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كتب رئيس التحرير
الشــيعية  الكتل  حتــاول  عبثــا 
التملص من  العــراق  احلاكمة في 
الــذي وجدت  املــأزق السياســي 
نفســها فيه . وهذا املأزق يتلخص 
ايجاد  فــي  اســتحقاقاها  مبالقاة 
حكومة جديدة والتوافق على رئيس 
وزراء جديــد في اعقــاب اجهاض 
جتربة الدكتور محمد توفيق عالوي 
. فهذه الكتل جتد بني يديها هدية 
مسمومة ال ميكنها التخلص منها 
. وتواجه مــن دون ان تكون مهيأة 
مطالب شعب يتلهف للخروج من 
الذي  نفسه  على  املنغلق  املســار 

خلقته تلك الكتل . 
ولعــل اول مــا ينتظرنــا هــو ان 
الشيعية  السياســية  اجملموعات 
التي تدير دفة السياسة غير قادرة 
على االلتزام باملواقيت  الدستورية 
 . ازاءها  نفســها  وجدهــا  التــي 
انها ســتنتهكها  الظــن  واغلب 
حســب  وتهملهــا  وتتناســاها 
التقارير والتوجهات الراهنة . فمن 
املرجح ان موعـــد اختيـار مرشـح 
تتقدم به لرئيس اجلمهورية سوف 
يتم جتاوزه مع انـــه يعـــد التزمـاً 

دستوريـاً ال فكـاك منـه. 
الشــيعية  الكتل  وجــدت  وقــد 
نفســها منضويــة فــي جماعة 
غير منســجمة وغير متناســقة 
عندمــا  التوجهــات  ومختلفــة 
شــكلت ما يعــرف بـــ " اللجنة 
الســباعية " فهذه اللجنة تضم 
الواناً متيــارات متنافرة لم تتمكن 
مــن اإلتفاق في االســاس على اي 
شيء منذ آماد طويلة . لهذا فمن 
غير املتوقع ان نرى ضــوءاً في أخر 
النفــق كما يقال . كما ان التحدي 
رئيس  بإختيار  املتجســد  املطروح 
وزراء مقبول لن يحل مشــكالتها 
بل يفتح الطريق امام حتديات اكبر 
هو تشكيل حكومة جديدة بنفس 
القدر مــن املقبولية وجتربة محمد 

توفيق عالوي واضحة. 
حتديات رئيس الوزراء 

ان اغرب تناقض جتد الكتل احلاكمة 
نفســها امامه هو : اي رئيس وزراء 
يفرض  الســي  فالواقــع  ؟  نريــد 
العمق  فــي  شــرطني متعارضني 
املســاحة  يتشــاطران  ولكنهما 

السياسية نفسها .
تتمة ص2

انقسام الكتل الشيعية اوقعها في مأزق
ال تملك منه فكاكا ولجنة السبعة تبحث عن حل

مجلس النواب "ارشيف"

الصباح الجديد - متابعة:
تسّببت تسع سنوات من احلرب 
ســوريا  في  واملدمرة  الداميــة 
على  شــخص  ألف   384 مبقتل 
األقل، بينهم أكثر من 116 ألف 
نشــرها  حصيلة  وفــق  مدني، 
املرصد الســوري حلقوق االنسان 
الســبت، عشــية دخول النزاع 

عامه العاشر.
منتصف  منذ  ســوريا  وتشهد 
دامياً،  نزاعــاً   2011 آذار/مــارس 
شــعبية  باحتجاجــات  بــدأ 
ســلمية ضد النظــام مطالبة 
بالدميقراطية واحلريات، ســرعان 
ما قوبلت بقمع مارسته اجهزة 
حرباً  تتحــول  أن  قبــل  النظام 
مدمرة تشارك فيها أطراف عدة.
وتســببت احلرب بأكبر مأســاة 
العاملية  احلــرب  منذ  إنســانية 
الثانيــة، وفــق األمم املتحدة، مع 
نزوح وتشــريد أكثــر من نصف 

الســكان داخل البالد وخارجها. 
كما استنزفت االقتصاد وموارده 
وتســببت  التحتيــة  والبنــى 
الليرة  قيمة  قياسي في  بانهيار 

السورية.
ووثــق املرصــد الســوري، الذي 
يعتمــد منــذ بدء النــزاع على 
شــبكة واســعة من املراسلني 

املناطق،  في مختلــف  واملصادر 
على  ألف شــخص   384 مقتل 
األقل منذ انــدالع النزاع في 15 
2011 حتــى صباح  آذار/مــارس 

اليوم الســبت، بينهم أكثر من 
116 ألــف مدني. وبــني القتلى 
املدنيني أكثــر من 22 ألف طفل 

و13 ألف امرأة.
غير  بالقتلى  يتعلــق  مــا  وفي 
املدنيني، أحصــى املرصد مصرع 
أكثــر من 129 ألــف عنصر من 
قوات النظام واملسلحني املوالني 
لها من جنســيات سورية وغير 
ســورية، أكثر من نصفهم من 
 1697 وبينهم  السوريني،  اجلنود 
عنصراً من حــزب اهلل اللبناني 
إلى  علني  بشــكل  يقاتل  الذي 

جانب دمشق منذ العام 2013.
وقتــل نحو 57 ألفــاً على األقل 
من مقاتلــي الفصائل املعارضة 
ألفاً   13 وأكثر من  واإلســالمية 
من قوات ســوريا الدميوقراطية، 
التي تشــكل الوحدات الكردية 
أبــرز مكوناتها ومتكنــت العام 
أميركــي من  بدعــم  املاضــي 

القضاء علــى "خالفة" تنظيم 
الدولة اإلسالمية.

فــي املقابل، قتل أكثــر من 67 
الدولة  تنظيم  مقاتلي  من  ألفاً 
اإلســالمية وجبهة حترير الشام 
)جبهة النصرة سابقاً( ومقاتلني 
مــن فصائل متشــددة  أجانب 

أخرى.
ووّثق املرصــد كذلك مقتل 421 
شــخصاً مجهولي الهوية منذ 

اندالع النزاع.
وفق  اإلحصاءات  هذه  وتشــمل 
املرصــد، مــن متكن مــن توثيق 
القصف خالل  وفاتهــم جــراء 
املعــارك، وال تضــم مــن توفوا 
جــراء التعذيب فــي املعتقالت 
املفقوديــن  أو  احلكوميــة 
واخملطوفني لدى مختلف اجلهات. 
ويقدر عدد هــؤالء بأكثر من 97 

ألف شخص.
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بينهم أكثر من 116 ألف مدني 

384 ألف قتيل ودمار بكلفة 400 مليار دوالر
حصيلة سنوات الحرب المدمرة في سوريا

بغداد ـ الصباح الجديد: 
العمليــات  قيــادة  كشــفت 
املشتركة امس السبت، تفاصيل 
الهجــوم الصاروخي على قاعدة 
الفتة  بغــداد،  التاجي شــمالي 
إلى تعرض وحــدات الدفاع اجلوي 
الدولي  التحالف  وبعثة  العراقي 

لـ33 صاروخا.

وذكــرت القيادة فــي بيان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه: "في 
متام الساعة احلادية عشر صباحاً 
من يوم امــس الســبت 14 آذار  
التاجي  معســكر  تعرض   2020
الى عدوان سافر اخر بعد سقوط 
على  كاتيوشــا  نوع  صاروخاً   ٣٣
وحــدات الدفاع اجلــوي العراقي  

وقرب بعثــة التحالــف الدولي، 
وقد عثــرت قواتنا على ســبعة 
منصات مت اطالق الصواريخ منها 
فــي منطقــة ابو عظــام  قرب 
التاجي شمالي العاصمة بغداد، 
ووجــدت فيها  24 صاروخاً جاهزاً 
لإلطالق، حيث عملت على ابطال 

مفعولها".

وأضافت: "وتســبب هذا العدوان 
الغاشم بجرح عدد من منتسبي 
الدفاع اجلــوي وهم بحالة حرجة 
جداً"، مؤكدة أنها ستتخذ "كل 
االجراءات ملالحقــة من قام بهذا 
العمل العدوانــي والقاء القبض 

عليهم".
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بغداد ـ الصباح الجديد: 
طالبــت جلنــة النفــط والطاقة 
باتخــاذ  النفــط  وزارة  النيابيــة 
إجراءات مناســبة بشأن انخفاض 
، ودعتها إلى تقليل  أسعار النفط 
التراخيــص  جــوالت  مصاريــف 

البترولية.
صــادق  اللجنــة  عضــو  وقــال 

الســليطي في تصريــح اطلعت 
عليه الصبــاح اجلديد:" هناك عدة 
الى  اللجنة  قدمتهــا  اقتراحــات 
وزارة النفط بكتاب رســمي التخاذ 
تقليل  اجراءات مناســبة، منهــا 
كلفة ونفقات اســتخراج النفط، 
لكونهــا تختلف بني املســتخرج 
عبر الشــركات الوطنية وشركات 

جوالت التراخيص ".
ودعا إلى " تشــكيل جلان مختصة 
لتقليل مصاريف جوالت التراخيص 
مجلس  دور  وتفعيــل  البتروليــة 
االدارة املشــترك ونقــل صالحيات 
الصرف احملددة بعشرين مليون دوالر 
وتقليلها الى خمســة ماليني دوالر 
ومتابعة جتزئــة الطلبيات ومالحق 

العقود" ، مشــددا علــى " ضرورة 
تدقيــق جميع مصاريــف جوالت 
االنفاق  ابــواب  وصحة  التراخيص 
مع الغاء عقود الشــركات االمنية 
او تقليلها الى %25 وتكليف وزارتي 
الداخليــة والدفــاع بتوفير االرض 

لهذه الشركات" .
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جرح عدد من منتسبي الدفاع الجوي بسقوط
33 صاروخ كاتيوشا على وحداتهم

العمليات المشتركة وصفت حالتهم بـ" الحرجة جدا "
لجنة الطاقة النيابية تطالب بخفض مصاريف جوالت 

التراخيص وتدقيقها 

في مقترحات لمواجهة انخفاض أسعار النفط

شركات الطاقة األميركية تفقد 200 
6مليار دوالر في غضون أسبوع حكومة اإلقليم تعلن حالة الطـوارئ

2وتطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم

بغداد ـ الصباح الجديد: 
كشــف محافظ البنــك املركزي 
ديون  أن  السبت  العالق امس  علي 
العراق اخلارجية تبلغ نحو 23 مليار 
دوالر، في حني تبلغ الديون الداخلية 

نحو 40 ترليون دينار عراقي.
وقــال العالق في دراســة له حول 
الدينار  صــرف  ســعر  "تخفيض 
والبدائــل"،  احملــددات  العراقــي 
ونشــرها املوقع الرســمي للبنك 
املركزي، إن "الديون اخلارجية للعراق 
تبلغ نحو 23 مليار دوالر عدا الديون 
املعلقة ملا قبل 2003 البالغة 40.9 
"الديون  أن  مبينــاً  دوالر"،  مليــار 
ترليون   40 تبلغ نحــو  الداخليــة 
دينار متثل حواالت خزينة وسندات 
مخصومة لدى املصارف احلكومية 

والبنك املركزي العراقي".
"البلد عندما  أن  العــالق،  وأضاف 
والفوائد  ويدفع ديونه  يكون مديناً 
عليهــا بعملة البلــد الدائن فان 
عبء الديون املترتبة عليه في هذه 
احلالة تــزداد في املوازنــة العامة 
للدولة حيث يتم تخصيص كمية 
أكبر من عملته الوطنية ســداداً 
لدينه بالعملة األجنبية"، متابعاً: 
"أمــا إذا كان البلــد املدين يدفع 
بعملته الوطنية فانه يدفع نفس 

املقدار من الديون والفوائد".
يذكر أن العراق قام خالل عام 2014 
أســعار  انخفاض  بعد  باالقتراض 
ومنظمات  مؤسسات  من  النفط 
مالية ، إضافة إلــى االقتراض من 

الداخل عبر بيع سندات خزينة. 

