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بغداد - وعد الشمري:
أكد حتالفــا الفتح وســائرون، 
اختيار  صعوبة  االربعــاء،  أمس 
الوزراء،  لرئاســة  مكلف جديد 
احلكومة  تشكيل  أن  إلى  ولفتا 
يعترضهــا عدد مــن املعرقالت 
أهمها السعي البقاء احملاصصة، 
مشــيران إلى أن املفاوضات بني 
الكتل شــبه متوقفــة، نافيان 
التوصــل إلى اتفاق للخروج من 

املأزق احلالي.
 وقال النائــب عن حتالف الفتح 
قصي الشبكي، في حديث إلى 
"الوضع  إن  اجلديــد"،  "الصباح 
تعقيداً  أكثر  اصبح  السياسي 
عمــا كان عليه قبل شــهرين 
وعمليــة التوافق علــى رئيس 

الوزراء ليست بالهينة".
أن "اقناع  وأضــاف الشــبكي، 
في  اعترضــت  التــي  الكتــل 
محمد  تكليف  على  الســابق 
توفيق عــالوي واحبطت جهود 
تشــكيل حكومته، أمر صعب 
للغايــة ألنها مســتمرة على 

وضع الشروط والطلبات".
وأشــار، إلى أن "التخوف ما زال 
مســتمراً بأن حتاول تلك الكتل 
أن تضعــط للحصــول علــى 

مكاســب في احلكومة املقبلة 
مســتغلة  مضاعف  وبنحــو 
جناحهــا في اســقاط حكومة 

عالوي".
وبني الشــبكي، أن "املشــكلة 
أن شــخص  تواجهنا هل  التي 
املكلف هــو مســتقل، أم أنه 
ينتمي الحزاب سياســية وفي 
هذه احلالة ســنكون أمام رفض 
بتجاوز  يتســبب  قــد  جديــد 
لعملية  الدســتورية  املواقيت 

التكليف".
ويواصل، أن "عدداً من االســماء 
مت طرحها أمام رئيس اجلمهورية 
ومــن بينها ســبق أن مت رفضه 
فــي وقــت ســابق"، ويفّضل 
غير  اختيار مرشــح  "يتــم  أن 
جدلــي ومقبــول مــن الكتل 
الســيما الرئيسة في العملية 

السياسية".
"األمــور  أن  الشــبكي،  وأورد 
متجهــة نحــو االتفــاق على 
اكادميي معروف على  شــخص 
الســاحة العراقيــة وال ينتمي 
إلى االحزاب السياسية من أجل 
تكليفــه بتشــكيل احلكومة 

املقبلة".
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سائرون والفتح: الوضع السياسي بات اكثر تعقيدا 
والتوافق على رئيس الوزراء الجديد ليس هينًا  

سائرون والفتح

الصباح الجديد - وكاالت:
عسكريون  مســؤولون  أكد 
مــن  قــوات  أن  أميركيــون، 
اجليش األميركي بدأت عملية 
من  صغيــرة  أعداد  ســحب 
عناصرها في الشرق األوسط 
بعد أن تراجعــت التهديدات 
العدائية مــن إيران ووكالئها، 
وفقا لصحفية "وول ستريت 

جورنال".
وقال املسؤولون إن نحو 1000 
التي  املقاتلــة  القــوات  من 
انتشــرت فــي الكويت بعد 
أيام من الغارة التي أســفرت 
عــن مقتــل اللواء قاســم 
سليماني، قائد فيلق القدس 
في الثالث مــن كانون الثاني 
املاضي، غادرت املنطقة خالل 

األسبوعني املاضيني.
وأضــاف املســؤولون إنه من 
املنطقة  يغــادر  أن  املتوقــع 

2000 جندي إضافي من نفس 
اللواء، خالل األيام القادمة. 

وأشــارت الصحيفــة إلى إن 

غالبيــة القــوات األميركية 
املنطقة  في  انتشــرت  التي 
في األسابيع التي تلت الغارة 

اســتهدفت سليماني،  التي 
والتي تضمنــت قوات قتالية 
نفاثــة  مقاتــالت  وســرب 

الصاروخي  للدفــاع  وأنظمة 
أميركية  طائــرات  وحاملــة 
أخرى، غادرت  وســفن حربية 

املنطقة. 
وأضافــت أن هــذه القــوات 
إرســالهم  مت  اإلضافيــة 
لتوفير أمــن إضافي للقواعد 
األميركيــة  والســفارات 
فــي املنطقــة بعــد مقتل 
يعتبــره  الــذي  ســليماني، 
األميركيــون  املســؤولون 
مهندسا للهجمات اإلرهابية 
أنحاء  في جميــع  اإليرانيــة 

الشرق األوسط. 
املتحــدة  الواليــات  وحتمــل 
إيران املســؤولية عن عدد من 
الهجمــات التي وقعت العام 
املاضي، مبا في ذلك الهجمات 
التجاريــة،  الســفن  علــى 
وإسقاط طائرة أميركية بدون 
طيار، وهجــوم بطائرات بدون 

طيار وصواريخ على منشــأة 
نفطية في السعودية. 

ايران نفت من جانبها  وكانت 
الهجمات،  مســؤوليتها عن 
سلسلة  بشــن  أقرت  بينما 
من الضربات الصاروخية على 
قاعدتــني عراقيتــني تضمان 
قوات أميركية في الثامن من 
يناير، ما أسفر عن إصابة أكثر 

من 100 جندي أميركي. 
أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
األميركيــني  املســؤولني 
أصبحــوا أكثــر ثقــة بــأن 
اإليرانية  اإلرهابية  الهجمات 
للرد على مقتل سليماني قد 
انتهت، وخاصة بعد تفشــي 
فيروس كورونا املســتجد في 
اإليرانية  املــدن  أنحاء  جميع 
ممــا أدى إلى وفــاة نحو 300 

شخص. 
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وول ستريت جورنال: تهديدات ايران تتراجع
 وعديد القوات األميركية ينخفض في المنطقة

كورونا يوقف قرع طبول الحرب.. 

بغداد - الصباح الجديد: 
شياع  محمد  النائب  اســتنكر 
الســوداني امس االربعاء اغتيال 
الناشطني املدنيني في محافظة 
ميســان عبد القدوس قاســم  
وكرار عادل ، مؤكداً ان مثل هذه 
اركان  من  ركنــا  تهد  العمليات 

الدميقراطية.
وقال الســوداني في بيان تلقت 

منه  نســخة  اجلديد  الصبــاح 
ان "ببالــغ األســى تلقينــا نبأ 
استشهاد كل من الناشط عبد 
القــدوس قاســم واحملامي كرار 
مبناهضتهما  املعروفــني  عــادل 
للفساد وانتقادهما للعنف، ومن 

املنبهني على غياب اخلدمات".
واضــاف "ُعرف عن الشــهيدين 
ســاحة  مالزمتهما  املغدوريــن 

ميســان  في  الشــعبي  احلراك 
وتعاونهما  الرفيــع  وخلقهمــا 
اإلنســاني ومؤازرتهما اخوتهما 
فــي محاربة الظلم والفســاد 
نيل  في  الســلمية  وتبنيهمــا 

املطالب".
وتابع "وإذ نعزي ذوي الشــهيدين 
االغتيال  عمليــات  نديــن  فإننا 
واحملامني  باالعالميني  غدرت  التي 

ان "هذه  والناشــطني"، مبينــاً 
العمليــات التي تهــد ركنا من 
أركان الدميقراطيــة التي نحاول 
أن نؤســس لها والتي سبق وان 
ضحينا مــن اجلها بكوكبة من 
الشــهداء في زمن الدكتاتورية 
وكان من بينهم والد الشــهيد 

عبد القدوس".
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بغداد - الصباح الجديد:
أكــد النائب عن تيــار احلكمة 
ســتار اجلابري امس األربعاء، ان 
اللجنة املشــكلة مــن القوى 
الشيعية الختيار مرشح رئاسة 
حسم  على  ســتعمل  الوزراء 
اسم املرشح قبل نهاية الفترة 
احملددة دستوريا االسبوع املقبل، 
مشــدداً على ان الشــخصية 

التي ســيتم تقدميها ستكون 
ملزمة بتطبيق خارطة الطريق 

التي وضعت لها.
وقال اجلابري في تصريح تابعته 
"جميع  إن  اجلديــد،  الصبــاح 
تتحمل  السياســية  االطراف 
تأخر حســم  املســؤولية عن 
ملــف اختيــار رئيس الــوزراء 
املقبلة"،  احلكومة  وتشــكيل 

مبينــاً ان "البلــد ميــر بأزمات 
وصحيــاً  اقتصاديــاً  عديــدة 
القوى  أمام  خيار  وال  وسياسياً 
السياسية اال اإلسراع بحسم 
هــذا امللف ضمــن املواصفات 
اجلمهــور  اشــترطها  التــي 

وطالبت بها املرجعية".
التي  "الشــخصية  أن  وأضاف 
ســيتم ترشــحيها ينبغي ان 

تكــون غير جدليــة ومقبولة 
الى  بالبلد  العبور  وتســتطيع 
بر االمــان وان تلتــزم بخارطة 
الطريــق التــي وضعــت لها 
باجــراء االنتخابــات املبكــرة 
الدولة  وســيادة  هيبة  وحفظ 
املتعلقة  واكمــال االجــراءات 

باالنتخابات"..
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السوداني يستنكر اغتيال ناشطين في ميسان:
 هذه العمليات تهد ركنا من الديمقراطية

نائب: اللجنة المشكلة الختيار مرشح رئاسة الوزراء 
ستحسم عملها قبل نهاية المدة الدستورية

أردوغان يتوعد بالرد القوي على اي 
4هجوم ينتهك الهدنة في ادلب لطيف رشيد: العراق يحتاج الى تشريعات 

2تضمن حماية البيئة والصحة والمياه   

بغداد - الصباح الجديد: 
قدمت هيئة االعالم واالتصاالت 
حلوال فنية الــى خلية االزمة 
احلكوميــة الســتثمارها في 
فيروس  ومكافحــة  الوقايــة 

كورونا.
وقالــت الهيئة في بيان تلقت 
الصباح اجلديد نســخة منه، 
إن "احللــول تضمنت زيادة في 
سعات االنترنت، على ان تتولى 
بصفتهــا  االتصــاالت  وزارة 
االنترنت  خدمات  عن  املسؤول 
مبنح شــركات الـ ISP سعات 
لزيادة  اكبر مجانــا، كاجــراء 
الوعي الصحي بهذا الفيروس، 
اضافــة الــى دعــم منصات 
التعليــم االلكتروني بالتزامن 
مع تعطيل معظم املؤسسات 
التعليمية، فضــال عن متكني 

املواطنني مــن تأدية اعمالهم 
من محال سكناهم".

واضافــت أن "هــذه احللــول 
وهي  الهيئــة  اعدتها  التــي 
ضمن اجــراءات اخللية اخلاصة 
الثانية من  املرحلــة  وضمــن 
حملــة التوعيــة الصحيــة 
التــي اطلقتهــا عقب ظهور 
الفيــروس في الصــني وبلدان 
اخرى، تضمنــت ايضاً تكليف 
السلكية  االتصاالت  شركات 
وتكنولوجيــا  والالســلكية 
املعلومــات من اجــل تكثيف 
املســتمرة  واملتابعة  اجلهــود 
اخلدمات  واسرع  افضل  لتوفير 
واالستفادة من  للمشــتركني 
هــذه اخلدمــات فــي التربية 
املدارس  نظرا الغالق  والتعليم 

واجلامعات".

زيادات مجانية بسعات 
االنترنت لدعم منصات 

التعليم االلكتروني

بغداد - الصباح الجديد: 
الفتح،  حتالف  عن  النائب  أكد 
التي  األسماء  أن  عرب،  حسني 
ســبق أن مت طرحهــا ملنصب 
تداولها اآلن  الوزراء يعاد  رئيس 
بني  الرسمية  االجتماعات  في 
الكتــل، لكن دون حســم ألي 

منها حتى اآلن.
وأضــاف عــرب فــي تصريح 
اجلديد،  الصباح  عليه  اطلعت 

أن "كل كتلــة أو طــرف لديه 
عنه  ويدافع  أكثر،  أو  مرشــح 
مثلما لدى الطرف اآلخر، لكن 
ضمن البيت الشيعي، باعتبار 
الوزراء هو  رئاســة  أن منصب 

من حصة املكون الشيعي".
وأشار النائب عن حتالف الفتح 
إلى أن "اللقاءات املكثفة ميكن 
أن تتجه نحو اســم معني مع 

نهاية املهلة الدستورية".

نائب: األسماء التي سبق طرحها لمنصب 
رئيس الوزراء يعاد تداولها اآلن

بغداد - الصباح الجديد: 
أكــدت نائبتــان مــن الكتــل 
اي  وجود  عــدم  الكردســتانية 
جديد في ملف تسمية مرشح 

لتشكيل احلكومة املقبلة.
وقالت النائبة عــن كتلة االحتاد 
املاس  الكردســتاني،  الوطنــي 
فاضل في تصريح اطلعت عليه 
الصبــاح اجلديــد: "ال جديد في 
مسألة تســمية مرشح جديد 
لتكليفه بتشــكيل احلكومة،" 
تواصال  "هناك  ان  الى  مشــيرة 
بني رؤســاء الكتل النيابية بهذا 

الصدد".
واستبعدت "عقد اي اجتماعات 
النواب  الكتل في مجلــس  بني 
بشأن تسمية مرشح لتشكيل 
عدم  عــن  معربــة  احلكومــة، 
أي  اجمللس  يعقــد  بأن  اعتقادها 

جلسة هذه األيام".
مــن جانبهــا قالــت النائبــة 
الدميقراطي  احلــزب  عن كتلــة 
الدليمي  إخالص  الكردســتاني 

فــي تصريح آخــر، ان "احلوارات 
بشأن تسمية مرشح لتشكيل 
الكتل  بني  مســتمرة  احلكومة 
النيابية".وأضافت "نحن بانتظار 
لالتفاق على  الشــيعية  الكتل 
شــخصية فيما بينها وطرحها 
على الكتل الكردستانية والكتل 
النيابيــة األخــرى"، مضيفة ان 
الكتل الشــيعية حلد اآلن "أمام 
بدعم  مرشح  إختيار  ســيناريو 
من الكتل السياســية، لكن ال 
الى هكذا  اعتقد ســيتوصلون 
اتفاق وقد يتوصلون الى تسمية 
شــخص مســتقل مــن اخلط 
الثاني او الثالث من السياسيني 
فــي البالد ويتــم تقدميه بدعم 
من الكتل الشــيعية الرئيسية 

للكرد والسنة".
وأشارت الدليمي الى ان "الكتل 
يومني  قبــل  أكدت  الشــيعية 
عدم تســمية مرشح لتشكيل 
الكــرد  توافــق  دون  احلكومــة 

والسنة عليه".

االجتماعات شبه معطلة والمهلة الدستورية شارفت على االنتهاء

الصباح الجديد - وكاالت: 
تراجعــت أســعار النفط امس 
األربعاء متخلية عن مكاســبها 
فــي امــس األول الثالثــاء، بعد 
أنباء عــن زيادة شــركة أرامكو 

اإلنتاجية  قدرتهــا  الســعودية 
مليــون برميــل يوميــا، تنفيذا 
لتوجيــه تلقته من وزارة الطاقة 

السعودية.
جاء هذا في وقت ســابق لدخول 

االمارات علــى خط زيادة اإلنتاج، 
والتي أعلنت امس اســتعدادها 

لرفع انتاجها مليون برميل آخر.
وبحلول الســاعة 0740 بتوقيت 
برنــت  خــام  كان  غرينتــش، 

منخفضا 0.41 دوالرا مبا يعادل 1.1 
للبرميل،  دوالرا   36.81 إلى  باملئة 
في حني نزل اخلام األمريكي غرب 
أو  0.42 دوالرا  الوسيط  تكساس 

1.2 باملئة ليسجل 33.94 دوالرا.

وقــال أمــني الناصــر الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة أرامكو إن 
عمالق النفط الذي تديره الدولة 
تلقى توجيها مــن وزارة الطاقة 
 13 إلى  اإلنتاجية  قدرتــه  بزيادة 

مليــون برميل، ومبــا يعني زيادة 
مليــون برميــل عــن 12 مليون 
الوقت  في  تنتجها  يوميا  برميل 

احلالي.
تقرير آخر وتفاصيل أوسع ص6

هبوط أسعار النفط جراء اعالن أرامكو رفع قدرتها اإلنتاجية مليون برميل اضافي  
االمارات تدخل على خط الزيادة بمليون آخر

نائبتان كرديتان: ال جديد تقريـر
في تسمية مرشح لتشكيل 

الحكومة المقبلة

جندي أميركي

ملحق "       " 
كل عام وانِت حكاية جميلة 

التنتهي اال مع بداية اجمل
تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030

المرآة العراقية تتعايش مع كل الظروف وهي قادرة على تخطي الصعوبات



شؤون عراقية 2

الملف األمني

بغداد – حترير مختطفة 
الشــرطة  امني في  ذكر مصــدر 
العراقيــة امس االربعــاء ان مفارز 
مكتب حي العامل االمنية متكنت 
من حترير فتــاة مخطوفة واعتقال 
العاصمة  غــرب  جنوب  اخلاطفني 

بغداد .
واضــاف املصــدر انه بعــد اجراء 
اخلاطفني  مع  االصولــي  التحقيق 
اعترف املتهــم الرئيس في اجلرميه 
بانه قام ومبســاعدة متهمة اخرى 
باســتدراج احدى الفتيات، حيث مت 
على  ذويها  ومســاومة  احتجازها 
مبلغ من املال قدره ) 100 الف دوالر( 
ومت عرض اوراقهم التحقيقية على 
القاضــي اخملتص فقــرر توقيفهم 

على وفق احكام املادة )٤٢١ ق.ع(.

ديالى – سطو مسلح 
اللواء  ديالــى  شــرطة  قائد  اعلن 
حامد خليل الشمري امس االربعاء 
القاء القبض على لص ســرق ٤٢ 
من  ومصوغات فضية  دينار  مليون 

احد املنازل في مدينة بعقوبة. 
وذكر اللواء الشــمري  انه »مت القاء 
القبض على سارق قام بسرقة ٤٢ 
من  ومصوغات فضية  دينار  مليون 
احــد املنازل في منطقــة بعقوبة 
اجلديدة ، موضحا انه مت تشــكيل 
فريــق امنــي مختــص للبحــث 
والتحري عن املتهم مت التوصل الى 
الســارق والقبض عليه وارســاله 
الــى مركز االحتجاز لينــال جزاءه 

العادل«.

كركوك – عملية نوعية 
اإلحتادية  الشرطة  قوات  قائد  أعلن 
الفريق الركن جعفر البطاط امس 
االربعاء العثور بعملية نوعية على 
الناســفة  للعبوات  كبيــر  حقل 
مــن مخلفات  الصنــع  محليــة 

العصابات اإلرهابية في كركوك.
وذكــر الفريق الركــن البطاط  ان 
وبعملية  الثالثة  الفرقة  »قطعات 
نوعيــة متكنــت من العثــور على 
حقــل كبير لأللغــام يحتوي على 
104 عبوات ناسفة محلية الصنع 
اإلرهابية«  العصابات  من مخلفات 
، مضيفــا ان »العملية متكنت من 
الوصــول الى احلقل فــي احلويجة 

بكركوك«.

بابل – اعتقال مطلوبني 
اعلن مصدر امني في قيادة شرطة 
بابل امس االربعاء عن القاء القبض 
على 28 مطلوبا للقضاء على وفق 
قانونية  ومخالفــات  جنائية  مواد 

متنوعة.
وقال انــه »مت القــاء القبض على 
28 مطلوبــا للقضــاء علــى وفق 
قانونية  ومخالفــات  جنائية  مواد 
متنوعة، اثر اجراء قواتها ممارســات 
امنية استهدفت عدد من املطلوبني 
الصادر بحقهــم مذكرات اعتقال 
من احملاكم اخملتصــة« ، مضيفا ان 
»ابرزهــا كان اعتقال مطلوب على 
وفق املــادة )406 ق ع(، واثنني آخرين 

بقضايا السرقة ». 

االنبار – ضبط عتاد 
كشــف مصدر امني في شــرطة 
محافظة االنبار امــس االربعاء ان 
مفارز امنية متكنت من العثور على 

كدس كبير للعتاد . 
وذكر املصدر انه »بجهد استخباري 
دقيق عثرت هذه املفارز على كدس 
الــى عصابات  تابع  للعتــاد  كبير 
داعش االرهابية في ناحية كبيسة 
مبحافظة  هيت  قضاء  الى  التابعة 
االنبــار« ، مضيفــا إن »الكــدس 
يحتوي على عدد كبير من القذائف 
معدة  ناســفة  والعبوات  والقنابر 
على  يحتــوي  وجلكان  للتفجيــر 
الــى اعتدة اخرى  مادة)c4( إضافة 

مختلفة ، وقد مت رفع املواد من قبل 
املفارز األمنية دون حادث يذكر.

كربالء – تفكيك مخلفات حربية 
كشــف مصــدر امني في شــرطة 
من  االربعاء  امــس  كربالء  محافظة 
تفكيــك مخلفــات حربيــه قدمية 

ومتعددة في محور الچمالية.
وقال املصــدر انه بعد وصــول إخبار 
عن  املتفجــرات  مكافحة  لقســم 
وجــود مخلفات حربيــة في املناطق 
الصحراويــة للمدينــة مت تشــكيل 
فريق عمــل الذي متكن مــن العثور 
علــى مخلفات حربيــة مع االنقاض 
وهي عبارة عن مقــذوف مدفع عيار 
57 مقاوم للطائرات عدد 22 وقذيفة 
دبابة عدد 3 وصواعق عدد 15 هذا وقد 

مت رفعها ووضعهــا في حاوية حفظ 
املواد املتفجرة وتفكيكها .

البصرة – نزاع مسلح 
افاد مصدر امني في شرطة محافظة 
البصرة امس االربعاء باصابة شرطي 
املدينة شمالي  بنزاع مسلح بقضاء 

احملافظة .
وقال املصدر  إن »مسلحني مجهولني 
فتحوا، مســاء يــوم اول امس نيران 
احدى  باجتاه  الرشاشــة  اسلحتهم 
املدينة  بقضاء  االمنية  الســيطرات 
شــمال البصرة ما اسفر عن اصابة 
شــرطي بجروح مختلفة« ، مضيفا 
ان املعلومــات االولية تشــير الى ان 
الهجوم على الشرطي نتيجة خالف 

عشائري«.

تحرير فتاة مخطفة واعتقال الخاطفين غربي بغداد * سطو مسلح في منطقة بعقوبة الجديدة شمالي ديالى
ضبط حقل كبير للعبوات الناسفة شمالي كركوك   * اعتقال 28 مطلوبا  في عدد من مناطق محافظة بابل 

سائرون والفتح: الوضع 
السياسي بات اكثر تعقيدا 
والتوافق على رئيس الوزراء 

اجلديد ليس هيناً  
وشــّدد، على أن »املنهاج احلكومي 
ليــس بعيداً عــن األزمــة، فعلى 
رؤية  للكتــل  يعطي  أن  املكلــف 
عن عمله في املرحلــة املقبلة وال 
غير  للوعود  مفتوحــاً  الباب  يترك 

الواقعية«.
إن  بالقــول،  الشــبكي  وخلــص 
»اجلميــع متفق على أن االنتخابات 
املبكــرة هو اخليــار االمثــل بعد 
وهــو في  النــواب،  حل مجلــس 
بعد  احلكومة  مقدمة جدول عمل 

تشكيلها«.
من جانبه، يقــّر النائب عن قائمة 
الربيعــي بـ »عجز  ســائرون عالء 
الكتل السياســية عن ايجاد حل 

العراق رغم  لالزمة السياسية في 
الظروف الصعبة التي نعيشها«.

إلى  فــي تصريح  الربيعي،  وذكــر 
»الصباح اجلديد«، أن »السياســني 
عليهــم أن يعوا خطــورة املوقف، 
بالتزامــن مع االزمــة االقتصادية 
النفط  اســعار  انهيــار  نتيجــة 
وكذلــك االزمة الصحية بســبب 

مرض كورونا«.
ولفــت، إلى أن »عملية تشــكيل 
احلكومــة قد تأخرت كثيــرا، وفي 
وقت كنــا ننتظر تقدمي تنازالت من 
وجدنا على  لكننا  القوى،  مختلف 
العكــس عناداً مــن أجل احلصول 

على املناصب واملنافع«.
وأكــد الربيعــي، أن »االجتماعات 
واملباحثات بني الكتل شبه معّطلة 
بســبب املــأزق السياســي التي 

وضعت الكتل نفسها فيه«.

وذهب النائب عن ســائرون، إلى أن 
لتكليف  الدســتورية  »املواقيــت 
احلكومة  لرئيــس  مرشــح جديد 
شــارفت علــى االنتهاء مــن دون 
نتائج ملموسة ميكن  إلى  التوصل 
أو اعالن نتائجها  التعويل عليهــا 

للشارع«.
السياســية  الكتــل  وحّمــل 
»مســؤولية العودة إلى احملاصصة 
بعد افشال جهود تشكيل حكومة 
وطنية برئاسة عالوي تكون بعيدة 

عن الكتل وتأثيراتها«.
وأنتهــى الربيعي، إلــى أن »االيام 
على  عصيبــة  ســتكون  املقبلة 
االصعدة  مختلف  مــن  العراقيني 
الســيما املوقف السياســي، فأن 
عدنا إلى احملاصصة مجدداً سنبقى 
على نفس املشــكالت االقتصادية 
واالجتماعيــة وتفشــي ظاهــرة 

الفساد وهدر املال العام«.
يشــار إلى أن العملية السياسية 
تعيش في أزمة دســتورية خانقة 
بالتزامن مع عدم اتفاق الكتل على 
مرشح جديد لرئاسة الوزراء خلفاً 
للمستقيل عادل عبد املهدي، وأدى 
فشــل محمد توفيق عــالوي في 
تشــكيل حكومته إلــى مزيد من 
اخلالفــات والتقاطعات بني مؤيديه 

ومعارضيه.
 

السوداني يستنكر اغتيال 
ناشطني في ميسان: هذه 

العمليات تهد ركنا من 
الدميقراطية

واكــد الســوداني علــى انه »من 
واجبنا اإلنســاني وموقعنا النيابي 
وصالحياتنــا الدســتورية نطالب 
الســلطات اخملتصــة بالكشــف 

عن اجملرمني الذيــن امتدت ايديهم 
بابنائهم  واالبــاء  األمهات  لتفجع 
من  األمنية  الفوضــى  فليســت 
صالح اســتقرار العراق واحساس 

اهله باألمان«.

نائب: اللجنة املشكلة الختيار 
مرشح رئاسة الوزراء ستحسم 

عملها قبل نهاية املدة 
الدستورية

 الفتاً الى ان »اللجنة التي شكلت 
من القوى الشيعية ستعمل على 
طرح عدة اســماء يتم من خاللها 
اختيار اسم واحد ويقدم كمرشح 
لرئاســة الوزراء قبــل نهاية املدة 

احملددة االسبوع املقبل«.
واكد اجلابري، ان »هنالك اجتماعات 
امللف،  مســتمرة ومكثفة حلسم 
بغية جتــاوز املرحلــة وانهاء حالة 

التشظي«.
يذكر ان القوى الشــيعية شكلت 
امس االول جلنة من سبعة أعضاء، 
كل عضو فيها ميثل واحدة من هذه 

القوى الختيار رئيس الوزراء

وول ستريت جورنال: تهديدات 
ايران تتراجع وعديد القوات 

األميركية ينخفض في املنطقة
في  املســؤولني  بعض  أكــد  كما 
البنتاغــون أن الفيروس التاجي أثر 
على قدرة إيران على الرد على ضربة 
كانون الثاني املاضي، وقال مسؤول 

»تركيزهم داخلي«. 
سابق آلوانه 

العســكريني  اخلبراء  وحذر بعض   
من أنه قد يكون من السابق ألوانه 
استنتاج أن إيران وعمالئها لن يردوا 
أكثر، وأضافوا أنه رمبا يكون القائد 

إســماعيل  القدس  لفيلق  اجلديد 
الوقت  إلى بعــض  قآني بحاجــة 
لتولــي القيــادة وتطوير خططه 

بالكامل.
أندرو ميلر، نائب مدير السياســة 
في مشروع الدميقراطية في الشرق 
األوسط، بدوره قال »كل ما نعرفه 
عن إيران وأفعالها املاضية هو أنها 

متيل إلى االنتقام بشكل كبير«. 
يذكر أن عدد القوات األميركية في 
منطقة الشــرق األوسط ارتفعت 
من 80 ألف إلــى 90 ألف، بعد أيام 

من مقتل قاسم سليماني. 
كمــا أن القــوات األميركية بدأت 
أفغانســتان  فــي مغــادرة  أيضا 
تنفيذا التفاق الســالم مع طالبان، 
مما ســيخفض عدد القوات هناك، 
13000 جندي  نحــو  قوامه  البالغ 

إلى حوالي 8600 جندي.

تتمات ص1

السليمانية - عباس كاريزي:
      

والصحة  البيئــة  جمعية  نظمت 
العراقية في اململكة املتحدة مؤمترا 
علميا حتت عنــوان »معاجلة وتدوير 
النفايات فــي العراق بني متطلبات 
وفرص  والصحــة  البيئة  حمايــة 
االستثمار« الذي اســتمر ملدة يوم 
واحد في جامعــة )UCL( في لندن 
بحضــور أكادمييني وخبراء و باحثني 
عراقيني مــن املهتمني بشــؤون و 
معاجلــة و تدوير النفايــات و ممثلي 
اجلمعيــات العراقية فــي اململكة 
املتحــدة ومشــاركة اعضــاء في 
مجلس النواب العراق وابناء اجلالية 
العراقية من طلبة الدراسات العليا 

في بريطانيا.
افتتحــت الدكتورة جيهــان بابان 
رئيســة جمعية البيئــة والصحة 
بالترحيــب   املؤمتــر  العراقيــة 
اهمية  الــى  واالشــارة  بالضيوف، 
على ضرورة  والتأكيد  املؤمتر  انعقاد 
التــي يخرج  بالتوصيــات  االخــذ 
تراكم  الى معضلة  واشــارت  بها، 
العــراق كنتيجة  النفايــات فــي 
للنشــاط البشــري، الذي قالت ان 
له تبعات صحية خطيرة وتطرقت 
ايضاً الى املعوقــات التي واجهتها 
واحلكومــات  االحتاديــة  الــوزارات 
احملليــة في التعامل مــع النفايات 
على الرغم مــن وجود تخصيصات 
في  اإلرادة  أبرزها ضعــف  ماليــة، 
اتخاذ القرار وتدني اخلبرات في طرق 
احلوكمة  منظومة  وتشظي  اإلدارة 
والســيطرة التي تضمــن اجلودة و 
النوعية وهشاشــة البيئة اجلاذبة 
إشكاالت  الى  اضافة  لألســتثمار، 
اخرى مرتبطة بالفساد و هدر املال 

العام.
وأكدت ضرورة مراجعة التشريعات 
بالنفايــات  املتعلقــة  القانونيــة 
وتعزيز تطبيقهــا الفعال والتركيز 
التي قدمت  القوانني  على مشاريع 

للحكومة االحتادية.
ثم القــى الدكتور لطيف رشــيد 
وزير املوارد املائية العراقي األســبق، 
محاضرة بعنوان »ادارة واعادة تدوير 
النفايات في العراق، االولوية للبيئة 
والصحــة وتوفيــر فــرص العمل 
االســتثماري« ، التي تطــرق فيها 
الى مشكلة النفايات املائية ومياه 
الصرف الصحــي في العراق، حيث 
أكــد ان املاء هو اهم مصدر للحياة 
وان اخللــل في معاجلة مشــكالت 
املياه فــي العــراق ال يقتصر على 
نقــص املعلومات او انعدام اخلطط 
التــي قدمها  العلمية  والبرامــج 
عــدد كبير من العلمــاء العراقيني 
مــن داخل البلد و خارجــه واخلبراء 
انها ليست مشكلة  االجانب كما 
علمية او فنية، وامنا اخللل يكمن في 
االداء و االدارة والتنفيذ وضعف دور 

السلطات التشريعية والتنفيذية.
واضاف فــي حديثه الــذي تابعته 
املياه له  تلــوث  ان  الصباح اجلديد، 
اثار خطيــرة على تغييــر خاصية 
ونوعية احليــاة الطبيعية، ويحدث 
هــذا التغييــر على مصــارد املياه 
)بحيــرات  العــراق  اخملزونــة فــي 
صناعيــة( واالنهار وابار املياه وحتى 
مياه االمطار وتصبــح غير صاحلة 

لالستعمال واالستخدام البشري.
ولفت رشــيد الى ان مــوارد املياه 
في العــراق تعاني من مشــكالت 
جمة مثل عدم وجــود نظام صرف 
صحي مناســب او جيد، فضالً عن 
عدم وجود نظام توزيع عصري ملياه 
الشرب ونقص في محطات تنقية 
وتصفية  ومعاجلــة  امليــاه  وحتلية 

اجملاري.
واشار الى ان هناك نوعني من التلوث 
االول عضوي والثاني غير العضوي، 
الفتاً الى ان التلــوث الصناعي من 
ميثل  وهو  للتلوث،  الرئيسة  املصادر 
نسبة كبيرة من التلوث احلاصل في 
مياه اخلزانات وميــاه االنهار، وحتى 
البحار، نظراً الن الصناعات اخملتلفة 

لها تاثير خطيــر على تلوث البيئة 
واملياه.

