيئات أصغر من 5000 نانومتر. وإذا كان 

فيــروس كوفيد بنفس حجم وباء ســارس البالغ 
قطــره 120 نانومتــراً، فإن نظــام تكييف الهواء 
ســينقل الفيروس إلى كل كابينة. وميكن لسفن 
الرحالت البحرية تقليل هذه املشــكلة عن طريق 

استعمال الهواء اخلارجي وعدم إعادة تدويره«.

كورونا قد يكون أكثر انتشارًا عبر التكييف

مدينة ألعاب الزوراء في بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

مهنياً: اســتعد هدوءك واضبــط أعصابك، قد 
تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحّقك، 
عاطفياً: املشــاكل تتراكم مع الشريك وبعض 
تصرفاته يثير اشــمئزازك فحــاول أن جتتاز هذا 

اليوم بسالم.

مهنياً: مســتقبلك في العمــل على احملّك، 
وخصوصــاً أّن املتربصني بك يــزدادون عدداً، 
فكن أكثر حذراً في خياراتك، عاطفياً: عليك 
أن حتّدد مســار العالقة بالشــريك، وهذا ما 

يجعل الصورة بينكما أكثر وضوحاً.

مهنيــاً: نقطة حتّول في مســيرتك املهنية 
تعيد تصويــب األمور ملصلحتك، وهذا ضربة 
حظ صائبة من جانبك، عاطفياً: الشــريك 
هو أكثــر املهتمني بوضعك، فاســتمع إلى 

نصيحته بانتظار تخطي هذه املرحلة.

مهنياً: افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب 
املســاعدة قبل تأّزم األمور، ال أعتقد أّن احلّظ 
يخذلك، ومن املستحسن اللجوء إلى املرونة، 
عاطفيــاً: حب جديد، لكــن هنالك مطّبات 
يجب جتاوزها للوصول إلى الغايات املنشودة.

مهنياً: حتّقق ربحــاً، تبدأ جديــداً، وتهتم بآفاق 
واســعة وواعدةـ قد يعّرفك صديق بشــخص 
يثير حماســتك، عاطفياً: العبرة األساسية في 
العالقة بالشــريك تتمثل بعامــل الثقة الذي 

يجمع بينكما، وكل ما عدا ذلك يبقى تفاصيل.

مهنيــاً: يضع أحد الزمالء احلواجز في وجه 
مشــاريعك، واجهه بقوة وثبات وشجاعة. 
أثناء  لّينــاً  عاطفياً: اســتعمل أســلوباً 
مناقشة الشــريك في مواضيع حّساسة 

تهّم عالقتكما.

مهنيــاً: تفاءل باخليــر جتده، بانتظــارك أيام 
مزدهرة فيها جناح وسعادة وراحة على الصعيد 
املهني، عاطفياً: ال تنتظر من الشريك أن يعّبر 
لك دائماً عن مشاعره جتاهك، وتعيشان معاً 

استقراراً عاطفياً قل نظيره.

مهنياً: حاول أن تتقّدم بحذر وجتّنب املشككني 
في قدراتك، متلك من العزمية ما يكفي لفرض 
نفســك على اآلخريــن، عاطفيــاً: ال تغامر 
بعالقة عابرة، فمــن تعرفه أفضل بكثير ممن 
جتهله، وجتاربك السابقة خير دليل على ذلك.

مهنياً: تفّوقك في العمل يزعج بعضهم لكّنه 
يفرح بعضهم اآلخــر، وهذا طبيعي حني تكون 
دائرة الضوء، عاطفياً: محاوالت مســاعدة  في 
الشــريك يجب أن تتواصل حتــى النهاية، وال 

تستسلم للعراقيل مهما تكن صعبة.

مهنياً: قد يحاول بعضهم مســاعدتك في العمل، 
لكن ذلك يتطلب منك بعض التجاوب، فاملكابرة قد 
ال تكون في مصلحتك، عاطفياً: النبرة العالية التي 
تستعملها أحياناً مع الشريك قد تؤدي إلى توتر في 
العالقة بينكما، فحاول أن تكون أكثر ديبلوماسية.

مهنيــاً: ال تنفعل بســبب االنتقاد الذي 
هــه إليــك رب عملــك فهــو يريــد  يُوجِّ
مصلحتــك. عاطفيــاً: كــن صريحاً مع 
الشــريك، قد يفيد احلديث الواضح معه 

عالقتكما ويعمقها.

الدلو الحوتالجدي

مهنياً: حتــاول أن تكون منفتحــاً على الزمالء، 
إّن أي تصرف غير أخالقــي يؤدي إلى نتائج قد ال 
حتتملهــا. عاطفياً: األمر املطلــوب في العالقة 
بالشــريك هو الثقة التي تبقيكما على توافق 

تام، وكل ما عدا ذلك ثانوي.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. الفأل اخلير واخلبر السار o أفضل

2. بلون اللنب o تسبب أملا إما بسبب 
نحلة أو بالنار

3. يقيم فيه اجلن o قبل حلظة
4. ما ينزل من األعني من ســائل o ما 

يقتل األحياء
5. نقدم لك الشــكر o جمع أبي )من 

اإلباء(
 o 6. وســيلة التراســل التقليــدي

صديق مقرب من امللك قدميا
7. نصف مصريون o سرعته 300 ألف 

كيلومتر في الثانية
8. عملة عربية

9. بناها في شمال أفريقية عقبة بن 
نافع

10. من حاالت البحر o أول رائد فضاء

1. أشعر شــعراء العرب o قل بسم 
اهلل الرحمن الرحيم

2. خلــط في األمــور o غياب الذهن 
والتركيز

3. مصرف o عاصمتها نيروبي
4. فرقــة دينيــة متصوفــة تضرب 

الدفوف o ندخل
5. نحطم o نصف إقامات

6. في اجلوار )معكوسة(
7. متاثل وتساوي o نصف رابع

 o أوعية أجنة الطيور o 8. عكس مر
ثلثا سور

9. متشابهان o محارب ياباني
 o 10. لهــا أكبر بيضة بــني الطيور

متشابهان

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ فالح الناصر:

يراهن االحتاد املركــزي للمالكمة على 
العالم  بطولــة  في  النجــاح  حتقيق 
املقبلــة املقــرر ان تقام في فرنســا 
شــهر نيســان املقبل، لكنها تأجلت 
إلى اشــعار اخر بســبب انتشار وباء 
امني سر  وبحســب حديث  »كورونا«، 
احتاد اللعبــة، علي عبــد الزهرة، فأن 
املنتخب الوطني للمتقدمني سيكون 
كبيرة  وفرصتــه  حقيقــا  منافســا 
في خطــف بطاقــات االنتقــال إلى 
في طوكيو، مشــيرا  املقبل  األوملبياد 
إلى ان بطولة العالم ستشــهد عدم 
مشــاركة العديد من ابطــال العالم 
املتاهلني رســميا إلى االوملبياد، وايضا 
االخيرة  منتخبنا مشاركته  سيعوض 
في بطولة آســيا باالردن التي لم تكن 
ملبيــة للطموح برغــم الوصول إلى 
دور ربــع النهائي والـــ 16، ورمبا يكون 
اختيار املعســكر التدريبي الذي سبق 
البطولة في غير محله، وهذا ال يعني 
اانا نرمــي اخلروج مــن البطولة على 

شماعة املعسكر او أمور أخرى.
وبشــأن حتضيرات منتخب الشــباب 
اجلارية اســتعدادا للبطولــة العربية 

املقرر في مصر، وتأجلت ايضا، اشــار 
عبــد الزهــرة، إلى ان االحتاد يســعى 
إلبقاء الالعبني فــي درجة جاهزية من 
اجل املشــاركة الفعالة في البطولة 
الشــبابي  املنتخب  ولكــون  العربية 
ســيكون نــواة املنتخــب االول فــي 

املستقبل القريب.
املنتخب  مشــرف  اشــاد  جانبه،  من 
العبودي،  اميــر  باملالكمة،  الشــبابي 
بالقدرات التــي ميلكها الالعبني الذين 
مت اخيتراهــم لاللتحــاق باملعســكر 
التدريبــي املتواصل فــي قاعة املركز 
الوطنــي لرعايــة املوهبــة الرياضية 
باملالكمة في املدينة الشــبابية ويقام 
مبشــاركة 15 العبــا بواقــع وحدتني 
صباحية ومســائية، باشــراف املالك 
احللو  طــارق  من  املؤلــف  التدريبــي 
وسعيد حاجم وماجد حميد ومحمد 

عبد الزهرة و عماد عبد احلسني.
واوضح ان املعسكر يشهد حضور احتاد 
الالعبني قبل  اللعبة دعما ملعنويــات 
املشاركة في البطولة العربية، بهدف 
رفع اجلاهزية التامة لالعبني والتواصل 
فــي التدريبات ورفــع اللياقة البدنية 
ليحافظــوا على معــدل جاهزيتهم 
العربي  للمحفل  اســتعدادا  البدنية 

املقبل.
باقر  الواعد،  من جانبه، اوضح املالكم 

أمير، ان الطموحات كبيرة في تسجيل 
االفضل في املشاركات املقبلة بفضل 
دعم احتاد اللعبة والتدريبات املتواصلة 
اجلارية بشكل مكثف في قاعة املركز 
الوطني للموهبة الرياضية باشــراف 
مباشــر من احتاد اللعبة ودعم وجهود 

املدربني ومشرف املنتخب.
في حني اشــار احلكم الدولي، محمد 
نعمــة، إلى انه يحــرص على احلضور 
احتاد  ومع  وبالتنســيق  التدريبات  الى 
الالعبني  العطــاء  املركزي  املالكمــة 
اخر مســتجدات العلــم التحكيمي 
اخلاص بقانون املالكمة من أجل تالفي 
الوقوع باخطاء وارباكات في البطوالت 
املقبلة، ســيما ان الشباب يحتاجون 
إلى توجيه وثقافــة قانونية في علم 
النبيل  الفن  برياضة  اخلاص  التحكيم 
التي تشــهد تعديالت جديدة بصورة 
على  االعتماد  على  مســتمرة، فضال 
اللغــة اإلجنليزيــة فــي التعامل مع 
الطواقم التحكيمية واملشــرفني في 
البطــوالت، وهنالك مفــردات جديدة 
تطــرأ على القانــون فيحتاج الالعب 
الشــاب إلى معرفتها وعــدم الوقوع 
في اخطاء فنية رمبا تسهم في ابعاده 
او تعرضه إلى اخلسارة  عن املنافسات 
لكونــه ال يعــرف املفــردات اجلديدة 
اخلاصة بالتحكيم في رياضة املالكمة.