بغداد - الصباح الجديد:
كشــف املستشــار املالي لرئيس 
احلكومــة عــن إن أســعار نفط 
البالد هبطت إلى ما دون 30 دوالرا 
هذا  تأثير  مؤكدا  الواحد،  للبرميل 
املالية  البالد  إيرادات  املستوى على 

مبقدار النصف.
وقــال مظهــر محمــد صالــح 
املستشــار املالي لرئيس احلكومة 
تشــكل  النفطية  "الصادرات  أن 

%98 من تدفقات العملة  نســبة 
األجنبيــة إلــى العــراق، في حني 
الناجت  مــن   45% النفط  يشــكل 
إيرادات  من  و93%  اإلجمالي،  احمللي 
املورد  يجعله  ممــا  العامة،  املوازنة 

الرئيس لالقتصاد".
وأضــاف أن "ســعر برميل النفط 
العراقي هبط إلى أقل من 30 دوالرا 

بعدما كان يقارب الـ60..
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أسعار النفط العراقي تنخفض دون 
30 دوالرا للبرميل وتهبط بايرادات 

البالد الى النصف

محافظ البنك المركزي: ديون البالد 
الخارجية 23 مليار دوالر والداخلية 

40 ترليون دينار

بغداد ـ الصباح الجديد:   
طمأنــت وزارة التجــارة يوم امس 
السبت املواطنني بعدم وجود أزمة 
في املواد والســلع الغذائية، الفتا 

إلى وفرتها في األسواق.
وقال الوزير محمد العاني، في بيان 
تلقــت الصباح اجلديــد "اطمئن 
أزمة  أي  وجــود  بعــدم  املواطنني 
في نقص املواد والســلع الغذائية 
ولوجود  االســواق،  فــي  لوفرتها 
كميات كبيرة في مخازن القطاع 
والشركات  الوزارة  ومخازن  اخلاص 

التابعة لها".
وأضــاف أن "العــراق لديــه وفرة 
تكفيه  الغذائية  والســلع  باملواد 
مــن االن ولغاية عدة شــهور، وال 
يحتــاج الى املوضــوع الى اخلوف 
تدابير خالل هذه  واتخــاذ  والقلق 
الوجبة  باطــالق  املدة"وســنقوم 
الثالثة من مــادة الطحني كذلك 
توزيع مادتي السكر وزيت الطعام 
التي تعاقدت الوزارة بشــأنها مع 

املناشئ الوطنية .
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ال أزمة في المواد والسلع الغذائية 
والمتوفر يكفي لعدة شهور

بغداد ـ الصباح الجديد: 
قــررت قيــادة عمليــات بغداد، 
إلغاء جميــع املوافقات اخلاصة 
مدة  بعد  اخلدميــة،  باملواكــب 
وجيزة من القــرار الذي اتخذته 
خليــة االزمة الوزاريــة املعنية 
مبكافحــة فيــروس كورونا مبنع 
التنقل بني احملافظــات بدءا من 
اليــوم األحد، إضافــة الى منع 
التجمعات  ذات  الدينية  الزيارات 

الكبيرة
وجــاء فــي وثيقة صــادرة من 
عمليات بغداد نشــرتها مواقع 
اخبارية: "إشــارة إلــى مقررات 
55 لســنة  الديواني  األمر  جلنة 
في  القصوى  ولألهميــة   2020
تنفيــذ تلــك القــرارات حرفياً 
املوافقات  إلغاء جميع  تنســب 
اخلدميــة  باملواكــب  اخلاصــة 
الصادرة عن قيادة عمليات بغداد 

وقيادات الفرق".
إلــى "تبليغ  الوثيقة  وأشــارت 
جميع السيطرات ضمن قواطع 
املســؤولية بعدم السماح مبرور 
املسؤولية  قاطع  الى  موكب  أي 

وألي سبب كان".
اول  قررت  األزمــة  خلية  وكانت 
أمــس اجلمعــة منــع الزيارات 
الدينية ذات التجمعات الكبيرة 
للوقاية من  رجــب،  في شــهر 

فايروس كورونا.
وكانت قررت خلية االزمة الوزارية 
املعنية مبكافحة فيروس كورونا 
منع التنقــل بني احملافظات بدءا 
اخلامس  ولغاية  األحد  اليوم  من 

والعشرين من الشهر اجلاري.
وذكــرت اخللية في بيــان تلقت 
الصباح اجلديد نسخة منه انها 
قررت "منع التنقل بني احملافظات 
من  والعشــرين  اخلامس  لغاية 
الشــهر اجلاري، وايقــاف دخول 
الوافديــن من غير العراقيني من 

قطر واملانيا".
واضافت اخلليــة في بيانها انها 
واملؤسســات  الوزارات  "وجهت 
احلكوميــة مبنع ايفاد موظفيها 
بالوقــت احلاضــر"، مبينــة ان 
اعادة  ايضا  تضمنــت  "القرارت 
فتح املطاعــم خلدمة التوصيل 

املنزلي فقط".

ترجيحات بتجاوز نهاية المهلة الدستورية 

بغداد - وعد الشمري:
بدأ عدد من النواب حراكاً واســعاً 
من اجل التوصل إلى اختيار رئيس 
الــوزراء للمرحلة املقبلة، بالتزامن 
مع فشــل مهمــة قــادة الكتل 

السياسية.
على  احلراك  هــذا  أصحاب  ويعّول 

وامتالكهم  الشــارع،  من  قربهم 
رؤية موحدة، وحتدثوا عن أســماء 
مت طرحها بأمل اختيار واحد منها 
الدســتورية،  للســياقات  وفقــاً 
محذرين من إطالة حســم امللف 
وتســويفه مــن خالل تشــكيل 
اللجان، وكشفوا أيضاً عن رسائل 

برهم  اجلمهوريــة  رئيــس  بعثها 
صالــح مــن أجل تقدمي املرشــح 

بأسرع وقت.
في  الكناني،  أحمــد  النائب  وقال 
إن  إلى "الصبــاح اجلديد"،  حديث 
املاضية شهدت حراكاً  "الساعات 
نيابيــاً واســع النطاق مــن أجل 

تسمّية رئيس الوزراء، وتقدميه إلى 
رئيس اجلمهورية وفق الســياقات 

الدستورية".
إلى  فــي حديث  الكناني،  وأضاف 
أن "الســبب  "الصبــاح اجلديد"، 
الزعماء  أن  فــي هــذا التحــرك، 
السياســيني عقــدوا أكثــر من 

لقاء لكنهــم اختلفوا في معايير 
ومواصفات للمرشح".

وأشــار، إلى أن "آلية عمل النواب 
ســتكون بالتوصل إلى مرشحني 
يتم رفع أســمائهم إلى الزعماء، 
رؤية موحدة لعدد غير  كون هناك 
قليل من األعضاء حول املواصفات 

املطلوبة في رئيس الوزراء".
ولفت الكناني، إلى أن "اللجوء إلى 
هذا اخليار ليس بالسهل، بالتزامن 
وتباينها داخل  املواقــف  مع تعدد 
الشــيعية  السياســية،  الكتل 

والسنة والكردية أيضاً".
تتمة ص2

حراك نيابي الختيار رئيس الحكومة المقبل يتجاوز قادة الكتل 
برهم صالح يوجه رسائل تحث على االستعجال في حسم المرشح

تقريـر
عمليات بغداد تلغي الموافقات 
الخاصة بالمواكب واليوم يبدأ 

حظر التنقل بين المحافظات

التجارة تطمئن المواطنين: 
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انقسام الكتل الشيعية اوقعها 
في مأزق ال متلك منه فكاكا وجلنة 

السبعة تبحث عن حل
فمن جهــة تعتبر تشــكيلة االحزاب 
انتخاب  او  احلاكمة املعنية بتســمية 
 « كتلة  للــوزارة مبجملهــا  مرشــح 
شــيعية » بإمتياز ال يتدخل اي طرف 
سياســي في واجباتها وحقوقها وهي 
محســوبة شــاءت ام ابت على ايران. 
مــع  ان هــذا االمتياز النــادر يحملها 
مســؤولية كبيرة في بلد لــم تتبلور 
فيــه تقاليد واعرافا عديدة وهو بنفس 
الوقت يحجب عن القــوى األخرى من 
الكتــل الكردية والســنية حق تولي 
رئاســة الوزراء والصالحيــات الكبرى 
املرافقــة لــه كاملســؤولية االولــى 
واملســؤوليات  املســلحة  القوات  عن 

التنفيذية األولى في البلد. 
وفــي الوقت الراهن نحــن ازاء مفارقة 
سياســية نــادرة ذات طابــع اقليمي 
يتلخــص في رغبــة ايــران ان يتولى 
احلكومة شخص له صالت خاصة مع 
الواليــات املتحدة . ليكون قــادراً عند 
الضرورة على فتح جســر للحوار بني 
واشــنطن وطهران ال سيما ان الوضع 
السياســي الراهن متقلــب وينطوي 
على مخاطــر كبيرة تبرز من تناقضات 
آونة  برأســها بني  ومشــاحنات تطل 
واخــرى . قد تصل في بعــض االحيان 
الى شــفا احلروب كما شــهدنا خالل 
األشــهر القلية املاضية التي اعقبت 
وابو  اغتيال اجلنرال قاســم سليماني 
مهدي املهندس . وتخشــى طهران ان 
يفلت الزمام من يديها بســبب تفلت 
بعض امليليشيات التابعة لها وذهابها 
الى مديات ال ميكن خاللها كبح جماح 

االحداث . 
ولن نكون بعيدين عن الواقع اذا حتدثنا 

عن ســيناريوهات تعاون ايرني اميركي 
جرى تأجيلها بســبب االحداث االخيرة 
منذ ازمة خليــج هرمز وما رافقها من 
تصعيــد . لهــذا فاحلاجة الى جســر 
سياســي امر مرغــوب فيــه ايرانياً ، 
ويشــكل امالً كبيــرا حتلم بــه ايران 
لتجاوز الدائرة املغلقة الترى نفســها 

فيه اليوم . 
ان الهــدف الذي تســعى اليه القوى 
العراقية يواجه مشكالت اخرى اهمها 
ان بحثها عن محاولــة اقناع االطراف 
املتنافرة في التكتل الشيعي بالوصول 
قراراتها  علــى  الــالزم  االجمــاع  الى 
تصطدم اليوم مبعضالت واقعية . فلم 
الكتل الشيعية بلحظة واحدة  تنعم 
مبثل هذا االجماع ، بل ان اإلنقسام فيما 

بينها كان امليزة اجللية على الدوام . 
لهذا يأتي الترجيح بأن الكتل الشيعية 
قد تواجه اضطراراً بتجاوز املهل احملددة 
دستورياً وهو ما يتلهف العراقيون على 

اإللتزام به . 