واشار الى، ان مياه الصرف الصحي 
واجملاري لديها نتائج خطيرة ومدمرة 
على عكــرة املياه )نظافــة املياه(، 
حيث يتم صــب او توجيه معظم 
منافذ الصرف الصحي واجملاري نحو 
خزانات املياه واالنهار، الذي له تأثير 

سلبي على املياه اجلوفية ايضاً.
هذه سيكون لها اثار سلبية دائمة 

على نوعيــة املياه واملــوارد املائية 
حيث تشغل مياه الصرف الصحي 
املســتخدمة في املطابخ واملصانع 
ودورات امليــاه ومحطــات والوقود، 
املياه  مــن   90% نســبة  وغيرهــا 
والبقية تتكون مــن التربية واملواد 
االحيان  بعــض  وفي  الكيمياويــة 
هذه حتتوي علــى زيت كربوهيدرات 
وحوامــض واشــياء اخــرى غيــر 

مقبولة.

وتناول في جانب اخر من محاضرته 
التلوثــات الناجتــة عــن الزراعــة 
والــري، الذي قــال انه ينتــج جراء 
اســتخدام املــواد الكيمياوية، في 
واملواد  واملبيدات احلشرية،  االسمدة 
تستخدم  التي  االخرى  الكيمياوية 

كاسمدة للمنتوجات الزراعية.
اخرى  انــواع  وجــود  الى  مشــيرا 
العســكري،  منها  التلــوث  مــن 
الســائد فــي العــراق الناجم عن 

والقتال  العســكرية  التحــركات 
استخدم  الذي  االحيان،  بعض  وفي 
فيــه اليورانيــوم املنضــب واملواد 
الكيمياويــة والتلــوث الناجم عن 
تســرب الغاز والنفط، الــذي يؤثر 
القريبة  املناطق  على  مباشر  بنحو 
من ابار النفط وخزانات الوقود، الذي 
قال انه يخلف اثاراً جســيمة على 
صحة االنســان ويؤدي الى تفشي 
والســرطان  التيفوئيــد  امــراض 

والكوليرا وامراض اجللد وخاصة بني 
االطفال والفئات العمرية االخرى.

ودعــا الدكتور لطيف رشــيد في 
ختام محاضرته الى اجراء مســح 
التي  والبرامج  اخلطــوات  لتحديد 
ميكــن توظيفها واالســتفادة من 
بعض املشــاريع قيد االنشاء، مثل 
مشروع الكرخ ومشروع شرق دجلة 

وبعض املشاريع احلكومية االخرى.
واصدار بعض التشريعات املطلوبة 
عبر اشــراك برامــج عاملية ملعرفة 
للتشاور  التقنيون  واخلبراء  التنقية 

حول هذه الترشيعات.
املطلوبــة  االمــوال  وتخصيــص 
لتحســني شــبكات مياه الشرب 
والتعقيــم،  الصحــي  والصــرف 
اجلوار  ودول  العــراق  بــني  والتعاون 
بشــأن تقاســم امليــاه ملكافحة 

التلوث.
يشــار الى ان املؤمتر العلمي الثامن 
جلمعية البيئــة والصحة العراقية 
في اململكــة املتحدة خرج بالعديد 
مــن القــرارات والتوصيــات، التي 
طرحت من قبل خبــراء واكادمييني 
وفنيني ومختصني، مشــاركني في 
املؤمتــر، تلخصت بالســعي لوضع 
مسألة تدوير و معاجلة النفايات من 
العراق  في  البيئية  اخلطط  أولويات 
وتعزيــز دور وزارة البيئــة وتزويدها 
بتخصيصات مالية وتشكيل هيئة 

وطنية ملراقبة البيئة العراقية.
واحلوكمة  اإلدارة  ضعــف  ومعاجلة 
في  األدارية  الكفــاءات  تطوير  عبر 
بالبيئة  املتعلقــة  املشــاريع  ادارة 
القانونية  البيئة  العراقية وتوفيــر 
تدوير  مشــاريع  لدعــم  واملاليــة 
وخلق وســط  النفايات  ومعاجلــة 
جــاذب لألســتثمارات فــي مجال 
معاجلــة النفايــات وحتويلهــا الى 
وحتديث  كهربائية،  او  حرارية  طاقة 
املتعلقة  القانونيــة  التشــريعات 
بالنفايات و ميــاه اجملاري في العراق 
مبا يالئم و الطرق العصرية احلديثة 

في معاجلتها.

بغداد - الصباح الجديد:
 طمأنت وزارة الزراعة العراقية يوم 
املنتجات  بتوفر  الســكان  األربعاء 
الزراعيــة لالســتهالك احمللي رغم 

غلق احلدود مع دول اجلوار.
احلســني  الزراعة صالح  وزير  وقال 
بيــان اطلعت عليــه الصباح  في 
اجلديد، إن »اغالق احلدود العراقية لن 
يؤثر على توفيــر املنتجات الزراعية 

للمواطنني«.
وأضاف أن »الــوزارة قامت باعتماد 
خططها الفعالة الهادفة إلى منع 

والتي  الزراعية  احملاصيل  اســتيراد 
بلغت )25( محصوال زراعيا وحيوانيا 
بغية دعم املنتج احمللي وتوفيره في 
لتلبية  كافية  وبكميات  االســواق 

حاجة املطبخ العراقي«.
وشدد احلســني على »عودة الثقة 
بــني الفالحني والــوزارة بعد تقدمي 
الدعم املناســب لهم من اسمدة 
وبذور ومكننة زراعية حديثة فضال 
عــن منــح املســتحقات اخلاصة 
بتســويق احلنطة في اليوم التالي 

من التسليم«.

وأشــار إلى »اهتمام الوزارة بقطاع 
النخيل وأسست مركزا متخصصا 
اضافة  البستنة  دائرة  لتطويره في 
الى مرافقة العملية االنتاجية بكل 
مراحلها ومد يــد العون للفالحني 
من خالل نقل نتائج البحث العلمي 

للواقع الزراعي امليداني«.
ولفت احلسني إلى »التعاون املستمر 
مع اجلهات الســاندة ملراقبة االسواق 
ومنع ارتفاع االســعار بعد التنسيق 

املثمر مع اجلهات الرقابية واالمنية«.
وأفــاد بارتفاع نســب انتاج احملاصيل 

الصيفية حيث وصل انتاج الطماطم 
فــي البصرة الــى )5000( طن يوميا 
وحتقيــق االكتفاء مــن انتاج البيض 
املواطن  مطمئنــا  احمللي،  والدجــاج 
العراقــي بانتاج وفير مــن احملاصيل 
الزراعية وحتقيــق التوازن بني العرض 
لهذا  وضعت  خططك  وفق  والطلب 

الغرض.
وكان العــراق قد أغلق حــدوده أمام 
التجــاري مع إيــران والكويت واألردن 
فيروس  تفشــي  من  جراء مخــاوف 

كورونا اجلديد.

الزراعة تطمئن المواطنين بشأن وفرة المنتجات
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بغداد _ الصباح الجديد :

اعلنــت وزارة املــوارد املائية انها 
بدأت عملها الدخال ثمانية سدود 
الى اخلدمة منها ســد دربندخان 
الذي خرج من اخلدمة بسبب هزة 
املنطقة  ضربت  شــديدة  ارضية 
وكان علــى اثرهــا نزول جســم 
الســد بحدود نصف متر وانهيار 
دار االستراحة فيه وكان قد عرض 
الســد  صالحية  فحص  موضوع 
على شــركات اجنبيــة لتحديد 
االضرار ثم كان مــن املقرر احالة 
اصالح السد الى احدى الشركات 
 3 التي طلبــت مبلغ  االجنبيــة 
ماليني دوالر فقــط العطاء تقرير 
الســد  الضرار  الكامل  الفحص 
دولية  مناقصات  ذلك  بعد  تتبعه 
الدولي  البنــك  وقــدم  الصالحه 
دوالر  مليــون   30 مببلــغ  قرضــا 

لتقييم ومعاجلة سد دربندخان .
وهنا اتخذت الوزارة القرار بفحص 
الســد من خالل االجهزة املتوفرة 
لدى الوزارة والوزارات االخرى خاصة 
الصناعــة  ووزارة  النفــط  وزارة 
وكذلك احد املكاتب االهلية حيث 
مت فحص الســد بطرق عديدة مت 
تشخيص االضرار بدقة واستبعاد 
الشــركات االجنبيــة وعروضها 

وتوفير العملة الصعبة.
ان  الفحــص  وتبــني من خــالل 
باالمكان ادخال السد الى اخلدمة 
الــى اكثر  والــى مديــات تصل 
مــن %80 من طاقة اســتيعابه ، 
وهكذا مت ادخال السد الى اخلدمة 
واســتوعب اكثرمن مليارين متر 
مكعب مــن امليــاه الواصلة الى 
بحيرة الســد مما كان له الفضل 
انقــاذ كل مدن  فــي  االســاس 
على  تقع  التــي  ديالى  محافظة 
نهر ديالــى وكذلك انقاذ شــرق 
بغــداد والكوت والعمــارة واملدن 
الواقعة على نهــر دجلة جنوبي 

بغداد.
بعــد ذلك مت ادخال ســد املوصل 
تواجد  فتــرة  اخلدمــة خالل  الى 
الشــركة االيطاليــة التي كانت 
تقوم بتحشــية الســد وبوجود 
اجليشاالميركي  مهندسي  فريق 
وكان ذلك خالل فترة العقد الثاني 
الذي ابرم مع الشــركة االيطالية 
املهندســني  فيلــق  وباشــراف 

االميركي حيــث مت خزن املياه في 
اوصى  الى حدود جتاوزت ما  السد 
به اجلانب االستشــاري االميركي 
وااليصال باخلزن في السد بحدود 
جتاوزت 9,5 مليــارات متر مكعب 
ومت ذلك بعد دراســة الســد مع 
جميع اجلهات العاملة االميركية 
وكان  والعراقيــة  وااليطاليــة 
العراقية  الرؤية  القراريعتمدعلى 
وصالحياتها  وامكانيتها  للسدود 
.اتخذت الوزارة قرار انهاء التعاقد 
مع الشــركة االيطالية وتكليف 
اعمال الشركة في السد واحالت 
جميع االعمال الى مالكات الوزارة 
العامة  الهيئــة  ودوائرهــا فــي 
للســدود واخلزانات ويعمل السد 
وبادارة عراقية كاملة حيث  اليوم 
حقق مناسيب اخلزن التصميمية 
للســد ومــن دون تســجيل اي 
مخاطــر او اضــرار على جســم 

السد .
يلي ذلك ســدة الرمــادي وناظم 

الــورار وهمــا ناظمــان انشــئا 
لتنظيم جريان نهر الفرات اضافة 
الى ســدة الفلوجة حيث قامت 
بتفجير هذه  داعــش  عصابــات 
الســدود وقد قامت الــوزارة من 
والعراق  الرافدين  شركاتها  خالل 
باعادة بناء هذه السدود وادخالها 
الى اخلدمــة ومت افتتاحها وكانت 
بتمويل من صنــدوق اعادة اعمار 
املدن احملررة وبذلك مت التمكن من 
الســيطرة على توزيعــات املياه 
وضمان وصول املياه الى احملافظات 
التي تقــع مؤخر هذه الســدود 

واهمها احملافظات اجلنوبية.
اما ناظم أبو صخيــر وهو ناظم 
جديد اجنــز بناؤه عام 2019 والذي 
كان من املقرر ان ينجز في االعوام 
السابقة وبفضل املتابعة وتذليل 
الصعاب وحل املشكالت املعوقة 
مت اجناز العمل من قبل الشــركة 
الهولندية املقاولــة ومت ادخالهه 
للعمــل هذا العام ويقع الســد 

النجــف ويخدم  فــي محافظة 
اكثــر من 90 الف دومن في كل من 

محافظتي النجف والديوانية.
ولدراسة تأثير الهزة االرضية على 
سالمة سد حديثة فقد شكلت 
فريــق عمــل فني مــن املالكات 
العراقيــة للمباشــرة بأعمــال 
تقييمــه مــن دون االعتماد على 
العملة  وتوفير  االجنبيــة  اخلبرة 
الصعبة وبكلفة بســيطة جدا 
مقارنة مــع العروض املقدمة من 
الشركات االجنبية من خالل أجراء 
جلســم  اجليوفيزيائية  التحريات 
الســد MASW,GPR(( وتقييــم 
 ( التحســس  أجهزة  منظومــة 
البيزومتــرات املفتوحــة ( حيث 
مت فحصهــا بواســطة كاميــرا 
مختصة ، كما مت فحص وتقييم 
منظومــة تصريف املياه للســد 
وقد اثبتت النتائج سالمة جسم 
الســد من أية اثار سلبية نتيجة 

الهزة االرضية .

وفي سد العظيم مت تأهيل بوابة 
نفــق الطاقــة والــري بالكامل 
احملطة  في  املياه  تخندق  ومعاجلة 
املؤخر  ومصطبة  الكهرومائيــة 
من خالل عمل ســدة وقتية ملنع 
رجوع املياه اخلارجة من السد الى 
الكهرومائية  احملطة  منشــاءات 
التي كانت  الترابيــة  املواد  وإزالة 
املبــزل اإلصبعــي وربط  تغلــق 
االمين  الكتف  من  الراشحة  املياه 
وااليســر مبنظومة تصريف املياه 
قناة  ومؤخرة  مقدمــة  وتنظيف 
املســيل املائي لضمــان تصريف 

مياه الفيضان من خاللها .
وبالنسبة لســدة الفلوجة التي 
تعرضــت العمــال التخريب من 
عصابــات داعــش االرهابية فقد 
مت اعمار3 بوابات رئيســة من قبل 
مالكات الهيئة العامة للســدود 
تشــكيالت هذه  احدى  واخلزانات 
الــوزارة  مــن مجمــوع البوابات 
ادراج  مع  الفلوجة  لسدة  السبع 

البوابة الرابعة ضمن تخصيصات 
الدولي  للبنك  الطــاريء  القرض 
العامة  الرافدين  شركة  وتكليف 
الــوزارة  هذه  تشــكيالت  احدى 

باعمال التاهيل.
بادوش كونه سد  والهمية ســد 
صــد اضافة الى توليــد الطاقة 
الكهربائيــة وخزن مياه لســعة 
12 مليــار/م3 فقــد اوعــز الوزير 
اعمال  اكمال  امكانية  بدراســة 
الســد الهميته وتشــكيل جلنة 
فنية لدراسة الكلفة التخمينية 
واجلدوى االقتصادية لتنفيذ السد 
، يلي ذلك سد مكحول للسيطرة 
علــى ميــاه الفيضــان ولتوليد 
الطاقة الكهربائية والهميته في 
السيطرة على توزيعات املياه فقد 
نســب الوزير تشكيل فريق عمل 
لدراســة حتديث دراســة اجلدوى 
السد  لهذا  والبيئية  االقتصادية 
لغرض ادراجه ضمن خطة الوزارة 

للسنوات املقبلة .

الموارد المائية تدخل ثمانية سدود الى الخدمة منذ 
نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي

قدم البنك الدولي 30 مليون دوالر لتقييم ومعالجة سد دربندخان

اعلن انجازات الوزارة بنجاح الموسم التسويقي للحنطة والشلب

المدير العام لدائرة الماء للصباح الجديد

اتخذت وزارة الموارد 
المائية قرار انهاء 

التعاقد مع الشركة 
االيطالية في سد 
الموصل واحالت 

جميع االعمال الى 
ادارة عراقية كاملة 
حيث حقق مناسيب 
الخزن التصميمية 

ومن دون اي مخاطر
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بغداد _ الصباح الجديد :
حققت الزيارات امليدانية ملشاريع 
املاء التــي قام بها املديــر العام 
نتائج عالية  املهندس جنم احلالي 
املســتوى متخضت عن ارتفاع في 
مستوى اجناز املشاريع التي كانت 
متوقفه تراوحت من 3 سنوات الى 
10 ســنوات وقد مت التفاوض مع 
املشــكالت  املنفذة وحل  اجلهات 

واملعوقات في هذة املشاريع ,
وذكراملهندس حســني مارد مدير 
دائــرة املهندس املقيم ملشــروع 
اســتمرارالعمل  عن  احملاويل  ماء 
بوتيرة عالية في منشأة املشروع 
مــن اجل اجناز املشــروع في املدة 
والذي سيلقي بضالله  له  احملددة 

على توفير املاء الصالح لشــرب 
وينهي شــحة املاء في جزء كبير 
مــن محافظة بابل حيــث تبلغ 
الطاقة االنتاجية للمشــروع ١٠ 
االف م٣بالســاعة ويغــذي ٦٠٠ 
الف نسمة في احملافظة , وأضاف 
فقــد حقق مالك  مارد  املهندس 
رأس  املنفذة  والشــركة  املشروع 
اخليمة اعلى مستويات االجناز بعد 
زيارة املهنــدس جنم احليالي مدير 
عــام مديرية املــاء والوقوف على 
املشــكالت واملعوقات التي كانت 
تواجه العمل مــع وضوع احللول 
املناســبة لها في الزيارة نفسها 
حيث متكــن املالك بعد الزيارة من 
اســتمرار االعمــال اليومية في 

اكمال اعمال االندثار في املشروع 
املياه اجلوفيه والطالء  من سحب 
املتضرر  الشــتايكر  ورفع  بالقير 
وبعض املعاجلات فضال عن اعمال 
الفحوصــات اخملتبريــه كذلــك 
املوقــع عالوة  داخل  انابيــب  مد 
االســتمرار في استحصال  على 
املوافقات من الدوائر ذات العالقة 
لدوائر اآلثار ودائرة الطرق واجلسور 
ودائــرة الكهرباء فــي محافظة 
بابل .يذكر ان املشــروع مت تنفيذه 
مــن قبــل شــركة راس اخليمة 
ويغطي احتياجــات ناحية االمام 
والنيل والقــرى احمليطه بها وهو 
من مشــاريع اخلطة االستثمارية 

للوزارة. 

كاظم العبيــدي
كشف محافظ ذي قار وكالًة 
أبــاذر الُعمر بإعــادة العمل 
واملباشــرة بإعمار ملعب ذي 
قــار االوملبي بالتنســيق مع 
وزيــر الشــباب والرياضة د. 

احمد رياض.
وعدتكم   كمــا  الُعمر  وقال 
مللعــب  العمــل  بعــودة 
الناصريــة االوملبي برغم كل 
الصعوبــات التــي واجهتنا 
مــن اجل الوصــول لنقطة 
املنفذة  الشــركة  حل مــع 
للملعب انقــل إليكم كالم 
زهيان  عبــد  نــزار  املهندس 

املشاريع  قسم  مدير  معاون 
االستراتيجية بوزارة الشباب 

و الرياضة. 
فيما اكد معاون مدير قسم 

املشاريع االستراتيجية بوزارة 
املهندس  والرياضة  الشباب 
نزار عبــد زهيان عودة العمل 
الناصرية  مبشــروع ملعــب 
االوملبي سعة 30 الف متفرج 
للتدريب  الثانويــة  واملالعب 
ســعة 2000 متفــرج و500 
الفندق احلديث  متفرج مــع 

سعة 50 سرير  .
يذكر ان شــركة ســارل اور 
التي تنفذ  الفرنســية  هي 
ملعب  مشــروع  في  العمل 
الناصريــة االوملبي منذ عام  
توقف  العمل  ولكــن   2012

لظروف مالية.
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بغداد _ الصباح الجديد :

اعلــن وزيــر التجارة الدكتــور محمد 
هاشــم العانــي اجنازات الــوزارة منذ 
تســلمه الوزارة لغايــة االن ، مبينا ان 
أبرزهــا اعتماد املنتج احمللــي بتجهيز 
وجناح  التموينية  البطاقــة  مفــردات 
املوسم التســويقي حملصولي احلنطة 

والشلب.
وقــال الوزير العاني فــي بيان اطلعت 
الصباح اجلديد على نسخة منه ان”من 
اهم االجنــازات املتحققة للــوزارة هو 
الذكية  البطاقة  استحداث مشــروع 
البرنامج  مع  بالتنســيق  االلكترونية 
الغــذاء العاملي، لغــرض التغلب على 
السلبيات واملعوقات التي تواجه العمل 
عن  التموينية، فضال  البطاقــة  مبلف 
الوضع  نتيجة  النازحة  العائالت  إعفاء 
األمني من املبالغ املترتبة بذمتهم عن 
تســلمها احلصة التموينية، واعفائها 
من اقيام احلصص التموينية املصروفة 

خالفــا للتعليمات لعــدم متكنها من 
التسديد”.

وأضــاف الوزير أن “من بني االنشــطة 
الكترونية إلصدار  اجناز منظومة  ايضا 
تربط بكل  اجازات وهويات االســتيراد 
االقســام، إضافة إلــى إغاثة العائالت 
املتضررة خالل الســيول من احملافظات 
واسط وميســان وصالح الدين ، الفتا 
إلــى ان اعتماد الــوزارة املنتج الوطني 
بنســبة %87 فــي جتهيــز مفــردات 
البطاقــة التموينية ، مشــيرا إلى أن 
“الكمية املســوقة من محصول مادة 
2019 بلغت  احلنطــة احملليــة لعــام 
املســتويات، فضال عــن حتقيق  أعلى 
نســب اجنــاز متقدمــة تختلف عن 
التجهيز  السابقة من حيث  السنوات 
والنوعية، واالهتمام االستثنائي حلملة 
تسويق الشــلب املتواصلة في ثماني 

محافظات”.
ومن االجنازات ايضــا قال الوزير العاني: 
“انتخاب ممثل العراق رئيسا دائما للجنة 
امللكية الفكرية ملنطقة التجارة احلرة 
العربية،  باجلامعــة  الكبــرى  العربية 

فضال عن دفع مســتحقات الفالحني 
واملزارعني املســوقني حملصولي احلنطة 
 95% 2019 وبنســبة  والشــلب لعام 
حيث بلغ املبلــغ املصروف تريليونا و23 

مليارا و698 مليونا و499 ألف دينار”.
وتابع الوزير من االنشطة كذلك، توفير 
طاقــات خزنيــة باســتعمال احلواجز 
رسوم  نسبة  وتخفيض  الكونكريتية، 
تسجيل الشركات للشباب الذين هم 
حتت سن الـ25 عاما”، الفتا إلى “العمل 
على اجناز مســودة مذكرات تفاهم مع 
دول اجلوار والعربية ودول أميركا وتعاون 

سالمة احلبوب مع روسيا”.
ولفت الى، أنه “مت ايضا جتهيز العائالت 
املشــمولة بالرعاية االجتماعية بواقع 
(12( حصة ســنويا من مادة الطحني، 
اقامة معــارض تخصصية  فضال عن 
داخليــة بواقــع )51( معرضا شــمل 
وجتارية  وزراعيــة  صناعيــة  قطاعات 
وتكنولوجيــة واتصاالت وإعادة العمل 
باملشاريع االستثمارية املتوقفة بسبب 

عدم توفر السيولة املالية”.
علــى صعيد متصــل طمأنــت وزارة 

التجارة املواطنني باســتمرارها بتوزيع 
التموينية في ظل  البطاقــة  مفردات 
اإلجراءات التــي اتخذتها خلية األزمة 
للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما 
حذرت املتالعبني باألسعار في األسواق 

احمللية .
وذكرت الوزارة  ان”مراكز جتهيز مفردات 
املواطنني من  التموينية على  البطاقة 
العاملني  من  وموظفيهــا  توقف،  دون 
فــي اخملــازن واملراكــز التموينية غير 
مشمولني في عطلة %50 التي اعلنت 
للوقاية من فيروس  االزمة  عنها خلية 
كورونا”، مبينة ان”الوزارة حريصة على 
توزيعها على  املفردات وضمــان  توفير 

املواطنني في الوقت احملدد”.
واضافت، ان”الســلع واملــواد الغذائية 
متوفرة في االســواق ونتابع من خالل 
االســعار  لرصد  الرقابيــة  االجهــزة 
باســتمرار، للحيلولــة دون رفعها من 
قبــل املتالعبني ومســتغلي االزمات”، 
االســعار  املتالعبني من”رفع  محــذرة 
وانهــا ســتتخذ جميــع االجــراءات 

القانونية بحقهم”. 

تقرير

وزيرالتجارة يؤكد تجهيز مفردات البطاقة التموينية 87 %  من المنتج المحلي

تواصل العمل النجاز مشروع ماء المحاويل بوتائر عالية
محافظ ذي قار: تم التنسيق مع وزير 

الشباب إلعادة اعمار الملعب االولمبي 

بغداد _ الصباح الجديد :
أعلنـــت الشــركة العامة لصناعات النســيج 
واجللود إحدى شركات وزارة الصناعة واملعادن عن 
البدء بإنتاج الكمامات الوقائية في موقع الدباغة 
التابع ملصنع اجللدية بطاقــة ) ١٠ ( آالف كمامة 

يومياً .
وأكـد مدير مصنع اجللدية املهندس حيدر فرحـان 
ان الشــركة تواصل بذل اجلهود احلثيثة والعمل 
الدؤوب في جميع املصانــع واملعامل التابعة لها 
واملنتشرة في بغداد واحملافظات إلنتاج الكمامات 
الطبيــة لتلبية احلاجــة املاســة واملتزايدة لها 
للوقاية من فايروس كورونا ، الفتاً إلى أن الشركة 
مســتمرة بتأمني حاجــة وزارة الصحــة وجتهيز 
وزارة الهجرة واملهجريــن بالكميات املطلوبة من 

الكمامات وبأسعار مناسبة جداً .
من جانب اخر أعلـــن مدير عام الشركة العامة 
للمنتوجات الغذائية إحدى شركات وزارة الصناعة 
واملعادن املهندس محمـــد جبـــار حسيـن عن 
االستمرار بإنتاج جل منظف االرضيات واحلمامات 

) رونـق ( وطرحه الى االسواق احمللية .
وأشـــار املدير العام الى أن املنتج متوفر حالياً في 
مكاتب ومنافذ البيع املباشر للشركة واملنتشرة 
بنوعيات ومواصفات عالية  واحملافظات  في بغداد 
وأســعار مناسبة ويشــمل جل منظف ومعطر 
االرضيات وجــل منظف احلمامات بعطر الصنوبر 
ويحتــوي على ديتول عالي اجلــودة لقتل اجلراثيم 
إضافة الى جل منظف عام متعدد االستعماالت 
وحماية مســتمرة مــن اجلراثيم ، الفتــاً الى ان 
الشــركة ســبق ان أعلنت عن منتجها من جل 
معقــم ومرطب اليدين ) أمان ( بشــتى العبوات 
واألحجام والتي تشــمل ) ٦٠ ( مــل و ) ٥٠٠ ( مل 
و ) ٧٥٠ ( مل و ) ٣ ( لتـــرات والذي ميتاز بفاعليته 
العالية وأحتوائه على املادة املعقمة ) الكحـول ( 
بتركيز يصل إلى ) ٧٥.٣ ( وقابليته على التعقيم 
وقتل امليكروبات بنســبة ٩٩% ، مؤكداً ان جميع 
منتجات الشــركة خاضعة للفحوصات اخملتبرية 
والرقابة من اجلهاز املركزي للتقييس والســيطرة 

النوعية . 
من جهتها تواصـــل شركة ديالى العامة إحدى 
شــركات وزارة الصناعة واملعادن جتهيز شــركات 
ومديريات الكهرباء مبنتجاتها من محوالت التوزيع 
مختلفة الســعات علــى وفق العقــود املبرمة 
معها .وأفـــاد مدير عام الشركة املهندس عبـد 
الرســـول محمـــد عـــارف بأن الشركة قامت 
بتجهيز الشــركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط 
/ فرع توزيع كهرباء النجــف ومحافظة ديالى بـ 
(٢٩( محولة توزيع مختلفة السعات ومببلغ ) 231 
( مليــون دينار تضمنت جتهيز فــرع توزيع كهرباء 
النجــف بـ )22( محولة توزيع وبواقع )12( محولة 
ســعة )KVA 250/11 ( و )10( محــوالت ســعة 
(KVA 400/11 ( وجتهيــز محافظــة ديالى بـ )7( 
محوالت توزيع مختلفة السعات أربع منها سعة 
 KVA 250/11( محوالت سعة )( و )3 KVA 400/11)
( ، مؤكداً اســتعداد الشركة التام لتلبية جميع 
طلبات التجهيز التي تردهــا من وزارة الكهرباء و 
اجلهات االخــرى ملنتجاتها من احملوالت و املقاييس 
الكهربائيــة والقابلو الضوئــي مبختلف االنواع 

والسعات واالطوار وبفترات قياسية .