قبضات الشباب تواصل تحضيراتها للمشاركة في بطولة العرب

اتحاد المالكمة يراهن على التفوق في نزاالت العالم المؤهلة إلى األولمبياد
تقرير

املالكم جعفر عبد الرضا في نزاله امام العب كازاخستان ضمن بطولة آسيا

علي عبد الزهره

محمد نعمه

11:00 مساء
11:00 مساء

مفكرة اليوم

ليفربول ـ أتليتكو مدريد  
سان جيرمان  ـ دورتموند  

دوري ابطال اوروبا
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بغداد ـ الصباح الجديد :

بإدارة شــؤون  املكلف  أعلــن 
احتاد الكــرة أحمد عباس، عن 
تأجيــل دوري الكــرة املمتــاز 
بســبب فيروس كورونا.. وذكر 
إنه  بيــان صحفي،  االحتاد في 
من  اوامر  لصــدور  »بالنظــر 
خلية االزمة لبعض احملافظات 
في ما يتعلق بتطورات فيروس 
ترتــب عليها من  وما  كورونا، 
قرارات مبنــع اقامة الفعاليات 
بضمنها  اخملتلفة،  اجلماهيرية 
مباريــات كــرة القــدم، فقد 
بوزير  باالتصــال  االحتــاد  قام 
يبلغه  كي  والرياضة  الشباب 
وعد  وقد  التطــورات،  بتلــك 
االزمة  بخلية  باالتصال  الوزير 
قرار  الى  للوصــول  احلكومية 
ينسجم مع الواقع احلالي، ومبا 
تعمل  التي  االهــداف  يحقق 
عليها للحفاظ على ســالمة 
هذا  من  والوقايــة  املواطنني، 

الفايروس اللعني«.
وأضاف إنه »نتيجة االتصاالت، 
فقــد وجــه وزيــر الشــباب 
والرياضة بتأجيل الدوري املمتاز 
ابتداًء من يوم االربعاء، املوافق 
ذلــك  ويشــمل   ،2020/3/11
مباراة امليناء والزوراء التي كان 
مقرراً اقامتها في البصره يوم 

اخلميــس2020/3/12 ، وكذلك 
مباراة احلدود والشــرطة التي 
كان مقــررا اقامتها في بغداد 
بالتأريخ نفسه«.وتابع »سيتم 
الحقاً اصــدار توجيهات اخرى 
الى  استناداً  الدوري  بخصوص 

قرارات خلية االزمة«.
في حني أكدت ادارة نادي القوة 
اجلويــة، رفضهــا تأجيل دوري 
رئيس  نائب  املمتازوذكر  الكرة 
نادي القوة اجلوية العميد وليد 
إن  بيــان صحفي  في  الزيدي، 

»النادي يرفــض تأجيل الدوري 
ونحن مع اســتمراره«.وبني ان 
»تأجيل املســابقة ســيقتل 
طموحــات جميــع االنديــة 

املتنافسة على لقب الدوري«.
نادي  إدارة  أكــدت  من جانبهأ 

نفط الوســط، إنها تؤمن بأن 
وكرة  عامة  بصــورة  الرياضة 
القــدم على وجــه اخلصوص 
احلقيقــي  املتنفــس  هــي 
داعيــاً  العراقــي،  للشــعب 
إلــى اســتمرار دوري الكــرة.

وذكرت إدارة نفط الوسط ، إن 
الدوري  منافســات  »استمرار 
ونقــل منافســاته تلفزيونيا 
اجللوس  للمواطن  فرصة  مينح 
واملتابعــة في املنــزل وتقليل 
فرص التجمعات خصوصا وأن 

الدوري يقام من دون جمهور.
واضافــت ان »نفط الوســط 
يجــري باســتمرار فحوصات 
لطاقمه ويتأكد من ســالمة 
ويستشــار مختصني  اجلميع 
الفايــروس،  مــن  للوقايــة 
احلياة  بأن  مترسخة  وقناعتنا 
توقف  دون  أن تســتمر  البــد 
واســتمرار الــدوري مــن دون 
جمهــور ال يشــكل خطورة 
تذكر ومــن هذا املنطلق نعلن 
رغبتنا باســتمرارية املسابقة 

من دون تأجيلها«.
وأعلنــت 8 أنديــة، رفضهــا 
الشــباب  وزيــر  لتوصيــة 
والرياضة، احمد رياض، بتوقف 
بســبب  املمتاز  الكــرة  دوري 

اجراءات فايروس كورونا.
أعلن  قــد  الكرة  احتــاد  وكان 
تأجيل دوري الكرة املمتاز ابتداء 
اجــراءات  بســبب  اليوم  من 
االزمة مبواجهة كورونا..  خلية 
والنفط  احلدود  اندية  ورفضت 
واربيــل وامانة بغــداد والقوة 
ونفط  اجلنــوب  ونفط  اجلوية 
الوسط وامليناء، توقف الدوري 

املمتاز وطالبت باستمراره.

تأجيل دوري الكرة الممتاز بسبب كورونا ابتداء من اليوم 
أندية تعارض وتؤكد ضرورة استمراره من دون جمهور

تأجيل دوري كرة القدم املمتاز

كرة الهدف يتوج 
بالبطولة العربية

تأجيل دوري الصاالت 

نجلة على أبواب طوكيو

الصناعات يرمي خسارة 
الطلبة في خانة اإلرهاق

بغداد ـ الصباح الجديد :
فاز املنتخب العراقي، أول أمس بلقب البطولة العربية في 
جمهورية مصــر العربية لكرة الهدف.. والتي اختتمت اول 
أمس بعد تغلبه على املنتخب اجلزائري في املباراة النهائية 
بنتيجــة ثمانية اهدف مقابل ســبعة اهــدف للمنتخب 
اجلزائــري الذي يحمل لقب بطولة افريقيا. وكانت البطولة 
قد انطلقت السبت املاضي، في مدينة بورسعيد املصرية 
مبشــاركة اربعة منتخبات عربية هي العراق ومصر واجلزائر 

واملغرب.