حراك نيابي الختيار رئيس احلكومة 
املقبل يتجاوز قادة الكتل 

وشــّدد، على أن »الوضع السياســي 
العراقي ال يسمح لغاية اآلن القفز على 
إرادة رئيس أو زعيم الكتلة، وبالتالي قد 
يبقى املوضوع قيد املباحثات ويستغرق 

وقتاً طويالً«.
وبــني الكناني، أن »موضوع تشــكيل 
جلان تفاوضية الختيار رئيس الوزراء وهو 
خيــار مت اللجوء إليه أيضــاً خالل هذه 
مرحلة، الغرض منه تسويف القضية 
ومنحهــا املزيد من الوقت، وبالتالي لن 

يحصل هناك توافق على شيء«.
ويتمنــى، »أال تطــول عمليــة اختيار 
رئيس الوزراء أكثر ممــا عليه حالياً؛ ألن 
ذلــك يفتح اجملــال أمام التفســيرات 

واالجتهادات بعيداً عن الدستور«.
وأوضــح الكناني، أن »النــّواب أوصلوا 
رســالة في أكثر من مناســبة بأنهم 
األقــرب إلــى الشــارع العراقــي، وأن 
استمرار فشل قادة الكتل في التوصل 
إلى مرشــح، ســيعطي الضوء اآلخر 

للنواب في املبادرة وحسم امللف«.
وأكد، أن »تعويــل البعض على ضرورة 
تدخــل القادة فــي االختيــار بوصف 
العملية حتمل طابعاً سياسياً لم يأت 

بنتيجة طوال املدة املاضية«.
إلى  السياســية  القوى  الكناني  ودعا 
»استيعاب فكرة وهي أن الشارع يرفض 
األداء السياسي للقادة والكتل، ويجب 
مراعاة هــذه النقمة والتعاطي معها 
وامتصاصهــا، وإقناع الــرأي العام بأن 
ماضية بشكلها  السياسية  العملية 
الدستوري الســيما ونحن على أعتاب 

انتخابات مبكرة«.
وذهــب إلى »ضــرورة أن يكــون هناك 
السياســي،  العمل  فــي  تصحيــح 
والواجــب علــى جميــع اجلهــات مبا 
تبدأ  أن  الشــعبية  الفعاليــات  فيها 
مبكــراً بتهيئة نفســها للدخول في 

االنتخابات«.
وانتهــى الكناني، إلــى أن »التحديات 
العراقيــة معروفة وهي صعبة للغاية 
على املستويني الداخلي واخلارجي، من 
ثم على رئيس الــوزراء القادم أن يضع 

منهاجا حللها«.
من جانبه، ذكر النائــب عدنان الزرفي 
في تصريح إلى »الصبــاح اجلديد«، أن 
ويساعد  للغاية  مهم  النيابي  »احلراك 
رؤســاء الكتل على جتاوز األزمة بنحو 

أفضل«.
النيابية  »القــوى  أن  الزرفــي،  وتابــع 
منســجمة ولديها عالقات طيبة في 
مــا بينهــا، وإذا لم تتأثر تلــك القوى 

إلى  التوصل  فــأن  القــادة،  بصراعات 
مرشح رئيس الوزراء سيكون سهالً«.

ويتوقع، أن »يكون رئيــس الوزراء وعدد 
من أعضــاء حكومته من النواب الذين 
ثَّم  األزمــة، ومن  يســعون حالياً حلل 
سنخرج من هذه األزمة بفريق حكومي 
متماسك لديه قاعدة يستند إليها في 

السلطة التشريعية«.
ويرى الزرفــي، أن »جتربة احلراك النيابي 
كانــت واضحة في عمليــة عدم مترير 
حكومة محمــد توفيق عالوي، فأغلب 
لــم يحضروا جلســة منح  األعضاء 
الثقــة، وهذا يــدل علــى أن التعويل 
عليهم في اختيار البديل ليس صعباً«.
ويسترسل، أن »التضامن بني أكثر من 
100 نائــب ال ميكن جتاوزه، بل له معنى 
كبير وباإلمــكان زيادة العــدد متهيداً 
الختيار رئيس وزراء قادر على إدارة البالد 
مطالب  وتنفيــذ  املقبلة،  للمرحلــة 

املتظاهرين«.
وكشــف الزرفي، على أن »عــدداً من 
األســماء مت طرحها، من بينها اسمي 
وهيثم اجلبوري وأحمد االسدي ومحمد 
شــياع الســوداني، واجلميع هم نواب 
لهم امتدادات سياســية وشــعبية، 

وبإمكانهم العمل بشكل جيد«.
وأفاد، بأن »األســماء التــي مت طرحها 
سابقاً ميكن إعادة مناقشها مرة أخرى، 
فليس هناك ما مينع شخص أن يرشح 

نفسه ملنصب رئيس احلكومة«.
وحتدث، عن »رســائل بعــث بها رئيس 
اجلمهوريــة إلــى القوى السياســية 
يحثهم على االســتعجال في اختيار 
مرشــح رئيس احلكومة، والقادة الذين 
يجتمعون باســتمرار تبــدو جهودهم 

معقدة لألزمة وال ينون حلها«.
وخلص الزرفي بالقول، إن »اتفاق القادة 
علــى مرشــح واحد يحظــى بقبول 

نيابي وشــعبي أمر صعب للغاية في 
ملفات  ملواجهة  حتديــداً  املرحلة  هذه 

عمالقة«.
يشــار إلى أن قادة الكتل السياســية 
لم يتفقــوا لغاية اآلن على مرشــح 
ملنصب رئيــس الوزراء خلفاً لعادل عبد 
التظاهرات في  استمرار  برغم  املهدي، 
عدد من احملافظات للمطالبة باإلصالح 
وإجراء  احملاصصــة  علــى  والقضــاء 

انتخابات مبكرة.

ال أزمة في املواد والسلع الغذائية 
واملتوفر يكفي لعدة شهور

ودعا الوزير  األهالــي إلى »عدم اخلوف 
والهلــع«، داعيا اياهم إلــى »التعامل 
بايجابيــة مع املوضوع وعــدم تخزين 
املواد الغذائية بشــكل كبير جدا الن 
ذلك يســبب تلف تلك املــواد ويحدث 

نقصا كبيرا في السوق احمللية«.

جرح عدد من منتسبي الدفاع اجلوي 
بسقوط 33 صاروخ كاتيوشا على 

وحداتهم
وأوضحــت، أنه »ال ميكــن العبث بأمن 
العراق بهذا الشكل وان أي ارادة حتاول 
ان تكــون بديــال للدولة وسياســتها 
وســيادتها وتفرض لها وجوداً مصيره 
القضبان  خلف  ومســتقرها  الفشل 
بقوة القانون والقضاء العراقي. فعلى 
من يقوم بهــذا العمــل ان يعلن عن 
نفسه ليتحمل مسؤولياته القانونية 
والشرعية، وســنعتبر اي طرف يعبئ 
لهــذه االعمــال ويشــرعنها بالدعم 

والتسهيالت شريكا محتمال فيها«.
وتابعت: »كمــا نرفض ان تقوم القوات 
االمريكيــة او غيرهــا بــاي عمل دون 
موافقــة احلكومة العراقيــة والقائد 
فعلت  كما  املســلحة،  للقوات  العام 

صبــاح ٢٠٢٠/٣/١٣.  فهي بذلك ال حتد 
من هذه االعمــال بل تغذيها وتضعف 
املزيد  وتوقــع  العراقية  الدولــة  قدرة 
وغيرهم  بالعراقيــني  اخلســائر  مــن 
بتطبيق  املســارعة  يســتوجب  ممــا 
قرار مجلــس النواب اخلــاص مبوضوع 

االنسحاب.«.
الشــعب  »بابناء  القيــادة،  وأهابــت 
كافــة بان اليترددوا فــي االبالغ وتقدمي 
املعلومات للجهات االســتخبارية عن 
هذه العناصــر اخلارجة عــن القانون.  
فالشعب العراقي وقواته االمنية بكل 
تشكيالتها من جيش وشرطة وحشد 
شعبي وعشائري وبيشمركة ستفرض 
في النهايــة هيبة وارادة الدولة وحتقق 
االمــن والســالم«، مردفــة: »قواتكم 
االمنية هــي مصدر األمــان احلقيقي 
وهي العني الساهرة على امن وسالمة 

الوطن«.
وكانت القوات األميركية قصفت ليل 
املاضي، خمسة  اجلمعة  اخلميس على 
مواقــع في البــالد، قالت انهــا تابعة 
للميليشــيا التي قصفت معســكر 
التاجي في األربعــاء وادى قصفها الى 
مقتل جنديني اميركيني وآخر بريطاني.

جتدر اإلشــارة الى ان أي جهة لم تعلن 
تبنيهــا لقصــف األربعــاء املاضي او 

قصف يوم امس ملعسكر التاجي.

جلنة الطاقة النيابية تطالب 
بخفض مصاريف جوالت التراخيص 

وتدقيقها 
واكــد الســليطي » ضــرورة تدقيق 
كميات النفــط اخلام املنتج واملعد من 
قبل االقليم وارقام احلسابات التي تودع 
فيها املبالغ ووضع خطة بالتنسيق مع 
االجهزة االمنية اليقاف عمليات تهريب 
النفط اخلام واملشتقات النفطية التي 

تسبب هدرا في املال العام«.

384 ألف قتيل ودمار بكلفة 400 
مليار دوالر حصيلة سنوات احلرب 

املدمرة في سوريا
عدا عن اخلسائر البشرية، أحدث النزاع 
منذ اندالعــه دماراً هائــالً، قدرت األمم 
املتحدة في وقت ســابق كلفته بنحو 

400 مليار دوالر.
ومع بــدء النزاع عامه العاشــر، باتت 
القوات احلكومية تسيطر على سبعني 
في املئة مساحة ســوريا، وتنتشر في 
األكراد في  املقاتلني  مناطق ســيطرة 
شمال شــرق البالد، مبوجب اتفاق بني 
الطرفــني أعقب هجومــاً تركياً على 
املنطقــة احلدودية في تشــرين األول/

أكتوبر.
واسعاً  النظام هجوماً  قوات  وشــّنت 
بدعم روســي في األشهر األخيرة على 
مناطق في إدلب ومحيطها خارجة عن 
سيطرتها، ما أدى إلى فرار نحو مليون 
شــخص، في أكبر موجات النزوح منذ 
بدء النزاع. وباتت قوات النظام تسيطر 
على أكثر من نصف مساحة احملافظة.