النسيج تباشر بإنتاج 
الكمامات الوقائية بطاقة 
) ١٠ ( آالف كمامة يوميًا
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الصباح الجديد - وكاالت :
في قــراءة أخيــرة، صــادق النواب 
الروس أمس األربعــاء على اإلصالح 
الدســتوري الذي اقترحــه الرئيس 
الطريق  لــه  وميهد  بوتــن  فالدميير 
للبقاء في السلطة حتى عام 2036 
نظرّيا. وصــّوت 383 نائبــاً لصالح 
النص، في حن امتنع عن التصويت 
43، وهم النواب الشــيوعيون، ولم 

يرفضه أّي نائب.
وحتى يدخــل حيز التنفيذ، يجب أن 

روسيا اإلصالح،  احتاد  يتبنى مجلس 
العادة اجراء شكلّي. لكن  وهذا في 
سيعقد في 22 نيسان/ابريل املقبل 
»اقتراع شــعبي« بشأن املشروع ما 

تزال معامله غير واضحة.
ويشــمل النص الــذي مت التصويت 
عليــه نهائيا بنــدا يتيــح لبوتن 
الترشــح لواليتــن مقبلتن عامي 

2024 و2030.
الرئيس دعمــه لهذا اإلجراء  وأعلن 
في خطاب لــم يكن علــى جدول 

األعمال ألقاه أمام النواب أمس االول 
الثالثاء، واعتبر أن من الضروري أيضا 
بدلوها  الدستورية  احملكمة  تدلو  أن 

بشأن التعديالت.
وفاجــأ بوتــن اجلميع فــي كانون 
الثاني/ينايــر املاضــي بطــرح هذا 
اإلصالح الدستوري. وينظر إلى هذه 
التعديالت كوسيلة تسمح للرئيس 
انتهاء  باحلفاظ علــى نفوذه بعــد 

واليته احلالية عام 2024.
وتوجــد فــي النــص أيضــا بنود 

اجتماعية أضيفــت في قراءة ثانية 
يــوم الثالثاء وصــادق عليها النواب 
أمــس األربعــاء، على غــرار تعديل 
املعاشات على ضوء نسب التضخم 

ومنع زواج املثلين.
ويهيمن بوتن، الذي يبلغ من العمر 
اآلن 67 عاما، على املشهد السياسي 
الروســي على مــدى عقديــن إما 
كرئيس أو رئيس للوزراء، وفتح اجملال 
أمــام التعديالت الدســتورية امس 
الثالثــاء في ظهــور مفاجئ  االول 

بالبرملــان. و قدم بوتــن في كلمة 
أمــام البرملــان امــس األول الثالثاء 
تأييده املشــروط لتعديــل مقترح 
في الدســتور يعيد بشكل رسمي 
احتســاب فتراتــه الرئاســية من 
الصفر. وإذا أيدت احملكمة الدستورية 
منتقدي  توقعات  بحسب  التعديل، 
بوتن، وأيده الناخبون في اقتراع عام 
في أبريل نيســان املقبل فسيكون 
بإمكان بوتن شغل املنصب لفترتن 
أخرين متتاليتن مــدة كل منهما 

ست سنوات.
وإذا أتاحــت لــه حالتــه الصحية 
وحظوظــه االنتخابية القيام بذلك 
فقــد يبقى بوتن فــي احلكم حتى 
عام 2036 وحينها يكون قد بلغ من 

العمر 83 عاما.
وقال السياسي املعارض الذي ينتقد 
إنه  نافالني  أليكســي  الكرملــن 
يعتقــد أن بوتن ســيحاول اآلن أن 

يصبح رئيسا مدى احلياة.
بخططــه  بوتــن  يصــرح  ولــم 

للمســتقبل بعد 2024 لكنه يقول 
يؤيد ممارســة تعــود للعهد  إنه ال 
الزعماء في  بقاء  الســوفيتي وهي 

السلطة مدى احلياة.
وستراجع أطراف أخرى في السلطة 
التشريعية الروسية اآلن التعديالت 
التــي أيدها مجلــس الدوما، بينها 
اجمللس األعلى فــي البرملان )مجلس 
وقت  في  الذي ســيراجعها  االحتاد( 
الحق يــوم األربعاء. ومن غير املتوقع 

أن يعارضها أحد.

الصباح الجديد - وكاالت :
قال رئيــس وزراء ماليزيا الســابق 
مهاتير محمد في مقابلة نشــرت 
يوم األربعــاء إن رئيس الوزراء احلالي 
اقتراع  الدين ياسن سيجتاز  محي 

على الثقة في البرملان.
مهاتير  اخملضــرم  السياســي  قاد 
محمد )94 عامــا( البالد من 1981 
إلى 2003 ثم عاد بشــكل مفاجئ 
إلى السلطة في عام 2018 محققا 
الفوز على حتالف حكم البالد ألكثر 
من 60 عاما والذي سبق وأن قاده هو 

نفسه كرئيس للوزراء.
لكن واليته األخيرة في رئاسة الوزراء 
انتهت باســتقالة مفاجئة في 24 
فبراير شــباط بعد يــوم من رؤية 
االئتالف وهم  بعض شــركائه في 

يعقدون محادثات مع خصومه.
وقــال مهاتير فــي املقابلــة التي 
أجرتها معه صحيفة سينار هاريان 
إنه لم يعد  الناطقة بلغة املاليــو 
يقــود أغلبية في البرملــان بعد أن 
تخلى عنه بعض أنصاره لالنضمام 

إلى معسكر محي الدين.

وقــال »كان لدينــا أكثــر من 114 
مقعــدا ولكن العــدد أصبح أقل 

اآلن«.
وقال عــن التصويت بحجب الثقة 
»لــن ينجــح.. ألنه )محــي الدين( 

استمال رجالي إلى جانبه«.
اهلل  عبــد  ســلطان  امللــك  كان 
سلطان أحمد قد عن محي الدين 
29 فبراير شباط  رئيسا للوزراء في 
قائال إنــه يعتقد أن محــي الدين 
أغلبية  بتأييد  األرجح  على  يحظى 

في البرملان.

الصباح الجديد - وكاالت :
هانوي  في  األميركية  السفارة  قالت 
أمس األربعــاء إن الواليــات املتحدة 
أكملت ثاني زيارة حلاملة طائرات إلى 
فيتنام فــي الوقت الذي يحتفل فيه 
اخلصمان الســابقان مبــرور 25 عاما 

على تطبيع العالقات الدبلوماسية.
وأضافت السفارة في بيان أن حاملة 
والقطع  روزفلــت  ثيودور  الطائــرات 
املرافقــة لهــا أمتت زيارة اســتمرت 
بوســط  داناجن  أيام ملدينة  خمســة 

فيتنام في التاسع من مارس آذار.
وقال الســفير دانييــل كريتنبرينك 
البيان »الزيــارات من  أفاد  حســبما 
النوع ال تعزز فحســب شراكة  هذا 

الواليات املتحدة مع فيتنام بل تواصل 
أيضا ضمان إرساء السالم واالستقرار 

وحرية التجارة في أنحاء املنطقة«.
وتأتي الزيارة في أعقاب توقف حلاملة 

الطائرات كارل فينســون في فيتنام 
في مــارس آذار 2018 فيمــا كان أول 
زيــارة مــن نوعها منــذ نهاية حرب 
فيتنام في عام 1975 في تأكيد على 

منو العالقات االستراتيجية بن هانوي 
وواشــنطن في وقت يتزايد فيه نفوذ 

الصن في املنطقة.
الطائرات  حامــالت  تعبر  مــا  وعادة 
األميركية بحر الصن اجلنوبي املتنازع 
عليه وتكون بشكل روتيني حتت رقابة 
سفن البحرية الصينية حسبما أفاد 

ضباط بحرية في املنطقة.
وتتهــم الواليــات املتحــدة الصن 
بحر  العسكري على  الطابع  بإضفاء 
ترهيب  ومحاولــة  اجلنوبــي  الصن 
يطالبون  الذين  اآلســيوين  جيرانها 
البحر  أيضا بالسيادة على أجزاء من 
ورمبا يرغبون في اســتغالل مكامنه 

من النفط والغاز.

الصباح الجديد - وكاالت :
أعلنت شــركة أرامكو الســعودية أمس األربعاء 
أنها ستعمل على زيادة مستوى الطاقة االنتاجية 
القصوى مبليون برميل نفــط يوميا لتصل إلى 13 
مليونا، في خضم »حرب أســعار« مســتعرة مع 
روســيا. وقالت أرامكو في بيان نشــر على موقع 
سوق املال السعودية »تداول« انها تلّقت »توجيها 
من وزارة الطاقة برفع مســتوى الطاقة اإلنتاجية 
القصوى املســتدامة من 12 إلى 13 مليون برميل 

يومياً«.
وتتطلب زيادة الطاقة االنتاجية في العادة سنوات 
واستثمارات مبليارات الدوالرات. وجاءت اخلطوة بعد 
يوم من إعالن الســعودية، أكبر مصّدر للنفط في 
العالم، زيــادة إنتاجها في شــكل كبير إلى 12,3 
مليون برميل يوميا في نيســان/أبريل من مستوى 

9,8 مليون برميل احلالي.
وحتتفظ الســعودية باحتياطات استراتيجية من 
عشــرات مالين البراميل من النفــط اخلام، ومن 
املتوقع اللجوء إليهــا لتغطية كمية النفط التي 
تفوق طاقتها االنتاجية القصوى الشــهر املقبل، 
وهــي 300 ألف برميــل يوميا. وكانــت مجموعة 
»اوبك« بقيادة الســعودية، وروســيا ودول نفطية 
أخرى، قامت في السنتن املاضيتن بخفض االنتاج 
لرفع أســعار النفط املتراجعــة منذ 2014، ضمن 
إطار من التعاون حتت مسمى »اوبك بالس«. ودعت 
السعودية خالل اجتماع في فيينا هذا الشهر إلى 
خفض إضافي ملواجهة التراجع الكبير في األسعار 
على خلفية انتشار فيروس كورونا املستجد، لكن 

روسيا رفضت ذلك.
وردا على املوقف الروسي، خّفضت السعودية أسعار 
النفط املطروح للبيع لديها إلى أدنى مســتوياتها 
في 20 عاما، في محاولة لالســتحواذ على حّصة 
كبيرة في الســوق، األمر الذي أثــار اضطرابات في 

أسواق الطاقة وحرب أسعار مستعرة.
وفيما شهدت أســعار النفط أكبر انخفاض منذ 
حرب اخلليج في العام 1991، يحذر احملللون بأن هذه 
اخلطوة ستســتمر في دفع األسعار للهبوط نحو 
20 دوالرا للبرميل إذا لم يتوصل اجلانبان إلى اتفاق.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الثالثاء 
إن موســكو قد تعزز اإلنتاج علــى املدى القصير، 
لكّنه فتح في الوقت ذاته الباب أمام إمكانية عقد 

محادثات جديدة مع اململكة.

المصادقة على تعديالت دستورية تسمح لبوتين بالبقاء في السلطة

مهاتير محمد يقول إن رئيس وزراء ماليزيا الجديد 
سيجتاز اقتراع على الثقة

أميركا تعلن اتمام ثاني زيارة لحاملة طائرات إلى فيتنام

السعودية تقرر زيادة 
طاقتها االنتاجية من النفط 

بمليون برميل يوميا

الصباح الجديد - وكاالت :

التركي رجب طيب  الرئيس  قال 
بالده  إن  األربعــاء  أمس  أردوغان 
القيــام بعمل  لن تتوانــى عن 
عسكري أكبر في منطقة إدلب 
بشمال غرب سوريا إذا انُتهكت 
إليها  التوصل  مت  التــي  الهدنة 

األسبوع املاضي.
اللتان  وروســيا،  تركيا  واتفقت 
في  تدعمان طرفــن مختلفن 
احلــرب الســورية، علــى وقف 
تصعيد  لوقــف  النــار  إلطالق 
اشــتباكات في إدلــب أدت إلى 
شــخص  مليون  نحــو  نــزوح 
وجعلــت البلديــن يقتربان من 

مواجهة مباشرة.
وفــي كلمة ألقاهــا أمام نواب 
احلاكم  والتنمية  العدالة  حزب 
في البرملان التركي، قال أردوغان 
لوقف  صغيــرة  انتهــاكات  إن 
إطالق النار وقعــت، مضيفا أن 
هي  لتركيا  بالنســبة  األولوية 
12 موقعــا للمراقبة  ســالمة 

أقامتها في املنطقة.
وأضاف »لــن نكتفي بالرد حتى 
علــى أصغــر هجوم هنــا )في 
إدلــب(، وســنوجه ردا أقســى 
األتراك،  »اجلنــود  وتابع  بكثير«. 
أبدا في  أبناء هذه األمة، ليسوا 
السوري  )الرئيس  حلماية  حاجة 
وليكــن ذلك  بشــار( األســد، 

معروفا«.
ونُقــل عن وزير الدفــاع التركي 
بشــكل  قوله  أكار  خلوصــي 
بــن  احملادثــات  إن  منفصــل 
مســؤولن أتراك وروس بشــأن 
تنفيذ وقف إطالق النار »إيجابية 

وبناءة« حتى اآلن.

املاضية،  القليلة  األسابيع  وفي 
السورية  احلكومة  قوات  كثفت 
حملتها  روســيا  من  املدعومة 
معقل  آخــر  إدلب،  الســتعادة 
ودفع  البــالد.  فــي  للمعارضة 
بعض  تدعم  التــي  تركيا،  ذلك 
املعارضــن الذيــن يتطلعــون 
لإلطاحة باألســد، لشن هجوم 
مضــاد لوقــف زحــف القوات 

السورية.
ووصل وفد روسي إلى أنقرة أمس 
محادثات  إلجــراء  الثالثاء  االول 

بشــأن تفاصيل االتفــاق الذي 
قال الطرفان إنه سُيســتكمل 
بحلول األسبوع املقبل. ويقضي 
االتفاق بإقامة ممر آمن وتســيير 
جانبي  على  مشــتركة  دوريات 
طريق ســريع مهم بن الشرق 

والغرب في إدلب.
وقال وزير اخلارجية التركي مولود 
جاويش أوغلــو للصحفين في 
بســيطة  انتهاكات  إن  البرملان 
للهدنة وقعت لكنه أشار إلى أن 
موسكو حذرت دمشق لوقفها.

وتابع جاويش أوغلو »نبحث حاليا 
الطريق  بفتح  تتعلــق  إجراءات 
السريع إم4 للمرور بشكل آمن. 
كانــت هناك محادثــات الليلة 
وأضاف  وستســتمر«.  املاضية 
»في الوقــت الراهن نعمل على 
حتويل اتفاق وقــف النار املؤقت 
هذا إلى اتفاق دائم. هذا ما نقوم 

به اآلن«.
وزارة  قالــت  الحق،  وقــت  وفي 
الدفــاع التركية إن اليوم الثاني 
من احملادثات مع الوفد الروســي 

بدأ في أنقرة.
أكثر  النار  إطــالق  وقف  ويهدئ 
مخــاوف تركيا إحلاحا وهو وقف 
تدفــق جديــد للمهاجرين من 
الوقت نفســه  إدلب لكنه في 
يعزز مكاسب القوات احلكومية 
يســمح  مما  األخيرة  الفترة  في 
لروســيا بالتحرك شــماال إلى 

مسافة أبعد.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، أمــس األربعاء، إن بالده 
ســترد »بقوة« علــى أي اعتداء 

التركية في  املراقبة  نقاط  على 
إدلب. ولفــت الرئيس التركي أن 
خرق وقــف إطالق النار في إدلب 
»بدأ منذ األن ولو بشكل بسيط، 
وننتظر من روسيا اتخاذ التدابير 

الالزمة حيال هذا األمر«.
تزامنا  أردوغان  تصريحات  وتأتي 
مع تأكيــد وزارة الدفاع التركية 
اجلانبان  أجراها  التي  احملادثات  أن 
الوضع  بشأن  والروسي  التركي 
في إدلــب الســورية »إيجابية 

وبناءة«.

أردوغان يتوعد بالرد القوي على اي هجوم 
ينتهك الهدنة في ادلب

كثفت قوات الحكومة 
السورية المدعومة 
من روسيا حملتها 

الستعادة إدلب، آخر 
معقل للمعارضة 

في البالد. ودفع ذلك 
تركيا، التي تدعم 
بعض المعارضين 

الذين يتطلعون 
لإلطاحة باألسد، لشن 
هجوم مضاد لوقف 

زحف القوات السورية
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الصباح الجديد - متابعة :

قال متحدث باســم حركة طالبان 
أمس األربعاء إن أمر اإلفراج املشروط 
عن سجناء، كانت أعلنته احلكومة 
الذي  االتفاق  يتعارض مع  األفغانية 
وقعته الواليات املتحدة واحلركة في 

الدوحة الشهر املاضي.
واضاف ســهيل شــاهن املتحدث 
باســم طالبــان فــي الدوحة في 
مكاملة هاتفية مــع رويترز: »وضح 
اتفاق الســالم على النحو املناسب 
أنه سيجري اإلفراج عن أول خمسة 
آالف ســجن وبعــد ذلك ســيبدأ 
احلوار األفغانــي«. وتابع: »لم نوافق 
قط علــى أي إفراج مشــروط عن 
الســجناء. إذا زعم أحد ذلك، فإنه 
ســيكون ضد اتفاق الســالم الذي 

وقعناه في 29 فبراير«.
قد حضت  املتحدة  الواليات  وكانت 
أمس األول الثالثاء كالً من احلكومة 
األفغانية وحركــة طالبان املتمّردة 
علــى البدء »فــوراً« مبفاوضات في 
الدوحة لالتفاق على تفاصيل تبادل 

األســرى بن اجلانبن، وهو ملّف من 
شــأن االنتهاء منه أن يفتح الباب 

أمام مفاوضات سالم بن الطرفن.
وقــال املبعوث األميركي للســالم 
في أفغانســتان زملاي خليل زاد في 
تغريدة على تويتــر »أحّض اجلانبن 
علــى اجللوس فــوراً فــي الدوحة، 
املسألة  للتباحث بشأن هذه  قطر، 

واالتفاق على التفاصيل«.
وقال صديق صديقي املتحّدث باسم 
الرئيس أشرف غني في تغريدة على 
إّن احلكومة »ســتفرج عن  تويتــر 
1500 من طالبان كبادرة حسن نّية« 
اعتباراً من الســبت فيما ســيتم 
الباقن بعد   3500 الـــ  اإلفراج عن 
بدء املفاوضات بــن كابول واحلركة 
املتمّردة. وأوضح املتحّدث أّن »العفو 
واإلفــراج عــن 1500 ســجن من 
حركة طالبان )...( سيبدأ )السبت(، 
وســيجري يومياً إطالق سراح 100 

سجن«.
وأضــاف أّنه حاملا تبــدأ املفاوضات 
بن كابول وطالبان »ســيتم إطالق 
500 ســجن مــن حركة  ســراح 
طالبان كل أسبوعن )3500 سجن 
في اإلجمــال( شــرط أن تنخفض 

وتيرة العنف بشكل ملحوظ«.
طالبان  ســجناء  عن  اإلفراج  ويُعد 
مطلباً رئيساً للحركة املتمّردة وقد 
احلكومة  إفراج  طالبان  اشــترطت 
عناصرها  مــن  آالف  عن خمســة 
مقابل إطالقها سراح ألف شخص 
محتجزين لــدى احلركة، ما رفضه 

الرئيــس غنــي. لكّن القــرار الذي 
أعلنه صديقي يشير إلى تلين غني 
موقفه وإن كان قد أقرنه بشرط أال 
يعود أّي من السجناء املفرج عنهم 
إلى القتال. وشــّكل تبادل األسرى 
احدى النقاط الرئيســة في االّتفاق 
املتحدة  الواليــات  أبرمتــه  الــذي 

وطالبــان في قطر في 29 شــباط/
فبراير املاضي.

ستنســحب  االتفاق  هذا  ومبوجب 
القوات األجنبية من أفغانستان في 
غضون 14 شــهراً مقابل ضمانات 
أمنية من طالبان التي ســتخوض 

كذلك مفاوضات سالم مع كابول.

وكان مجلس األمن الدولي قد وافق 
باإلجماع على مشروع قرار أميركي 
يكّرس اتفاق 29 شــباط/فبراير، في 
االّتفاق  نادرة للمجلس كون  خطوة 
متّ بن دولة أجنبية وحركة مسّلحة.

والقــرار مفاجــئ ألّن اجمللس صادق 
ملحقن  يتضمــن  اّتفــاق  علــى 
سرّين على صلة مبكافحة اإلرهاب 
لم يتمّكــن أعضاؤه مــن االّطالع 
دبلوماســين  عليهما.وبحســب 
أن يشــّكل  القرار ميكن  فإّن هــذا 
سابقة تستند إليها في املستقبل 
دول أخــرى، كما ميكنــه أن يقّوض 
مصداقيــة مجلس األمــن إذا لم 
تلتزم بــه احلركة املتمــّردة. وينّص 
االتفــاق علــى انســحاب القوات 
أفغانســتان مقابل  االميركية من 
وعد من طالبان بنبذ أي عمل إرهابي 
والدخول في مفاوضات مع حكومة 
التي رفضت احلركة املتمّردة  كابول 

التحاور معها حتى اآلن.
وفي قــراره »يحــّث مجلس األمن 
الدولــي احلكومــة األفغانية على 
دفع عملية الســالم ُقدماً ســّيما 
من خالل املشــاركة في مفاوضات 
بفريق  األفغانيــة  األطــراف  بــن 

قادة  تفاوضي متنّوع وشامل يضّم 
سياسين ومن اجملتمع املدني مبا في 

ذلك نساء«.
ويدعــو القــرار، الــذي متّ التفاوض 
عليه بن أعضاء اجمللس ملدة أسبوع، 
كابول إلى الدخــول في مفاوضات 
مــع طالبان لتحقيــق »وقف دائم 

وشامل إلطالق النار«.
وفي حــن لم تأت املســوّدة األولى 
من مشــروع القرار األميركي على 
ذكر النساء، فإن القرار الذي اعتمد 

يتحدث عنهن مرات عّدة.
وفي هذا السياق يشّدد القرار على 
أهمية املشــاركة الفّعالة واجملدية 
في  واألقلّيات«  والشــباب  للنساء 
»أّي تســوية  أّن  ويؤّكد  املفاوضات، 
سياســية يجب أن حتمــي حقوق 
جميع األفغان، مبن فيهم النســاء 

والشباب واألقليات«.
وأخيراً، يبدي مجلس األمن في قراره 
املفاوضات  تبدأ  أن  »اســتعداده ما 
بن األطراف األفغانية إلعادة النظر 
في العقوبات« التــي فرضتها األمم 
املتحــدة علــى أفــراد أو جماعات 
2011 وذلك »من أجل  أفغانية منذ 

دعم عملية السالم«.

تقرير

واشنطن تدعو كابول وطالبان للبدء »فورًا« بمفاوضات بشأن األسرى
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تبحث شركة شيفرون )Chevron( سبال لتقليل 
اإلنفاق الرأسمالي إثر االنهيار الذي حدث مؤخرا 
في أســعار النفــط والذي من املتوقــع أن يؤدي 

إلنتاج أقل على املدى القريب.
وأضافت الشــركة: »ننظر فــي بدائل من أجل 
تقليل اإلنفاق الرأسمالي ومن املتوقع أن يخفض 
ذلك من اإلنتاج على املــدى القصير وأن يحافظ 

على القيمة على املدى الطويل«.
وانخفضت العقود اآلجلة للخام بنحو %20 يوم 
االثنــن في أكبر تراجع في يــوم واحد منذ حرب 
اخلليج عام 1991 بعد أن أخفقت أوبك وحلفاؤها 
في التوصل التفاق بشــأن خفض جديد لإلنتاج 

ومتديد قيود اإلنتاج القائمة.

التي  CNN حجــم اخلســائر  قــدرت شــبكة 
األميركية بسبب  »بوينغ«  ستتكبدها شــركة 
طائرتها »737 ماكس«، بنحــو 18.7 مليار دوالر 

جراء الفضيحة التقنية املرتبطة بهذا الطراز.
وفي شــهر كانون الثاني املاضي أبلغت »بوينغ« 
املستثمرين بأن اخلســائر املقدرة تبلغ 8.3 مليار 
دوالر، والتي هــي عبارة عــن تعويضات لعمالء 

الشركة ونفقات لتطوير هذا الطراز.
إضافة إلى ذلك قامت »بوينغ« بتأسيس صندوق 
بقيمة 100 مليون دوالر لعائالت ضحايا طائرتن 
من طــراز »737 ماكس« كانتا قــد حتطمتا في 
العام 2018.   وكانت ســلطات الطيران العاملية 
قد أمــرت بوقف حتليق »737 ماكس« في أعقاب 
حتطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة »اليون 
اير« اإلندونيسية في تشرين األول 2018، ومن ثم 
طائرة أخرى من الطراز نفســه تابعة للخطوط 
اجلوية اإلثيوبيــة في آذار، فــي كارثتن جويتن 

أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

قال مصدران لرويترز إن نيسان موتور ستنسحب 
على األرجح من صندوق لرأســمال اخملاطر تديره 
مع شريكتيها في التحالف رينو وميتسوبيشي 
موتور في إطار مساعي الشركة اليابانية خلفض 

النفقات واالحتفاظ بالسيولة.
وأبلغ مصدران لديهما إطالع على شؤون نيسان 
من الداخل رويترز بأن الشــركة ســتتخذ قرارا 
رسميا بشــأن االنســحاب من صندوق أالينس 
فينتشر بنهاية الشــهر اجلاري. وطلب املصدران 

عدم نشر اسميهما ألن املعلومات سرية.
وأشار أحد املصدرين إلى أن اخلطوة احملتملة تأتي 
بعد أن قالت ميتسوبيشــي، الشــريك األصغر 
لنيســان في التحالف، خالل اجتماع األســبوع 
املاضي إنها لن تضــخ مزيدا من األموال في هذا 

الصندوق.
وقــال املصدر اآلخــر إن قــرار االنســحاب من 
الصندوق، ومقره أمســتردام، محســوم تقريبا 

وأضاف »طبعا سننسحب«.
وقالــت متحدثة باســم نيســان إن تلك مجرد 
تكهنات ورفضت التعليق. وقال متحدث باســم 

ميتسوبيشي إن الشركة لم تتخذ قرارا بعد.
وذكر املصــدر األول أن أالينس فينتشــر يهدف 
للعثور على »فرص للتعلم« للتحالف من خالل 
االســتثمار في شركات ناشــئة ومن املفترض 
أن تضخ كل شــركة من الشــركاء الثالثة في 
التحالف 200 مليون دوالر ســنويا فيه لكن هذا 

املبلغ الكلي لم يتحقق أبدا.

بغداد ـ الصباح الجديد :
االحتادية،  اكدت كل مــن احلكومــة 
وحكومة اقليم كردستان على ضرورة 
توحيد االجراءات اجلمركية في منافذ 

العراق كافة.
جاء ذلك خالل لقاء عمر الوائلي رئيس 
هيئة املنافذ احلدوديــة أمس االربعاء 

في مكتبه فارس عيسى عبد الكرمي 
ممثــل حكومة إقليم كردســتان في 

بغداد.
وذكر بيــان صــادر عن الهيئــة: »مت 
التعاون املشــترك  التباحث في آفاق 
احلكومــة االحتادية واإلقليــم  فيما 
يتعلق مبلف املنافذ احلدودية وتطبيق 

قرار مجلس الــوزراء )13( لعام 2019 
واملتضمــن ارتبــاط منافــذ اإلقليم 
وتوحيد  االحتاديــة  احلكومــة  مبنافذ 
اإلجراءات اجلمركية في جميع منافذ 
العراق مبــا يضمن االلتــزام بحماية 
املنتــج احمللي واالبتعاد عن سياســة 
إغراق الســوق باملواد املمنوع اخملالفة 

للروزنامة الزراعية االحتادية«.
ونقــل البيان عــن الوائلــي قوله ان 
)أمــس( خطوة صحيحة  اليوم  لقاء 
ومهمة في إجتاه رســم خارطة طريق 
للتفاهمــات لتذليــل العقبات التي 
تعتري تنفيذ القرارات االحتاديه وصوال 
إلى نتائج تخدم أبناء البلد الواحد في 

حل املشــكالت العالقة وزيادة نسبة 
اإليرادات احلكومية والتي تعد  مصدرٱ 

مهما وداعمٱ للموازنة االحتادية.
واضاف، ان »هذه الزيــارة هي  نقطة 

الشروع للتفاهمات بإرادة صادقة«.
من جهته أعرب ممثل حكومة اإلقليم 
عن ســعادته بهذا اللقاء وأنها بداية 

جيدة حللحلــة كل التقاطعات التي 
تقــف حجر عثــرة فــي التفاهمات 
بن املركز واالقليــم في ملف املنافذ 
احلدودية، موجهٱ الدعوة  لرئيس هيأة 
اإلقليم  منافذ  لزيارة  احلدودية  املنافذ 
واالطالع على آلية العمل فيها ولقاء 
القائمــن عليهــا وأصحــاب القرار 

لتقريب وجهات النظر.
كما أعرب عن امكانية االستفادة من 
خبرات كال الطرفن فــي مجال إدارة 
املنافذ احلدودية ونقل تلك اخلبرات مما 
واالنســجام  التٱلف  يخلق حالة من 
إلتخــاذ قــرارات مهمة تخــدم أبناء 

شعبنا العراقي، حسب البيان.