بغداد ـ الصباح الجديد :
قررت جلنة الصاالت التابعة الحتاد الكرة بتأجيل منافسات 
الــدوري املمتاز.وذكرت اللجنــة في بيانها انــه بناًء على 
الوضع العــام الذي مير به البلد، والذي افــرز عن قيام عدد 
من احملافظات بإجــراءات احترازية مبنع الدخول اليها، خوفا 
من إنتشار وباء فايروس كورونا.وانسجاما مع قرارات خلية 
االزمة بتوقف كل النشاطات، قررت جلنة كرة الصاالت في 
االحتــاد العراقي لكرة القدم، تأجيل اجلولة السادســة من 
الدوري.وبينت ان  منافســات الدوري املمتاز ســتتوقف الى 

اشعار آخر ايضا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اختتمــت اليوم في مدينة برشــلونة االســبانية بطولة 
اسبانيا الدولية بتنس الطاولة املؤهلة الى الدورة الباراملبية 
املقبلة في اليابان.وشارك العراق في البطولة بوفد ترأسه 
رئيس احتاد اللعبة سمير علي لطيف ومبعية املدرب جمال 
جالل والالعبتني زينب حسن وجنلة عماد ومبشاركة 34 دولة 

من اسيا وافريقيا وامريكا وأوروبا.
ومتكنــت الالعبــة العراقية جنلة عماد التــي تعد الالعبة 
االصغــر في البطولــة من احــراز الوســام البرونزي بعد 
منافسات قوية امام العبات اكبر منها عمرا.وجاء الوسام 
البرونزي ليضع الالعبة جنلة عمــاد على مقربة كبيرة من 
التأهل الى نهائيات الــدورة الباراملبية في طوكيو الصيف 
املقبل وهي االن بحاجة الى املشــاركة في بطولة تأهيلية 

واحدة لضمان التأهل رسميا.
وقــدم رئيس احتــاد تنس الطاولــة التهاني الــى اللجنة 
الباراملبيــة ومكتبهــا التنفيذي برئاســة الدكتور عقيل 
حميد وايضا شــكر اجلالية العراقية املتواجدة في اسبانيا 
والدكتورة بارهرة التي ســاعدت الوفــد العراقي ووفرت له 

الكثير من مستلزمات الراحة لالعبتني.

بغداد ـ الصباح الجديد :
أرجع مدرب الصناعــات الكهربائية عادل نعمة خســارة 
فريقه اليوم أمام الطلبة 3 ـ 1 في اجلولة اخلامسة للدوري 
املمتاز، إلى اإلرهاق جراء السفر البري من بغداد إلى مدينة 
أربيل. وقال نعمة في تصريحات صحفية: »فريقنا عانى من 
اإلرهاق بعد الذهاب إلى أربيل وخوض مباراة كبيرة حسمت 
ملصلحتنا بعد أداء مميز، ولــم نحصل على الراحة الكافية 

بعد العودة إلى بغداد«.
 وبني: »الطلبة اســتغل في الدقائق األخيــرة االنخفاض 
الواضح في املستوى البدني لنا بدليل أن أهدافه جاءت في 
آخر 12 دقيقة، وسعيت إلجراء بعض التغييرات لكن البدالء 
لم يوفقوا في إنعاش الفريق ولم يظهروا باملستوى املنتظر 
منهم«. وأشــار: »الطلبة فريق مميز ويضم العبني شــباب 
وجهاز فني مميز لكننا أهدرنا هدفا قبل أن يهز شــباكنا لو 

سجل لتغير سيناريو املباراة«.

 إعالم شؤون األقاليم والمحافظات :
عقد مدير قسم املوهبة الرياضية 
بدائرة شــؤون االقاليم واحملافظات 
في وزارة الشباب والرياضة الكابنت 
تنظيمياً  اجتماعــاً  عامر طالــب 
باملــالكات الفنيــة واإلدارية  لفرق 
فئات ) رديف املركز الوطني لرعاية 
الرياضية  لكــرة القدم   املوهبــة 
فــي بغداد ( ، وهــي مرحلة تأهيِل 
واعدادِ املمارســني للعبــة متهيداً 
لزجهم في تدريبات موهوبي املركز، 
بحضور املشــرف على تلك الفرق 

فرحان عبود .
طالب اكد خــالل االجتماع  على 
املوهوبني  تكامل عمليــة صناعة 
والتي تبدأ من انتقاءهم واكتشاف 
التي  والقابليات  الفطرية  املواهب 
يتصف بها ممارسون آخرون ولكنها 
الــى تنمية وصقــل ومران  حتتاج 
الكتساب صفة ) املوهبة الرياضية 
( ، مشــدداً على ضرورة االستفادة 
املدربني في  القصوى من طاقــات 
املركــز الوطني والرديــف وتوحيد 
االفكار والرؤى جتاه اخلطة التدريبية 
السنوية للمركز، وسد االحتياجات 

التدريبيــة  املســتلزمات  الــى 
املتخصصــة بــكل فئــة عمرية 
باالستفادة من التوجه احلاصل في 
مركز القرار الرياضي بالوزارة ، نحو 
توفيــر جهات راعية  للمســاعدة 
في تقدمي  الدعم املــادي املطلوب 
إلحداث نقلة ملموســة في عمل  

املركز الوطني لكرة القدم.
واســتمع مديــر قســم املوهبة 

الرياضيــة لطروحــات مدربي فرق 
، واتفــق اجملتمعون على  الرديــف 
مع  املشــترك  التنســيق  تفعيل 
وفق  وعلى  للعبــة  الوطني  املركز 
آليــة عمل مشــتركة ، فضال عن 
احلرص على دعم تدريبات املنتخبات 
الوطنية بالفئات العمرية اخملتلفة 
على ارض ملعــب املركز بإعتبارها 

مصلحة وطنية عليا.