وتوّقف الهجوم إثــر وقف الطالق النار 
الداعمة لدمشق مع  أعلنته موسكو 
أنقــرة الداعمة للفصائل املســلحة، 
وبدأ تطبيقه منذ السادس من الشهر 
احلالي، توقفــت مبوجبه املعارك وغابت 

الطائرات احلربية عن األجواء.
خانقة  اقتصادية  أزمة  سوريا  وتشهد 
تخطى معها ســعر صرف الدوالر في 
الســوق الســوداء عتبة األلــف ليرة 
مؤخــراً، بعدمــا كان يعــادل 48 ليرة 
املســؤولون  ويلقي  النزاع.  اندالع  قبل 
الســوريون اللوم في ذلك على احلصار 
االقتصادي والعقوبــات التي تفرضها 

دول غربية على دمشق منذ سنوات.

تتمات ص1

السليمانية ـ عباس كاريزي:

االقليم من  خلت شــوارع محافظات 
اقفلت  بينما  واملــارة،  املركبات  حركة 
ابوابها  واالســواق  التجاريــة  احملــال 
استجابة لقرار اصدرته اللجنة العليا 
ملكافحة فايــروس كورونا في حكومة 
االقليــم، التي اعلنت حالــة الطوارئ 
وحظرا للتجوال ملدة 48 ســاعة عقب 
اصابــة جديدة  حــاالت   8 تســجيل 

بفايروس في مدن االقليم.
وقــال ئاوات محمــد قائممقام قضاء 
مركز السليمانية في تصريح للصباح 
اجلديد، ان هنــاك التزاما تاما من قبل 
املواطنــني بحظــر التجــوال، ما عدا 
الصيدليــات وبعض محــال بيع املواد 
االولية مشــيرا الى ان اي شــخص او 
محل يقوم بزيادة اسعار السلع واملواد 
الغذائية ســيتم تقدميه الى القضاء 

ملعاقبته وفقا للقانون.
مطالباً املواطنني التزام حظر التجوال 
وعــدم اخلروج مــن منازلهــم اال في 
حاالت الطوارئ القصوى منعا النتشار 
الفايــروس، وأعلن محمــد، أن مخزون 
النفطية  واملشــتقات  الغذائية  املواد 
في وضع آمــن، مع قرب ســريان قرار 
حظــر التجوال فــي مدينتــي أربيل 
والسليمانية، منعاً لالحتكار وال داعي 

للخوف من حدوث ازمة مواد غذائية.
وشدد على تقدمي املزيد من التسهيالت 
من  احتياجاتهم  لتأمــني  للمواطنني 
دون اخلروج من منازلهم، مبيناً أنه يتم 
تزويد محطات الوقود باحتياجاتها من 
وقود الســيارات واملشتقات النفطية 

األخرى.
التدابير،  اتخــاذ جميــع  إلى  وأشــار 
للتعامــل مع حاالت الطوارئ بشــتى 
أشكالها ودرجاتها، مؤكداً ضرورة عدم 
االحتياجات،  باإلسراع في شراء  الهلع 
بعد ان شهدت اســواق االقليم امس 
االول اجلمعــة حركــة تبضع وشــراء 
للســلع واملواد الغذائية غير طبيعية، 

بعــد قــرار حكومــة االقليــم حظر 
التجوال في محافظــات االقليم ملدة 

48 ساعة كإجراء احترازي.
بدوره قال وزيــر التجارة والصناعة في 
ان  االقليم كمال مســلم،  حكومــة 
هناك خزينا من السلع واملواد الغذائية 
يكفي ملدة اربعة اشــهر، الفتا الى ان 
املواد الغذائيــة واخلضار وغيرها تدخل 

الى داخل االقليم دون اية عراقيل.
واضــاف في مؤمتــر صحفــي عقده 
مبحافظــة الســليمانية صباح أمس 
الســبت، ان الــوزارة تتابــع عن كثب 

اسعار السلع واملواد الغذائية بالتعاون 
مع اجلهــات املعنية وتســعى ملنع اي 
ارتفــاع في اســعارها داخل اســواق 
االقليــم، مؤكد ان هنــاك فرقا طبية 
لفحص  احلدودية  املنافذ  في  مختصة 
املــواد التي تدخل الى حــدود االقليم 

والتأكد من السالمة.
واوضــح أنه »لم يطــرأ أي تغيير على 
اســتيراد الســلع واملــواد الغذائيــة 
باستثناء التدابير الوقائية املتخذة في 
املنافذ احلدودية الحتواء فيروس كورونا«، 
مشــيراً إلى أن »إقليم كردستان لديه 

وفرة باملواد والســلع الغذائية تكفيه 
من االن ولغاية أربعة أشهر، وبرغم أنه 
ال حاجة الى االستيراد خالل هذه املدة، 

لكن عملية االستيراد مستمرة«.
من جانبــه أعلن محافظ دهوك فرهاد 
أتروشي امس السبت، عن صدور جملة 
من القرارات املهمة ملنع انتشار فايروس 
كورونا منهــا منع دخول املواطنني الى 

احملافظة.
مؤمتــر صحفي  فــي  أتروشــي  وقال 
»أصدرنــا جملة من القــرارات املهمة 
التي تتضمــن غلق جميع األســواق، 

الى  املواطنني  الى منع دخــول  اضافًة 
احملافظة ملكافحة فايروس كورونا ومنع 
انتشــاره،« داعياً املواطنني الى ضرورة 
اإللتــزام بالقرارات الصــادرة ملكافحة 

الفايروس.
اقليم  الداخليــة فــي  وزارة  وكانــت 
كردستان قد أعلنت عن حظر للتجوال 
ليومــني متتالــني ملكافحــة فيروس 

»كورونا«.
إقليم  فــي  الداخلية  وزارة  وأصــدرت 
كردســتان عدة قــرارات حلماية األمن 
منها  املواطنــني،  وســالمة  الصحي 

حظر التجــوال داخــل مدينتي أربيل 
والسليمانية ملدة 48 ساعة، ابتداء من 

منتصف ليلة 2020-3-14/13.
وتضمنت القــرارات أيضاً وجوب »بقاء 
املواطنني في منازلهم لكي يتســنى 
للفــرق الطبيــة تأدية عملهــا، كما 
طالبــت املواطنــني االتصــال باخلط 
الســاخن 122 لإلبــالغ عــن أي حالة 
مشــتبه بها على أن تظل في مكانها 

حلني وصول الفرق الصحية«. 
وارتفع عدد اإلصابــات بفيروس كورونا 
28 حالة  إلــى  في إقليم كردســتان، 

منها حالة وفاة وتعافــي أخرى، وفقا 
التي قالت ايضاً  لوزارة صحة إالقليم، 
أن الوضــع الصحي لبقيــة املصابني 
مســتقرة بعــد تشــخيص 9 حاالت 

جديدة امس االول اجلمعة.
وقالــت الــوزارة فــي بيان إنــه خالل 
الـــ24 ســاعة املاضية مت إجــراء 251 
فحصاً مبعدل 174 فــي أربيل و67 في 
الســليمانية، وكانــت النتيجة وجود 
9 حــاالت موجبــة أي حاملة لفيروس 
COVID-19، وهي  كورونــا املســتجد 
حالــة واحدة في مدينــة أربيل و8 في 
الســليمانية، حيث اكتشــفت حالة 
جديدة لرجل يبلغ 48 عاماً من سكنة 
ناحية توليه في محافظة حلبجة كان 
عائداً من إيران وخضع للحجر الصحي. 
وأشــارت الوزارة إلى عدد من خضعوا 
للحجــر الصحــي كان 3219 في 30 
موقعــاً مختلفاً تبقى منهــم حالياً 
842، بعــد خروج 2377 شــخصا بعد 
إلى  التأكد من ســالمتهم وعودتهم 

عوائلهم إثر انقضاء فترة احلجر. 
دعوتهــا  الصحــة  وزارة  وجــددت 
بالتعليمــات  بالتقيــد  للمواطنــني 
الطبيــة والبقاء فــي منازلهم وعدم 
التعامل مع اآلخريــن واالتصال باخلط 

الساخن 122 عند احلاجة.
ودعا وزير الداخلية في حكومة اإلقليم 
ريبــر أحمــد، املواطنني الــى اإللتزام 
الصادرة  والتوجيهــات  بالتعليمــات 
ملكافحة فيروس »كورونا« ومنع توسع 

انتشاره.
وقــال أحمد فــي مؤمتــر صحفي ان 
»الفترة املقبلة الســيما االســبوعني 
املقبلني تعد مصيرية بالنسبة إلقليم 
كردستان«، مشدداً على ضرورة ان يلتزم 
املواطنــون بالتعليمــات والتوجيهات 
الصــادرة خــالل الفتــرة املقبلة ملنع 

انتشار الفيروس.
وشــدد أحمد على ضرورة عدم خروج 
املواطنــني الــى االماكــن الترفيهية 
الســيما مع اقتراب أعياد نوروز، مؤكداً 
عدم الســماح ألكثر من عائلة واحدة 

في التجمع مبكان واحد.

حكومـة اإلقليـم تعلـن حالـة الطـوارئ
وتطالـب المواطنيـن بالبقـاء فـي منازلهـم

مع دخول الحرب على كورونا مراحل متقدمة

بغداد – ضبط عصابة خطف 
اعلن مصدر امني في وزارة الداخلية 
امس الســبت القــاء القبض على 
عصابــة للخطف تضــم متهمني 
اثنني في جانب الكرخ من العاصمة 

بغداد.
وقــال املصــدر ان »قوة مــن مكتب 
الكاظميــة في مديريــة مكافحة 
اجرام بغداد متكنت من القاء القبض 
على متهمني اثنني في جانب الكرخ 
طفل  بخطف  لقيامهما  بغداد،  من 
حدث ومساومة ذويه على مبلغ من 
املال مقابل اطالق سراحه« ، مضيفا 
االصولي  التحقيق  اجــراء  »بعد  انه 

معهما اعترفا بجرميتهما«.

ديالى – اطالق نار 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة ديالى امس الســبت ان 
شــابا قتل ببندقية صيد في ناحية 

مندلي شمال شرقي احملافظة . 
وقال املصدر إن »شــابا قتل ببندقية 
صيد في ظروف غامضة داخل ناحية 
مندلي شــرقي ديالى« ، مضيفا »لم 
تعرف لغايــة االن تفاصيل احلادث اذا 
كان جنائيا او انتحارا او من ســالحه 

باخلطأ«

كركوك – اعتقال مطلوبني 
اكــد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة كركوك امس الســبت ان 
مفارز اســتخبارات الشرطة متكنت 
اثنني في  القبض على مطلوبني  من 

قرية عرصة ناحية العباسي .
واضــاف املصــدر ان املطلوبني على 
ارهاب والصادر   4 املــادة  وفق أحكام 
بالقبض  قضائية  مذكرات  بحقهما 
معهمــا  التحقيــق  بعــد  حيــث 
لعصابــات  بأنتمائهــم  اعترفــا 
اقوالهما  تدويــن  اإلرهابية،مت  داعش 

وإحالتهما للجهات اخملتصة.