شيفرون

بوينغ 

نيسان موتور

بغداد وأربيل.. تفاهمات بشأن توحيد االجراءات الجمركية في المنافذ الحدودية

الصباح الجديد ـ وكاالت :

»أرامكــو«  شــركة  أعلنــت 
األربعــاء،  أمــس  الســعودية، 
تلقيها توجيهــاً من وزارة الطاقة 
الطاقة  مستوى  برفع  السعودية 
اإلنتاجيــة القصوى املســتدامة 
إلى 13 مليــون برميل يوميا، بعد 
أن كان 12 مليــون برميــل يومياً، 
برفع  االمــارات  لوحــت  حن  في 
أشر  ما  اضافية،  مليون  امداداتها 

انخفاض في أسعار النفط.
بعدما  الســعودية  خطوة  وتأتي 
يوم  وموســكو  الرياض  فشــلت 
اجلمعة املاضي فــي التوصل إلى 
اإلنتاج  تخفيضات  بشــأن  اتفاق 
إلى ما بعــد آذار 2020، إذ رفضت 
إضافية في  بزيادة  روسيا مقترحا 
1.5 مليون  بواقــع  اإلنتاج  خفض 
 ،2020 نهاية  حتــى  يوميا  برميل 
من جهتهــا رفضت الرياض متديد 

االتفاق احلالي بالشروط الراهنة.
األنباء عن عزم  توالت  وعقب ذلك 
النفطي  إنتاجها  زيادة  السعودية 
األســعار  على  خصومات  وتقدمي 
لعمالئها في آسيا، وعّد خبراء أن 
ذلك يعد مبثابة إعالن »حرب أسعار 

نفطية« على روسيا.
ويعد مســتوى اإلنتاج اجلديد 13 
مليونــاً يومياً قياســياً، إذا حتقق 
فعــالً، إذ أن إنتاج الســعودية لم 
يبلغ هذا املستوى أبدا في أي وقت 

من األوقات.
وعلــى هــذا االســاس تراجعت 
أمس، متخلية عن  النفط  أسعار 
مكاسبها املبكرة، وكان خام برنت 
منخفضا 0.41 دوالر مبا يعادل 1.1 
للبرميل،  دوالر   36.81 إلــى  باملئة 
في حن نــزل اخلام األميركي غرب 
أو  0.42 دوالر  تكساس الوســيط 

1.2 باملئة ليسجل 33.94 دوالر.
وقت سابق  األسعار في  وارتفعت 
من يــوم أمــس، معوضــة نحو 
نصف خســائر االثنن البالغة 25 
باملئــة، بفضل اآلمــال في تراجع 
اإلنتاج بفعــل تخفيضات اإلنفاق 
من منتجــي أميركا الشــمالية 
للتأقلم مع تدني أسعار اخلام إلى 

أقل مستوياتها في عدة سنوات.
وأعربت اإلمارات عن اســتعدادها 
لزيادة إنتاجها مــن النفط بواقع 
مليون برميل يوميا، ويأتي ذلك في 
وقت هبطت فيه أسعار اخلام إلى 
مستوى قياســي بعد فشل دول 

»أوبك+« في التوصل إلى اتفاق.
وجــاء ذلــك بحســب مــا قاله 

والرئيس  اإلماراتــي  الدولــة  وزير 
ومجموعة  لـ«أدنــوك«  التنفيذي 
اجلابر،  أحمد  شركاتها، ســلطان 
فــي بيان نشــر أمــس، إذ أكد أن 
»أدنــوك« ماضية فــي خططها 
املعتمدة للنمو والتوسع وترسيخ 
موثوق  املتميــزة كمزود  مكانتها 

للطاقة.
مــع  »متاشــيا  أنــه  وأضــاف، 
والتوســع  للنمو  ســتراتيجيتنا 
وزيــادة اإلنتــاج، متتلــك )أدنوك( 
من  بأكثر  األسواق  إمداد  إمكانية 
4 مالين برميل يوميا في نيســان 
تســريع  على  نعمل  كما  املقبل، 
التقــدم نحــو هدفنــا بالوصول 
إلى ســعة إنتاجية تبلغ 5 مالين 

برميل يوميا«.
»أوبك+«  دول حتالف  وبعد فشــل 
األســبوع  نهاية  التوصــل  فــي 
املاضــي إلى اتفاق بشــأن مصير 
اتفاق خفض اإلنتاج احلالي، والذي 
آذار  بنهاية  فترة ســريانه  تنتهي 
اجلاري، ميكــن لدول التحالف زيادة 
اإلنتاج النفطي بسبب عدم وجود 

أية قيود.
قال محتكر خطوط  السياق،  في 
األنابيب الروسي ترانسنفت أمس 
لم تطلب  الشــركات  إن  األربعاء 
بعد زيادة صادرات النفط وســط 
خــالف بن روســيا والســعودية 

بشأن إنتاج اخلام.
وقال ماكسيم جريشانن الرئيس 
التنفيذي لترانسفت: ”ليس بعد“، 
ردا على سؤال إن كانت الشركات 
الروســية أثــارت مســألة زيادة 

الصادرات.
وال تــزال أســواق النفــط تلقى 
بعض الضغوط مع وجود مخاوف 
متناميــة مــن ضعــف الطلب 
واتساع  اخلام  النفط  العاملي على 

حالة الركود واالنكماش الدولي.
أن  وتوقــع مختصــون ومحللون 
اخلام  النفط  انهيار أســعار  يؤدي 
بشــكل حاد إلى إفالس أكثر من 
نصف منتجــي النفط الصخري 
فــي الواليــات املتحدة بســبب 
تلك  فــي  االســتمرار  صعوبــة 
البيئة السعرية في ظل استمرار 
ارتفــاع تكاليف اإلنتــاج، إذ تبلغ 
التكلفة احلدية للبرميل الصخري 
نحــو 35 دوالرا للبرميــل، وهو ما 
يعنــي صعوبة اســتمرار اإلنتاج 
باملعطيات احلالية إال لفترة شهور 

قليلة.
وذكر اخملتصــون أن مخاطر الركود 
الرئيســة  املراكــز  كل  تضــرب 
للطلب في العالم ومنها منطقة 
الركود  التــي تتجه نحــو  اليورو 
وزير  تأكيدات  بحسب  االقتصادي 
املالية الفرنسي برونو لو ماير الذي 

دعا إلى اســتنفار جماعي للدفاع 
إلى  الفتن  األوروبي،  االقتصاد  عن 
وجود خسائر أخرى جمة في عدد 
احلفــارات النفطية األميركية مع 

بداية هذا األسبوع العصيب.
وفى هــذا اإلطــار قال ســيفن 
شــيميل مدير شــركة “في جي 
اندستري” األملانية إن رفع “أرامكو” 
إلمداداتهــا النفطيــة في داخل 
وخــارج البــالد في نيســان يأتي 
كخطــوة طبيعيــة بعــد تعثر 
مــد العمل بتخفيضــات اإلنتاج 
+” وإصرار روســيا  “أوبك  لتحالف 
على العــودة إلى ضــخ إمدادات 

واسعة.
النفط  أن حتطم أســعار  وأضاف 
اخلــام كان مفاجأة قاســية لكل 
الصناعــة خاصــة مع  أطــراف 
اشــتداد أزمة تباطؤ الطلب جراء 
كورونا  لفيروس  السريع  االنتشار 
الــذي فاقم مــن اخلســائر تعثر 
إلى  اإلنتاج، مشيرا  قيود  استمرار 
أن التقديــرات تذهــب إلى توقع 
مــن منتجي   ،50% نحــو  إفالس 
الواليات  فــي  الصخري  النفــط 

املتحدة.
مــن جانبــه، أوضح روبــن نوبل 
مدير شركة “أوكســيرا” الدولية 
النفط  أســعار  أن  لالستشارات، 
اســتهلت األســبوع علــى تهاٍو 

قياســي %25، تقريبــا وهو أكبر 
انخفاض في األســعار منذ عقود 
مــا يعكــس فداحــة األزمة في 
يتطلب سرعة  ما  وهو  األســواق 
من كبار االقتصاديات العاملية في 
اتخاذ إجراءات حتفيزية النتشــال 
االقتصــاد العاملــي خاصــة من 

الواليات املتحدة والصن.
وأضاف أن اإلدارة األميركية تعمل 
حثيثــا على التقليــل من حجم 
األزمة من خالل إجراءات تنشيطية 
الفدرالي  االحتياطي  بنك  ينفذها 
الضرائب  لتخفيض  أخرى  وآليات 
تبقى  لكن  الوظائف،  وتنشــيط 
إيطاليا  فــي  عميقة  املشــكلة 
وهي من االقتصادات الرئيسة في 
العالم إذ ال تــزال مدن عديدة في 

شمال إيطاليا مغلقة.
من ناحيته، ذكر أندري جروس مدير 
قطاع آســيا في شركة “أم أم آيه 
املوقف  أن  للطاقة،  األملانية  سي” 
الروسي املفاجئ الذي أنهي اتفاق 
حتالف  فــي  اإلنتاج  تخفيضــات 
“أوبك +” أربك حســابات الســوق 
وأوجد تخمة واسعة في إمدادات 
النفــط اخلام فــي مقابل ضعف 
الطلــب العاملــي جراء انتشــار 
انهيار  أن  موضحا  كورونا،  فيروس 
احملادثات أدى إلى انخفاض ســعر 
خام غرب تكســاس الوسيط إلى 

مستوى متدٍن قياسي لألسعار.
وروســيا  “أوبك”  إعالن  أن  وأوضح 
املفروضة على  القيــود  أن جميع 
اإلنتاج ســتنتهي بنهاية الشهر 
اجلــاري أوجد ضغوطــا هبوطية 
معروفا  وليس  األسعار  على  حادة 
إلــى أي مدى ستســتمر وهو ما 
أن  جعل بعض احملللــن يتوقعون 
يصل ســعر النفط إلى 20 دوالرا 

للبرميل في األمد القصير.
بدورها، قالــت جومليرا رازيفا كبير 
احملللــن في املركز الســتراتيجي 
للطاقة في أذربيجــان، إن “أوبك” 
العاملية في  املالية  واجهت األزمة 
إنتاجية  بتخفيضــات   2008 عام 
مؤثرة، لكن الوضع احلالي يختلف 
مع وجود ضعف واسع في الطلب 
بال تخفيضات إنتاجية اعتبارا من 

الشهر املقبل.
فإن  اآلن  أنــه حتــى  وأوضحــت 
التوقعات تشــير إلــى أن صناعة 
النفط األميركيــة قد تكون أكبر 
إذ تخــوض حاليا أزمة  املتضررين 
تاريخية رمبا تكون أسوأ بكثير من 
االنهيار املالي فــي عام 2008 ألن 
السوق تواجه ضغوطا متضاعفة 
عبارة عن مزيج من العرض الهائل 
املتراكــم بالتزامــن مــع صدمة 
الطلب في  انكماشية كبيرة في 

الوقت نفسه.

»أرامكو« السعودية: توجيه برفع مستوى اإلنتاج
 إلى 13 مليون برميل يوميًا

اإلمارات تبدي استعدادها لضخ مليون برميل يوميًا اضافية

تأتي خطوة 
السعودية بعدما 
فشلت الرياض 
وموسكو يوم 

الجمعة الماضي 
في التوصل 

إلى اتفاق بشأن 
تخفيضات اإلنتاج 
إلى ما بعد آذار 

2020

بغداد ـ الصباح الجديد :
اغلقــت الكويت مينــاء الدوحة 
البحري واخلاص باستقبال السفن 
العراقية فــي إجراء  واللنشــات 
احترازي لفيروس كورونا املستجد، 
فــي وقت قررت فيــه االردن حظر 
اجملــال البريــة في حركــة تنقل 
العــراق واعتماد  املســافرين مع 

اجملال اجلوي.
باســم  الرســمي  الناطق  وقال 
مؤسســة املوانئ الكويتية ناصر 
الشليمي: »مت إغالق ميناء الدوحة 
البحري واخلاص باستقبال السفن 
واإليرانية  العراقيــة  واللنشــات 
القادمــة مــن دولهــم واحململة 
بالبضائع، وذلــك كإجراء احترازي 
لفيروس كورونا املســتجد، مبينا 
حتى  مؤقتا  ســيكون  اإلغالق  أن 

إشعار آخر.
وكشف الشــليمي أن املؤسسة 
منظمة  مــع  بالتنســيق  تقوم 
العربية  واملوانــئ  البحري  النقل 
اإلجراءات  بخصــوص  واخلليجية 
وذلك  الفيــروس،  بهــذا  اخلاصة 
من خالل فحص طواقم الســفن 
ومنها  الــدول  لهــذه  القادمــة 
التفتيــش  وكذلــك  الكويــت 
والتدقيق على البضائع املستوردة 
من اخلــارج وذلك خوفــا من نقل 

الفيروس املعدي.
وأوضح أن هناك تعاونا بن اجلهات 
البحرية فــي الوقت الراهن، نظرا 
ملا تعانيه الدول من انتشــار كبير 
لهذا الفيروس، وفقا جلريدة األنباء.

التدابير  وأضاف: »اتخذنــا جميع 
فــي املوانئ البحريــة ومت التركيز 
على الــدول املوبوءة والتي أعلنت 
وزارة الصحــة عنهــا، ولدينا في 
املؤسســة ما يقارب 800 موظف 
يعملون فــي إدارات مختلفة ومن 
واملشــرفون  اإلداريون  ضمنهــم 

والبحارون«.
احلكومة  قررت  ذاته،  الشــأن  في 
االردنيــة حظر اجملــال البرية في 
حركة تنقل املسافرين مع العراق 
واعتماد اجملال اجلوي بدال منه عبر 

مطاري بغداد واربيل الدولين.
وقالــت احلكومة االردنية في بيان 
املتخذة  اجلهــود  »ضمــن  أمس: 
الكورونا  فيــروس  مــع  للتعامل 

املنتشر عاملياً، وللحد قدر اإلمكان 
من فــرص وصوله وانتشــاره في 
إغالق  الــوزراء  قرر مجلس  األردن، 
امللك  وجســر  الشــمالي  املعبر 
حســن واملعبــر اجلنوبــي أمام 
حركة الرّكاب املغادرين والقادمن، 
ويســتثنى مــن ذلــك الوفــود 
الرســمّية واملعنين بوسائل نقل 
البضائع وكذلك العّمال األردنين 
املســتخدمن للمعبــر اجلنوبي، 
ووقــف حركة الــركاب من وإلى 
العــراق عبر حــدود الكرامة، مع 
التجارية،  احلركــة  علــى  اإلبقاء 
الرســمية،  الوفــود  وتســتثنى 
ويعتمد مطار بغداد ومطار أربيل 

للسفر فقط.

لألردنيــن  »يســمح  واضافــت: 
الدول  هذه  جميــع  من  القادمن 
بالدخــول شــريطة خضوعهم 
لإلجراءات االحترازّية التي تّتبعها 
وزارة الصّحة، مبــا في ذلك احلجر 

املنزلي الذاتي ملّدة 14 يوماً«.
البعثات  استثناء  »يجري  وأكدت: 
الدولية  واملنظمات  الدبلوماسية 
واملقيمن  واملستثمرين  واألجانب 
فــي اململكة عنــد تطبيق هذه 
خضوعهم  شــريطة  اإلجراءات، 
لإلجراءات االحترازّية التي تّتبعها 
وزارة الصّحــة، فضــالً عن وقف 
املؤمترات الدولّية واحمللّية في األردن 
إاّل ما يســمح به مجلس الوزراء 

وخصوصاً الطبّية منهـا«.

الكويت تغلق ميناء الدوحة أمام السفن العراقية
األردن تكتفي بمطاري بغداد وأربيل للتواصل مع العراق
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ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

Thu. 12 Mar. 2020 issue (4374)اخلميس 12 آذار 2020 العدد

كل عام وانِت حكاية جميلة التنتهي اال مع بداية اجمل
زينب الحسني :

 يحتفل العالم في يوم 8 آذارمن كل عام  بعيد 
القارورة والريحانة املرأة ، لكن االحتفال باملرأة 
العراقية له خصوصيتِه فلنســاء العراق اجملد 
والفخر ملا قدمن من تضحيات على مر العقود 

.
فقد تعذبت وعانت مرة واوقدت ســراج االمل 
في عيون الرجل مرة ثانية ، وغرســت في روح 
أبنائهــا احلب املطلق للحياة في أيام قاســية 
وشــديدة مرة ثالثــة التطيق حتملهــا أمرأة 

سواها .
حتملــت أعباء أســتثنائية في ظــل الظروف 
الصعبــة واملوجعة التي مربهــا العراق على 

مدى العقود املنصرمــة فما من »أم » عراقية 
لم تذق لوعة فقدان أحــد أبنائها أما مبواراته 
الثرى او رحيله عنها مرغمــاً المخيراً مهاجر 
اً الى بالد اهلل الواســعة بعد ان ضاقت البالد 
مبواطنيها ، اذ تعرضت بسبب ذلك الى مخاطر 
وحتديات كبيرة تناوبــت على دور االم واالب في 

الكثير من االوقات والكثير من املواقع .
وعزفت  الشــعر  وكتبــت  وتعلمــت  قــرأت 
املوســيقى وناضلت جنباً الى جنب مع شريك 
عمرها ، قدمت كل ماتستطيع من تضحيات 
ولم تبخل بأي شــيء دموعهــا التي لم جتف 
وظهرها أعتاد االنحناء ليس ذالً وأمنا بشــموخ 
أم وحبيبــة ورفيقة درب التكل والمتل عن منح 
احلب واحلياة واالمل ، هــذه هي« االم العراقية 
»بتميز مطلق التنافس على صبرها وعطائها 

أبدأً ...
وبالعودة الى املناســبة العامليــة » لالحتفال 
باملــرأة » لقد أظهرت نتائج دراســة نشــرها 
برنامــج األمم املتحــدة أن نحــو 90 باملئة من 
ســكان العالم من اجلنســن، لديهم أحكام 

مسبقة حيال النساء.
ومن هذه األحكام أن الرجال يصلحون أكثر من 
النساء ليكونوا مسؤولن سياسين أو رؤساء 
شــركات، أو أن ارتياد اجلامعة أهم للرجل منه 
للمرأة، وكذلك أن األولويــة ينبغي أن تعطى 
للرجل في ســوق العمل عندما تكون الفرص 

نادرة.
ولدى 90 باملئــة من األشــخاص ومن بينهم 
نســاء، حكم مســبق واحد كهذا في األقل، 
على ما رأت وكالة األمم املتحدة، اســتناداً إلى 

بيانات من 75 دولة تشــكل أكثر من 80 باملئة 
من سكان العالم.

وسجلت النســبة األكبر أي 99,81 باملئة في 
باملئة)   99,73) باكســتان متقدمة على قطر 

ونيجيريا (99,73 باملئة).
أما أدنى النسب فســجلت في أندورا (27,01 
باملئة) والسويد (30,01 باملئة) وهولندا (39,75 

باملئة).
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إلى استمرار 
وجود »حواجــز خفية« بن الرجال والنســاء 

»برغم تسجيل تقدم على مدى قرون«.
البرنامج بيدرو كونسيساو  وقال املسؤول في 
في بيان »متر معركة املســاواة بن اجلنســن 

اليوم، بالقضاء على األحكام املسبقة«.
وأضافت زميلته آشــيم شتاينر: »اجلهود التي 

أثبتت فعاليتها للقضاء علــى الفروقات في 
مجال الصحة والتعليــم، يجب أن تطور اآلن 
ملواجهة مشــكالت شائكة أكثر هي األحكام 
املسبقة الراســخة لدى الرجال والنساء على 
حد ســواء، والتي حتول دون حصول مســاواة 

فعلية«، حسبما نقلت »فرانس برس«.
ودعا برنامج األمم املتحدة احلكومات واملؤسسات 
إلــى »اعتماد نهج سياســي جديــد لتطوير 
التمييزية« فضال عن  اآلراء واملمارســات  هذه 
خفض نســبة مخيفة واردة في التقرير تفيد 
أن 28 باملئة من األشــخاص عبر العالم يعدون 

طبيعياً أن يضرب الرجل زوجته.
وللمــرأة نقول لها في عيدهــا  كل عام وانِت 
كاملة احلقــوق والوجود، كل عام وأنت صامدة 
مكابرة شــامخة كالنخلة بعيدة عن اخلنوع 

واخلضوع.
كل عام وأنت عزيــزة ال تذلن والتهنن تقفن 
بالصدارة محاطة باألحبة في وطن ينعم باألمن 
واالمان، حبيبــة وأماً وزوجــة وأختاً وصديقة 
محفوظة الكرامة بصفاتك وخصالك جميعاً 
غير مضطرة للتشــرد والتســول وارهاق ماء 
الوجــه متحملــة ذل الســؤال لتوفير لقمة 

العيش ألبنائك بعد هجر الزوج او قتله.
امنيــات نأمــل أن تدخل حيــز التنفيذ ألنها 
اســتحقاق مشــروع لها، لنبدأ العام املقبل 
بأمنيــات ميلؤها التفاؤل والنظر للمســتقبل 
بصورة أيجابية بعيدة عن الســوداوية املقيتة 
التي نعيشها منذ أكثر من ثالثة عقود أحرقت 
اليابس وحصــدت العديد من  االخضر قبــل 

الطموحات والتمنيات ..

القضاء على تشويه األعضاء 
التناسلية لإلناث بحلول 2030

يوم المرأة العالمي: عام من الثورات 
والمكاسب للنساء في العالم العربي

تحقيق المساواة بين الجنسين 
بحلول عام 2030

العالم يحتفل بيوم المرأة.. 
والمساواة أبرز التحديات

يحتفــل العالم في يوم 8 آذار من كل عام مبناســبة اليوم العاملي 
للمرأة ، ويحتفلن النســاء في كل مــكان بإجنازاتهن االجتماعية 

والسياسية واالقتصادية، 
ويعــد اليوم الدولي للمرأة هو مناســبة للتفكر في التقدم احملرز 
وللدعوة إلى التغيير ولالحتفال بأعمال عوام النساء وشجاعتهن 
وثباتهن في إداء أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن.

يحتفل العالم في اليوم الثامن من شــهر مارس من كل عام باليوم 
العاملــي للمرأة،ويقام االحتفال للداللة على االحتــرام العام، وتقدير 
وحــب املرأة إلجنازاتهــا االقتصادية، والسياســية واالجتماعية. وفي 
بعض الدول كالصن وروسيا وكوبا حتصل النساء على إجازة في هذا 
اليوم.  وجاء االحتفال بهذه املناســبة على إثر عقد أول مؤمتر لالحتاد 

النسائي الدميقراطي العاملي والذي عقد في باريس عام 1945...

8899

شــهدت املوجة اجلديدة من احتجاجات الربيع العربي حضوراً 
قوياً للنســاء اللواتي تقدمــن الصفوف األولــى للتظاهرات 
واالعتصامات واحلشــود الشــعبية ليخلقن بذلك فرصة لرفع 
سقف مطالبهن بحقوق متســاوية ومتكافئة. وبدأ ما وصف 
بأنــه املوجة الثانية للربيع العربي، في الســودان ثم انتقل إلى 

اجلزائر والعراق ولبنان.

ان يوم عيد املرأة هو فرصة للخوض في كل مايخص حواء في هذا 
التقرير سنتعرف على اهم القضايا املتعلقة باملرأة ومنها 

تشويه األعضاء التناســلية األنثوية وتعد جميع املمارسات التي 
تنطوي على إزالة األعضاء التناســلية اخلارجيــة إزالة جزئية أو 
كلية، أو إحلاق أضرار أخرى بتلك األعضاء بدواع ال تستهدف العالج.

وتعكس هذه املمارسة التباين املتجذر بن اجلنسن...

المرآة العراقية تتعايش مع 
كل الظروف وهي قادرة على 

تخطي الصعوبات ص10



تتضمن المبادئ 
التوجيهية 

المتاحة في هذا 
الموقع الشبكي 

عددًا من التوصيات 
من أجل مساعدة 

موظفات 
وموظفي األمم 

المتحدة على 
استعمال صياغة 
شاملة جنسانيا 
في أي نوع من 
أنواع التواصل، 

سواء أكان شفهيًا 
أو كتابيًا، رسميًا 

أو غير رسمي، 
أم موجهًا إلى 

جمهور داخل 
المنظمة أو 

خارجها. وتتضمن 
مجموعة األدوات 

مواد تدريب 
على التطبيق 

العملي للمبادئ 
التوجيهية 

ومعلومات بشأن 
الدورات التدريبية 

وغيرها من 
الموارد ذات الصلة.

شكلت تظاهرات 
الخبز والورود بداية 

تشكل حركة 
نسوية متحمسة 

داخل الواليات 
المتحدة خصوصًا 

بعد انضمام 
نساء من الطبقة 

المتوسطة إلى 
موجة المطالبة 

بالمساواة 
واإلنصاف رفعن 
شعارات تطالب 

بالحقوق السياسية 
وعلى رأسها الحق 
في اإلنتخاب، وبدأ 
اإلحتفال بالثامن 

من مارس كيوم 
المرأة األميريكية 

تخليدًا لخروج 
تظاهرات نيويورك 

سنة 1909 وقد 
أسهمت النساء 

األميريكيات 
في دفع الدول 

األوروبية إلى 
تخصيص الثامن 

من مارس 
كيوم للمرأة 

وقد تبنى اقتراح 
الوفد األميريكي 

بتخصيص يوم 
واحد في السنة 

لالحتفال بالمرأة 
على الصعيد 

العالمي بعد نجاح 
التجربة داخل 

الواليات المتحدة

الملف8

متابعة الصباح الجديد:

يحتفل العالم في يوم 8 آذار من كل 
عام مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ، 
ويحتفلن النســاء فــي كل مكان 
بإجنازاتهن االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية، 
ويعــد اليــوم الدولي للمــرأة هو 
مناســبة للتفكر في التقدم احملرز 
وللدعــوة إلى التغييــر ولالحتفال 
بأعمال عوام النســاء وشجاعتهن 
وثباتهن في إداء أدوار استثنائية في 
تاريخ بلدانهــن ومجتمعاتهن.وقد 
غير مســبوق،  تقدماً  العالم  أحرز 
إال أن حتقيق املســاواة بني اجلنسني 
هــو الهدف الــذي لــم حتققه أي 
دولة.فمع أننــا هبطنا على القمر 
منذ خمســني عاما؛ واكتشــافنا 
في العقد املاضي أســالفاً بشرية 
جديدة وتصوير ثقب أسود ألول مرة.
مع ذلك، منعت القيــود القانونية 
ما يزيد من مليــاري ونصف املليار 
الوظائف مثل  اختيــار  امرأة مــن 
الرجال، فضال عن عــدد البرملانيات 
في العالم قبل 2019 لم يكن يزيد 
على %25، ولم تــزل واحدة من كل 
ثالث نساء تعاني من العنف القائم 

على النوع االجتماعي.

عام مهم للمرأة في كل مكان
العاملي  باليــوم  االحتفال  موضوع 
للمرأة لعــام 2020 هــو ’’أنا جيل 
املســاواة: إعمــال حقوق املــرأة‘‘. 
احلملة  مع  املوضوع  هذا  ويتماشى 
متعددة األجيال لهيئة األمم املتحدة 
املساواة‘‘.  ’’جيل  املســماة  للمرأة، 
ويصــادف احتفال هــذا العام مع 
الذكــرى الســنوية الـــ25 إلعالن 
ومنهــاج عمل بيجني الــذي يعد 
تقدمية في  األكثر  الطريق  خارطة 
ما يتصل بتمكني املرأة والفتاة في 

كل أنحاء العالم.
العالــم  هــذا  سيشــهد  كمــا 
أخرى مهمة، من  أممية  مناســبات 
مثل الذكرى الســنوية العاشــرة 
لتأسيس هيئة األمم املتحدة للمرأة، 

فضاًل عن كثير غيرها.
ويبرز اإلجماع العاملي الناشــئ في 
حقيقة مفادها هو أنه على الرغم 
من بعض التقدم احملرز، إال أن التغيير 
احلقيقي كان بطيًئا ومؤملاً لغالبية 
النســاء والفتيــات فــي العالم. 
واليوم، ال ميكن لبلد واحد أن يدعي 
أنه حقق املساواة بني اجلنسني. كما 
تبقى العقبات املتعددة في القانون 
وفــي الثقافة مــن دون تغيير. ولم 
تزل النســاء والفتيــات يعانني من 

البخس؛ فهن يعملن أكثر ويكسنب 
أقــل وخياراتهن أقــل، ويعانني من 
أشــكال متعددة مــن العنف في 
وعالوة  العامة.  األماكن  وفي  املنزل 
على ذلك، يوجد تهديد كبير بتراجع 
حتققت  التي  النســوية  املكاسب 
بشق األنفس.ميثل عام 2020 فرصة 
ال تفــوت لتعبئة العمــل العاملي 
اجلنســني  بني  املســاواة  لتحقيق 
النســاء  جلميع  اإلنســان  وحقوق 

والفتيات.

أنا جيل املساواة
الناس  جتمع حملة جيل املســاواة 
من كل جندر وسن وعرق ودين وبلد 
للدفع قدمــاً بالعمل إليجاد عالم 
ننعم فيــه جميعاً باملســاواة بني 
الشبكي  املوقع  فزوروا  اجلنســني. 
لهيئة األمم املتحدة للمرأة  ملزيد من 
األخرى،  اإلعالمية  واملواد  املعلومات 
وشــاركوا في نشر رسالة املساواة 
من خالل حساباتكم  اجلنسني  بني 

على منصات التواصل االجتماعي.

اخللفية والهدف
الشــبكي  املوقع  يتضمــن هــذا 
مجموعة من املوارد التي تهدف إلى 
في  واملوظفني  املوظفات  مساعدة 
األمم املتحدة على التواصل بطريقة 
شاملة جنسانيا باللغات الرسمية 

الست لألمم املتحدة.
اســتعمال صياغــة شــاملة  إن 
جنســانيا يعني التحدث والكتابة 

بطريقة ال تنطــوي على متييز ضد 
جنــس أو نوع اجتماعــي معني أو 
هوية جنســانية معينة وال تكرس 
اجلنســانية.  النمطية  القوالــب 
وبالنظر إلى الدور الرئيســي الذي 
تؤديه اللغة في تشــكيل املواقف 
يعــد  واالجتماعيــة،  الثقافيــة 
استعمال صياغة شاملة جنسانيا 
املســاواة  لتعزيز  قويــة  وســيلة 
التحيز  بني اجلنســني ومناهضــة 

اجلنساني.
وتتضمن املبادئ التوجيهية املتاحة 
في هــذا املوقــع الشــبكي عدداً 
التوصيات من أجل مســاعدة  من 
املتحدة  األمم  وموظفــي  موظفات 
على اســتعمال صياغة شــاملة 
جنســانيا فــي أي نوع مــن أنواع 
التواصل، ســواء أكان شــفهياً أو 
كتابياً، رســمياً أو غير رســمي، أم 
املنظمة  داخل  إلى جمهور  موجهاً 
أو خارجهــا. وتتضمــن مجموعة 
األدوات مــواد تدريب على التطبيق 
التوجيهيــة  للمبــادئ  العملــي 
ومعلومات بشأن الدورات التدريبية 

وغيرها من املوارد ذات الصلة.
قد وضــع هذه املــوارد فريق عامل 
يتألف  الــوكاالت  بــني  مشــترك 
من إدارة شــؤون اجلمعيــة العامة 
واملؤمتــرات وإدارة الشــؤون اإلدارية 
وإدارة شــؤون اإلعــالم وهيئة األمم 
املشــروع  إطار  في  للمرأة  املتحدة 
املعنون »دعم املساواة بني اجلنسني 
في سياقات متعددة اللغات«، والذي 
يرمي إلى دعم هدف اســتراتيجية 
االتكافؤ بني اجلنســني على نطاق 
منظومــة األمم املتحدة املتمثل في 
تهيئة »بيئة عمل تشجع املساواة 
وتقضي على التحيز وتشمل جميع 

املوظفات واملوظفني«.
وستخضع التوصيات واملوارد الواردة 
هنا للتنقيــح والتحديث إلدراج ما 
يرد مــن تعليقــات ومقترحات وما 
من  اللغوية  الصياغــة  على  يطرأ 
اجلميع  وتغييرات. ونشجع  تطورات 
على االتصال بنا ومشــاطرة اآلراء 
مــع الفريق العامل املشــترك بني 

الوكاالت.

متابعة الصباح الجديد: 

يحتفــل العالم في اليــوم الثامن 
من شهر مارس من كل عام باليوم 
االحتفال  للمرأة،ويقــام  العاملــي 
للداللة على االحترام العام، وتقدير 
االقتصادية،  املرأة إلجنازاتهــا  وحب 
والسياســية واالجتماعيــة. وفي 
بعض الدول كالصني وروسيا وكوبا 
حتصل النســاء على إجازة في هذا 

اليوم. 
وجاء االحتفال بهذه املناسبة على 
إثر عقد أول مؤمتر لالحتاد النســائي 
الدميقراطي العاملي والذي عقد في 

باريس عام 1945.
ومــن املعــروف أن احتــاد النســاء 
من  يتكون  العاملــي  الدميقراطــي 
لألحــزاب  الرديفــة  املنظمــات 
احتفــال  أول  وكان  الشــيوعية، 
عاملي بيوم املــرأة العاملي برغم من 
أن بعض الباحثــني يرجح أن اليوم 
العاملي للمــرأة كان على إثر بعض 
حدثت  التي  النســائية  اإلضرابات 
في الواليــات املتحــدة. في بعض 
السمة  التغاضي عن  يتم  األماكن 
املرأة  يوم  التي تصحب  السياسية 
فيكــون اإلحتفال أشــبه بخليط 

بيوم األم، ويوم احلب. 
ولكن فــي أماكن أخــرى غالباً ما 
سياسية  سمة  االحتفال  يصحب 
قوية وشــعارات إنســانية معينة 
للتوعية  املتحــدة،  األمم  قبــل  من 
عاملياً.  املــرأة  مبناضلة  االجتماعية 
بهذا  يحتفلون  األشــخاص  بعض 

اليوم بلباس أشرطة وردية.
النســاء  آالف  خــرج   1856 فــي 
مدينة  شــوارع  فــي  لالحتجــاج 
الالإنسانية  الظروف  على  نيويورك 
التي كن يجبرن على العمل حتتها، 
وبرغم أن الشرطة تدخلت بطريقة 
وحشــية لتفريق املتظاهرات إال أن 
املســيرة جنحت في دفع املسؤولني 
عن السياسيني إلى طرح مشكلة 
املــرأة العاملة على جداول األعمال 

اليومية.
وفي 8 مارس آذار 1908 عادت اآلالف 
من عامالت النســيج للتظاهر من 
جديد في شــوارع مدينة نيويورك 
املرة قطعاً من  لكنهن حملن هذه 
اخلبز اليابــس وباقات من الورود في 
خطوة رمزية لهــا داللتها واخترن 

حلركتهن اإلحتجاجية تلك شــعار 
»خبز وورود«. 