متابعة -  الصباح الجديد:
تواجد جنــم املنتخــب الوطني 
وايتكابــس  فانكوفــر  ونــادي 
ضمن  عدنــان،  علي  الكنــدي، 
التشكيل املثالي للجولة الثانية 
من الــدوري االميركــي ، عدنان 
تواجد ضمن التشكيلة االفضل 
فريقه  مباراة  في  اداءه  بســبب 
امــام لوس اجنلوس كالكســي 
والتــي انتهت بفــوز وايتكابس 
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 عدنان لعب 90+7 دقيقة كاملة 
وحصل على ثاني اعلى تقييم في 
املبــاراة مبعدل 7.9 من 10 بعدما 
في  الوحيد  اللقــاء  صنع هدف 
الدقيقة 75.. وكانت ارقام عدنان 
كما يلــي: االســتحواذ: 5.5%... 
نســبة التمريــرات الناجحــة: 
 .2 الناجحة:  املراوغــات    ...78%
االلتحامــات الهوائية الناجحة: 
2. االلتحامات االرضية الناجحة: 

.2

بابل ـ شعبة اإلعالم :
قــام املركــز الوطنــي لرعاية 
املوهبــة الرياضيــة فــي بابل 
التابــع لدائرة شــؤون االقاليم 
واحملافظــات بــوزارة الشــباب 
والرياضة، بتنفيذ حملة توعوية 
كورونا  فايروس  جماهيرية حول 
رافقها حملــة تعقيم وتعفير  

لبناية املركــز ، فضال عن توزيع 
الكمامــات  مــن  العشــرات 
الوقائية واملنشورات التوجيهية 
والتعليمات على املارة وســواق 
املركبــات اخملتلفــة مــن قبل 
مالكات املركز االدارية والفنية ، 
بغية نشر ثقافة الوقاية وتعزيز 
حياة  في  الصحية  السلوكيات 

اجملتمــع البابلي  . مدير قســم 
احمد  الدكتــور  بابــل  موهبة 
احلســناوي اكد ان هذه احلملة 
لتوجيهــات   جــاءت تطبيقــاً 
الدائرة وخلية االزمة  في الوزارة 
املوهبة  مركز  من  واستشعاراً   ،
الرياضية في بابل باملســؤولية 

جتاه اجملتمع وصحة مواطنيه.

بغداد ـ الصباح الجديد :
اعلــن وزير الشــباب والرياضة، 
احمد رياض، عــن موعد افتتاح 
ملعــب الناصريــة بعــد تلكؤ 
العمل خالل الفترة املاضية.وقال 
رياض في بيان صحفي، ان »مللعب 

30 الف  الناصرية االوملبي سعة 
متفــرج اولويــة خاصــة لدينا 
من ناحية املوقع االســتراتيجي 
ناحية  والكثافة السكانية ومن 
وجوده في منطقة امنة وتنصب 
جميع اجلهــود فيها للحكومة 

احملليــة واجلماهير باجتــاه االجناز 
ليكــون مكمــال مللعب ســوق 
الذي يتســع  الكبير  الشــيوخ 

لعشرة االف متفرج«.
واضاف ان »ملف البنى التحتية 
واملنشــات الرياضية من امللفات 

بها دعم  التي نطلب  احلساسة 
اعالمنا الرياضــي واجلماهير وال 
حتتمــل أي تقوالت التــؤدي الى 
خدمة رياضة البلد ، مشددا انه 
ومنذ عام تقريبا على تســنمه 
مســؤولية الــوزارة يتابع ملف 

قيد  الرياضية  واملنشات  املالعب 
وبدا  واملتلكئة  املتوقفــة  االجناز 
حتركات سريعة مبختلف اجلوانب 
منها مع احلكومة املركزية لزيادة 
الدعم املالــي واجلانب االخر مع 
الشــركات املنفذة للمشــاريع 

النجــاح الغلب هذه  وقد كتب 
باكثــر من عشــرة  املســاعي 
مشاريع ومنها ملعب الناصرية 
الذي نعول عليــه كثيرا ونتوقع 
ان يستكمل قبيل انطالق الدورة 

العربية العام املقبل«.

المركز الوطني يبحث سبل االرتقاء
 بفرق رديف كرة القدم  

علي عدنان ضمن التشكيل 
المثالي للدوري األميركي

مواهب بابل تنظم حملة لمحاربة »كورونا« 

افتتاح ملعب الناصرية األولمبي العام المقبل

علي عدنان

اجتماع املوهبة الرياضية دعما لفرق رديف كرة القدم



وللصدق السياسي 
اهميته البالغة 

--1
رحم اهلل الشريف الرضي القائل :

لقد نقلوا عني الذي لم أَُفْه بِِه 
وما آفُة األخبار االّ رواتُها 

--2
رواة االخبار اليــوم ، وعلى مواقــع التواصل االجتماعي 

حتديداً 
–يُثيــرون أمواجاً مــن الفنت ، كما أنهم يســارعون الى 
إخبارنا عما يحــدث عبر أرجاء املعمــورة دون أبطاء ، مما 

يجعلنا قادرين على مواكبة األحداث .
وهكذا هي ســائر اخملترعات واملكتشفات احلديثة ابتداًء 

بالهاتف والتلفاز وانتهاء بتلك املواقع .
انها أسلحة ذات حّدين :

فهي نافعة مفيدة حني تســتثمر بشكل صحيح بعيد 
عن الزيف واألباطيل .

وهي ضارة حني تســتغل لترويج األكاذيب واالشــاعات 
املغرضة .

--3
كثرت األخبار عمن سيكلف بتشكيل احلكومة اجلديدة 
َم املهندس محمد توفيــق عالوي اعتذاره عن  بعــد أْن َقدَّ

تشكيلها الى فخامة رئيس اجلمهورية .
وبدأت تنتشر على مواقع التواصل االجتماعي الكثير من 
األسماء منها اسم النائب والوزير السابق ) محمد شياع 

السوداني( 
ولقد اســتمعُت اليه وهو يتحدث في احــدى القنوات 
الفضائية الشــهيرة وينفي نفيا قاطعــاً ان يكون من 

املرشحني :
لم يُرشْح نَْفَسه ،

ولم تُرِشْحُه أيُة جهٍة سياسية ...
والسؤال اآلن :

كيف تسرب اسمه مع االسماء ؟
انها " فوضى " التالعب باالسماء واحلقائق واالخبار .