االنبار – عملية دهم 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظــة االنبار امس الســبت ان 
قوة مشــتركة نفــذت عملية دهم 

وتفتيش في صحراء غرب االنبار.
وذكــر املصــدر ان »قوة من حشــد 
االنبار متمثلــة بفوج الرمادي الثاني 
باالشــتراك مع اجليــش نفذت فجر 

يوم امــس عملية واســعة النطاق 
في صحراء غرب االنبار« ، مضيفا ان 
»العملية حققت األهداف املرسومة 

لها ضمن الرقعة اجلغرافية«.

كربالء – تفكيك مخلفات حربية 
افــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
مجافظــة كربالء امس الســبت ان 
مفرزة من قسم مكافحة املتفجرات 
متكن من تفكيــك مخلفات حربيه 
قدمية ومتعددة في محور الچمالية.

واضاف املصدر لقد مت تشكيل فريق 
عمــل وعنــد إجراء عملية املســح 
علــى مخلفات  العثور  مت  امليدانــي 
حربية وهي عبارة عن مقذوف مدفع 
مقــاوم للطائرات عــدد 22 وقذيفة 
دبابــة عدد 3 وصواعــق عدد 15 هذا 

وقــد مت رفعها ووضعهــا في حاوية 
حفظ املواد املتفجرة وتفكيكها دون 

أي حادث يذكر .  

نينوى – ضبط عبوات 
اإلعالم  خليــة  في  كشــف مصدر 
األمني يوم امس الســبت عن ضبط 
أكثر من 100 عبوة ناسفة في قضاء 

مخمور.
وقال املصــدر إن »قوة من الفرقة ١٤ 
ضمــن قاطع عمليات صــالح الدين 
متكنت وخالل تنفيذها واجب تفتيش 
فــي منطقة قوج وصرناج وهشــتر 
التابعة لناحية قضــاء مخمور، من 
العثور على مخبأ للعبوات الناسفة« 

يضم اكثر من مائة عبوة ناسفة .

ميسان – سطو مسلح 
ذكر مصدر امني في مديرية شرطة 
امس  واملنشآت  ميســان  محافظة 
القبض على عصابة سطو  السبت 
مسلح كانت تروم سرقة احد محال 

الصياغة. 
إن شــرطة حطني  املصــدر  وقــال 
وبعــد توفر معلومــات دقيقة تفيد 
بوجــود مجموعــة مســلحة تروم 
السطو املســلح على إحدى محال 
بيع اخملشــالت الذهبية، شكلت قوة 
أمنية وبإشــراف مدير القسم القت 
على إثرهــا القبض على تشــكيل 
أربعينية  امــرأة  أفراده  احد  عصابي 
العمر« ، وضبط بحوزتهم سالح ناري 
نوع مسدس عدد ٢ إضافة إلى رمانه 

عدد ٢«.

ذي قار – نزاع مسلح  
أفــاد مصــدر امنــي في شــرطة 
محافظة ذي قار امس الســبت بأن 
القــوات األمنية اعتقلت خمســة 

اشخاص تسببوا بنزاع عشائري.
وقال املصــدر  إن »القــوات األمنية 
بقضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي 
قار قامت باعتقال خمسة أشخاص 
تسببوا بنزاع عشــائري في القضاء 
اســتعملت فيه األسلحة اخلفيفة 
واملتوسطة« ، مشيرا إلى أن »النزاع 
وقع فجــر يوم امس بســبب خالف 
بــني اطرافه علــى أرض زراعية« وأن 
اجلهات  الى  احالتهم  »املتهمني متت 
التحقيق  اجــراءات  اخملتصة إلكمال 

معهم«.

ضبط عصابة للخطف في منطقة الكاظمية غربي بغداد * انطالق عملية دهم وتفتيش بصحراء غرب االنبار
ضبط أكثر من 100 عبوة ناسفة في قضاء مخمور * اعتقال 5 اشخاص تسببوا بنزاع عشائري في الرفاعي

الملف األمني

ان هناك التزاما تاما من 
قبل المواطنين بحظر 
التجوال، ما عدا الصيدليات 
وبعض محال بيع المواد 
االولية مشيرا الى ان اي 
شخص او محل يقوم 
بزيادة اسعار السلع 
والمواد الغذائية سيتم 
تقديمه الى القضاء 
لمعاقبته وفقا للقانون
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البصرة _ سعدي السند :

البصرة  جامعــة  كليات  شــهدت 
ومراكزهــا العلميــة خالل شــهر 
آذار احلالــي اقامــة العديــد مــن 
األنشــطة والفعاليات في عدد من 
التخصصــات التي تخــدم اجملتمع 

واملسيرة العلمية للجامعة.

التوجهات احلديثة ملشروع 
التعليم االلكتروني 

الهندســة  كلية  نظمــت  فقــد 
علمية  نــدوة  البصــرة  بجامعــة 
عــن التوجهــات احلديثة ملشــروع 
التعليم االلكترونــي في اجلامعات 
العراقية تضمنــت الندوة عددا من 
وموارد  املسافات  تعريف  وهي  احملاور 
ومصادر التعليم املفتوح والفديوات 
شــرح  مع  التفاعلية  التعليميــة 
االلكترونية  االختبارات  عن  ملخص 
إضافــة الــى متطلبــات العمــل 
وكيفية تعامل التدريسيني مع هذا 

اجلانب .
وتهــدف النــدوة الى بيــان اهمية 
التعليــم  مجــال  فــي  العمــل 
االلكترونــي ألنهــا تلبــي حاجات 
القادرين على حضور  الطلبة غيــر 
احلصص الدراســية وانتشاره عامليا 
.من  العاملية  باجلامعــات  وااللتحاق 
جانبه اوضح رئيس اجلامعة الدكتور 
ســعد شــاهني حمادي ان اجلامعة 
العلمية  بنتاجاتها  لالرتقاء  تسعى 

مرحبا بالفكرة واهمية تنفيذها.

اإلرشاد النفسي
ونظمت كلية العلــوم في جامعة 
البصــرة ندوة عــن دليل اإلرشــاد 
النفسي والتوجيه التربوي الشامل 

في املؤسسات التعليمية.
وتهدف الندوة التي قدمتها احملاضرة 
زينــب عباس عجيل الــى التعريف 
النفســي  اإلرشــاد  وحدة  مبهــام 
والتوجيه التربوي والى توفير اآلليات 
املناســبة لتقدمي الدعــم لعناصر 
وتطويــر  التعليميــة  املنظومــة 
مهاراتهــم وقدراتهــم لتحقيــق 

التوافق النفسي واملهني السليم .
عدة  مناقشــة  الندوة  وتضمنــت 
محاور عن مفهوم اإلرشاد النفسي 
قدرات  لتطوير  املقدمــة  واخلدمات 
األفراد واالختيار والتمييز الســليم 

للقرارات لتحقيق األهداف.
واوصت الندوة بإعداد خطة سنوية 

للبرامج واألنشــطة التربوية ، كما 
مت اقتــراح حتديــد ميزانيــة لتوفير 
والفعاليات  النشاطات  مستلزمات 
املطلوبــة والعمل على اكتشــاف 
اخلاصــة  املهــارات  ذوي  الطلبــة 
وذوي الــذكاء واملوهوبــني ودعمهم 
التعــاون  واخيــرا  وتشــجيعهم 
مــع أعضــاء الهيئة التدريســية 
الطلبة  ومعاجلة حاالت  لتشخيص 

املتلكئني .

كتابة مشروع بحث
العلــوم محاضرة  ونظمــت كلية 
علميــة بعنــوان )كيفيــة كتابة 
مشــروع بحــث ناجــح للحصول 
على دعم دولي( مبشــاركة عدد من 
التدريسيني وطلبة الدراسات العليا 

في الكلية .
وتهدف احملاضرة إلى تقدمي معلومات 
تفصيلية عن طرق اعداد مشــروع 
البحث والتقنيــات املطلوبة جلعله 
مؤهــال للحصول علــى دعم مالي 
دولــي ومنهــا موضــوع البحــث 

االبتــكاري او املميز وكذلك النتائج 
املتميزة التــي ميكن احلصول عليها 
والتي قد تكون ذات تأثير اقليمي او 

عاملي.
وبينت احملاضرة التي قدمها الدكتور 
إن مشــاريع  احلنظل  يعقوب  عادل 
االبحــاث املدعومة دوليــا من أجنع 
بني  االكادميي  للتعــاون  الوســائل 
الــدول اخملتلفة في  الباحثني فــي 
الوقت الراهن وواحد من كل خمسة 
ابحاث منشــورة في اجملالت الرائدة 
هو نتــاج مشــاريع مدعومة دوليا 
ويشــترك فيه باحثون من جامعات 

ومعاهد في عدة دول.
وتضمنت احملاضرة ايضا اهم فقرات 
كتابتها  وكيفية  البحث  مشــروع 
وطرق كتابة عنوان البحث وامللخص 
واالخالقيات  العمل  واملقدمة وطرق 
املراعــاة خالل البحــث واجلهات او 
املؤسســات التي ستســتفيد من 
البحث وكل هــذه االفكار املتميزة 
يجــب ان تكتــب بطريقــة مؤثرة 
ومقنعــة للجهات او املؤسســات 

التي ستدعم البحث معنويا وماديا.
واوصــت احملاضــرة الى ضــرورة ان 
املقدم  البحــث  مشــروع  يكــون 
مبساهمة فريق عمل متكامل يحدد 
اختصاص كل فرد فيهم فضال عن 
دور كل منهــم فــي البحث واخيرا 
للبحث  التقديرية  الكلفــة  حتديد 
بالتفصيــل لكل جزء  ذلك  وحتديد 

من مراحل البحث

دعم االطفال املصابني باالمراض 
اخلطرة

ونظمــت كليتــا التربيــة للعلوم 
بجامعة  الطب  وكلية  االنســانية 
مستشــفى  مع  بالتعاون  البصرة 
عمل  ورشــة  التخصصي  البصرة 
حول دعم الطفل املصاب باالمراض 

اخلطرة.
التي حملت عنوان  الورشة  وتهدف 
) دعــم الطفل املصــاب باالمراض 
اخلطرة وذويه مســؤولية انسانية( 
الــى التمكني النفســي لالطفال 

املصابني باالمراض اخلطرة.

وتضمنــت الورشــة محاضرتــني 
قدمهما الدكتور عبد احملســن عبد 
النفســي  )التمكني  عن  احلســني 
ملقدمي الرعاية الصحية وتأثيراتها 
االيجابية في قهر السرطان  وخطوة 
نحــو العالج..مــع خطوتــني نحو 
التأهيــل واالندمــاج ، فيما قدمت 
الدكتورة مائدة مــردان محاضرتني 
هما)ارشادات للمهنيني من مقدمي 
الرعاية الصحية( و )ادارة العواطف 

ملصابي مرض السرطان(
وحضر الورشــة عدد مــن االطباء 
والصيادلــة واملمرضــني والعاملني 
في املستشــفى واملهتمــني بهذا 
ادارة  الــى  احملاضران  الشــأن،وقدم 
املقترحــات  بعــض  املستشــفى 
املقدمة  النفسية  اخلدمات  لتطوير 

للمصابني وذويهم.