املــرة  هــذه  املســيرة  وطالبــت 
ووقف  العمل  ســاعات  بتخفيض 
تشغيل األطفال ومنح النساء حق 

اإلقتراع.
وشــكلت تظاهرات اخلبــز والورود 
بدايــة تشــكل حركــة نســوية 
متحمســة داخل الواليات املتحدة 
من  نســاء  انضمام  بعد  خصوصاً 
موجة  إلــى  املتوســطة  الطبقة 
واإلنصــاف  باملســاواة  املطالبــة 
باحلقوق  رفعن شــعارات تطالــب 
السياســية وعلى رأسها احلق في 
بالثامن  اإلحتفــال  وبدأ  اإلنتخاب، 
من مارس كيوم املــرأة األميريكية 
نيويورك  تظاهــرات  خلروج  تخليداً 
ســنة 1909 وقد أسهمت النساء 
األميريكيات في دفع الدول األوروبية 

إلــى تخصيص الثامــن من مارس 
كيوم للمرأة وقد تبنى اقتراح الوفد 
واحد  يوم  بتخصيــص  األميريكي 
على  باملرأة  لالحتفال  الســنة  في 
الصعيد العاملي بعد جناح التجربة 

داخل الواليات املتحدة.
الثامن من  يــوم  أن تخصيص  غير 
مارس آذار كعيــد عاملي للمرأة لم 
يتم إال بعد سنوات طويلة من ذلك، 
توافق  املتحدة لم  ألن منظمة األمم 
املناســبة ســوى  تلك  تبني  على 
سنة 1977 عندما أصدرت املنظمة 
إلى  العالم  يدعو دول  الدولية قراراً 
اعتماد أي يوم من السنة يختارونه 
غالبية  فقــررت  باملرأة  لإلحتفــال 
آذار،  الثامن من مارس  الدول اختيار 
اليوم إلى رمز  وحتول بالتالي ذلــك 
لنضال املرأة تخرج فيه النساء عبر 
العالــم في تظاهــرات للمطالبة 

بحقوقهن ومطالبهن.
في  رســمية  عطلة  اليــوم  ويعد 
وأرمينيــا،  وأنغــوال،  أفغانســتان 
وبوركينا  وبيالروســا،  وأذربيجــان 
}للنساء  والصني  وكمبوديا،  فاسو، 
فقــط{، وكوبا، وجورجيــا، وغينيا-

بيســاو، وإريتريــا، وكازاخســتان، 
والوس، ومقدونيا }للنســاء فقط{، 
فقــط{،  }للنســاء  ومدغشــقر 
ومولدوفا، ومنغوليا، ونيبال }للنساء 
وطاجيكســتان  وروســيا،  فقط{، 
وتركمانســتان،   ، وقيرغيزســتان 
وأوغنــدا، وأوكرانيا، وأوزبكســتان، 

وفيتنام وزامبيا.
وفي بعض البلدان، مثل الكاميرون 
وكرواتيــا، رومانيا، واجلبل األســود، 
البوسنة والهرسك، وصربيا، بلغاريا 
وشيلي، اليوم ليس عطلة رسمية، 
ولكن على نطاق واسع يالحظ مع 

ذلك في مثــل هذا اليــوم أنه من 
املعتاد بالنســبة للرجل أن يعطي 
املرأة في حياتــه – أمهات وزوجات، 
والصديقــات، بنــات، الزمالء وإلخ 
– الزهــور والهدايــا الصغيرة. وفي 
بعض البلدان )مثل بلغاريا ورومانيا( 
يالحظ أيضــا كمكافئ لعيد األم، 
حيث يعطي األطفال أيضا الهدايا 

الصغيرة لألمهات واجلدات.
للمرأة،  املتحدة  األمم  ملنظمة  ووفقاً 
تتعــرض  نحو ثلث النســاء حول 
العالم ألحد أشكال العنف األسري 
أو اجلنســي، وتزيد النســبة قليال 
في العالم العربــي لتصل إلى 37 
في املئة.وقد تصل نســبة النساء 
املعنفات في بعــض الدول إلى 70 

في املئة.
كما تتعرض 133 مليون امرأة على 
مســتوى العالم لعمليــة اخلتان، 

وتصل النســبة في مصر مثال إلى 
92 في املئة من الفتيات.

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

في املئة.
وتشــير البيانــات التي نشــرتها 
املنظمة في فبراير/شــباط املاضي 
الفتيــات على قدر  إلى أن حصول 
لــم يقابله قدر  التعليم  أكبر من 
متســاٍو من املشــاركة في سوق 
اخلدمية  القطاعات  خاصة  العمل، 

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

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

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

81.3 في املئة عام 2000.
لكن هــذا التقــدم ال يقابله زيادة 
فرص النساء في ســوق العمل، إذ 
بلغت نسبة البطالة 17.7 في املئة 
عــام 2018، مقابــل 17.2 في املئة 
عام 2000. في حني تراجعت نسبة 
الرجال في الشــرق  البطالة بــني 
األوســط من 10.9 فــي املئة عام 

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

البرملانات عاملياً 24.9 في املئة.
ويقول نشطاء إن النساء في العصر 
احلديث، برغــم حصولهن على قدر 
أوفر من التعليم وفرص أكثر نسبياً 
للحصول على دخل مادي، إال أنهن 
يعانني من ازدواج األدوار وفقر الوقت 
القدر  اســتمرار حتملهن  بســبب 

نفسه من األعباء املنزلية.

تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030

العالم يحتفل بيوم المرأة.. والمساواة أبرز التحديات
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ظهرت صور كثيرة 
لمشاركة المرأة 
اللبنانية، حتى بات 
بعضها أيقونة 
ل«ثورة تشرين«، 
من أبرزها صورة 
ملك علوية وهي 
تركل أحد أفراد 
األمن لمنعه من 
إطالق النار على 
المتظاهرين.

وأثارت الصورة 
الجدل على مواقع 
التواصل االجتماعي 
بين مؤيد ومعارض 
غير أنها بالتأكيد 
كانت مصدر إلهام 
للكثيرين الذين رأوا 
فيها »الشجاعة« 
والثورة« و«لبنان 
الجديد«.

كما ألهمت 
شجاعة ملك 
ومتظاهرات لبنان 
بشكل عام النساء 
في الشرق األوسط 
كما فعلت من 
قبل »الكنداكة« 
)أي الملكة 
النوبية( آالء صالح 
التي ألهمت 
المتظاهرين في 
السودان وأصبحت 
أيقونة للحراك الذي 
تمكن بعد شهور 
من االحتجاجات من 
إسقاط نظام عمر 
البشير

تتركز هذه 
الممارسة في 30 
بلدًا في أفريقيا 
والشرق األوسط، 
إال أنها شائعة 
كذلك في عديد 
البلدان اآلسيوية، 
بما في ذلك الهند 
وإندونيسيا والعراق 
وباكستان، وكذلك 
بين بعض جماعات 
السكان األصليين 
في أميريكا 
الالتينية مثل إمبيرا 
في كولومبيا. 
وعالوة على ذلك، 
تتواصل ممارسة 
تشويه األعضاء 
التناسلية األنثوية 
بين السكان 
المهاجرين الذين 
يعيشون في أوروبا 
الغربية وأميريكا 
الشمالية وأستراليا 
ونيوزيلندا.

9 الملف

متابعة الصباح الجديد: 

شهدت املوجة اجلديدة من احتجاجات 
الربيــع العربي حضوراً قوياً للنســاء 
اللواتــي تقدمــن الصفــوف األولى 
واحلشــود  واالعتصامات  للتظاهرات 
لرفع  بذلك فرصة  ليخلقن  الشعبية 
ســقف مطالبهن بحقوق متساوية 

ومتكافئة.
الثانية  املوجــة  بأنه  وبدأ ما وصــف 
للربيع العربي، في السودان ثم انتقل 

إلى اجلزائر والعراق ولبنان.
االحتجاجــات  مشــاهد  وأظهــرت 
املناهضة للحكومة فــي تلك الدول 
بــروز النســاء كجــزء ال ينفصل عن 
اجلمــوع، وهــن يطالنب ليــس فقط 
بالتغيير السياسي بل ويتحدين أيضاً 
العــادات والتقاليد التي يرون انها حتد 

من أدوارهن في اجملتمع.
هذا احلضــور الطاغي واملركزي للمرأة 
في هذه املوجة من الثــورات العربية 
جعل العام املنصرم عاماً مميزاً حصدت 
فيــه املزيد من املكاســب املضافة ملا 

حققته عام 2018.

»ولدت ألصبح ثائرة«
تعــد مشــاركة املرأة فــي تظاهرات 
العــراق، التي انطلقت فــي األول من 
أكتوبــر / تشــرين األول املاضي، غير 
مسبوقة في هذا البلد العربي احملافظ 
الذي عاني عقــوداً من احلرب، وتطرف 
اجلماعات اإلســامية )السنية منها 

والشيعية( والعنف.
حضورهــن  العراقيــات  وســجلت 
بجســارة في ميــدان التحرير ببغداد 
وفــي ميادين احلراك الشــعبي كافة، 
وهو ما وصفه العراقيون بثورة تشرين 

املناهضة للحكومة والفساد.
ولــم تقتصــر مشــاركة املــرأة في 
التظاهــرات على احلضــور فقط، بل 
كتوفير  مشــاركتها  أشكال  تعددت 
املواد الغذائية واحتياجات املتظاهرين.

كما تفاعلت النساء مع دعوات اخلروج 
العاصمة  في مليونيــة للمرأة فــي 
بغــداد وفــي محافظــات البصــرة 
والناصرية في اجلنــوب، وصفت بأنها 
»مليونيــة احتجــاج نســوية للمرة 

األولى في تاريخ العراق«.
ودُعي لتظاهرات نسوية في الثامن من 
مارس / آذار اجلاري في عيد املرأة العاملي 

فيما ُعرِف ب »يوم الثائرة العراقية«.

ولقــد حظيــت هــذه اخلطــوة غير 
املســبوقة باهتمام إعامي، غير أنها 
ووجهت أيضاً بانتقادات واســعة كان 
الدين الشيعي  انتقاد رجل  أبرزها  من 
مقتدى الصدر ومؤيديه الذين وصفوا 
الرذيلة«  بأنها »تنشــر  الدعوات  هذه 

في اجملتمع.
وتعرضــت النســاء أيضاً منــذ بدء 
والتهديدات  للمضايقات  التظاهرات 
منها مــا انتهى باخلطف والقتل كما 
حدث في حالة الشابة الكردية زهراء 
علي سلمان في ديسمبر / كانون األول 

املاضي.

نساء اجلزائر »يستعدن
األماكن العامة«

في  اجلزائر  احتجاجــات  اندلعت  منذ 

املرأة  بــرزت   ،2019 فبرايــر /شــباط 
اجلزائرية بوضوح جنبــاً إلى جنب مع 
الرجل، رافضة ترشح الرئيس السابق 
لوالية خامسة  بوتفليقة  العزيز  عبد 

ومطالبة بالتغيير.
الذي أشــارت فيه بعض  الوقت  وفي 
وسائل اإلعام اجلزائرية إلى أن حضور 
املــرأة كان ضعيفاً في األيــام األولى 

لاحتجاجات، سرعان ما تغير ذلك.
وتصدرت نســاء مثل جميلة بوحيرد 
و لويــزة إغيــل أحريــز، »املناضلتني« 
إبان ثورة حترير اجلزائر من االســتعمار 
الفرنسي، الصفوف برغم أن عمرهما 
تخطــى الثمانني.وعلى دربهن، أثبتت 
جســارتهن  الشــابات  الناشــطات 

وإقدامهن على التغيير.
الناشــطة ســميرة  ومن بني هؤالء، 

مسوســي وطالبة احلقوق نور الهدى 
القبض  ألقي  اللتان  ياسمني دحماني 
ضدهما  أحــكام  وصــدرت  عليهما، 

بتهمة »التعبير عن الرأي«.

مسيرات وفعاليات حول العالم
ومن بني رموز االحتجاجات الشــعبية 
في اجلزائــر اخلالة زاهيــة التي حتمل 
التظاهرات »لتنظيف  املكنســة في 

الباد من الفاسدين«.
وحظيــت املــرأة اجلزائريــة باهتمام 
الكتاب  العديد من  وأشــار  الصحف 
إلــى أن التظاهــرات أعطتها منصة 
واملطالبة  ذاتها  عــن  للتعبير  جديدة 

بحقوقها.
وعن ذلك كتبــت الصحفية اجلزائرية 
فرح ســوامس في تغريدة على موقع 

تويتــر قبل املبــاراة النهائية لبطولة 
األمم األفريقية لكرة القدم: »اســتردت 
النســاء اجملــال العــام منــذ الثاني 
والعشــرين من فبراير / شباط، واليوم 
تستردن مباني االستاد. احدى جاراتي 
التي عاشــت في املنطقــة منذ 54 
عاماً تطأ قدمها مبنى االستاد للمرة 

األولى. هناك اآلالف مثلها اليوم«.
وتقــول الصحفيــة أمــل بليدي في 
مساحات  »اســتعادة  الوطن:  جريدة 
التعبير أعطى نفســاً جديداً لقضية 
املرأة بفضل حراك الثاني والعشــرين 

من فبراير / شباط«.
ولم تخل مشــاركة املــرأة في حراك 
أثبتت  اجلزائر مــن حتديات ومخاطــر 
فيها قدرتها على تخطيها والتعامل 

معها.

ومن أبرز التهديدات التي تعرضت لها 
املــرأة اجلزائرية مطالبة أحد اجلزائريني 
- قيــل إنه مقيم في اململكة املتحدة 
- بإلقاء ماء النار على التظاهرات عبر 
فيديو على فيس بوك في اخلامس من 

مارس / آذار من العام املاضي.
انفصال األميــرة هيا ومحاكمة قاتل 
إســراء وزواج الريســوني.. مــا تتمة 
قصص نســاء عربيات تصدرن عناوين 

األخبار عام 2019؟

لبنان »ثائرات ولسن حسناوات«
تصدرت املــرأة تظاهــرات لبنان التي 
انطلقت في السابع عشر من أكتوبر 
/ تشــرين األول املاضــي بعد أيام بعد 
قــرار احلكومة فــرض ضرائب جديدة 
احلاكمة،  الطبقة  برحيــل  واملطالبة 
ووضع حد للحكم الطائفي والفساد، 
النظير  منقطعة  مشاركتها  وكانت 
ومؤثرة بشكل كبير.إضافة للمطالب 
السياسية فيما ُعرِف ب »ثورة تشرين«، 
قامت املرأة بدفع مطالبها باملســاواة 
في هــذا البلــد الذي يحتــل املرتبة 
145 من إجمالــي 153 دولة في تقرير 
 2020 الفجوة العاملية بني اجلنســني 
االقتصادي  املنتــدى  أصــدره  الــذي 

العاملي.
وعلى الرغم من تعرض املرأة في بداية 
احلراك حلمات من التهكم تعاملت مع 
املرأة كموضوع جنسي على منصات 
التواصل االجتماعي، إال أن املتظاهرات 
في لبنــان حتدين األحــكام النمطية 
للنساء  عليهن وحتولن المنوذج ملهم 

في الشرق األوسط.
وظهــرت صور كثيرة ملشــاركة املرأة 
أيقونة  بعضها  بــات  اللبنانية، حتى 
ل«ثورة تشرين«، من أبرزها صورة ملك 
علوية وهي تــركل أحد أفــراد األمن 
ملنعه من إطاق النار على املتظاهرين.

وأثــارت الصــورة اجلدل علــى مواقع 
التواصــل االجتماعــي بــني مؤيــد 
ومعارض غيــر أنهــا بالتأكيد كانت 
مصدر إلهام للكثيرين الذين رأوا فيها 
»الشجاعة« والثورة« و«لبنان اجلديد«.

ملــك  شــجاعة  ألهمــت  كمــا 
ومتظاهرات لبنان بشكل عام النساء 
في الشرق األوســط كما فعلت من 
قبل »الكنداكــة« )أي امللكة النوبية( 
آالء صــاح التي ألهمــت املتظاهرين 
في السودان وأصبحت أيقونة للحراك 
الذي متكن بعد شهور من االحتجاجات 

من إسقاط نظام عمر البشير.

 متابعة الصباح الجديد: 

ان يــوم عيــد املــرأة هــو فرصة 
للخوض في كل مايخص حواء في 
هــذا التقرير ســنتعرف على اهم 

القضايا املتعلقة باملرأة ومنها 
تشويه األعضاء التناسلية األنثوية 
وتعد جميع املمارسات التي تنطوي 
التناســلية  األعضاء  إزالــة  على 
أو  أو كلية،  إزالة جزئيــة  اخلارجية 
إحلــاق أضرار أخــرى بتلك األعضاء 

بدواع ال تستهدف العاج.
وتعكس هــذه املمارســة التباين 
املتجــذر بني اجلنســني، ومتثل أحد 
والفتاة.  املرأة  ضد  التمييز  أشكال 
فضــا عــن ذلــك، تنتهــك هذه 
املمارســة حقهــن فــي الصحة 
البدنية، وحقهن  والسامة  واألمن 
فــي جتنــب التعذيــب واملعاملة 
القاسية أو الاإنسانية أو املهينة، 
وحقهن في احليــاة إذا ما أدت هذه 

املمارسة إلى الوفاة.
وتتركز هذه املمارســة في 30 بلداً 
إال  األوسط،  والشــرق  أفريقيا  في 
أنهــا شــائعة كذلك فــي عديد 
البلدان اآلسيوية، مبا في ذلك الهند 
وإندونيســيا والعراق وباكســتان، 
وكذلك بني بعض جماعات السكان 
األصليني فــي أميريــكا الاتينية 
مثل إمبيرا فــي كولومبيا. وعاوة 
تشويه  ممارسة  تتواصل  ذلك،  على 
بني  األنثوية  التناســلية  األعضاء 
السكان املهاجرين الذين يعيشون 
فــي أوروبــا الغربيــة وأميريــكا 

الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا.
للقضاء  املبذولة  اجلهــود  ولتعزيز 
التناسلية  على تشــويه األعضاء 
هنــاك حاجــة جلهــود  لإلنــاث، 
إشراك  ويجب  ومنهجية،  منسقة 
مجتمعــات بأكملهــا والتركيــز 
واملســاواة  اإلنســان  حقوق  على 
بني اجلنســني والتربية اجلنســية 
واالهتمــام باحتياجــات النســاء 
الائي يعانني من عواقب  والفتيات 

تلك املمارسة.

إطالق العنان لقوة الشباب
وفــي 20 كانــون األول/ديســمبر 
العامة  اجلمعية  اعتمــدت   ،2012
القــرار A/RES/67/146 الذي دعت 
فيه الــدول ومنظومة األمم املتحدة 
املصلحة  وأصحاب  املدني  واجملتمع 
إلى االســتمرار في االحتفال بيوم 
6 شــباط/فبراير بوصفــه اليــوم 

الدولي لعدم التسامح مطلقا إزاء 
تشويه األعضاء التناسيلة لإلناث، 
اليوم في حمات  واســتغال هذا 
لرفع الوعي بهذه املمارسة واتخاذ 
إجراءات ملموسة للحد من تشويه 

األعضاء التناسلية لإلناث.
ســيتطلب إنهاء ممارســة تشويه 
خال  لإلناث  التناســيلة  األعضاء 

عقــد واحــد دعماً مــن كل بقاع 
الســكاني  النمو  ومع  املعمــورة. 
الشــباب،  بني  وبخاصة  الكبيــر، 
الشــباب  في  االســتثمار  يصبح 
أمرًا ال غنى عنه. وهذا هو الســبب 
فــي أن هذا اليوم الدولي ســيركز 
على حشــد الشباب حول القضاء 
على املمارســات الضــارة، مبا في 

التناسيلة  األعضاء  تشــويه  ذلك 
لإلناث حتت شــعار: »إطاق العنان 
لقوة الشــباب: عقد من اإلجراءات 
املتســارعة من أجل القضاء على 
تشويه األعضاء التناسيلة لإلناث.«

األمم املتحدة ودورها
ومع اســتمرار هذه املمارسة أكثر 

من ألف سنة، إال األدلة البرنامجية 
عليها  القضاء  امكانية  إلى  تشير 
فــي فترة جيــل واحد. وهــذا هو 
الســبب في ســعي األمم املتحدة 
بالكامل  عليهــا  للقضاء  جاهدة 
بحلــول عــام 2030، مبا يتســاوق 
التنمية  أهــداف  مــن   5 والهدف 

املستدامة.
يزل صندوق  لــم   ،2008 ومنذ عام 
األمم املتحدة للســكان، باالشتراك 
مع اليونيســف، يقود أكبر برنامج 
عاملي لإلســراع فــي القضاء على 
ممارسة تشويه األعضاء التناسلية 
لإلنــاث. ويركــز البرنامــج حالًيا 
على 17 دولة في إفريقيا والشــرق 
األوســط ويدعم كذلــك املبادرات 

اإلقليمية والعاملية.
، شهدت هذه  الســنني  فعلى مر 
إجنازات كبيــرة. فعلى  الشــراكة 
 3 سبيل املثال، اســتفاد أكثر من 
مايني فتــاة وامــرأة — يدعمهما 
البرنامج املشــترك — من خدمات 
املتعلقة بتشويه  والرعاية  احلماية 
األعضاء التناســلية لإلناث، وأنشأ 
13 بلــداً أطر عمــل قانونية حلظر 
تلــك املمارســةالضارة فضا عن 
إنشــاءبرامج لتمويل بنود امليزانية 

الوطنية ملعاجلتها.

هل تعلمون ؟
في عام 2020 وحده، هناك أكثر من 
4 مايني فتاة في كل أنحاء العالم 
معرضــات خملاطــر ممارســة ختان 

اإلناث.
تصل كلفة جهود الوقاية من ختان 
اإلنان  بحسب صندوق السكان  إلى 
95 دوالراً أميريكياً لكل فتاة هناك 
زيادة مطردة في عدد الســكان في 
30 بلداً يشــيع فيها ختان اإلناث ، 
وتُخنت فيها ما ال يقل عن %30 من 

الفتيات ممن هن دون سن 15.
في كثير من البلدان التي تنتشــر 
فيها ممارسة ختان اإلناث، يقل دعم 
املمارســة بني الشباب ممن هم في 
الفئة العمرية بني ســني 15 و 19 
عاماً عن الدعم في الفئة العمرية 

ممن هم بني سني 45 و 49 عاماً.

يوم المرأة العالمي: عام من الثورات والمكاسب 
للنساء في العالم العربي

القضاء على تشويه األعضاء التناسلية لإلناث بحلول 2030
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بغداد- سمير خليل: 

تصبــح  اإلرادة  حتضــر  عندمــا 
لالبداع  للتوهج،  للتحدي،  عنواناً 
ومواصلة الكفاح، واملرأة العراقية 
دائمــاً ماكانــت ولم تــزل حتمل 
هذه اإلرادة مثلمــا حتمل عناوين 
الشــجاعة واإلصــرار والصبــر، 
الصبر على عاديــات الزمن، دائماً 
وافراحنا  الحزاننــا  وعاء  ماكانت 

وآمالنا وتطلعاتنا.
 وســن عبد الرضا امنوذج للمرأة 
العراقيــة التي تناضــل من اجل 
ان تقــول ان املرأة العراقية اليفت 
نوائب،  او  اوظرف  في عزمها عوق 
اخلاصة،  االحتياجات  ذوي  من  هي 
ودأبها على  لكنهــا بحيويتهــا 
تقدمي ماينفع املرآة والناس تغلبت 
ومناســبة  الصعاب  كل  علــى 
عيد املرأة الــذي يؤطر أيامنا هذا 
االســبوع التقينــا هــذه الفتاة 
لتحدثنا عن نشاطها  الشجاعة 
وعملها، قدمت وسن اوال تهانيها 
الختها املرأة العراقية: بداية احب 
ان اهنئ كل النساء مبناسبة عيد 
املراه واقدم التهنئة ايضا للنساء 

ذوات  وليس  والتحدي  األرادة  ذوات 
انهن  اثبنت للعالم  االعاقة ألنهن 
والتحدي،  االصرار  هذا  مبســتوى 
تتعايش مع كل  العراقيــة  املرأة 
للمجتمع  اثبتــت  واآلن  الظروف 
تتخطى  ان  علــى  قــادرة  انهــا 
تواجهها.  التــي  الصعوبات  كل 
أقــول لهن كل عــام واننت بألف 
خيــر وللمرأة العراقيــة الصابرة 
اجملاهدة اقول : انت ســند لنا في 
كل الظروف واألوقات التي مير بها 
بلدنا العزيــز، حقاً انت رمز الوفاء 

دمت بالف بخير«.

 البعــض يفضــل ويعتقد ان 
البيــت، كيف  املــرأة مكانهــا 
توفقني بني عملك في ظل هذه 

الظروف الصعبة؟
» بالتأكيد تغيــرت نظرة اجملتمع 
الى املــرأة بعدمــا حققت حواء 
وابداع  اجناز  ذات  الكثير وأصبحت 
لهــذا نالــت ماتريــد واصبحت 
متســاوية مــع الرجــل في كل 
شــئ واحلمدهلل، بالنسبة لي انا 
وتوزيع  وقتي  تقسيم  على  اعمل 
ساعات اليوم على مفردات عملي 
وكل شــيء بالنســبة لي يسير 

كما اريد«. 

 املرأة الرياضية في العراق، كم 
العربية  نظيرتهــا  عن  تتخلف 
تلحق  كيف  برأيــك،  والعاملية؟ 

بهن وتتساوى معهن؟
» مع األســف، الرياضة النسوية 
فــي العــراق لــم تأخــذ دورها 
الكافــي برغــم وجــود مواهب 
نســوية رياضية ميكــن ان تصل 
الــى مرحلة العامليــة لو وجدت 
والتخطيط  واالهتمــام  الرعاية 
الســليم، كما ان نظــرة اجملتمع 
للمــرأة الرياضية نظــرة اهمال 
كوننــا مجتمعاً شــرقياً نرفض 
وبالتالي  الفكــرة  هذه  والنتقبل 
عــدم توفيــركل ماحتتاجه هذه 
الرياضة، وبالنسبة للفوارق فهي 
كبيرة بني الرياضة النســوية في 
العربية  نظيرتهــا  وبــني  العراق 
والعاملية ونحتاج الكثيركي تزول 

هذه الفوارق«. 

 »ماذا عنك؟ من هي وسن عبد 
الرضا؟

»وســن عبدالرضا فتــاة عراقية 
من مواليــد 1997، غير متزوجة، 

2017 في  ســفيرة االعاقة لعام 
العراق وســفيرة التحدي بالوطن 
العربي، بطلة آسيا بكرة الطاولة 
لذوي االحتياجات اخلاصة وأفضل 
شخصية مؤثرة انسانية بالشرق 
ســابقة  اعالميــة  األوســط،  
احملامني  نقابــة  فــي  وموظفــة 
العراقيــني ،  طموحي ال يتوقف 
وان شــاءاهلل بارادتــي احقق كل 

مااريد«.

 كلمة أخيرة؟
»اوالً اشكر جريدتكم املوقرة على 
واشكراهلل سبحانه  استضافتي 
وتعالى الــذي كان معي في كل 
الى حبيب روحي  حلظة وشــكراُ 
ابي رحمه اهلل الذي منحني قوة 
االعتماد على نفســي وامي التي 
كانت وماتــزال حلد هذه اللحظة 
معي خطــوة بخطوة، أقول لكل 
امرأة معوقة: انــت من تصنعني 
التحــدي واألرادة، ال جتعلي نظرة 
اجملتمــع تأثــر علــى طموحــك 
وإبداعــك،  انت  قويــة ومثابرة، 
يكفي انــك نصف اجملتمع ، أخيراً 
الف حتية مني لكل امرأة صاحبة 

إرادة وحتٍد«.

المرآة العراقية تتعايش مع كل الظروف وهي قادرة على تخطي الصعوبات
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بغداد - الصباح الجديد: 
مبناســبة عيدهــا، املــرأة زهــرة احلياة 
اجلديــد  الصبــاح  تواصــل  وعنوانهــا، 
مشــاركتها االحتفال بعيــد املرأة الذي 
يتزامن مــع اطاللة الربيــع الذي يضيء 
واحملبة،  والتفاؤل  االمــل  بفيض  النفوس 
حاورت جريدتنا باقة من املبدعات ليدلني 
باحاديثهن عن هذه املناســبة التي تفرح 
بانصاف  للمطالبــة  مناســبة  اجلميع، 
املرأة ومطالبها وايصال صوتها لتحقيق 

ماتصبو اليه.

يوم املرأة
 اول املتحدثــات كانــت اينــاس البدران 
القاصــة والروائيــة العراقيــة املعروفة 
قالت: مــاذا يعني لي يوم املــرأة، هو يوم 
يحتفي به  العالم كله مع اطاللة الربيع، 
يحتفي  برمز احلياة والتجدد والنماء، هو 
يوم تبنتــه االمم املتحدة عام 1977بصرف 
النظر عن اللــون والعرق والدين للتذكير 
بضرورة التغيير ومتكني املرأة أي تعليمها 
وتوفير فرص عمل متكافئة اسوة بالرجل 
حلمايتها وصون كرامتها، هو يوم للتأمل 
في التقدم الــذي احرزته ومت اجنازه ضماناً 
الطفــل ألنها مقياس  حلقوقها وحقوق 
رقي وتقدم اجملتمع،  كذلــك يذكرنا هذا 
اليوم بأن أي تنمية مســتدامة او نهضة 
منشــودة ال ميكــن حتقيقهــا مــن دون 
مشــاركة املرأة مشــاركة فعلية وعلى 
جميــع الصعد مبــا فيها صنــع القرار 
لتحقيــق املرجو من اجنــازات اقتصادية 
وسياســية واجتماعيــة وثقافية تصب 
كلها فــي خدمــة اجملتمع وصــوال الى 
العدالــة واملســاواة االجتماعية وتكافؤ 

الفرص". 
واضافت " مير هــذا اليوم على العراقيات 
وهن مازلن على عتبــات االنتظار، انتظار 
حلــول جذرية ملشــكالت مزمنة واخرى 
مســتجدة حتّول مــن دورة انتخابية الى 
دورة أخــرى، فهن مازلن يعانــني اقصاءا 
وتهميشا وتراجعا خطيرا في احلقوق عبر 
وتنوع  واخلطف  بالتهديد  اســتهدافهن 
صور العنف داخل االســرة وخارجها في 
ظل ضعــف آليات احلماية ومؤسســات 

انفاذالقانون، مازلنــا بانتظار اقرار قوانني 
مهمــة كقانــون العنف االســري الذي 
مــازال يراوح منــذ عــام 2008 ولم يتم 
اقراره في البرملــان! إضافة لقوانني أخرى 
تنصف املرأة كقانون االحوال الشخصية 
وغيره، اضافة الى انتشــار الفقر واالمية 
واستشراء الفساد والنظرة الدونية التي 
تبيح وأدها نفســياً او حتى ازهاق روحها 
من باب الشــك والريبة حتت مســميات 
براقة كغســل العار، تبقــى املرأة جتترح 
معجزتها كل يوم برغم الصعاب والالأت 

والتابوات واسالكها الشائكة"

بطاقات ورود
الفنانة التشكيلية أسماء الدوري قالت : 
حتية حب وإكبار وإجالل وتقدير وبطاقات 
ورد معطــره إلــى كل نســاء العالــم 
وباألخــص املــرأة العراقية فــي عيدهن 
العاملي، ســالماً لكل النساء الصامدات 
املثابرات على الكفاح لكسب معركتهن 
مع احلياة، لقد جســدت املــرأة العراقية 
مواقــف بطولية خالل مســيرة حياتها،  
صمودها بوجه التحديــات كان أكبر من 
فأنطلقت لتشــارك  واخلــذالن  الصمت 
الرجل في ساحات العمل وأثبتت قدرتها 
علــى التألق واإلبــداع مبشــاركتها في 

باحلقوق املشروعة  التظاهرات للمطالبة 
وإصرارها علــى حتقيق اإلصالحات لصنع 

عراق مشرق.