--3
ورغم وضوح التالعب املذكور ، جتد أنَّ صرعيالتصديق مبا 

يطرح من أخبار ليسوا بالقليلني ..!!
--4

اّن أبسط ما يلزم احلصيف في مثل هذه األجواء املشحونة 
باالكاذيب، هو التدقيق والتثبت ، ال املســارعة الى اعتبار 

تلك االخبار من املسّلمات التي ال غبار عليها ..!!
--5

ونحن ندعو الى التزام الشفافية والوضوح في كل األمور 
املهمة التي ينتظر الشــعب االطالع عليها،وغياب هذا 
العنصر كان أحــد العوامل التي أّدت الى تقدمي املهندس 
محمد توفيق عالوي اعتذاره عن تشكيل احلكومة حيث 

غابت الشفافية وبرزت مالمح الغموض ...
--6

ان مــن أهم عوامل كســب ثقة اجلماهيــر هو الصدق 
والوضوح بعيداً عن كل الشوائب وااللتواءات .

حسين الصدر 

Husseinalsadr2011@yahoo.com

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شركة "ســبيس إكس" األميركية خطتها إلرسال 

ثالثة سياح إلى محطة الفضاء الدولية، في العام املقبل.
وســتحمل الرحلة التي ستستغرق عشــرة أيام مواطنني 
اعتياديني، سينقلون إلى مختبر العلوم املداري لقضاء بعض 
الوقت مع رواد الفضاء وجتربة احلياة هناك في ظروف انعدام 

اجلاذبية.
وكشفت شــركة " أكسيوم ســبايس"، التي تعمل على 
املســاعدة بتنظيم رحالت فضائية خاصة، أن تكلفة تذكرة 
الرحلة الســياحية تبلــغ نحو 55 مليون دوالر. وســيجري 
تخصيص جزء من املبالغ املستحصلة لتلبية حاجات وكالة 

الفضاء األميركية "ناسا" املستقبلية.
وجــرى حجز مقعد واحد بالفعل، من أحد عشــاق الفضاء 
األغنيــاء والذي لم يكشــف عن هويته، وفقــا لصحيفة 

"نيويورك تاميز".
وقام ســبعة ســياح بزيارة احملطة من قبل )حتى أن أحدهم 
ذهب مرتني(، بواســطة صواريخ "ســويوز" الروسية، ولكن 
مهمة "سبيس إكس"، ســتكون أول رحلة مأهولة خاصة 

إلى احملطة الفضائية.
ومن املنتظر أن تنطلق الرحلة في أواخر عام 2021 باستعمال 
 ،Crew Dragon صــاروخ "فالكون 9"، مع إحدى كبســوالت

التابعة لشركة "سبيس إكس".

رحلة سياحية إلى الفضاء لمدة 
عشرة أيام بـ 55 مليون دوالر

الصباح الجديد - وكاالت:
تعهدت مؤسســة بيل وميلندا غيتس واثنتان من املؤسســات 
اخليرية الكبيرة األخرى بتقدمي 125 مليون دوالر للمســاعدة في 
اإلســراع بتطوير عالج لفيروس كورونا ســريع االنتشار، والذي 
قالت عنه منظمة الصحة العاملية يــوم االثنني إنه يقترب من 

مستوى "اجلائحة".
وســتتركز اجلهود علــى عقاقيــر جديدة ميكن اســتخدامها 
على الفور لعــالج املرضى املصابني بفيروس كورونا املســتجد 

والفيروسات األخرى احملتملة في املستقبل.
والهدف من املساعدات املالية ضمان أن يكون العالج متاحا في 

الدول الفقيرة وأن يكون سعره في متناول األفراد.
ولم يجــر حتى اآلن إقرار أي دواء مضاد للفيروســات أو أي عالج 
آخر لتحسني جهاز املناعة ميكن استعماله لعالج "كوفيد 19"، 

املرض الذي يسببه الفيروس.
وقال مارك ســوزمان املســؤول التنفيذي ملؤسسة بيل وميلندا 
غيتس في بيان "الفيروســات مثل كوفيد 19 تنتشــر بسرعة، 
لكــن تطوير األمصال والعالج ملنعها يســير ببطء"، حســبما 

نقلت وكالة "رويترز".

مؤسسة بيل غيتس تتعهد بتقديم 
الماليين لتطوير عالج لكورونا
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البصرة - سعدي السند:
عيون انانا ليس مجــرد عنوان لكتاب، 
بل هــو طاقــة ورد تضــم مجموعة 
رياحــني مــن الكاتبات فــي أكثر من 
محافظة، لذا فقد حرص نادي القراءة 
في البصرة وبالتعاون مع معهد غوتة 
األملاني على تسليط الضوء على هذا 
الكتــاب وبحضور عدد مــن الكاتبات 
خالل  من  بنصوصهن  شاركن  اللواتي 

جلسة أقيمت في "مقهى فيروز".
ادارت اجللســة مديــرة نــادي القراءة 
الشاعرة سهاد عبد الرزاق التي قالت: 
كما اعتاد قراء ومتابعو النادي ان يبدأ 
النقاش بالعنوان، من هي وما السمات 
التي جعلت منها عنوانا لكتاب يضم 
نصوصا لكاتبات عراقيات في أكثر من 
محافظة. اسم أنانا جتسدت تفاصيله 
فــي العصــر الســومري بأشــكال 
متعــددة. وحديث بشــأن التناقضات 
التي اتصفت بهــا انانا اذ جمعت بني 
احلب والقوة، فكانت من اوائل النساء 
اللواتــي دافعــن عــن حقوقهن في 