التنوع النباتي في شط العرب 
واهوار العراق

وناقشت كلية العلوم بحثا بعنوان 

)التنــوع النباتي في شــط العرب 
وهوري اجلبايش وشرق احلّمار - جنوب 
العــراق(  وتهــدف الدراســة التي 
قدمتهــا الباحثة أمــل علي صبار 
اإلحيائي  التنــوع  حالة  تقييم  الى 
النباتي في شط العرب وشرق احلّمار 
واجلبايش بأجراء مســح عام ألنواع 
النباتات املائية املتواجدة في مناطق 
الدراسة ودراســة بعض اخلصائص 
للمياه  والكيميائيــة  الفيزيائيــة 
والتربــة وتأثيرها في منــو النباتات 

املائية وانتشارها.
واوصت الدراســة الى اعتماد دليل 
نوعيــة صحــة البيئــة كطريقة 
ســهلة وكفؤة للمراقبة املستمرة 
من قبــل اجلهات البيئيــة لتحديد 
التلــوث في ميــاه االهوار وشــط 
احلديثة  الطرق  واســتعمال  العرب 
في اســتغالل املوارد الطبيعية في 
على  يحافــظ  وبشــكل  املنطقة 
اســتمرار وجــود التنــوع االحيائي 
لعالقته املباشــرة بوجود اإلنســان 

وأسباب بقائه.

ندوات عن مشروع التعليم اإللكتروني واإلرشاد النفسي 
ودعم األطفال المصابين باألمراض الخطرة

الصباح الجديد تتابع عددا من أنشطة وفعاليات جامعة البصرة

في استطالع للرأي العام بمناسبة يوم الهندسة المستدامة ويوم المهندس العراقي

كهرباء الكرخ :

 تهدف الندوة الى 
بيان اهمية العمل 
في مجال التعليم 
االلكتروني ألنها 

تلبي حاجات الطلبة 
غير القادرين على 
حضور الحصص 

الدراسية وانتشاره 
عالميا وااللتحاق 

بالجامعات العالمية
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 بغداد _ الصباح الجديد :
تنفيذا لتوجيهات مدير عام الشركة 
العامــة لتوزيــع كهربــاء بغــداد 
املهندس احمد طالب احلبوب بشأن 
الشروع مبعاجلة االختناقات احلاصلة 
على الشــبكة الكهربائية بإشراف 
مباشر من مدير توزيع كهرباء الكرخ 
احللبوســي  فــراس مناور  املهندس 
تواصــل مــالكات قســم تنفيــذ 

املشــاريع بتنفيذ عدد من املشاريع 
املدرجة ضمن خطة حلول اختناقات 
الشــبكة الكهربائية جلانب الكرخ 
. وتتضمــن اخلطــة مــد مغذيات 
جهد ٣٣ك.ف مــن محطة اليرموك 
اجلديدة إلى محطــة العدل) تنفيذ 
اإلجناز  نســبة  بلغت  حيــث  أمانة( 
٨٥%  املهندس املنفذ احمد ســعد/
ومشروع  االرضية  الشبكات  شعبة 

مد مغذي جهد ٣٣ك.ف من محطة 
اليرموك اجلديدة إلى اجملمع السكني 
لديوان الرقابة املالية االحتادي )تنفيذ 
أمانة( ، اذ بلغت نســبة اإلجناز ٤٠ % 
، املهنــدس املنفذ ليــث عبد الرضا 
ومشــروع تنفيــذ مغذيــات عدد ٣ 
جهد ١١ك.ف مــن محطة الفرات،) 
تنفيذ عــن طريق إحالة عمل( حيث 
بلغت نســبة االجناز٥٥% ، املهندس 

املشرف بشار خليل ومشروع تنفيذ 
مغذيات عــدد ١٣ جهد ١١ك.ف من 
محطــة القطنية ) تنفيــذ أمانة( 
حيــث بلغت نســبة اإلجنــاز ٧٢% ، 
املهنــدس املنفــذ اســامة عاصم 
شــعبة الشــبكات االرضية . كما 
تشــييد  اخلطة مشــروع  تضمنت 
 ١١  /٣٣ ( الثانوية  الشــفاء  محطة 
ك.ف( مناقصة حيث بلغت نســبة 

اإلجناز ٢٥% املهندس املشــرف صالح 
املدني ومشروع تشييد  نافع شعبة 
غرفة األزرار للمجمع السكني التابع 
لديوان الرقابة املالية االحتادي) تنفيذ 
اإلجناز  نســبة  بلغت  حيــث  أمانة( 
٨٨% ، املهندس املنفذ محمد ماجد 
شعبة املدني ، لرفع معاناة املواطنني 
باستمرارية التيار الكهربائي من دون 

انقطاع خالل فترة التجهيز.

 بغداد _ الصباح الجديد :
كشف مدير عام الشــركة العامة 
املهنــدس  العراقيــة  لالســمنت 
عدنان الغنام عــن حصول معاونية 
االسمنت اجلنوبية ومعملي اسمنت 
النجــف االشــرف والكوفــة على 
شــهادات اجلــودة العراقية من قبل 
والسيطرة  للتقييس  املركزي  اجلهاز 
النوعية ، مبينا ان الشــركة العامة 

على  حتــرص  العراقية  لالســمنت 
تطبيق جميــع معايير اجلودة لالدارة 
اجلهاز  التواصل مع  وادامــة  واملنتج 
الفاحصــة  والشــركات  املركــزي 
اجلودة فــي حتديث عالماتها  ملعايير 

وشهاداتها .
وفي الســياق ذاته قام رئيس اجلهاز 
والســيطرة  للتقييــس  املركــزي 
علي  حســني  الدكتــور  النوعيــة 

اجلودة  بتسليم شــهادة  الكرطاني 
الى مدير قسم اجلودة االستاذ عادل 
محمد علي ومدير معمل اســمنت 
ســامي  ســمير  املهندس  الكوفة 
ومديــر معمــل اســمنت النجف 

االشرف املهندس حليم خطار.
وبني مدير قسم اجلودة عادل محمد 
علي ان تســلم الشــهادات ثم في 
مقر اجلهــاز املركزي على وفق اصدار 

اجلودة اجلديد )9001(2015 وملدة ثالث  
واختبارات  فحوصات  بعد  ســنوات 
متــت من قبل  اجلهاز ملقــر املعاونية 

ومعملي الكوفة والنجف االشرف .
لالسمنت  العامة  الشركة  ان  يذكر 
العراقية هي احدى تشــكيالت وزارة 
الصناعة واملعــادن تضم 18 معمال 
اغلبها حاصلة على شهادات اجلودة 
احملليــة والدولية وحظيت على مدى 

اكثر  الى  املمتــد  العريق  تاريخهــا 
80 عاما مبشــاريع شاخصة  مـــن 
مبنتجاتها  وخارجــه  البلد  داخـــل 
املتنوعـــة من االســمنت بشــتى 
انواعه ) العادي ، املقــاوم ، االبيض( 
ومت اضافة انــواع جديدة موخرا وهي 
االسمنـت غير النمطي اخلاص بابار 
النفـط واالسمنت اخلاص بتحشيـة 

السـدود . 
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مبناســبة اليوم العاملي  للهندســة 
الذي يهــدف الى تعزيز الهندســة 
كمهنة ووسيلة جلعل العالم أفضل 
، وبغية حتقيق أهــداف األمم املتحدة 
املُستدامة في البلدان النامية ولكون 
املهندسني هم الذين يطورون البلدان 
للنهوض بواقعها وحتقيق أهداف األمم 
والتي  املســتدامة  للتنمية  املتحدة 
تتمثــل في بناء املــدن والقدرة على 
مت  الطبيعية  الكــوارث  التعامل مع 
إنشاء هذه املناسبة التي تُـظهر لنا 
دور املهنــدس في التطــور ومن اجل 
ذلك مت إجراء إسـتطالع للرأي من قبل 
وكالة بغــداد تاميز مت إختيار املهندس 

املعماري حســن ِمدب ِمحجم مدير 
لإلستشــارات  الوطني  املركــز  عام 
الهندســية ومدير عام دائرة اإلعمار 
، كمهندس مثالي  الهندسي وكالة 
لعام 2020 مبناسبة يوم الهـندسـة 
املستدامة وأفضل أداء هندسي على 
صعيد الوزارة لعــام 2019 لإلجنازات 

التي قام بتحقيقها في الدائرتني .
وأهم هــذه االجنــازات هــي تطوير 
الشــارع احملــاذي لوزارتــي اخلارجية 
بناية  وتطويــر  واإلعمارواإلســكان 
املتحــف العراقي وإعــداد تصاميم 
الذي يربط املنطقة  جسر الكريعات 
مع مدينــة الكاظمية لإلســتفادة 
منه في أثناء مراسـيـــم زيارة اإلمام 
موسى الكاظم ) ع ( إضافة الى إعداد 
تصاميم جســر جامعة بغداد الذي 
ســوف يُســِهم في حل اإلختناقات 

تصاميم  إعــداد  الى  إضافة  املرورية 
 Mini Iraq ( مشــروع العراق املصغر
( واإلشــراف على تصاميم مشاريع 
مدينة بســماية السكني واإلشراف 
على تصاميم مرقد الشهيد الصدر 
في النجف األشرف وإنشاء تصاميم 
املدينــة الســكنية فــي احلبانيــة 
واإلشراف على بناية الطرق واجلسور 

في قضاء احملمودية .
أما في جانب مشــاريع دائرة اإلعمار 
الهندســي فقد مت إجناز مشروع 100 
دار ســكنية فــي محافظــة األنبار 
وتغليف  تعليــب  ومشــروع معمل 
املــواد في بابل وبنايــة قصر الزقورة 
إضافة الــى توقيع ثالثــة عقود في 
محافظة نينوى ، عقد اإلشراف على 
مستشفى أمراض الدم ) الثالسيميا 
( وعقد مستشــفى تلعفــر وعقد 

إشــراف على بناية محافظة نينوى 
ودار الضيافة فــي احملافظة ، اضافة 
الى توقيع عقد اإلشــراف الهندسي 
على إنشــاء مدرســة امنوذجية في 
الى امكانية  محافظة بغداد إضافة 
احلصول على عقود اإلشراف ملشروع 
وملعب مدينة  الكبير  املوصل  جامع 

املوصل سعة 20 الف متفرج
وفي جانب أخر ثمن املهندس املعماري 
حسن ِمّدب ِمجحم دور اإلعالم كونُه 
الســلطة الرابعة واملراقب احلقيقي 
على  املتحققة  واألعمــال  لإلجنازات 
صعيــد األعمال الهندســية وقدم 
الشــكر واإلمتنان لوكالة بغداد تاميز 
ـّــم  لقيامها بهذا اإلستطالع القيـ
الذي يُسهم في خلق أجواء املنافسة 
والسعي احلثيث من اجل تقدمي املزيد 

خلدمة عراقنا العظيم.