بني الغصة والفرح
املغتربة  العراقيــة  املســرحية  الفنانة 
انعــام البطاط  قالت : برغــم أن الثامن 
من آذار مناســبة تختلط فيها مشاعري 
اخلاصة بني فرح وألم، فهو يوم مولد أخي 
األصغر "ربيــع" املتوفي الذي عانى املرض 
والذي  طوياًل وفــارق احلياة منذ ســنني، 
كنــت أحتفل به معــه وألجله فقط، أنا 
الداخلية قبل أن  أؤمن باالنســان بقوته 
يكون رجالً أو امرأة، ال استغناء لطرف عن 

اآلخرهكذا خلقنا. 
 وفــي املهجر حيــث أعيش وفــي أوروبا 
بالتحديد عانــت املرأة ما عانته من عزلة 
ومواهبها  وذكائها  بقدراتها  واســتهانة 
واألعمال  العديــدة  احليــاة  في مجاالت 
والتخصصات املتعددة،  فقد حوربت املرأة 
من قبل الرجل ورمبا من اجملتمع ككل .هناك 
نساء متعصبات أيضاً بعدم السماح لها 
بدراســة الطب مثالً أو أن تكون مخرجة 
ســينمائية الخ. وبرغم أنهم جتاوزوا هذا 
األمر منذ قرون وحصلت املرأة على حقها 
في املســاواة مبا فيه القوانني املســنونة 

التي تضمن لها حقوقها الشرعية كما 
هي الواجبات التــي عليها، ما زالت املرأة 
في أملانيا على وجــه التحديد تعاني من 
بعض التفريق كأن يكون راتبها الشهري 
أقل من راتب الرجــل لنفس الوظيفة أو 
صعوبة وصولها الــى مناصب متقدمة 

في بعض الشركات".
وتابعت حديثها أما في العراق فقد عانت 
املرأة ومــا زالت من كبح اجملتمع الذكوري 
العــراق لهــا ولوجودها  املتفشــي في 
املهم في اجملتمع على أوســع نطاق وفي 
كل اجملاالت،  اآلن وما أشــاهده وأسمعه 
من تقدم شــجاع وصوت عال للمرأة في 
احتجاجات الشــباب األكتوبرية ما كان 
مفاجــأة القرون، يجعلنــي واثقة من أن 
التغييــر مقبل في العــراق وما يفرحني 
كثيراً هي الثــورة الداخلية على النفس 
البشــرية ذاتها وقتل اخلــوف، حتية لهذا 
اجليــل الثائر بشــبابه وشــاباته ولكل 
األمهــات الالتــي ســاندن فــي دميومة 
االحتجاجات الســلمية، حتية مقدســة 
...كلكم  ألرواح الشباب ودمائهم النقية 
تســتحقون احليــاة الكرميــة،  وكل عام 

واملرأة في كل العالم بألف خير.

حتية للمرأة

حارسة مرمى نادي القوة اجلوية النسوي 
نور صبــاح تقول:حتية للمــرأة العراقية 
في عيدهــا، زهور وتهاني لهــذه املثابرة 
الصابرة وهي ترســم خطوات إنســانية 
الوانها احلنان واحملبة، حتية من القلب لكل 
النساء، في هذا العيد البهي أقول للمرأة 
:رؤية وجهِك تكفي لبداية يوم من جديد 
فانــِت االمل،  انِت املطــر، وانِت كما قال 
القيصر:اخلطرة، القوة،  النمرة، فهيا غني 

وعيشي وكوني فرساً يا سيدتي ".

أرفع القبعة
الفنانــة املســرحية األردنيــة أســماء 
وانارت  االحتفــال  شــاركتنا  مصطفى 
جريدتنــا بكلمة جــاء فيهــا: في عيد 
املــرأة ارفع القبعــة اوال احتراًما وتقديرًا 
لدور املرأة العراقية ســواء ام اخت زوجة 
متعلمة، فنانــة وما قدمته مؤخراً وقوًفا 
جنباً الى جنــب وكتف بكتف مع اخيها 
الرجــل في احتجاجات تشــرين وميادين 
التحريــر في العراق ، ثانيــاً الن املرأة هي 
احلــب ال احلرب، هي الثــورة ال العورة، هي 
واحلكمة  واحلياة  واحلضارة  الطبيعة  امنا 
تنطق على شــفاهها،  لذا على النساء 
دوًما ان يكن بطــالت قصتهن، الن احلياة 
ال تتحرك في ظل شــخص آخر لذا على 

املرأة دوما ان التنتظر ان تكتسب حقوقها 
سواء من الرجل او اجملتمع، ال احلقوق تنتزع 
انتزاعــاً، بالثقافة والتعليــم والتمكني 
عليها ان تغير نظرة اجملتمع لها ،وجودها 
مع الرجل ســند لذا ال فصل بني حقوق 
الرجل واملرأة وعلى املرأة ان تغير اجملتمع ال 

ان يغيرها اجملتمع .
لســت مع اخلطاب النسوي في يوم املرأة 
الن املــرأة ليســت يوماً هــي كل االيام 
واألعــوام ،وتاريخنا من احلضــارات حتى 
االن يشــهد بتجارب عديدة لنساء غيرن 

العالم الن املرأة اجنبت العالم"

في عيدها العاملي بال عيد 
االعالمية سعاد حســن اجلوهري قالت : 
مع احتفاالت املرأة العراقية ومشاركتها 
بقية قريناتها في العالم احياء ذكرى يوم 
املرأة العاملي ســؤال يطرح نفسه بقوة : 
كيف يكون شــكل امهات ونساء وبنات 

العراق في هكذا مناسبة مهمة؟ 
اجلواب ال ميكن اختــزال كل معاناة املرأة 
العراقية فيه مهما فسح لنا املقال اجملال. 
نعم فبرغم الفــرص التي وفرتها احلقبة 
الدميقراطية في العراق منذ ٢٠٠٣ للمراة 
انني ما  اال  واعالمياً  سياسياً ومنظماتياً 
زلت اصر على انها لم حتصل اال على جزء 

قليل من حقوقهــا و الذي أعده مجحفاً 
بحقهن سيما وان ما اقول يتزامن مع عيد 
املرأة العاملي والذي ال يتناسب مع حجم 
معاناتهن كونهن يعلن اســراً وصاحبات 
مســؤولية. فنصف اجملتمع ما زال يعاني 
قســوة بعض التشــريعات السائدة في 
العراق. ونصف اجملنمع ما زال يقطع رحلة 
االسترزاق الشــاقة في املصانع واملعامل 
وبيــوت اخلدمة وارصفة الشــوارع وزوايا 

االسواق وغيرها.
واملشكلة تكبر حينما عجزت كل اللجان 
البرملانية املعنية بشآن املرأة واالسرة في 
جميــع الدورات الســابقة والالحقة عن 
انصافهن واحقاق حقوقهن. واملشــكلة 
ايضــا تكمن فــي عدم تلبية عشــرات 
منظمات اجملتمع املدني عن اداء هذا الدور 
كون العديد من تلك املنظمات دخلن حتت 
وابتعدن عن  السياســية  االحزاب  عباءة 
اداء املهام املطلوبة. على وفق ما طرحت 
أي رؤية وطنيــة علمية حريصــة قادرة 
على انتشــال املرأة من العنف االســري 
واجملتمعي وينقذها من شــبح شــظف 
احلياة بكون ان قضيتهن اصبحت قضية 
رأي عام يحث اصحاب القرار على انصاف 
ابناء الوطن وتأمني متطلبات عيشــهم 

بكرامة.

ورود وتهاني للعراقية في عيدها

الناشطات يتظاهرن بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة ضد السلطات الجديدة 

السودانيات يطلقن زغرودة احتجاج بعد عام على الثورة
متابعة الصباح الجديد:

الرئيس  ســقوط  على  نحوعــام  بعد 
الســوداني عمر البشــير حتت ضغط 
احتجاجات تصّدرتها النســاء، تشكو 
بطء  اليوم من  السودانيات  الناشطات 
الســلطات اجلديــدة في إحــراز تقدم 

لتحسني وضع املرأة.
وبعدما كانت زغاريد النســاء هي التي 
للتظاهرات في  االنطالق  إشارة  تعطي 
األول  مدن السودان بني ديسمبر/كانون 
وابريل/نيســان 2019، دعت الناشطات 
إلــى التظاهــر األحد مبناســبة اليوم 
العاملي حلقوق املرأة أمام وزارة العدل في 
اخلرطوم للمطالبة بإلغاء القوانني التي 

تشكل انتهاكاً حلقوق املرأة.
تقول الناشــطة زينب بدر الدين التي 
التقتها وكالة فرانــس برس في بيتها 
املتواضــع فــي مدينة أم درمــان على 

الضفــة الغربية لنهر النيل »لم حتدث 
أي خطوة ترضي النساء«.

وســتكون تظاهرة األحد بقيــادة بدر 
الدين، الناشطة منذ بداية الثورة والتي 
عاودت العمل كمعلمة بعد ثالثني عاماً 
على تســريحها من وظيفتها بسبب 

»أفكارها التقدمية«.
وكمــا في أيام املســيرات ضــد نظام 
البشير، ســتطلق بدر الدين »زغرودة« 
تعلــن بها بدء التظاهرة في الســاعة 

13,00 (11,00 ت غ(.
وأول مآخذ الناشــطة على السلطات 
اجلديدة ضعف املشاركة النسائية في 
احلكومة، وذلك برغم أن رئيس احلكومة 
منذ ستة أشهر عبد اهلل حمدوك عهد 
إلى النساء بأربع وزارات من أصل 17، من 
بينهــا وزارة اخلارجية التي تتوالها ألول 

مرة امرأة هي اسماء محمد عبد اهلل.

كما عينت ألول مــرة امرأة هي نعمات 
محمــد عبداهلل على رأس الســلطة 
القضائية، وامرأتان بني أعضاء مجلس 
السيادة الذي يتولى مع احلكومة مهام 
التشريع ويضم 11 عضوا هم خمسة 

عسكريني وستة مدنيني.
وقالت بدر الديــن بهذا الصدد »متثيلنا 
في احلكومة ليس اكثر من %22 وحتى 
هــذا التمثيل لم يكن برضى اجلماعات 

النسوية املعارضة«.
وأشــارت إلى أنه »لو صار عدد النساء 
في احلكومة اكبر، لكان ســمح بوجود 
نســاء مهتمات بقضايا املــرأة بصورة 

اكبر«.
وبعدما عرف عهد البشير الذي استمر 
ثالثــني عاماً بقوانني »تكــرس التمييز 
ضد النســاء«، قامت احلكومة اجلديدة 
بإلغاء   2019 الثاني  نوفمبر/تشرين  في 

قانــون يعرف بقانــون النظــام العام 
واآلداب العامة كان يحد من حرية املرأة 

وحقوقها.
وســمح هذا القانون في عهد البشير 
بجلد العديد من النســاء أو سجنهّن 
ارتداء مالبس  لشــتى األســباب مثل 
»فاضحة« أو استهالك الكحول.لو صار 
عدد النســاء في احلكومة اكبر، لكان 
سمح بوجود نســاء مهتمات بقضايا 

املرأة بصورة اكبر
غيــر أن قوانني أخــرى مجحفة للمرأة 
املفعول، وفي طليعتها  تزال سارية  ما 
للمسلمني  الشخصية  األحوال  قانون 
العائد إلى العــام 1991 والذي يختص 
بقضايا األسرة، إضافة إلى املادتني 152 
املتعلقتني  اجلنائــي  القانون  من  و153 
أي  تصــدر  ولم  الفاضــح«،  بـ«الــزي 

تشريعات جديدة حلمايتهن.

وأسفت بدر الدين بصورة خاصة لعدم 
وجــود قانون يجّرم التحرش اجلنســي، 
وتــرك احلرية للقاضي ليقــرر إن كانت 
امرأة تعرضت لالغتصاب أم ال، ما ميكن 
أن يقــود في بعض احلاالت إلى مالحقة 

ضحايا تعديات جنسية بتهمة الزنى.
 وعلقت احملامية والناشــطة النسائية 
انعام عتيــق مرتدية الزي الســوداني 
التقليــدي األبيض، أن »ســبب معاناة 
آالف النساء في كل السودان هو قانون 

األحوال الشخصية للمسلمني«.
واشارت عتيق إلى ان القانون يجيز زواج 
القاصرات، كما يشــترط الولي للزواج 

من دون أن يشترط رضا املرأة.
وأكدت أن »تعديل هذا النص أمر عاجل 
وميكــن القيام بذلك من دون املســاس 

مببادئ الشريعة«.
كما لفتت إلــى أن »املادتني 152 و 153 

من القانون اجلنائــي تتحدثان عن الزي 
الفاضح من دون ان تعرف ما هو وتتركه 

لتقدير اجلهة التي تطبق القانون«.
وقالــت من جهــة أخــرى إن »احملاكم 
الشــرعية ال تعترف حتى االن بتحليل 
احلمض النووي في حتديد النسب برغم 
ان احملاكم الســودانية االخرى تأخذ به 
اضافة الى ان اغلب الدول االســالمية 
تاخذ به«، ما يسمح بحسبها للعديد 
من السودانيني بعدم االعتراف بأوالدهم، 

وهذا ما يزيد من معاناة النساء.
بحق  بالتمييز  كذلــك  عتيــق  ونددت 
النساء مبوجب الئحة السفر الي اخلارج 
التي تطبقها ادارة اجلوازات واجلنســية 
والهجرة، فأوضحت »ان كنت مسافرة، 
علّي ان آتي مبوافقــة مكتوبة من ولي 
أمري، وهذا الولي قد يكون أخي األصغر 
الذي ربيته او ابنــي حتى«، مضيفة أن 

»الســيدة اذا ارادت اصطحاب ابنها او 
ابنتهــا الى خارج البــالد البد ان حتضر 
موافقة مكتوبــة من والدهما حتى لو 

كان هذا الوالد ال عالقة له باسرته«.
إجراءات حاســمة  وتابعت »البــد من 
وأعتقــد أن وزيــر العــدل واحلكومــة 
متفهمان لقضية املــرأة وانا متفائلة 
باننا نســتطيع القيــام بخطوات في 

االجتاه الصحيح«.
غيــر أن الناشــطة منــال عبداحلليم 
النسوية  »القضية  وتقول  حذرة  تبقى 
ومن  أصوات  »خروج  اولوية« مستغربة 
بينها أصوات نسائية تقول أن هذا ليس 

وقته«.
وتعهد حمدوك عند تشكيل حكومته 
بتحسني أوضاع املرأة برغم الصعوبات 
تعرفها  التي  واالجتماعية  االقتصادية 

البالد.
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عن املرأة.. وعيدها
شاءت بعض قصاصات التعاطف »الرسمية« مع املرأة 
فــي عيدها العاملي ان تكشــف عما يشــبه الفحولة 
الفياضــة بالشــفقة البــاردة، او التعويذات، ســيئة 
االخراج، حيال كيان بشري بدا للمذكورين الذكور عارضا 
او زائــدا عن احلاجــة، إال في ما يخص االجناب وغســل 
املالبــس والصحــون وتنظيف البيت وتربيــة االطفال، 
باعتبار ذلك فرضا من فروض تقســيم العمل االسري، 
الكالســيكي،علما بان جميع هذه »الواجبات« ميكن ان 
يقوم بها شــغيل ومأجور، عدا عن ان العلم في طريقه 
الى اختراع اإلنســان اآللي الذي سيقوم بها ليحرر املرأة 
من عار التابعية املنزلية، وقد يقلب هذا العـِلم وظائف 
واليــات االجناب ايضا، فمــا حاجتهم الى املــرأة آنذاك 
غيــر متعة الفراش، او ان تكــون جارية في عصر اجلندر 
واملساواة، ولهذا حديث قد يخدش وجنات حراس القيم 

الزائفة؟.
اقول، ال يضر ماليني النســاء العراقيات اللواتي رفضن 
ان يبقني في خانة اجلنــس املغلوب على امره ويتعرضن 
ـُذّلة  للعنف، على مدار الساعة، اكثر من تلك الشفقة امل
التي تبرر العنف املسلط عليهن، من النظام االجتماعي 
، ومن الرجل في املقــام االول، كونه من موجبات ضبط 
ـُوفر،  السلوك ، او امالءات احلاجة الى معيشية ميكن ان ت
في احلد االدنى، من خالل تنظيم طوابير متراصة وصبورة 
من املســبيات امللفوفات بالســواد والغبار، ليستلمن، 
ـّــة وزجر ورمبا بتعهدات بالتصويت فــي االنتخابات  مبن
لسّيد هذه النعمة، قسائم مببالغ ضئيلة ال تعادل ثمن 
ـّــن الذي يســتخدمه رجل  قنينة عطر من النوع احملس

على دست احلكم والنفوذ والثروة.
على ان حتســني احلياة املعيشية للنساء وتأمني مصادر 
عيش لهــن والطفالهن، على اهميتــه اخلطيرة، ليس 
ســوى مســتوى واحد من مســتويات احلياة الالئقة، 
املطلوبة، للنساء، فان الضرب بأنواعه والسب والشتم 
واالهانة واالحتقار والطرد واحلــرق واالرغام على القيام 
بفعــل ضد االرادة هــي انتهاكات شــائعة رمبا ال يخلو 
مجتمع منها، غير ان احلالة النسائية العراقية اتسعت 
ملفرات اضافية، واكثر بشاعة، من االنتهاكات، سجلت 
في ثالثة ملفات مترابطة، االول، هو التشــريعات التي 
رخصت استعباد النســاء وحتويلهن الى فروض منزلية، 
والثانــي، ما يطلق عليها باالعراف التي جعلت من املرأة 
عــورة ينبغي حمايتها او قبرها بل والتنابز بها، والثالث، 
ملف التشــّوهات فــي التركيبة الســكانية وانقالب 
التــوازن بني الذكور واالنــاث االمر الذي عــّرض املاليني 
من االرامل والعانســات واملعوقات بســبب التفجيرات 
واعمال العنف الى محنة مســتعصية ومتفاقمة في 
احلياة، وثمة قصص ووقائع حلت بااللوف من نساء هذه 
الشريحة ما يندى له جبني العراق.. او ما تبقى من ذلك 

اجلبني.
 *******

غاندي:
» عندما يقرر العبد أن ال يبقى عبدا فإن قيوده 
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المقاالت و اآلراء التي تنشر 
تعبر عن وجهة نظر أصحابها 
وال تمثل بالضرورة رأي 
الجريدة

عبدالمنعم االعسم

حازم األمين *

إنها املرحلــة الكورونية من االنهيار 
اللبنانــي. وتوظيــف »كورونا« في 
ســياق هذا االنهيار جــارٍ على قدم 
وســاق، ال بل أن هذا الوباء املعولم، 
ضّمنــا إلــى غيرنا مــن اجملتمعات 
املنكوبة، بعد أن كنا لوحدنا في هذا 

املنحدر.
 »otv« لم يكــن ما حصــل علــى
إصرار  جلهة  الفائتــني،  اليومني  في 
محطة رئيــس اجلمهورية اللبنانية 
ميشال عون التلفزيونية على إدخال 
»تربة مار شــربل« إلى املستشفى 
احلكومــي، حماقة مراســٍل أو نزوة 
محطــة! و«otv« إذ جنحت في هذه 
املهمة، كانت كرست لها شاشتها 
ليومني  االجتماعي  التواصل  ومنابر 

متواصلــني، وبذلت خاللها رصيدها 
الزهيــد املتبقــي لهــا فــي وعي 
تكترث  ولم  القليلني،  مشــاهديها 
لذهولنا كلنا جــراء فعلتها. فنحن 
وتياره  الرئيــس  لســنا من يطمح 
وتلفزيونه إلى مخاطبتهم بفعلته، 
كما أن عقول اللبنانيني التي أهينت 
جــراء تعريضها ملشــاهد انقضى 
زمنها منذ قرون، ليست محل ابتالء 
التيار ورئيســه، الذي هو رئيســنا 

لألسف.
لكن لنستِعد موقع »التيار الوطني 
احلر« في املشهد اللبناني الراهن. إنه 
التيار الذي انهار لبنان بني يديه، وهو 
التيار الذي يشــعر بــأن الثورة التي 
شــهدها لبنان في األشهر األخيرة 
اســتهدفته قبل غيره مــن القوى 
أحدثت  وهي  واملذهبية،  السياسية 
انشــقاقات امتــدت من شــارعه 
تتصدر  التــي  العائلة  إلــى  وصوالً 

واقعة  مثل  وواقعــة  وتقوده.  التيار 
تربة مار شربل، قد تكون أحد حبال 
النجاة. خســر التيار املواطنني وقرر 
أن يستعيدهم كمؤمنني! من يجرؤ 
على مواجهته بخرافة من نوع تربة 
مار شــربل؟ منافسته الرئيسة، أي 
ببنت  تنبس  لن  اللبنانية«،  »القوات 
شفة في معركة كهذه، ذاك أن مار 
شربل عزيز على قلبها أيضاً، و«حزب 
مواجهة  على  يجــرؤ  لن  الكتائب« 
التيــار فــي قضيــة اســتخفافه 
اللبنانيــني.  بعقــول  املفضــوح 
املنتفضــون على الســلطة وعلى 
تيارها في الشــارع املســيحي لم 
يشعروا بأن هذه املعركة معركتهم 
في سياق املواجهة التي يخوضونها 
املناســبة  اللحظة  إنها  التيار.  مع 
واحترام  األنفاس،  اللتقاط بعض  إذاً 
العقول ليس جزءاً من هموم أحزاب 

املذاهب اللبنانية. 

إنها املرحلــة الكورونية من االنهيار 
اللبنانــي. وتوظيــف »كورونا« في 
ســياق هذا االنهيار جــارٍ على قدم 
وســاق، ال بل أن هذا الوباء املعولم، 
ضّمنــا إلــى غيرنا مــن اجملتمعات 
املنكوبــة، بعد أن كنــا لوحدنا في 
هــذا املنحدر. وما ال شــك فيه هو 
أن الطبقــة السياســية اللبنانية 
النكبة، تشعر  املســؤولة عن هذه 
اليوم بقدر من االرتياح بفعل تفشي 
الفايروس، وهي حــني أعلنت لنا أن 
لبنان انتقل من مرحلة االحتواء إلى 
مرحلة االنتشار، عبرت عن ذلك بقدر 
من احلبــور، والوزير حني أعلنها كان 
كمن يبشــرنا بها. انتقلت املعركة 
إلى تربة مار شــربل،  من الشــارع 
هل من خشــبة خالص أخرى؟ لبنان 
دولة مفلســة وفاشــلة ومنهوبة 
ومرتهنــة، لكن األهم من هذا كله، 
أنه دولــة موبــوءة، واملرتبة األخيرة 

تســبق غيرها من املرتبات، ال بل رمبا 
تطيحها، فمن منا ســيهتم بسعر 
الدوالر إذا ما كان الفايروس على باب 

منزله؟
نضاعف  أن  هــذه  واحلــال  علينــا 
فمن  الســلطة،  بأهــل  االرتيــاب 
ســطا على مدخراتنــا ميكن له أن 
يســتقدم الفايروس ليعطل قدرتنا 
علــى مواجهته. الســرقة املعلنة 
التــي تعرضنــا لها، ترشــحنا إلى 
النوع من الشــكوك. املصارف  هذا 
الفايروس،  مــن  مســتفيدة  أيضاً 
ذاك أن الناس كفــو عن االكتظاظ 
على أبوابها. املصارف ليســت قوى 
سياســية ميكــن لنــا أن نطالبها 
باحتــرام عقولنــا. ميكنها أن حتضر 
الفايروس من دون أن يرف لها جفن، 
ومن دون أن تشعر مبسؤولية حيالنا. 
علينــا أن نواجــه خرافــة تربة مار 
شــربل بخرافاتنا اخلاصة. العونيون 

ســيربحون معركة مار شربل طاملا 
أنهــم يخاطبون املؤمنــني، وعلينا 
بدورنــا أن نواجههم بخرافاتنا التي 
ال جترح العقل علــى نحو ما جترحه 
خرافاتهــم. الفايــروس معهم في 
املعركــة، وهم جنحوا فــي وضعنا 
في مواجهة مار شــربل، ال بل أنهم 
أدخلوا تراباً إلى املستشفى بوصفه 
العلم  انتصروا على  لكورونا.  عالجاً 
وعلى سنوات أمضاها األطباء وهم 

يدرسون في اجلامعات.
والذي يفوق  املوازي  الســلطة  وجه 
وجهها احلقيقي قباحة، سرعان ما 
استجاب لنداء تربة مار شربل ووظف 
تلفزيوناً ثانياً فــي معركته، فانبرى 
التلفزيون  الـ«نيو تي في«، وهو  جنم 
الذي ميثــل الرصيد االحتياطي الذي 
معركتها  املصــارف  وظفته  لطاملا 
مع املودعني، حلمل بيدق القديس في 
»تلفزيون  وحتول  امللحدين،  مواجهة 

إلــى منبر مهزلة تســابق  الثورة« 
مهزلة شاشــة الرئيس وتسابقها 

في ماراتون القديسني. 
من  مســتفيدة  أيضــاً  املصــارف 
الناس كفو عن  أن  الفايــروس، ذاك 

االكتظاظ على أبوابها.
ما حصل في األمس في لبنان، حني 
إلى  تراب مار شــربل   »otv« أدخلت
املستشفى احلكومي ليس تفصيالً 
العائدة  التلفزيونية  احملطــة  عابراً. 
لرئيس اجلمهوريــة أدخلت تراباً إلى 
املستشفى احلكومي بوصفه عالجاً 
ملرضى كورونــا. حصل ذلك في ظل 
انهيــار مالي هائــل، وفي ظل تهيؤ 
العالم إلعالن لبنان دولة مفلســة 
وفاشــلة. فمن تســبب بالفشل؟ 
ومن أقدم على السطو؟ ومن سّهل 

دخول الفايروس؟  

* عن موقع درج

كورونا لبنان: الفايروس متاهة الرئيس األخيرة

أشرف العجرمي*

كشــف التقريــر اإلخبــاري الذي 
»هآرتــس«  صحيفــة  نشــرته 
املاضــي  األســبوع  اإلســرائيلية 
(2020/3/4(، حتت عنوان »أرسلتمونا 
 8211 إلطالق الذخيرة احليــة على 
متظاهراً. استمعوا لنا اآلن« اعترافاً 
من عدد من القناصني اإلسرائيليني 
بقيامهــم بإطــالق الرصاص احلي 
علــى املتظاهرين الفلســطينيني 
»العودة  مســيرات  في  املشاركني 
وكســر احلصار« على احلــدود مع 
قطاع غزة. وقــد أوردت الصحيفة 
شــهادات لســتة قناصني، وافقوا 
بشــأن  باعترافاتهم  اإلدالء  علــى 
ما ارتكبوه مــن جرائم، ما أدى إلى 
استشــهاد 215 متظاهراً وإصابة 
بالرصاص.  آالف  ثمانيــة  حوالــي 
لواء املشــاة  روى جنــدي من  وقد 

في »جوالني« كيــف أنه أصاب 52 
فلسطينياً في ركبهم وقتل واحداً 
كمــا يقــول باخلطــأ. وكيف كان 
يفعل ذلك ويتباهى بأنه حقق رقماً 
قياسياً في عدد الركب التي فجرها 
وأنه يحتفظ مبظروفات الرصاصات 

التي أطلقها للذكرى.
في الواقع، يحمل هذا التقرير وثيقة 
مهمة تضاف إلى سلسلة الوثائق 
التي تدين الســلطات اإلسرائيلية 
التي أصدرت األوامر للضباط واجلنود 
احملتلني باستهداف املواطنني العزل 
إلصابتهــم بإعاقــة وقتلهم حتت 
بند صدهــم ومنعهم من الوصول 
إلى الســياج احلــدودي. وهي ميكن 
أن تكون إحــدى الوثائق التي تقدم 
إلى احملكمة اجلنائية الدولية والتي 
إســرائيل  أن حتاكم عليها  ينبغي 
بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب، 
ويجرم قادتهــم ويطلبون للعدالة 
الدولية. وللعلــم هناك منظمات 
إسرائيلية عديدة توثق كل عمليات 

خرق حقوق اإلنســان في إسرائيل، 
وغالبيتهــا تتعرض أساســاً خلرق 
الذي  الفلسطيني  اإلنسان  حقوق 
واعتداءاته  االحتالل  يتعرض جلرائم 
على الشــعب الفلسطيني وعلى 
أرض وطنــه. ومن هــذه املنظمات 
الصمت«  و«كاســرو  »بيتســلم« 
و«الســالم  و«غيشــا«  و«عدالة« 
اآلن« و«غوش شــالوم« و«مساواة« 
و«أطباء حلقوق اإلنسان« و«جمعية 
حقــوق املواطــن« وغيرهــا. ومن 
املفروض أن يحصل الفلسطينيون 
على كل شــيء ينشــر لدى هذه 
االحتالل،  جرائم  ويوثــق  املنظمات 
باإلضافة إلى ما ينشر في الصحف 
اإلسرائيلية وغير اإلسرائيلية الذي 
يتعلق بخرق إسرائيل ملبادئ حقوق 
جرائم  وارتــكاب  الفلســطينيني 

حرب ضدهم.
اآلن، يخاف املسؤولون اإلسرائيليون 
الدولية  اجلنائية  احملكمة  إقدام  من 
علــى فتح التحقيق فــي احتمال 

إســرائيل جلرائــم حرب  ارتــكاب 
وجرائم ضد اإلنســانية، ويرون في 
السابقة التي حصلت مع الواليات 
املتحــدة في يــوم اخلميس املاضي 
في  التحقيق  احملكمة  قررت  عندما 
املتحدة  الواليات  ارتــكاب  احتمال 
وجرائم  حــرب  جرائم  األميركيــة 
ضد اإلنسانية في أفغانستان منذ 
األول مــن أيار مايو من العام 2003، 
مقدمة لقرار مماثل ضد إســرائيل، 
ولهذا ســارعت إسرائيل إلى إعالن 
تضامنها مع واشــنطن وإرســال 
وفد لتنســيق اجلهود ضد احملكمة 
اجلنائية الدوليــة. ولم ينفع اإلدارة 
األميركيــة تهديدهــا للمحكمة 
على  عقوبــات  وفرضها  الدوليــة 
القضاة ومنعهم من احلصول على 
املتحدة،  الواليات  لدخول  تأشيرات 
إذ أقــرت احملكمة فتــح حتقيق في 
جرائــم أميركا، فكيــف احلال مع 
إســرائيل التي تنتهك ميثاق روما 
الذي يشكل قاعدة لعمل احملكمة. 