السلطة.
 وانتقــل احلديث مــن العنــوان إلى 
الغالف وتصميمه ومقارنته مع غالف 
اإلصدار االول الــذي ضم نتاجات عدد 
وطبيعة  العراقيــات.  الكاتبــات  من 
في  اختلفت  التــي  اخملتارة،  النصوص 
تصنيفها وكيــف ميكن ان يكون ذلك 
قوة او ضعف في الكتــاب وتأثير هذا 

على االقبال على اقتنائه.
وقالت الســيدة بيرجيت سفينسون 
مديــر معهد غوته في العــراق:  لقد 
نفدت الطبعة االولى من الكتاب الذي 
صدر عام 2013 واثار عرض الكتاب في 
بغــداد واربيل والبصرة اهتماما كبيرا، 
البحث  ونتيجة لذلك وســعنا نطاق 
نســاء  بأقالم  مناســبة  عن نصوص 
للطبعــة الثانيــة، وحرصنا فيه على 
اعطــاء املبدعات الشــابات الفرصة 

للنشــر، ومن اجل حتقيق ذلك نظمنا 
مســابقة بعد نهاية ورشــة الكتابة 
فــي البصــرة، والتي مت مــن خاللها 
اختيار ستة نصوص من هيئة حتكيم، 
ومع الكثيــر من احلماســة وااللتزام 
الشابات على تطوير  الكاتبات  عملت 
ومعهن  لغتهن  نصوصهن، وصقلــن 
كاتبات معروفات ســبق ان نشرن في 

اجلز االول من كتاب عيون انانا.
وتابعت: "ترجــم الكتاب الى األملانية، 
وقد أشــرت في مقدمة اجلــزء الثاني 
من الكتاب بأن احلروب واحلظر واالرهاب 

الهرب  علــى  الكّتاب  بعــض  أجبرت 
خــارج العــراق، وكانت االضــواء في 
أوروّبا والعالم قد سلطت على النتاج 
االدبي الشــعري والقصصي، وحصل 
، أدب  العديد منهم علــى اجلوائز لكنَّ
الداخل ظــل بعيداً عــن التناول، ترى 
ماذا يكتب هؤالء؟ وعمَّ يتكلمون؟ وما 
املوضوعات التي يهتمــون بها؟ وبعد 
ســنوات من التأمل والبحث وجدنا ان 
املشروع انحاز الى ما هو أهم من ذلك، 
إذ أنَّ ما يكتبــه الرجال في العراق قد 
أشــبع دعماً من املؤسسات العراقية 

والعربية والغربيــة أيضاً، فيما ظلت 
املرأة الكاتبة والشاعرة عاملاً مجهوالً، 
وقد اكتشــفنا بأن النساء في العراق 
يكتــن بنحــو مختلف، وقــد عبرت 
إحداهــن بقولها: تكتب النســاء من 
الداخل الى اخلارج فيما يكتب الرجال 

من اخلارج الى الداخل. 
 في ختام احللقة النقاشــية قدم نادي 
القراءة الشكر ملعهد غوته حلضورهم 
اجللسة، وأعلن نادي القراءة عن افتتاح 
مكتبة النادي في "مقهى فيروز" والتي 

تضم كتبا عراقية وعربية وعاملية.

الصباح الجديد - وكاالت:
قالــت مدينة شــنغهاي ديزني الند 
بالصني والتابعة لشركة وولت ديزني 
من  عددا محدودا  إنها ستســتأنف 
األنشطة في منتجعها في إطار أول 
خطوة من استئناف نشاطها بشكل 

تديجي على الرغم من أن 
املالهي  مدينة 

لرئيسة  ا

ستظل مغلقة وســط مخاوف من 
تفشي فيروس كورونا.

وقالــت شــنغهاي ديزني 
محدودا  عــددا  إن  الند 

من األنشطة اخلاصة 
ق  لتسو با

والطعــام واألنشــطة الترفيهيــة 
تاون،  ديزنــي  ســيكون متاحا فــي 
بارك، وفندق  ووشينج ستار 
شــنغهاي ديزنــي الند 
أن  من  الرغــم  على 
ســيكون  ذلــك 
قــة  بطا

محدودة وعدد ساعات عمل أقل.
وأغلقت شنغهاي ديزني الند منذ 25 
يناير كانون الثاني ملنع انتشار فيروس 
كورونا، إضافة الى العديد من املراكز 
الترفيهية والتجمعات التي ميكن ان 
تتسبب بانتشار "كورونا" بنحو أكبر. 
لكن وبســبب انحسار املرض الصني 
بدأت بعض املراكز باستئناف عملها 

لكن بصورة تدريجية.

شنغهاي ديزني الند تستأنف بعض أنشطتها

نادي القراءة في البصرة يستذكر عيون أنانا 
مع معهد غوتة األلماني

عيون انانا تتجلى في مقهى فيروز

عدســات  التقطت 
صــوراً  الكاميــرات 
للنجمــة العاملية ســيلني 
ديون خارج الفنــدق الذي متكث 
فيه في نيويورك قبيل حفلها األخير 

في نيو جيرسي.
النجمة البالغة مــن العمر 51 عاماً التقت 
باملعجبني وحصلت على باقات من الورود، وكان 
مــن بني املعجبــني الذين التفــوا حولها احدى 
املعجبــات التي طلبت من ديون ســماع صوتها 
اجلميل حســب وصفهــا، وقد تــداول رواد مواقع 

التواصل اإلجتماعي ومعجبي ديون مقطع فيديو ظهرت 
فيه املغنية العاملية ســيلني ديون فــي أثناء خروجها من 
أحد األماكن، لتعترضها تلــك املعجبة وتغني لها احدى 

اغانيها.
وظهرت سيلني في الفيديو تُصغي بانسجام تام مع الفتاة 
من داخل سيارتها وطلبت من السائق التوقف عندما هم 

بتحريك عجلة السيارة.
وبعد انتهاء الفتاة من الغناء، أشادت ديون بصوتها وأدائها، 
األمر الذي تفاعل معه املتابعون بشكل كبير، إذ أثنوا على 

تصرف ديون هذا وتواضعها.
وتواجدت ســيلني في نيويورك في األســابيع املاضية من 

أجل حفالتها، التي اقامتها بأكثر من مكان في املدينة.