تقرير

اختيار مدير عام دائرة اإلعمار الهندسي وكالة ) المهندس المثالي ( لعام 2020 

مشاريع متعددة لفك االختناقات بجانب الكرخ

التخطيط تمنح االسمنت العراقية ومعاملها شهادة ادارة الجودة العراقية

جانب من ندوة جامعة البصرةعن التوجهات احلديثة ملشروع التعليم االلكتروني

 بغداد _ الصباح الجديد :
بحــث رئيــس واعضــاء مجلــس املفوضني في 
مفوضية االنتخابات مع السفير االميركي ماثيو 
US- )تويلــر ومدير البعثــة للوكالــة االمريكية 

AID( واملستشــار التنفيذي االقدم للســفيرفي 
بغداد اهمية التعاون املشــترك في دعم العملية 
االنتخابية والدميقراطية في العراق مبا ينســجم 
وتوجهات الشــعب العراقي في حتقيق مطالبه 

املشروعة والعيش الرغيد .
على صعيــد متصل بحث رئيس واعضاء مجلس 
املفوضني مع مساعد املمثل اخلاص لالمني العام 
لالمم املتحدة للشــؤون السياســية واالنتخابية 
في العراق اليــس وولبول عملية االصالحات التي 
تبنتها املؤسســة واالرتقاء بــاداء املوظفني وبناء 
مفوضية رصينة قــادرة على اجــراء االنتخابات 
بالشكل االمثل فضال عن استعداد االمم املتحدة 
في دعم املفوضية في مهمتها املقبلة من خالل 
مشاركة خبرائها في االستشــارات التي تتعلق 

بالقضايا التي تخص عمل املفوضية.
يذكر ان رئيس واعضاء مجلس املفوضني يواصلون 
العمل من خالل اللقــاءات واالجتماعات مع االمم 
املتحــدة واملنظمــات الدولية املعنية بالشــان 
االنتخابي الدامة التواصل مع شركاء العملية في 

العراق.

 بغداد _ الصباح الجديد :
حققــت املديريــة العامة للمجاري نســب اجناز 
متقدمة في مشروع مجاري الفلوجة بلغت ٨١٪ ، 
وتستمر االعمال في تنفيذ شبكات املياه الثقيلة 
واالمطار واالعمال املدنية حملطات الرفع وبواقع ٣٠ 
فرقة عمل ومت اكمال عدة مناطق وشوراع رئيسة.
كما مت اكمال اخلــط الناقل املســتحدث بقطر 
١٤٠٠ملــم مــع املنهوالت اخلاصة بــه ويتضمن 
املشــروع شــبكات مياه امطار بطــول ٩١ كم 
وثقيلة بطول ٣٠٠كم مع خطوط ناقلة ومحطات 
رفع ثقيلــة عدد5 ومحطة رفع ميــاه امطارعدد 
1 ومحطة املعاجلــة املركزية والتي تعمل بطاقة 
تصميميــة ٣٥ الف م٣/باليــوم ليخدم مايقارب 

٣٠٠الف نسمة من ابناء احملافظة.
ويســهم املشــروع فــي تقليل الضغــط على 
املوراد املائية من خــالل انتاج مياه معاجلة صاحلة 
لســقي الزراعي واحلفاظ على املسطحات املائية 
من التلوث وحتســني الواقع اخلدمــي والبيئي في 
احملافظــة وتوفير فرص عمل لطاقات الشــبابية 
من ابناء احملافظة اضافة الى العائد االســتثماري 

املتحقق من املشروع..
يذكــر ان املديرية العامة حريصة كل احلرص على 
اجناز املشروع في اطار الســقوف الزمنية احملددة 
علــى وفق املواصفــات الفنيــة املعتمدة خدمة 

للمواطنني من ابناء احملافظة.. 

رئيس واعضاء مجلس 
المفوضين يبحثون والسفير 
االميركي التعاون المشترك

المجاري تحقق نسبة 
انجاز 81 % في مشروع 

الفلوجة
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الصباح الجديد - متابعة :
اخلارجيــة  فــي  مســؤول  قــال 
األميركية إن ديفيد ستيلويل، كبير 
لشؤون  األميركيني  الدبلوماسيني 
منطقة شــرق آسيا، وجه »خطابا 
الصيني  للسفير  اللهجة«  شديد 
لدى واشــنطن كيو تيانكاي الذي 
واضحا«.  »دفاعيــا  موقفــا  اتخذ 
حيث استدعت اخلارجية األميركية 
على  احتجاجا  الصيني  الســفير 
أن  إلى  تصريحــات صينية أحملــت 
اجليش األميركي رمبا يكون السبب 
في نشر فيروس كورونا في مدينة 
ووهان الصينية وسط تصاعد حدة 
مصدر  بشأن  البلدين  بني  التوترات 

انتشار الفيروس.

وأضــاف أن الصــني تســعى إلى 
االنتقادات  وطــأة  مــن  التخفيف 
الدوليــة املوجهة إليها لدورها في 
»انتشار الفيروس وإخفاء األمر عن 

العالم«.
وتابع: »نشر نظريات املؤامرة خطير 
ومثير للســخرية. ونحذر احلكومة 
)الصينية( من أننا لن نتسامح مع 
ذلك حلرصنا على صالح الشــعب 

الصيني والعالم أجمع«.
وعلى الرغم مــن تصاعد التوترات 
بني البلدين في هذا الشــأن، أشاد 
الرئيــس األميركي دونالــد ترامب 
اجلمعــة بــدور بكني فــي »تبادل 

املعلومات«.
وردا على ســؤال بشــأن »الروايات 

لســان  على  جاءت  التي  الغريبة« 
بعــض املســؤولني الصينيني، بدا 
ترامــب وكأنــه يحــاول تبديد أي 
مخــاوف في هــذا الشــأن. وقال 
الرئيــس األميركي إنه قــرأ مقاال 
أن  يرى  املوضوع، لكنــه  عن هــذا 
املناقشات  املزاعم ال تعبر عن  تلك 
املتبادلة بينه وبني الرئيس الصيني 

شي جني بينغ.
الذي وصف فيروس  ترامب،  وأضاف 
كورونــا في خطــاب وطني وجهه 
إلى الشعب األمريكي اجلمعة بأنه 
»فيروس أجنبــي«: »إنهم يعلمون 

من أين جاء، وكلنا نعلم ذلك«.
وبدأت التوترات بني واشنطن وبكني 
بســبب التصريحات بشأن منشأ 

للمتحدث  بتغريدة  كورونا  فيروس 
زهاو  الصينيــة  اخلارجية  باســم 
ليجيانغ على تويتر تســاءل فيها: 
»متى ظهرت أول حالة في الواليات 
املتحدة؟ ما هو عدد احلاالت هناك؟ 
ما هي أســماء املستشفيات التي 
تتعامل مع تلك احلاالت؟ رمبا يكون 
الذي أحضر  اجليش األميركي هــو 
الفيروس إلى ووهان. نرجو أن تتحلوا 
بالشفافية، وأن تنشروا ما لديكم 
الواليات  أن  بيانــات! وأعتقــد  من 
املتحدة مدينة لنا بتفسير!«، وهي 
التغريدة التي نشــرها زهاو باللغة 

اإلجنليزية.
ومتثــل التوتــرات احلاليــة احللقة 
احلرب  مسلســل  مــن  األحــدث 

املتحدة  الواليــات  بــني  الكالمية 
والصــني التــي تعكــس تدهــور 
العالقــات فيما بينهمــا في املدة 
ما  منها  مشكالت  بسبب  األخيرة 
يتعلق بالشــأن التجــاري، وحقوق 
على  عــالوة  الفكريــة،  امللكيــة 
مشكالت أخرى بني البلدين بسبب 
حريــة الصحافة التي احتلت دائرة 
الضــوء مع بداية تفشــي فيروس 
زهاو  تصريحــات  وجــاءت  كورونا. 
بعــد أيــام قليلة مــن تصريحات 
روبــرت أوبرايــن، مستشــار األمن 
القومــي األميركي، قــال فيها إن 
شــهرين  العالم  كلفــت  الصني 
كان من املمكن أن يستغلهما في 

االستعداد ملواجهة الفيروس.

الصينية هي  ووهان  وكانت مدينة 
نقطــة انطالق العــدوى بفيروس 
كورونــا الــذي صنفتــه منظمة 

الصحة العاملية »وباًء عامليا«.
وأصاب الفيروس اجلديد حوالي 127 
ألف شخص على مستوى العالم، 
بينهم حوالــي 81 ألفا في الصني. 
كما كان ســببا في وفاة أكثر من 

خمسة آالف شخص حتى اآلن.
وواجهت الصني انتقادات مع بداية 
ظهــور فيــروس كورونــا حملاولتها 
إسكات بعض األطباء الذين حذروا 
مــن الفيروس. لكنهــا منذ بداية 
ينايــر/ كانون الثانــي املاضي بدأت 
تتخــذ إجراءات شــديدة الصرامة 
الحتواء الفيــروس، من بينها إغالق 

مدينة ووهان وبعــض املدن اجملاورة 
لها فــي والية هوبي التي يبلغ عدد 

سكانها حوالي 60 مليون نسمة.
اخلارجية  وزير  بومبيو،  مايك  وأعرب 
عن  وقت ســابق  في  األميركيــة، 
تواجه  معوقــات  حيال  اســتيائه 
استجابة الواليات املتحدة للفيروس 
اجلديد بســبب مــا وصفــه بأنه 
»بيانــات غير وافية« من بكني. وأثار 
وعدد من السياســيني األميركيني 
غضب بكني الســتعمالهم عبارة 
»فيــروس ووهان« في اإلشــارة إلى 

فيروس كورونا.
بأنه  الفيروس  ترامــب  كما وصف 
»الفيروس األجنبي الذي بدأ ظهوره 

في الصني«.

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلن رئيس حتالف »أزرق-أبيض« في إسرائيل 
بيني غانتس، أنه اقترح على رئيس حكومة 
تصريف األعمال بنيامني نتنياهو تشــكيل 
حكومــة وحدة وطنية شــاملة، لكنه لم 

يتلق بعد أي رد جدي منه.
وشــدد غانتس، عبر صفحتــه في »فيس 
بوك« أمــس اجلمعــة، على أن إســرائيل 
حتتاج إلــى حكومة طوارئ شــاملة على 
خلفية تفشــي فيروس كورونا املســتجد 
»أزرق-أبيض«  أراضيها، معربا عن رغبة  في 
في االنضمام إلى جهود محاربة الوباء وعن 
دعمه ملساعي احلكومة في هذا اجملال مهما 

كانت الظروف السياسية.
ووجه غانتس انتقادات إلى نتنياهو الذي دعا 
»أزرق-أبيض« مؤخرا في تصريحات صحفية 

إلى تشكيل حكومة وحدة طوارئ.
وأوضح غانتس أنــه، في اجتماع عقده مع 
نتنياهو بعد هذه الدعوة، اقترح على رئيس 
حكومة تصريف األعمال إطالق مفاوضات 
»الليكود«  نتنياهو  »أزرق-أبيض« وحزب  بني 
بغية تشــكيل هذه احلكومــة في القريب 
العاجل، لكنه لم يتلق بعد أي رد جدي على 

هذه املبادرة وما يزال ينتظر.
ومــا تــزال مســألة مشــاركة القائمة 
املشــتركة ذات األغلبيــة العربيــة فــي 
احلكومــة املســتقبلية نقطــة اخلــالف 
الرئيســة بني نتنياهو وغانتس، حيث شدد 
نتنياهو على رفضــه لهذه الفكرة، واصفا 

القائمة املشتركة بـ »داعمي اإلرهاب«.
مــن جانبــه، يطالــب غانتس بــأن تضم 
احلكومة املستقبلية جميع القوى املتمثلة 

في الكنيست.
أوف إســرائيل«،  »تاميز  وحســب صحيفة 
يعمــل غانتس منذ انتخابات الكنيســت 
الثالثة التــي جرت في الثانــي من مارس 
على بناء ائتالف حاكم يســتند على وجه 
اخلصوص إلى دعم معظم املشــرعني من 

قائمة املشتركة من خارج احلكومة.