وباملناســبة ليس فقــط عمليات 
القتــل وإطــالق النــار واالعتقال 
والتنكيل باملواطنني الفلسطينيني 
تعتبر جرائم حرب بــل وما تفعله 
إســرائيل في األراضي احملتلة، وهذا 
السكان  ونقل  االستيطان  يشمل 
وتغيير الواقع اجلغرافي والدميغرافي 

في هذه املناطق.
مبثابة  هو  اجلنائية  احملكمة  وتهديد 
ســيف مصلــت على رقــاب كل 
املســؤولني اإلســرائيليني الذيــن 
شــغلوا مناصب قيادية سياسية 
وأمنيــة فــي زمــن ارتــكاب هذه 
اجلرائــم. فهؤالء جميعــاً مهددون 
حتى  الدولية.  للمحاكمات  باملثول 
لو كانت إســرائيل كمــا الواليات 
احملكمة  في  املتحدة ليست عضواً 
اجلنائيــة، فهذا لن مينــع التحقيق 
إسرائيلية  قيادات  استدعاء  وحتى 
القبض  ورمبا  احملكمة،  أمام  للمثول 
عليهــم في الــدول التــي حتمل 
واملوقعة على  احملكمــة  عضويــة 

ميثاق روما. واخلوف اإلسرائيلي ليس 
فقط من اجلرائم القدمية بل وأيضاً 
من اجلرائــم التي ميكــن ارتكابها 
الحقاً كاإلقــدام على ضم مناطق 
فلســطينية إلســرائيل، تطبيقاً 
للخطة األميركية »صفقة القرن«.
إلى اجلرائم اإلســرائيلية  وبالعودة 
الذين  العــزل  املتظاهريــن  ضــد 
شاركوا في مسيرات »العودة وفك 
احلصار« على احلدود مع قطاع غزة، 
هناك سؤال لنا نحن الفلسطينيني 
وبالتحديــد لقــادة الفصائل التي 
دعت لهذه املســيرات: هل أجريتم 
تقييمــاً للفائدة واملكاســب التي 
حتققت مقابــل الدماء التي نزفت: 
دماء الشهداء واجلرحى الذين حتول 
عدد كبير منهم إلى معاقني؟. هل 
الكبير  األموال القطرية هي االجناز 
الذي يبرر تعريــض حياة املواطنني 
خلطر االحتالل وجرائمه البشــعة؟ 
نحــن بحاجــة إلى تقييــم جدي 
املواطنني  الســتخدام  وحقيقــي 

وقــوداً في معارك ال تعــود بفائدة 
وطنيــة تذكــر وضررهــا أكبر من 
فائدتها على كل املســتويات، وهي 
بعيدة عــن حتقيق الشــعار الذي 
كان عنواناً لها. وأيضاً الســتخدام 
املواطنني  ملعانــاة  بعينها  فصائل 
وســيلة للتربــح واحلصــول على 
الدعــم واألمــوال، بحيــث أصبح 
الشهداء  تعداد  همها األساســي 
واجلرحــى للحصول علــى مقابل 
لهم فــي عمليــة مفضوحة هي 
أقرب للمتاجــرة بدماء الناس. وهل 
لدى الناس اجلرأة لتناول شــعارات 
تستخدم للكســب وليس لتحرير 
نحن  االســتقالل؟  وحتقيق  الوطن 
أحــوج ما نكــون ملراجعــة أدواتنا 
وطرق عملنا وشــعاراتنا وخططنا 
وبرامجنــا إن كان لدينا ما يتعدى 
التــي ال عالقــة لها  الشــعارات 

بواقعنا وال بفعلنا.

* جريدة األيام الفلسطينية

اعتراف القناصين اإلسرائيليين: جرائم الحرب الموثقة
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متابعة الصباح الجديد : 

كشفت دراســة أملانية حديثة 
 ،»19 حــول مــرض »كوفيــد 
كورونا  فيــروس  عــن  الناجم 
اجلديد، أن الذين أصيبوا باملرض 
»يبثــون« و«ينفثــون« كميات 
كبيرة من الفيــروس في األيام 

األولى من إصابتهم به.
تســاعد  أن  املتوقــع  ومــن 
الدراسة على تفسير الطريقة 
السريعة والفعالة التي انتشر 
بها فيروس »كورونا« اجلديد في 

جميع أنحاء العالم.
وتشــير الدراســة، في الوقت 
تظل  فيما  أنــه  إلى  نفســه، 
نتائــج الفحوصــات اخملبريــة 
على املرضى مــن ذوي اإلصابة 
املعتدلــة، إيجابيــة من خالل 
»مسحات« من احللق لعدة أيام 
وحتى أســابيع بعد إصابتهم 
بالفيــروس، فــإن املرجــح أن 
املرضــى بأعــراض معتدلة أو 
حالتهم املرضية متوسطة لن 
يتسببوا بالعدوى لآلخرين بعد 
10 أيــام على إصابتهم باملرض 

وبدء ظهور األعراض عليهم.
وتعد هذه الدراســة، التي قام 
برلني  بها علماء مــن مدينتي 
وميونيخ فــي أملانيا، األولى من 
حيث  الصــني،  خــارج  نوعها 
تفشــى الفيــروس أول مــرة 
دولة   100 أكثر من  وانتشر في 
فــي العالم متســببا بإصابة 
120 ألف شــخص في  نحــو 
العالم ووفاة ما يزيد على 4000 

آخرين.
كذلك تعد الدراســة أيضا من 
التــي حتاول  الدراســات  أوائل 
رســم خريطة ملتــى ميكن أن 
بالعــدوى  املرضــى  يتســبب 
االثنني  يوم  ونشــرت  لآلخرين، 
املاضي بشكل مبدئي، بانتظار 
أن يتمكن خبراء وعلماء آخرون 
وتدقيقهــا  مــن مراجعتهــا 
دورية  علميا قبل نشــرها في 

متخصصة.
مركــز  مديــر  وبحســب 
أبحــاث األمــراض املعدية في 
مايكل  مينيســوتا،  جامعــة 
أوسترهولم، فإن هذه الدراسة 

تعد مســاهمة مهمة للغاية 
في فهــم التأريــخ الطبيعي 
19« وكذلك  ملــرض »كوفيــد 
انتشار  ومضامني  النعكاسات 
الفيروس على الصحة العامة.

وفي الدراســة، راقب الباحثون 
 9 عنــد  الفيــروس  انتشــار 
باملرض،  مصابــني  أشــخاص 
وأجــروا عليهــم االختبــارات 
بحثا عــن بقايا احلمض النووي 
الرايبــوزي للفيــروس، وحاولوا 
أيضا إنتاج فيروسات من عينات 
البلغــم والدم والبــول والبراز 
بواسطة  املرضى،  من  املأخوذة 
الزراعــة، وهي مســألة بالغة 
األهمية في الســعي لتحديد 

بعضهم  الناس  إصابة  كيفية 
املريض  تشكيل  وفترة  البعض 

للخطر على اآلخرين.
األهم من ذلــك هو أن العلماء 
إنتــاج  مــن  يتمكنــوا  لــم 
فيروســات من مسحات احللق 
أو عينــات البلغــم بعد اليوم 
الثامــن مــن إصابــة املريض 
املعتدلة أو املتوسطة بالعدوى 
أو من أولئك الذين تبدو أعراض 

اإلصابة عليهم خفيفة.
وأشــار العلماء إلــى أنه بناء 
على ما توصلوا إليه، فإن خروج 
املريض من حالة العزل الصحي 
االختيــاري في املنــزل ميكن أن 
أيام على   10 يصبح ممكنا بعد 

ظهور األعــراض، حيث يصبح 
خطر العدوى ضئيال جدا.

وعلى وفق الدراســة، فإن هذا 
فيروس  انتشــار  مــن  النمط 
خروجا  يعــد  اجلديد،  كورونــا 
عن املألوف بالنســبة لفيروس 
كورونا سارس، الذي تفشى بني 

عامي 2002 و2003.
مرضــى  أن  العلمــاء  ووجــد 
ينفثون كميات   »19 »كوفيــد 
عبر  الفيــروس  مــن  كبيــرة 
األولى  األيــام  فــي  احلنجــرة 
إلصابتهم به، وهي الفترة التي 
يظــل فيها املرضى ميارســون 

أعمالهم اليومية واالعتيادية.
وبعــد اليوم اخلامــس، يتراجع 

مســتوى العدوى عند معظم 
أفراد عينة الدراســة باستثناء 
أن مســتوى  أي  حالتني فقط، 
العدوى تراجع في اليوم اخلامس 

عند 7 حاالت من أصل 9.
أمــا املرضــى اآلخــرون، فظل 
بإمكانهم نقل العدوى لآلخرين 
احلنجرة  مــن  الفيــروس  ببث 

واحللق حتى اليوم العاشر.
وأوضح العلماء أنه خالل األيام 
األولــى لإلصابة باملــرض، فإن 
ميكنهم  بالفيــروس  املصابني 
أن يبثوا وينفثون الفيروســات 
بأكثــر من 1000 مــرة مما كان 
الســارس  مرضــى  بإمــكان 
أن يفعلــوه في األيــام األولى 

إلصابتهم به.
وهذه احلقيقة تفســر ســبب 
لفيروس  الســريع  االنتشــار 
أصاب  الــذي  اجلديد،  كورونــا 
120 ألف حالة في جميع  نحو 
أنحــاء العالــم، مقابل 8000 
حالة فقــط من فيروس كورونا 

السارس.
وأثارت الدراســة شكوكا حول 
إمكانيــة انتقــال الفيــروس 
عبر البراز، وهي املســألة التي 
من  العديــد  إليهــا  أشــارت 
الدراسات األخيرة حول فيروس 
فقد  الصني،  في  اجلديد  كورونا 
وجد الباحثون األملان مستويات 
عالية من بقايــا الفيروس في 
13 عينة من البراز من 4 مرضى 
لم  أنهم  غير  دراســتهم،  في 
يتمكنوا مــن إنتاج فيروس من 

أي منها.
ومــع ذلك، الحظت الدراســة 
يعانون  كانوا  املرضى  أن جميع 
حقيقة  وأن  خفيف،  مرض  من 
أنهم لم يتمكنــوا من العثور 
علــى فيــروس فــي برازهم ال 
أو  انتقال  أن يحدث  يســتبعد 
األمر  أخرى،  عدوى في حــاالت 
الذي دفع الباحثـــني والعلماء 
إلى الدعـوة إلجـراء مزيـد مـن 
واألبحـــاث حـــول  الدراسات 

هـذا األمـر.
وقال العلمــاء إن النتائج التي 
توصلــوا إليها تشــير إلى أن 
التدابير واإلجــراءات االحترازية 
لوقف انتشــار الفيروس يجب 
التنفسي،  اجلهاز  تركز على  أن 
مثل حماية اآلخرين من سعال 
املصابني  األشــخاص  وعطس 
ملا ذكره موقع  وفقا  بالفيروس، 

»ستات نيوز« اإللكتروني.
ميكن  ال  أنــه  الباحثون  وأفــاد 
زراعة فيروس كورونا اجلديد من 
عينات الــدم أو البول املأخوذة 
من املرضى، غير أنهم أشــاروا 
إلــى أن مــن نتائج الدراســة 
املهمــة هــي أن األشــخاص 
املصابني يبدأون بتطوير أجسام 
مضادة للفيروس بسرعة، عادة 
خــالل 6 إلى 12 يومــا، وهو ما 
يفسر ســبب عدم إصابة نحو 
80 في املئة من مرضى »كوفيد 

19« بأعراض خطيرة.

دراسة متفائلة عن فيروس »كورونا«
استخراج 3 كغم شعر من معدة فتاة

جلأ والدا تلميذة تدعى شــيفاني، إلى الطبيب نظرا النخفاض 
وزنها )29 كغم( نسبة لعمرها.

وأجرى األطباء عملية جراحية لشيفاني بعدما وجدوا 3 كغم 
من الشــعر داخل معدتها وذلك في والية أتر برديش الهندية، 

بحسب موقع »ياهو«.
وتزن شــيفاني البالغة من العمر 15 عاًما 29 كيلوغراًما فقط 
ما يقل بكثير مــن وزن األصحاء في هذا العمر، وعند الفحص 
في املستشــفى، مت العثــور على بكرة من الشــعر في بطن 

املريضة ما تسبب في مشاكل اجلهاز الهضمي.
وتبني أن شيفاني كانت تأكل الشعر منذ أن كانت طفلة، واآلن 
تتابع شيفاني العالج في املستشفى ولكي تتفادى العودة إلى 

املستشفى يجب أن تتخلى عن عادة عض الشعر باستمرار.
يذكر أن هذه ليست املرة األولى التي يخرج فيها األطباء الشعر 
من املعدة، ففي عــام 2019 أخرج األطباء الصينيون 1.5 كغم 

من الشعر من معدة طفلة صغيرة.
وتســمى هذه احلالة في الطب، بازهر، وهو اضطراب نفســي 
يقوم املريض خالله ابتالع كتلة غير قابلة للهضم مثل الشعر.

كوبان ونصف من البرتقال إلزالة آثار البدانة
اقترحت نتائج دراســة جديدة أن تناول ما يعادل كوبني ونصف 
من عصير البرتقال أو احلمضيات يوميــاً يزيل أثر البدانة على 
عمليــة التمثيل الغذائي. ووجدت الدراســة أن املكونات التي 
تعطي احلمضيات نكهتهــا وخاصة مــادة »نوبيليتني« توفر 

حماية من أمراض القلب والسكري.
وأجريت الدراسة في جامعة »وســترن«، ونُشرت في »جورنال 
أوف ليبيد ريســيرش«. وأظهــرت النتائــج أن باإلمكان محو 
األثر الذي يســببه تناول أطعمة غنية بالدهون والكولسترول 
عــن طريق تناول كوبني ونصف الكوب مــن عصير البرتقال أو 

احلمضيات األخرى، أو أكل الكمية التي تعادلها.
وينوي فريق البحث استكشــاف الطريقــة الكيميائية التي 
تؤثر بها مادة »نوبيليتني« على خاليا اجلسم في أبحاث مقبلة، 
بعدمــا توصل إلى أدلة على أن الكميــة التي توجد منها في 
كوبــني ونصف من عصير البرتقال تقــوم باحلماية من أمراض 

التمثيل الغذائي.

كمامات مبهجة لمكافحة الخوف من كورونا
أطلق مصمــم أزياء كرواتي مجموعته من األقنعة »املبهجة« 
مســتوحاة من اخلــوف العاملي من تفشــي فيــروس كورونا 

املستجد.
وال تقدم هذه األقنعة حماية ضد الفيروس الذي ما زال ينتشر 

في أنحاء العالم، لكن هذا االمر لم يبعد املشترين.
وقــال املصمــم زوران أراغوفيتش صاحب عالمــة »بايت ماي 
ستايل« لوكالة فرانس برس »أتت فكرة تصميم هذه األقنعة 
بشــكل عفوي«.وأضاف »كل صباح في أثناء تناول القهوة كنا 

نتكلم عن فيروس كورونا ونقص األقنعة«.
وتابع هذا املصمــم البالغ من العمر 39 عاما والذي يعيش في 
زغرب »صممت قناعا ملونا ومبهجا مثل الثياب التي أصممها 

ونشرت صورة له على حسابي في إنستغرام كمزحة«.
لكن ســرعان ما أثــارت األقنعــة القطنية املســتوحاة من 
شخصيات ديزني والبوب آرت والكتب املصورة، اهتماما في كل 

أنحاء البالد.
وتابع املصمم أن عشــرات األقنعة التــي تبلغ كلفتها نحو 9 
يورو، بيعت منذ بدء اإلنتاج قبل نحو أســبوعني، وما زال الناس 

يطلبونها.
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فن :

متابعة الصباح الجديد :
يبــدو أن فيروس »كورونا« قــد قرر مؤخرا 
الدخول في بطولة املسلسالت الرمضانية 
التــي يجــري تصويرهــا حاليا بــدال من 
الفنانني أنفسهم؛ إذ أصبح الوضع متأزما 

أكثر من ذي قبل.
فمع انتشــار الفيروس واتخــاذ اإلجراءات 
اململكة  حددتها  التي  االحترازية  الوقائية 
العربية الســعودية مؤخرًا، ومنها تعليق 
الســفر مع عدد من الــدول، ومن ضمنها 
الفنانون  واإلمــارات، دخل  والكويت  مصر 
الســعوديون حتــى املقيمون فــي أزمة 
حقيقية، وذلك لصعوبــة التنقل عبر أي 
منفذ جوي أو بري أو حتى بحري، وهو إجراء 
صارم اتخذته اجلهات املعنية في املنطقة 
بغيــة احملافظة علــى صحــة املواطنني 
واملقيمني من اإلصابة بـــ »كورونا«، وذلك 

على وفق مجلة »فوشيا«. 
وبدأ اآلن عدد من الفنانني املتواجدين سواء 
في اإلمارات أو في الكويت بالتســاؤل عن 
كيفيــة إمكانية تنقلهم )من وإلى( إلمتام 
أعمالهــم العالقة؟ خاصــة بعد تفعيل 
القــرار مبنع الســفر الــذي ينطبق على 

املواطن واملقيم.

ومع ســرعة اتخــاذ إجراءات املنــع، وقع 
واإلمارات  الســعودية  في  الفنانني  بعض 
والكويت في مشكلة كبيرة، فمنهم من 
لن يســتطيع دخول دبــي ومنهم من لن 
يتمكن من مغادرة اململكة إلكمال تصوير 
أعماله في لوكيشــنات جهزت خصيصا 
التواصل مع ســفارات  للعمل، وأصبــح 
الدول مستمرا إليجاد مخرج من »الورطة« 

التي وقعوا فيها.

وفي حال دخول أحد من النجوم للسعودية، 
فإنه ســيتطلب منه عزل نفســه ملدة ال 
تنقص عن 14 يوما، وهــو ما يراه البعض 
ســببا في تأخير الكثير من املشاهد ورمبا 

األعمال.
وتعاني أوســاط الترفيه أيضــا مع إلغاء 
الكثير من املهرجانات واملناسبات واحلفالت 
الغنائيــة، وال يقتصر القلق على الفنانني 
فقــط، بل على اخملرجــني واملنتجني الذين 
يخشون أال يجدوا طرفا يشتري أعمالهم.

ويتواجد في دبي والكويت عدد من الفنانني 
السعوديني أمثال ناصر القصبي وعبداهلل 
السدحان وآخرون من الذين سيعانون من 

املشكالت بعد منع تنقالتهم.
فالفنان عبداإلله السناني املتواجد حاليا 
في الرياض أصبح ال يستطيع السفر لدبي 
التصوير في مسلسل  إلكمال مشــاهد 
»ســت كوم« الــذي يقــوم ببطولته إلى 
جانب »القصبي«، كما أن عددا من طواقم 
واملتواجدين  الســعوديني  غير  من  العمل 
في بلدانهم أصبحوا فــي عداد »اإلقامة 
اجلبرية«.فهل حُتل هذه املشكلة قريباً من 
خالل استبدال الشخصيات؟ أم أن األعمال 
بأكملها ستنهار قبل املوسم الرمضاني؟

كورونا يصل مواقع التصوير.. ويتدخل ببطوالت المسلسالت

 من شوارع بغداد »عدسة: زياد متي«لقطة

الجوزاءالثورالحمل

الميزاناألسدالسرطان

القوسالعقربالعذراء

قد جتد نفســك في مواقف حرجة وتشــعر 
في هــذه األثناء بالضعف. فــي حني أن تأخر 
مساعيك بعض الشيء وانتهاج منط معيشة 
هادئة، سيجعلك تتجاوز ذلك التأثير السلبي 

دون فوضى. 

ابحث عن أســاليب صحيحة لتحاول تنفيذ 
خططك بالطريقة املثلى بالنسبة لك. حترك 
بسرعة إذا أردت أن حتصد ثمارا طيبة للجهود 
التي بذلتها. عليك نقل املعلومات إلى اآلخرين 

بالطريقة الصحيحة دون إضافة أو نقصان.

طاقتك تتزايد بالتأكيد لكن بشكل عشوائي 
ال. توخى احلذر اذا أردت  غير متناغم وغيــر فعَّ
أن حتــرز تقدًما على حســاب اآلخرين، فذلك 
املنافســني  العديد من  التصرف قد يخلــق 

واملعارضني، ولن يجلب لك هذا إال املتاعب. 

استســلم لهذا الدافع الداخلي واستقطع 
بعض األسابيع لتسافر عبر العالم. حماسك 
وقدرة  القوة  الداخلي سيعطيانك  ونشاطك 
التحمل الالزمني للقيام باستكشافات وفهم 

أشياء جديدة.

حاول أن تظهر اليوم بأفضل ما لديك وتلتقي 
بالشــريك، فهو في انتظارك. لديك الكثير 
من الكتب وستحاول قراءتها كّلها فتحصل 
على ردود فعل إيجابية في نهاية املطاف مع 

مرور الوقت.

انتبه إلى أســلوبك في التطــرق إلى بعض 
املواضيع اليوم. انتبه فرمبا تشعر بأنك متعب 
بعض الشــيء و لن ترغب فــي البقاء لوقت 
طويل في مكان العمل إال أنك لن تخرج قبل 

التأكد من حسن سير األعمال .

األمور ليســت جيــدة في مــكان العمل وأنت 
ال تســتطيع إجناز ســوى القليل. ال جتعل ذلك 
يخيفــك، فهــذه املراحل جتيء ثــم تذهب. في 
حياتك اخلاصة، أنت بحاجة إلى دافع جديد، فأنت 

تشعر أن العالقات مع من حولك تفقد رونقها.

ســتعم أجواء من االرتياب تســتوجب منك 
اتخاذ موقف، وســتجد حالًيــا صعوبة في 
التخلي عن طريقة تفكيرك املعتادة، بالرغم 
من العواقب الســلبية التي قد تكون نابعة 

من املاضي. 

ســيحاول أحد األشــخاص أن يسبقك إلى 
خــّط النهاية و لكنك ناجح أكثر منه. عليك 
أن تقــوم ببعض الزيارات حاليــا وأن تقبل مبا 
يقوله لك اآلخرون ألن بعض األمور ســتخدم 

مصاحلك أكثر مما تتخيل.

ال ميكنــك التــودد إلى األشــخاص الذين قد 
مينعونك من حتقيق الكثير من النجاحات. لن 
تتمكن من االهتمام بأمورك كّلها في الوقت 
نفسه. ستشتري بعض املنتجات ألنك بحاجة 

إليها مع أن وضعك املالي ليس على ما يرام.

ال ميكنــك أن تبتعــد عــن احمليطــني بك ألن 
ذلك ســيؤدي إلى حدوث بعض املشــكالت. 
ستغضب ألنك ستســمع كالماً لن يعجبك 
أبداً عن أحد األشخاص. عليك أن تتفاوض مع 

الزمالء لتصل إلى التسويات املناسبة.

الدلو الحوتالجدي

برغم من صعوبة حتفيز ذاتك، ال تخفض رأسك 
في يأس. إذا قمت بأفضل ما عندك فســوف 
حتصل على بعض النجاحات احملدودة، إال أنه ال 
يجب أن تتوقع الكثير. عندما تستعيد هدوئك 

وتصبح أكثر ثقة، سوف تتحسن األمور.

حظك اليـوم

عاموديأفقي
1. أول قبلة للمسلمني o يوضع التاج فوق 

رأسي
2. جزيرة في احمليط الهادي.

3. تنقرها فتسمع هدير الصوت o يحتاج
4. نسمات o ابتعدا

5. في الشعر o أغب وأشرب
6. وحــدة قياس الطاقة o من أســاليب 

اخلط العربي
7. نصــف ولــول o معناه كثيــر البركة 

واليمن
8. من انواع اخلشب o مجهز مواد ملوضوع 

معني
9. أول من روض اخليل.

10. ســكرتير ســابق لألمم املتحدة تولى 
منصبه أكثر من مرة.

1. مدينة غير عربية فيها 450 مسجدا 
o حتت أقدامها اجلنة

2. غير معقد o للتعريف
3. أنواع مشــروب محبب o اسم فلم 

حملمد سعد )مبعثرة(.
4. منســوب إلى دول العالم o االرتفاع 

والعلو
5. ما يبلغه االنسان من عمره o سوق 

كبير البناء o قمة الطرب
6. نعم باالجنبية o ركض

 o 7. حيث كانــت إدارة للحمام الزاجل
مجهز مواد للنداء معني

8. اصبح ملكا ملصر وعمره 9 سنوات
9. اخلروج إلى احلياة o لدينا

10. ثمرة حتتاج لسنة كاملة لتنضج.

كلمات متقاطعة
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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بغداد ـ الصباح الجديد:

قرر احتــاد الكــرة باجتماعه أول 
تأجيل بطولة  األنديــة  أمس مع 
على  فقط  أسبوعني  ملدة  الدوري 
الثالث  أن تعود منافســاتها في 
والعشــرين من الشــهر اجلاري.. 
، إن االجتماع  وقال مصدر مطلع 
الــذي عقد صبــاح اول أمس في 
نادي أمانة بغــداد بحضور ممثلي 
بــإدارة  املكلف  مــع  أنديــة   10
الكرة أحمد عباس  احتاد  شــؤون 
تقرر خاللــه أن يطبق قرار تأجيل 
املباريات الذي دعا له وزير الشباب 
والرياضــة أحمــد العبيدي على 
أن يســتأنف النشاط في الثالث 

والعشرين من هذا الشهر.
األندية طالبــت مبوعد  أن  وبــني 
محــدد لالســتئناف ورفضت أن 
التأجيل ألجل غير مسمى  يكون 
من أجــل التعامل مــع الالعبني 
أن  إلى  يشــار  الفنية..  واألجهزة 
منافسات الدوري ستؤجل اعتبارا 

من اليوم اخلميس.
مــن جانبــه، اكد وزير الشــباب 
والرياضة احمد رياض العبيدي،  ان 
قرار تأجيل الدوري جاء حرصا على 
ســالمة اجلميع.  وقــال الربيعي 
في بيــان صحفي، ان  »اســئلة 
ومناشــدات عــدة وصلتني عبر 
جميع وسائل التواصل تستفسر 
الكرة  دوري  تاجيــل  جــدوى  عن 
الرياضية  والنشاطات  وامللتقيات 
طاملا ان تأثيــر وباء فيروس كورونا 
مــازال محدوداً فــي العراق وفق 
الصحــة  منظمــة  تصنيــف 
العاملية«.واضاف »احلقيقة ان هذا 
االجراء الذي أراه  ضروريا كـإ حتراز 

دورين  ولفترة  الكرة  لدوري  فقط، 
فقط  و ال اريــد ان اثير الذعر في 
شــعبنا  وابناء  مواطنينا  نفوس 
مع علمنــا ويقيننا بروح التحدي 
بها  يتمتعون  التي  والشــجاعة 
، ولكننــا وبتواصلنــا مع خلية 
االزمــة واطالعنا على ما يحصل 

فــي العالم واجــراءات املواجهة 
لهذا الفيروس اخلطير في ايطاليا 
ودول  واملانيــا  وامريــكا  والصني 
اخلليج يجعل تصرفنا االقرب الى 

التحسب واخذ احليطة واحلذر«.
واضاف، انه »طاملا كانت وزارتكم 
وزارة الشــباب والرياضــة هــي 

ابناء شــعبنا  االكثر متاســا مع 
لذلــك يجب ان نكــون على قدر 
ارواح  املسؤولية في احلفاظ على 
وسالمة الرياضيني واجلمهور معا، 
إذ ال تــوازي اية بطولة مهما كان 
حجمها فقداننــا ألي عراقي من 
ابناء شــعبنا نرى فيه املستقبل 

واالمن والسيادة معا وال مساومة 
على ذلك ابدا«. وتابع لقد وجهنا 
الســالمة  بدافع  االجــراء  بهذا 
وعلــى اســتعداد ان نتخــذ أي 
خطــوات اخرى تضمن ســالمة 

اهلنا جميعا.
إلى ذلك، حسم التعادل السلبي 

مباراة الديربي بــني فريقي نفط 
اجلنوب وضيفه النفط، مساء أول 
أمس في ملعــب الفيحاء مبدينة 
اخلامسة  اجلولة  حلساب  البصرة، 
مــن الدوري..جاء الشــوط األول 
ســاكنا متاما مع بعض احملاوالت 
اخلجولة، واحدة منها حملترف نفط 
املنصوري،  عمــر  املغربي  اجلنوب 
ورد عليها العب النفط وليد كرمي 

بتسديدة علت العارضة.
الشوط الثاني كان أفضل نسبيا 
وبدأ فيه نفــط اجلنوب محاوالته 
للتســجيل عبر الالعب منار طه 
القائم..  بجــوار  مرت  كرته  لكن 
لرأســية  طالب  عــدي  وتصدى 
بسام شــاكر، ثم رد نفط اجلنوب 
تألق  املنصوري  لعمر  بتســديدة 

حارس النفط بإبعادها.
وأهــدر محمد داود فرصة للنفط 
بعد أن تصدى عدي طالب حارس 
نفط اجلنوب حملاولته، وفي الدقائق 
األخيرة أضاع البديل حسني جواد 
أخطر فرص املباراة بعد انفراد تام 
بحارس النفط، لكنه سدد الكرة 
املباراة  لتنتهــي  القائم  بجــوار 
ســلبية.. رفع النفط رصيده إلى 
اجلدول،  صــدارة  في   11 النقطة 
فيما رفع نفط اجلنوب رصيده إلى 

النقطة 4، محتال املركز 12.
وحقق نفط الوســط فوزا مهما 
علــى أربيــل بهدف مــن دون رد 
التــي أقيمت في  املبــاراة  فــي 
ملعب الشــعب الدولي. الهدف 
الوحيد ســجله محتــرف نفط 
الوسط العاجي فلورنت ديدا في 
الدقيقة 40 من ركلة جزاء.. ورفع 
للنقطة  رصيده  الوســط  نفط 
رصيد  التاســعة، في حني جتمد 

أربيل عند النقطة السادسة.