سيلين ديون تحاط بباقات
 ورود من معجبيها في نيويورك

الصباح الجديد - وكاالت:

الصباح الجديد - وكاالت:
خلص حتليل إلى أن األستراليني 
دوالر  مليــار   11.3 ينفقــون 
دوالر(  )7.4 مليارات  أسترالي 
مخــدرات  على  ســنويا 
والهيروين  الكوكايــني 
مــني  مفيتا مليثا ا و

وحبوب الهلوسة.
وجــاء فــي التقرير 
أصدرتــه  الــذي 
األســترالية  اللجنة 
اليــوم  للمعلومــات 
الثالثاء أنه يتم استهالك نحو 
امليثامفيتامني  11.5 طنا من 
الكوكايني  مــن  أطنان  و4.6 
و2.2 طن من حبوب الهلوسة 
من  كيلوغرام   900 من  وأكثر 
الهيروين في أستراليا سنويا.

واســتند التقريــر إلى حتليل 
في  العادمة  امليــاه  لبيانــات 
 2018 الفترة بني أغسطس/آب 
2019، وشمل  وأغســطس/آب 
تعداد ســكان  من   57% نحــو 
أســتراليا أو نحــو 13.3 مليون 

مواطن.
وقال الرئيس التنفيذي للجنة مايكل 
فيالن فــي بيــان "إن األســتراليني 
ينفقون مبالغ كبيــرة على اخملدرات 

ســنويا، مما يدر ربحا على العصابات 
اإلجرامية املنظمة".

امليثامفيتامني هو  أن  التقرير  وأظهر 
اخليار املفضل لألستراليني.

األستراليون ينفقون 7 مليارات
 دوالر على المخدرات

الصباح الجديد - وكاالت:
فرنســا  تعرض طالب صينيون في 
لعملية ابتزاز، حيث عمد أشخاص 
انتحلوا صفة الشــرطة وأجبروهم 
ارتدائهم  دفع غرامة بســبب  على 
فيروس  مــن  الوقايــة  لكمامــات 

"كورونا" في أماكن عامة.
وجاء ابتزاز الطالب الصينيني بسبب 
بيانات من الصــني وكوريا اجلنوبية 
تظهــر تباطــؤا في وتيرة تفشــي 

"كورونا" في البلدين
وقالت السفارة الصينية في فرنسا 

في بيان: "أفاد طالب 
األيام  في  صينيون 

علــى  األخيــرة، 
التواصل  وسائل 
 ، عــي جتما ال ا

بأن رجال شــرطة 
أجبروهم  )فرنســيني( 

على دفــع غرامة مالية 
 171( يــورو   150 قدرها 
دوالر( بسبب انتهاكهم 
لقانــون فرنســي مينع 

تغطية الوجه.
أعلنت  التقصي  وبعد 
أن  الفرنسية  الشرطة 
هــؤالء الرجال انتحلوا 
صفــة رجال شــرطة، 
وأكــدت الشــرطة أنه 
ال يوجــد قانــون مينــع 
ارتداء كمامات ألســباب 

طبيـة".

الصباح الجديد-وكاالت:
عن  الســتار  أودي  شــركة  أزاحت 
 A3 امنوذجهــا اجلديد من ســيارات
التي أصبحت معشــوقة الشباب 
ومحبــي الســيارات األنيقــة في 

السنوات األخيرة.
من ناحية املظهر اخلارجي اختلفت 
النماذج  عــن  اجلديــدة  الســيارة 
الســابقة من A3، اذ متيزت بواجهة 
أمامية جديــدة كليا، عليها أضواء 
LED فريــدة التصميــم، وشــبك 
وفتحات  رياضــي،  عريض مبظهــر 
هوائية كبيرة على جانبي الشبك، 
صغير  هوائــي  بجنح  زودت  كمــا 

مثبت فوق الزجاج اخللفي.
أما مقصورتها فزودت مبقود رياضي 
مميز، وواجهة قيادة عليها شاشتان، 
واحــدة قبالة الســائق، وأخرى في 
باللمس تتصل  منتصفها تعمــل 

عبر  الذكية  والهواتف  األجهزة  مع 
البلوتوث، وميكن الكتابة والرســم 
عليهــا باإلصبــع وإرســال تلــك 
إلى تطبيقات  والرســوم  الكتابات 

الهاتف مباشرة.
السيارة بعدة مناذج  وستطرح هذه 
من احملركات، محرك TFSI بسعة لتر 

ونصف 
وعزم  اللتر 

148 حصانــا، 
 TDI ومحــرك 

بســعة لترين وعزم 
148 حصانــا، ومحرك 

TDI بســعة لترين أيضا 
وعزم 114 حصانا.

ويبدأ ســعر هذه السيارة 
يــورو، وميكن  28 ألف  مــن 

أمامي  دفع  بنظام  شــراؤها 
أو نظامي دفع أمامي ورباعي، 
ميكانيكية  سرعة  علب  ومع 

بست ســرعات أو أوتوماتيكية 
بسبع سرعات.

ابتزاز طالب صينيين
 في فرنسا بسبب "كورونا"

 A3 أودي تكشف عن
الجديدة كليا
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