تأجيل دوري الكرة الممتاز حتى 23 آذار
بسبب فايروس »كورونا«

اجتماع طارئ 
التحاد الفروسية

الطائرة يعلق 
أنشطته السبوعين 

تعطيل تدريبات 
منتخب الناشئين 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلــن اجلهاز الفني ملنتخب الناشــئني 
، إيقــاف التدريبات اخلاصة فــي بغداد، 
تنفيــذا لقــرار خلية األزمــة بتجميد 

النشاطات الرياضية.
وقال املديــر اإلداري ملنتخب الناشــئني، 
محمد ناصر شــكرون، فــي تصريحات 
صحفية: »مدرب املنتخب عماد محمد، 
وبالتشاور مع املالك التدريبي، قرر إيقاف 
التدريبات في الوقت احلالي، حتى إشعار 
آخــر، من أجــل احملافظة على ســالمة 
الالعبني في ظل تفشــي وبــاء كورونا، 

وانسجاما مع قرار خلية األزمة«.
وتابــع: »املنتخب كان يواصــل تدريباته 
بشــكل منتظم، برغــم تأجيل بطولة 
رسمي،  بشكل  للناشــئني  آسيا  غربي 
والتــي كان مــن املقــرر أن تقــام في 
الســعودية.. وذلك من أجــل خلق جيل 
كروي ناضج، بغض النظر عن املشاركات 
واالســتحقاقات التــي تنتظــر الفريق 

الوطني«.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت اجلمعيــة العموميــة الحتــاد 
الفروســية الثالثني من شهر اذار اجلاري 
الطارئ استنادا  االجتماع  موعدا إلقامة 
 16 لقانــون االحتــادات الرياضيــة رقم 
للعام 1986 بغية اتخــاذ قرارات مهمة 
ترتقي بواقع لعبة االجــداد واالباء التي 
ســاءت وتدهــورت نتائجهــا فضال عن 
محاســبة املقصرين واملتســببني بهذا 
االمر ، اذ ولألسف الشديد لم يكن حال 
اجلمعية  تتمناه  كما  الفروســية  لعبة 
العموميــة حيــث الزال التخبط وعدم 
وجود التخطيط الصحيح هو الســائد 
حاليا ممــا تطلب من اجلمعية العمومية 
الحتاد الفروسية صاحبة السلطة العليا 
الطــارئ إلنقاذ  ان حتدد هــذا االجتماع 
اللعبة والعودة بها الى وضعها الصحيح 

ومحاسبة من تسبب بتدهورها.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن االحتــاد املركــزي لكــرة الطائرة، 
تأجيل أنشــطته إلســبوعني بســبب 
إجــراءات مكافحــة فايــروس كورونا.. 
وقال احتــاد الطائرة في بيــان ان »االحتاد 
العراقي املركزي للكــرة الطائرة تعليق 
جميع االنشــطة اخلاصة به في عموم 
باإلجراءات  التزاًما  اسبوعني،  ملدة  العراق 
الوقائية واالحترازية التي إتخذتها خلية 
الديواني  األمر  املشــكلة مبوجب  األزمة 
رقم 55 لسنة 2020 للوقاية من فايروس 

كورونا«.
اســتنادا  جــاء  »القــرار  ان  وأضــاف 
للتوجيهــات احلكوميــة املركزية خللية 
انتشار فايروس كورونا في  االزمة لوقف 
العراق ومتاشــيا مع بيان وزارة الشــباب 
احمد  الدكتــور  وتوجيهات  والرياضــة 
ريــاض طالب وزيــر الشــباب والرياضة 
بايقاف االنشــطة والفعاليات الرياضية 

في عموم البالد ملدة أسبوعني«.

لقطة من دوري الكرة

 8:55 مساًء

 11:00 مساًء
 8:55 مساًء

مفكرة اليوم

السك لينز ـ مان يونايتد

إنتر ميالن ـ خيتافي
إشبيلية ـ روما

الدوري األوروبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
احتضــن ملعــب الــزوراء الثاني 
)الشاجلية( مباراة منتخب االشبال 
وانتهت  الزوراء،  اشــبال  فريق  مع 
املواجهــة بفوز االول بثالثة اهداف 
مقابل هدفني.حيث انتهى الشوط 
بهدفني  االيجابي  بالتعــادل  االول 
لكل فريق، ســجل اهداف املباراة 
كل مــن حســن علــي وعبداهلل 
احمد لصالح منتخب االشبال.أما 
هدفا اشبال الزوراء فجاءا بإمضاء 

لينتهي  علــي،  حيــدر  الالعــب 
الشوط االول بالتعادل االيجابي.

وعنــد مطلع الشــوط الثاني زج 
اجلهــاز الفني ملنتخب االشــبال 
بأكثر مــن العب، وغّير في تكتيك 
اوريقد  الالعب  ليتمكــن  الفريق، 
فتوح من تســجيل هــدف الفوز 
الثالث، حيث لم يســتطع اشبال 
الزوراء من تعديل النتيجة بالرغم 
التي ســنحت  الفرص  من بعض 
لهم.لكــن باملقابل أضــاع العبو 

الكرات  مــن  الكثيــر  االشــبال 
الســهلة فــي منطقــة الفريق 
املدرب  أشــرك  وبالتالي  املنافس، 
حســن كمــال جميــع الالعبني 
بفوز  لتنتهي  املبــاراة،  في هــذه 
مقابل  اهــداف  بثالثة  االشــبال 
اجلهاز  أعطى  جانبــه،  هدفني.من 
الفنــي للمنتخــب راحة لالعبني 
الى اشعار اخر بسبب وباء كورونا 
حفاظا على ســالمتهم، وتنفيًذا 

لقرار خلية االزمة.

لندن ـ وكاالت:
أن  بريطاني،  صحفــي  تقرير  أكد 
برشلونة  جنم  رونالدينيو،  محامي 
وميالن الســابق، فشل في إنقاذه 
من عقوبة السجن في باراجواي.. 
اجلمعة  يوم  رونالدينيــو،  واعتقل 
املاضــي، حملاولته دخــول باراجواي 
بجواز سفر مزيف، وقضى الالعب 
4 أيــام في الزنزانة مع شــقيقه 

ومدير أعماله روبرتو أسيس.
صــن«  »ذا  لصحيفــة  ووفًقــا 
رونالدينيــو  فــإن  البريطانيــة، 
سيبقى في ســجن باراجواي ملدة 
تصل إلى 6 أشــهر، حلــني انتهاء 
وأشــارت  الواقعة..  في  التحقيق 
رونالدينيو طلب  إلى أن محامــي 
خروج الالعب املعتزل من السجن 
بكفالــة، مع وضعه حتــت إقامة 

إجبارية حلني انتهاء التحقيقات.
وأوضحــت أنــه مت عقد جلســة 
اســتماع مغلقة أمــام القاضي 
جوســتافو أماريال فــي باراجواي، 
والذي قرر تأييــد حبس رونالدينيو 
ورفض اإلفراج عنــه بكفالة تبلغ 

600 ألف إسترليني.
وقالت »ذا صــن« إن رونالدينيو قد 
ملدة  الســجن  لعقوبة  يتعــرض 
5 ســنوات علــى األقــل، إذا أدين 

باســتخدام جواز ســفر مزيف.. 
وقال القاضــي للصحفيني »منح 
قد  احلركــة  حريــة  رونالدينيــو 
يفضــي إلى هروبه مــن العدالة، 
وجوده داخل البالد ضروري«.وعرض 
الشــقيقان ممتلكات بقيمة 770 
االفراج املشروط  دوالر مقابل  ألف 
عنهما لكن ممثل االدعاء مارسيلو 
بيتشــي حذر من أنهما قد يفران 

من البالد.
الصحفيــني  بيتشــي  وأبلــغ 
»التحقيقات ال تــزال في بدايتها، 
نحقق في مسائل أخرى رمبا يكون 

لها عالقة بالقضية.
»لو غادر الرجالن اآلن سيكون من 

القضاء  أمــام  مثولهما  الصعب 
الن البرازيل ال تســمح بتســليم 
 39( رونالدينيو  مواطنيها«.وأنهى 
عامــا(، العب جرمييــو وفالمنجو 
وباريس ســان جيرمان الســابق، 
مســيرته االحترافيــة في 2015 
العالم  وكان أفضــل العب فــي 
في أوج مســيرته في بداية القرن 

احلالي.
واختــاره االحتاد الدولــي )الفيفا( 
كأفضل العــب فــي العالم في 
عامــي 2004 و2005 وفــاز بكأس 
العالــم مــع البرازيل فــي 2002 
وبدوري أبطال أوروبا مع برشــلونة 

في 2006.

بغداد ـ الصباح الجديد:
قرر االحتاد العراقي لكرة السلة، 
املربع  مباريــات  تأجيــل  أمس، 

الذهبي.وجاء قرار احتاد الســلة 
بتوجيه مــن خلية االزمة وذلك 
لتفشــي مرض كورونا. وسبق 

وان اعلــن احتــاد القــدم وجلنة 
الــدوري ملدة  الصــاالت تأجيل 

أسبوعني.

بغداد ـ الصباح الجديد:
أول  اخلالق،  اعلن كوفند عبــد 
أمس، استقالته من العمل في 
نادي اربيل بشكل رسمي.وذكر 
عبد اخلالق بعد املباراة، انه« لن 

يعود للفريق، وان استقالته من 
اجل احملافظــة على فريق اربيل 
وعــدم التأثير عليه الســباب 
»مباريــات  ان  خاصة«.وبــني 
اربيــل الوحيدة التــي ال توجد 

فيها حكام اضافيني الســباب 
الى  اربيــل  مبهمة«.وتعــرض 
طلم حتكيمي بعد احتســاب 
ركلة جزاء غير صحيحة ضده 

امام نفط الوسط.

بغداد ـ الصباح الجديد:
لبناء  العــراق  حقــق منتخب 
في  مشرفة  نتائج  االجســام، 
بطولة احمد علي »كاس املاس 

الدولية« في مصر.
 وتأهــل اغلــب العبينا للتوب 
10 بعد منافســة في كل وزن 
العباً   70-40 مــن  يتــراًوح  ما 

600 العــب مــن  ومبشــاركة 
حسـب  العالـم  انـــاء  جميع 
احصائيـــة اللجنـة املنظمـة 

للبطولـة.
النتائــج البناء  ابــرز  وكانــت 
يلــي: حصول  كما  الرافديــن 
البطــل محمــد قيــس على 
فضية الفيزيك، و البطل حيدر 

فالح على املركز الثالث في فئة 
الشــباب بدي بلدنك، والبطل 
عمر مهدي على املركز اخلامس 

في نفس الوزن.
 يذكر ان العراق شارك بالعبني 
شــباب، بعدما انسحب بعض 
العبيــه بســبب فايســروس 

كورونا.

تونس ـ وكاالت:
بسباس  سارة  املبارزتان  تأهلت 
دورة  إلــى  البوبكري،  وإينــاس 
طوكيــو  األوملبيــة  األلعــاب 
2020.. وأنهت سارة مشاركتها 
في مســابقة اجلائــزة الكبرى 
املقامة  بالســيف،  للمبــارزة 
اجملريــة  بالعاصمــة  حاليــا 

املركز  حققت  حيث  بودابست، 
منافسات سالح  في  عامليا   12
الســيف، بعد خســارتها في 
الدور ثمن النهائي أمام الكورية 

اجلنوبية شوي بنتيجة 15-7.
التأهل  إيناس فقد ضمنت  أما 
لألوملبياد، بعــد حصولها على 
في ســالح  عاملًيا،   22 املركــز 

الشــيش، بعد أن فــازت على 
اإليطالية مــرزاري )15-12( في 
ياجن،  الكورية  32، وعلــى  الدور 
الـ16..  دور  فــي   13-9 بنتيجة 
يشــار إلى أن إيناس البوبكري، 
البرونزية  امليدالية  حصدت  قد 
ريو  األوملبية  األلعــاب  دورة  في 

.2016

رونالدينيو مهدد بالسجن 5 سنوات فوز تجريبي لمنتخب األشبال
والقاضي يرفض الكفالة

إرجاء مربع السلة الذهبي إلى أشعار آخر

كوفند عبد الخالق يستقيل من نادي اربيل

المبارزة التونسية تضمن 3 مقاعد في األولمبياد نتائج مشرفة لبناء األجسام في مصر 

اثناء القبض على رونالدينيو



رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة

ASSABAH ALJADEED

التركية  النجمــة  عّبرت 
ســونغول أودان الشهيرة 
بـ "نور" في العالم العربي 
عن ندمها الشــديد على 
تفكيرها مؤخرا باالنتحار، 
مرورهــا  بعــد  وذلــك 
بأزمــات نفســية خانقة 
عن طريق  تبتعد  جعلتها 
الصــواب، اذ انها واجهت 
كبيرة،  عائلية  مشكالت 
واشــارت انها لــو نفذت 
باالنتحار  حينذاك  قرارها 
لكانت اخلســارة ستكون 
بأحالمها  بهــا  محصورة 
لتحقيقها  ســعت  التي 
في حياتها، فأعادت النظر 
بذلــك واّتبعــت عقلها. 

اجلدير ذكره ان ســونغول 
أودان كانــت رّدت مؤخــرا 
على األخبار التي تداولتها 
وســائل اعالميــة تركية 
والتي تشــير انهــا على 
عالقــة عاطفية بشــاب 
عشريني، األمر الذي نفته 
األخبار  هذه  واصفة  أودان 

بالعارية عن الصحة.

وافقــت املمثلة املصرية 
حــال شــيحة بشــكل 
مسلســل  على  مبدئي 
درامي ســيجمعها ألول 
مرة بشــقيقتها املمثلة 
ولكنها  شــيحة،  هنــا 
الســيناريو  قراءة  تنتظر 
بشكل كامل وأن تتعرف 
على باقــي فريق العمل 
عليه  تتعاقــد  أن  قبــل 
وأنها  خصوصــاً  نهائياً، 
الفعل حول  ردة  تنتظــر 
الســينمائية  عودتهــا 
من خــالل فيلــم "مش 
املصري  الفنــان  مع  أنا" 
بدأت  والذي  حسني  تامر 
تصويره منــذ فترة، ومن 

موسم  في  طرحه  املقرر 
عيد الفطر.

وكانــت حــال شــيحة 
الفن  الى  عودتها  أعلنت 
العــام املاضي 2019 بعد 
خلعها احلجاب، وشاركت 
فــي بطولة مسلســل 
محمد  املصــري  الفنان 

رمضان "زلزال". 

حسن  املصري  املمثل  بدأ 
االربعاء  أمــس  يوم  الرداد 
تصوير دوره في مسلسله 
اجلديــد "شــاهد عيــان 
"، ومــن املقــرر ان يعرض 
العمل في موسم رمضان 
الى  فيه  يشــارك  املقبل، 
جانب الــرداد كل من هنا 
شــيحة، بســمة، ووليد 
فــواز، من تأليــف أحمد 
مجــدي واخــراج محمد 
على  ويغلــب  حماقــي، 
األكشــن  طابع  العمــل 
واالجــواء  والتشــويق 
البوليسية. اجلدير ذكره ان 
الرداد يشارك ايضا  حسن 
الســينمائي  الفيلم  في 

توأم روحي"، الى جانب كل 
من أمينة خليل، وعائشة 
بن أحمــد، وهو من تأليف 
وإخراج  التونســي  أماني 
ان  يذكر  لــن.  أبو  عثمان 
هنا شــيحة انســحبت 
"لعبة  مسلســل  مــن 
في  للمشاركة  النسيان" 

هذا العمل مع الرداد.

سونغول أودان

حسن الرداد

حال شيحة

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

يــوم االثنني 2020/3/9 وانا اتصفــح عددا من الصحف 
العراقيــة التي تصدر ببركة التعددية التي اكرمتنا بها 
حقبة الفتح الدميقراطــي املبني؛ اطلعت على موضوع 
ينشر بحلقات في صحيفة املشرق حتت عنوان )احداث 
عاصرتها منذ خمســينيات القــرن املاضي( احللقة 28 
للكاتب زهير عبــد الرزاق. توقفت عنــد احد عناوينها 
الرئيســة "من عبــد الرحمن القصاب الذي ســميت 
محكمة غير قانونية باســمه..؟". وبعد أن اعدت قراءة 
تلك احللقة بدقة لم أجد اي شيء عن تلك الشخصية 
الوطنية العراقية الفذة، والتي قال عنها املؤرخ الكبير 
االميركي من أصل فلسطيني )حنا بطاطو( في كتابه 
املهم )العراق( بانــه؛ القائد الفعلي للشــيوعيني في 
املوصل، والذي بفعل انتمائه للحزب الشــيوعي انحاز 
"حي املكاوي" محل ســكناه الى احلزب الشيوعي. لقد 
عشــت برفقة الراحل الكبير عبد الرحمن القصاب ما 
يقارب الربع قرن )1979-2001( ولم اجد فيه اال سبيكة 
ال مثيل لها من القيم واخلصال والشــيم التي نادرا ما 
متنحها االقدار لفرد بذاته، وهذا ما يشاركني فيه كل من 
عرفه عن قرب، ال عن طريق اجترار االكاذيب واالفتراءات، 
هذا املعلم الكبير لالخــالق والوجدان واحلقوق واحلريات 

كان بحق نسيج وحده.
فــي هذه احللقة يعــاد اجترار احدى اشــهر العينات 
على الكذب املمنهــج "احملكمــة القصابية" والذي 
احلــق بالذاكرة العراقية افدح االضــرار، يقول الكاتب 
"... جــرت محاكمــات غيــر قانونية اطلــق عليها 
)احملكمة القضابية( يرأســها عبد الرحمن القصاب، 
وتنفذ احكام االعدام رميــاً بالرصاص في ميدان رمي 
)الدملماجة( القريــب من مكان انعقاد تلك احملكمة(. 
هذا املوضوع تناولته مع املناضل االنسان عبد الرحمن 
القصاب؛ وقد اشــرت له في كتابات ســابقة. عندما 
اتصل العقيد عبد الوهاب الشــواف بالراحل الكبير 
مع بواكير االزمــة التي اندلعــت، وعندما وصل الى 
مــكان االجتماع، مت القاء القبض عليه وارســاله مع 
عدد آخر من شــخصيات املوصل، منها الشــخصية 
السياســية واالجتماعيــة املعروفة االســتاذ كامل 
قزاجني وآمر كتبية الهندســة اآللية املقدم الشاوي؛ 
الى سجن الثكنة احلجرية )استشهدا على يد القتلة 
الذين حاولوا تصفية املعتقلني بعد فشل محاولتهم 
االنقالبية( ولم ينــج عبد الرحمن القصاب اال بفضل 
تضحية وبسالة عدد من املنتسبني لكتيبة الهندسة 
اآللية الذين اقتحموا الســجن بقيادة العريف البطل 
حرز والذي استشــهد في ذلك االقتحــام )مثل تلك 
احملطــات الثوريــة واملشــرقة للتضحيــة وااليثار ال 
يتــم االلتفات لهــا...؟! على العكس مــن االكاذيب 
واالضاليل املمنهجة( كل هذا ويجيك من ايكول ليش 

متصيرالنه جاره؟.
عندما جنا الراحل الكبير من املوت احملقق، كان كل شيء 
قد انتهى في املوصل، وعلى العكس من تلك االكذوبة 
"احملكمة القصابية" وجد عبد الرحمن نفســه امام 
مســؤوليات اخرى ال عالقة لها اطالقا بسجن الناس 
أو محاكمتهم وقتلهم وغير ذلك من االكاذيب، حيث 
وقف امام من ارســلتهم بغداد باوامر "تصفية رؤوس 
التآمــر" وقال لهم ال احد من "الــرؤوس" في املوصل، 
لقد صاروا عند عبد احلميد السراج في دمشق، وكان 
دوره هو املساعدة في اطالق سراح االبرياء، والتخفيف 
من االحتقان والتوتر الذي رافــق تلك االحداث املؤملة. 
واخيرا اذكر من يصر علــى اجترار مثل تلك االكاذيب؛ 
بانه حتى صدام حسني نفسه أقر بكم االكاذيب التي 
لفقوها ضد عبد الكرمي قاســم، وأقر بشــكل واضح 
بانه كان وطنيا ونزيها وقائدا للثورة، فمتى تكف باقي 
القافلة من اعادة انتاج كل هذا احلقد واالجحاف بحق 

انبل ما انتجته هذه االرض من بشر وقيم وتطلعات..

ومضــة

من للحقائق التاريخية..؟

سمير خليل
شارا رشــيد تشــكيلية من كردستان، 
وســبرها  التشــكيلية  مللكتها  إضافة 
اغوار اللوحــة وموضوعها والوانها فهي، 
كاتبة ومترجمة وشــاعرة، اســتاذة في 
معهد الفنون اجلميلة في الســليمانية، 
ودبلوم  االنسانية  العلوم  بكالوريوس في 
فنون من معهد املعلمات، وقبل كل هذا 
شــارا مرأة، ومن هنا تركز على كينونتها 
وتعطيها مساحتها كما ينبغي...تقول: 

- "يقول اجلاحظ في كتابه البيان والتبيني 
يعرفها  الطريق،  فــي  )املعاني مطروحة 
العربــي واألعجمي، إمنا الفــن، صياغة( 
وبرغم أني ال أنسلخ عن كينونتي كامرأة، 
فهذا ال يعني أنني أركز بشــكل مقصود 
على قضايــا املرأة حتديــداً، فقد تناولت 
قضايا كثيرة غير املــرأة في أعمالي، بيد 
أن  املرأة واحدة مــن القضايا التي كانت 
وما تزال من أهم القضايا التي شــغلت 
العالم فنــاً وفكراً، فهــي اخمللوق األكثر 
إثارة للجــدل واألكثر تعرضاً للمآســي، 
ســيما في اجملتمعات الشــرقية، وكانت 
مجموعتي املعروضة فــي وزارة الثقافة 
2015 )حكايات( حتاكي في  ببغداد عــام 
مضمونها ما تتعرض له املرأة من قهر و 

انتهاكات جسدية ونفسية" .

* يقولون ان اليد ال تســتطيع االمساك 
برمانتني، كيف اتســعت يدك الحتواء 

الكتابة والترجمة والرسم؟

- "يولد االنســان وتولد معه العديد من 
املواهــب والرغبات، ناهيــك عن املعارف 
واخلبــرات التي يكتســبها بفعل جتارب 
احلياة، فكلما ســقى املرء بذرة من تلك 
البذور كلما منت وترعرعت وازدهرت وأتت 
ثمارها، والعكس صحيح، الرســم ليس 
مبنأى عن بقيــة مفاصل الثقافة، كذلك 
الكتابــة والترجمة فهي تعضد بعضها 

وتســند  بعضــاً 
بعضهــا 

لبعــض  ا

اآلخر".

* ما انطباعك عن املعارض التشكيلية 
الشــخصية واملشــتركة؟ هــل هــي 

صحية للفنان؟ باي اجتاه؟
- "العرض، حق الفنان املشــروع، ســواًء 
كان جماعياً أو شــخصياً، بــل جزء من 
واجبــه كفنــان، لكن من الضــروري أن 
ن نفســه من االنزالق  ينتبه الفنان ويؤمِّ
في ظاهرة العــروض التعبوية التي ال 
تســتند الى أية أبعاد فنية، وجتعل 

من الفن جســراً هشــاً ال ميكن الوثوق 
بــه للوصول الى أية ضفة. عن نفســي 
شاركت في الكثير من العروض اجلماعية 
أذكر منها مشــاركتي  أفتخر بها.  التي 
لفاجعة)األنفال(  الســنوية  الذكرى  في 
في الســليمانية مع نخبة من الفنانني 
األكراد، والعروض السنوية جلاليري دهوك، 
ومعرضي املشترك )حكايات( 2015 بغداد، 
مــع الفنان ماهر ســتار وكذلك معرض 
)ســت قصائــد بصرية( فــي "أبو ظبي 
آرت هــوب" مع مجموعة مــن الفنانات 
كثيرة  جماعية  ومشــاركات  العراقيات 
جمعتني بتجارب مختلفة لفنانني كثر".
جدير بالذكر ان شارا تشتغل حاليا على 
كتاب فني ســيعرض في معرض بغداد 
2020 ضمن مجموعة  للكتــاب  الدولي 
كتــب فنية لفنانــني عراقيــني وفنانني 
عامليني، املشاركة مببادرة من الفنان صالح 
احليثاني، اذ سيتولى مهمة صعبة وفريدة 
من نوعها تتمثل باملشــاركة بتخصيص 
جناح خــاص لعــرض الكتــب الفنية، 
الكتاب يحمل عنوان )رســائل تشــرين( 
الذي ولد متزامناً مع أحداث تشــرين في 

بغداد وبقية محافظات العراق.
 وفي مجال الترجمة ســيصدر لها قريباً 
اللغة الكردية  ديوان شعري ترجمته الى 
للشــاعر حامد الــراوي، أمــا في مجال 
الكتابة، فتعمــل على االنتهاء من ديوان 
)خليلة املطر( وسيكون أول ديوان شعري 

لها باللغة العربية.

للتشكيل العراقي هوية خاصة أسس لها الرواد
التشكيلية شارا رشيد:

شارا رشيد

كاريكاتير: عاصم جهاد

الصباح الجديد - متابعة:
تشــارك الفنانة املصرية ســارة 
"كتف  في مسلســل  ســالمة 
قانونــي" والــذي من املقــرر ان 
يعرض في موسم رمضان املقبل 
التي  العراقيــل  بعــض  برغــم 
اشــايع بعدها تأجيلهــا الى ما 
العمل  ويشارك في  رمضان،  بعد 
والدها أحمد ســالمة. املسلسل 
تأليف فتحي اجلندي وإخراج عادل 

األعصر.

وعملت ســارة ســالمة في بداية 
حياتها في عدد كبير من اإلعالنات 
لصالح شركات فودافون وبيبسي، 
ثــم انتقلــت للعمل فــي مجال 
التمثيل منذ عــام 2012 من خالل 
مسلسل  في  التلفزيونية،  الدراما 
الفنان كــرمي عبد  "الهروب" مــع 

العزيز، واخملرج محمد علي.
وكان عــام 2013 عامــا مزدهر في 
في  اذ شاركت  الفنية  مســيرتها 
مسلسل "موجة حارة" من إخراج 

محمد ياســني، ومسلســل 
"الكبيــر أوي" اجلــزء الثالث 
إخــراج هشــام فتحي،  من 
مؤقت"  "اســم  ومسلسل 
من إخراج أحمــد نادر جالل 
ومسلســل "ربيع الغضب" 
من إخراج محمد فاضل. كما 
"حصلنا  فيلم  في  شاركت 
من  مجموعة  مــع  الرعب" 
الفنانني الشباب ومن إخراج 

طارق عبد املعطي.

سارة سالمة بطلة لمسلسل 
"كتف قانوني"

الصباح الجديد - وكاالت:
الشــرق  متحف  فــي  اقيــم 
ســكو  مبو
 " معرض 

األنبيــاء واألبطــال، الصــورة العربية 
الشــعبية العربيــة للقرنــنْي الـ 19 
و20" في إطار مهرجان "عام الثقافة 
مراسم  وحضر  روسيا".  في  املصرية 
االفتتــاح ســفير مصر في روســيا 
إيهاب نصر، الذي أشار إلى أن املعرض 
سيســاعد الروس في احلصول على 

معلومات أكثر عن الثقافة العربية.
وقــال مديــر متحــف الشــرق في 
إن  ســيدوف:"  ألكســندر  موسكو، 
املعــرض جتربتنا األولــى إلطالع أهالي 
موسكو على طبقة جديدة من الثقافة 
العربيــة تتمتــع بشــعبية كبيرة في 

البلدان العربية.
وأضــاف: "يجب أال يغيب عــن الذهن أن 

غالبية األعمال الفنية التي نعرضها هنا 
تعود إلى املستشرق واملستعرب الروسي 

البارز، يوري زافادوفسكي.
يذكر أن املعرض يقدم ملن يرتاده مناذج نادرة 
من الصور العربية الشعبية للقرنني الـ 
19 و20. وهناك 30 صورة مطبوعة مطلع 
القــرن الـــ 20 في مصــر وخمس صور 
مطبوعة فــي اجلزائر، إضافــة إلى ثالث 
لوحات فنية تصور املراقد املقدســة في 

كربالء.
وتنتمي التحف املعروضة إلى مجموعتني 
فنيتني هما للمستشــرق الروسي، يوري 
والفنــان   )1979–1909( زافادوفســكي 
التشكيلي الروسي للقرن املاضي "إيفان 

بيليبني )1876 1942-).

الصباح الجديد - وكاالت:
اإليطاليــة،  القريــة  ســكان  شــهد 
كاســتلفيترو، حالــة مفاجئــة للغاية 
بتدفــق النبيذ بدال من املــاء، من صنابير 

املياه.
وتُظهر لقطــات مصورة من أحد املنازل، 

نبيذا أحمر يسيل من صنبور املطبخ.
وتبــني أن النبيذ وصل إلــى املنازل من 
مصنع النبيذ Settecani القريب، بعد 
حدوث "خطأ فنــي" في أحد صوامع 
اخلمرة، ما تســبب في تسرب النبيذ 

إلى أنابيب املياه.
وأفــادت تقارير بأن الضغط كان أعلى وأقوى من 
املاء، ما جعله مير عبر النظام إلى املنازل القريبة.
Gazzetta di Modena أن السكان  وكشــفت 
أبلغوا عن تدفق سائل وردي اللون من الصنابير، 
 Lambrusco Grasparossa وال لبس في أنه من

املنتج حاليا. 
وأرســل مجلس املياه احمللي الفنيني بســرعة، 
لوضع األمور في نصابها الصحيح، ألن السكان 
"قامــوا بتعبئة أكبــر قدر ممكن من الســائل 

الثمني".

نبيذ يتدفق من صنابير
 المياه في قرية إيطالية

افتتاح معرض الصور الشعبية العربية في موسكو
يتضمن صور للمراقد المقدسة في كربالء

الصباح الجديد - وكاالت:
وفقا لعلماء الطب ميكن أن يؤدي 
اإلفراط في اســتعمال الهواتف 
الذكية وأجهــزة الكمبيوتر إلى 
إرهاق الدماغ، ومن ثم إلى اخلرف 

واالكتئاب.
يفيــد  و
 N i k k e i
بأنه   Style
ملدير  وفقا 
مستشفى 
"أكومورا" 
أيـــــومي 
 ، ا أكومــور
ئــي  خصا أ
حــة  ا جــر
اجلملـــــة 
العصبـية، 

املدة  فـــي 
األخيــــرة 

حاالت "اضطــراب الذاكرة" لدى 
الناس.  وهي ال تقتصر على كبار 
السن، بل أيضا األشخاص الذين 
وهؤالء  ســنة،   60-30 أعمارهم 

هم أكثر من يستعمل الهواتف 
ما  الكمبيوتر  وأجهــزة  الذكية 
يزيد الثقل على دماغهم، ويقول 
املعلومات  يزداد حجــم  "عندما 
الواصلــة إلى الدمــاغ، فإنه لن 
ويتحول  معاجلتهــا  من  يتمكن 

إلى "حاوية قمامة".
احلالة،  هــذه  حــدوث  ولتجنب 
زمنية  فترة  الدمــاغ  منح  يجب 
ليأخذ قســطا من الراحة وذلك 

بتقليص ساعات استعمال 
هذه األجهــزة والنوم جيدا 
حتى ولو ملدة 15 دقيقة بعد 
وجبة الغداء. وينصح اخلبير 
اجلميع بعدم استعمال هذه 
األجهــزة في 
تناول  فتــرة 

الطعام.
ويذكــر، أن 
ل  ستعما ا
هــــــذه 
األجهــزة 
يســبب 
ضعــف 

العضالت 
ف  جفا و
ن  لعـيو ا
وقصــر 

 ، لنظر ا

ولكنهــــا ال تؤثـر 
تــطــــور  فــي 
ض  ا مــــــــــر أ

الســرطـان.

الهواتف الذكية والحواسيب تحول 
الدماغ إلى "حاوية قمامة"

ازدادت 
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