واشنطن تستدعي السفير الصيني إثر تصريحات تلمح إلى عالقة »كورونا« بالجيش األميركي

غانتس يقترح تشكيل 
حكومة وحدة من دون 

التفريق بين اليهود والعرب
الصباح الجديد - وكاالت:

قــال رئيــس جلنــة اإلشــراف 
البرملانية على االستخبارات في 
كنــدا لـ بي بي ســي إن هناك 
عن  ناجم  ودائم«  واضح  »خطر 
في  ودائم«  مؤثر  أجنبّي  »تدخل 

الشأن الكندي العام.
جــاء حتذيــر النائــب دايفيــد 
ماكينتي مبناسبة صدور التقرير 
البرملانية،  للجنتــه  الســنوي 
مفصالً  شــرحاً  تضمن  والذي 
والتوصيات  التهديــد  هذا  عن 

املقدمة للحكومة ملواجهته.
ويتخذ التدخل أشكاالً متعددة، 
بينهــا اســتهداف العمليــة 
القرارات  واتخــاذ  االنتخابيــة 
احلكوميــة، كمــا يســتهدف 
واألكادميية.  اإلعالميــة  احلريات 
وأوضح التقرير أن الصني وروسيا 
هما املصدران األساسيان لهذا 
التهديــد. ولطاملــا نفــت كّل 
منهمــا تدخلهما في الشــأن 

الكندي.
وتأتــي تصريحات ماكينتي في 
الوقــت الذي لم يُنشــر تقرير 
في  واألمن  اخملابرات  جلنة  أعدته 
البرملاني البريطاني عن التدخل 
الروســي في احلياة السياسية 
في بريطانيا، رغم مرور عام على 

االنتهاء من إعداده.
وأوضــح التقريــر أن التدخــل 
أصبح واقعاً برغم أنه كان غير 
ظاهر للعيــان، وأورد مجموعة 
من األنشطة للداللة على ذلك.

ويشــمل ذلــك جلــوء الــدول 
لزرع  اخلــداع  إلــى  األجنبيــة 
علــى  والتأثيــر  السياســيني 
ومراقبة  اإلعالميــة  التقاريــر 
معّينة،  عرقيــة  مجتمعــات 
حقوق  عن  املدافعني  ومضايقة 

في  التدخل  وكذلك  اإلنســان، 
وســائل  وحرية  التجمع  حرية 

اإلعالم واحلرية األكادميية.
في  بالتدخل  روســيا  وتُّتهــم 
اخلاصة  األنشــطة  مختلــف 
بالنظــام السياســي الكندي 
بهــدف التأثير علــى القرارات 
الرأي  واســتمالة  احلكوميــة 

العام.
»خطر  هناك  إن  ماكينتي  وقال 
كبيــر علــى حقــوق وحريات 
الكنديني وعلى ســيادة البالد« 
مبــا في ذلــك »مخاطــر تآكل 

مؤسساتنا الدميقراطية«

بعــض  إخفــاء  أو  حــذف  ومتّ 
ببعض  املتعلقــة  التفاصيــل 
تتضمن  ألنها  األنشــطة  هذه 

معلومات حساسة.
وأضــاف ماكينتــي أن جلنتــه 
أشــارت إلــى اخلطــوات التي 
الكنديــة  للحكومــة  ميكــن 
اللجــوء إليهــا فــي مواجهة 
هــذه التهديدات، مثــل توفير 
والتواصل  الشفافية  من  املزيد 
مع اجلمهور، وتعزيز االنســجام 
الداخلــي في وصــف التهديد 
التواصل مع  ومتتــني  وإدراكــه 
والبلديات  االقليميني  الشركاء 

واملؤسسات التعليمية.
ونظرت اللجنة أيضاً في كيفية 
تعامل احللفاء مع هذا التهديد، 
إذ شهدت الواليات املتحدة مثاالً 
واضحاً علــى التدخل األجنبي. 
الدوائر  في  فبحسب مسؤولني 
والقانونيــة،  االســتخباراتية 
في  التأثيــر  روســيا  حاولــت 
االنتخابات الرئاسية عام 2016.

إال أّن أستراليا تأتي في »صدارة« 
مع  التعامل  في  الغربية  الدول 

قضايا مماثلة.
جلوء  إلــى  ماكينتــي  وأشــار 
اعتمــاد  إلــى  أســتراليا 

اســتراتيجية وتوظيف منّسق 
وفــرق عمــل مبيزانيــة كبيرة. 
إضافة إلى ســّن قوانني جديدة 

لتجرمي بعض األنشطة.
اخملابــرات واألمن  وأجنزت جلنــة 
فــي البرملــان البريطانــي في 
شــهر مارس من العام املاضي 
الروسي في  التدخل  عن  تقريراً 
بريطانيا،  في  السياسية  احلياة 
الوزراء في  رئاسة  إلى  وسلّمته 
شــهر أكتوبر. لكّنه لم يُنشر 

قبل موعد االنتخابات األخيرة.
ولــم تتشــكل بعــد اللجنة 
التقرير  التي ستبت في نشــر 

ومضمونه.
وأوضــح ماكينتي أنه يشــعر 
مبا  اجلمهور  معرفــة  بأهميــة 
يجري فــي هذا الصــدد. وقال 
»نرى أنه مــن األهمية مبكان أن 
يــدرك الكنديــون طبيعة هذا 

التهديد«.
وأوضــح أن هذا التهديد خبيث 
في بعــض أوجهه، وهــو ما ال 
لم  ألنه  الكنديــني  كل  يدركه 
يجري لفت انتباههم إليه كما 
اطلعنا عليــه ألول مرة، وكلنا 
أمــل أن يؤدي ذلــك إلى طرحه 

للنقاش العام«.

كندا تواجه مخاطر التدخل الروسي والصيني

تأتي تصريحات 
ماكينتي في الوقت 

الذي لم يُنشر تقرير 
أعدته لجنة المخابرات 
واألمن في البرلماني 
البريطاني عن التدخل 

الروسي في الحياة 
السياسية في بريطانيا، 

رغم مرور عام على 
االنتهاء من إعداده.
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بغداد ـ الصباح الجديد:

عن  كشــف مصدر مســؤول 
إن أســعار النفــط العراقــي 
هبطــت إلى مــا دون 30 دوالرا 
تأثير  مؤكدا  الواحــد،  للبرميل 
هذا املستوى على إيرادات البالد 

املالية مبقدار النصف.
صالح  محمــد  مظهــر  وقال 
لرئيــس  املالــي  املستشــار 
»الصــادرات  أن  احلكومــة 
 98% النفطية تشــكل نسبة 
من تدفقــات العملة األجنبية 
إلــى العراق، في حني يشــكل 
النفــط %45 من النــاجت احمللي 
اإلجمالــي، و%93 مــن إيرادات 
املوازنة العامة، مما يجعله املورد 

الرئيس لالقتصاد«.
وأضاف أن »سعر برميل النفط 
العراقي هبــط إلى أقل من 30 
دوالرا بعدمــا كان يقارب الـ60، 
وهو ما يكشــف عن خســارة 
النفطية  العراق  إيرادات  نصف 

مقارنة مبعدالتها السابقة«.
يشــكل  ذلك  أن  صالــح  وعد 
صدمة كبيرة في إيرادات البالد، 
وقفــة جادة  يتطلب  مــا  وهو 
وحكمة فــي إدارة املوارد ورقابة 

كبيرة.
وشــدد على أن لــدى احلكومة 
املوارد  لتدارك  مبكر  إنذار  جهاز 
أثر هذه  الذي يخفض  بالشكل 

األزمة.
أن »مجلس  إلى  وأشــار صالح 
الوزراء يعكف على دراسة وضع 
املعاجلات وبدائل كثيرة ملواجهة 
آثارها،  مــن  والتخفيف  األزمة 
وال ســيما أن احلكومة تسعى 
تداعيات  امتصاص  إلى  جاهدة 
األزمة النفطية والصحية جراء 

انتشار فيروس كورونا«.
وتقول بغداد إنها تخســر 100 
مليــون دوالر يوميا مــن الناجت 
احمللي اإلجمالــي جراء تداعيات 
كورونــا وتأثيرها علــى املرافق 

االقتصادية.
وبحســب التقريــر الشــهري 
الصــادر عــن منظمــة الدول 
األربعاء  )أوبك(  للنفط  املصدرة 
املاضي، فإن إنتــاج الدول الـ14 
مليونا   27 بلــغ  فيها  األعضاء 

يوميا في  برميــل  ألــف  و772 
شباط املاضي مقابل 28 مليونا 
و318 ألفــا في كانــون الثاني، 

بنسبة انخفاض 1.92%.
ويجــري حاليــا تنفيــذ اتفاق 
خلفض إنتــاج النفط من جانب 
التحالــف املؤلــف مــن كبار 
منتجي أوبك ومستقلني بقيادة 
برميل  مليون   1.7 بواقع  روسيا، 

يوميا ينتهي في 31 آذار اجلاري.
واألسبوع املاضي، رفضت روسيا 
بشأن  أوبك  من  جديدا  مقترحا 
تعميــق ومتديد اتفــاق خفض 
اإلنتــاج حتــى نهايــة 2020، 
 3.2 بحجم خفض كلــي يبلغ 
ماليني برميل يوميا، لتتحرر دول 
أوبك من قيود اإلنتاج اعتبارا من 

نيسان املقبل.
أســعار  حتســن  صالح  وتوقع 

النفط بحلــول الصيف املقبل 
االقتصــاد  معــاودة  بســبب 
الصيني نشــاطه مــن جديد 
الذي ســيحرك بدوره االقتصاد 
ويخلق  أســرع  بشكل  العاملي 
فرص طلب على الســلع كافة، 

مبا فيها النفط.
أســعار  ختمت  الســياق،  في 
النفط أسوأ أســبوع لها منذ 
األزمة املالية العاملية في 2008، 
متأثرة بتفشــي فيروس كورونا 
أكبر مصدر  وجهود السعودية، 
وحلفائها  العالــم،  في  للخام 
مبســتويات  الســوق  إلغــراق 

قياسية من املعروض.
وتسبب املزيج النادر من صدمات 
العرض والطلب في انهيار سوق 
اخلام مــع تأهــب املنتجني في 
العالــم لتخمة نفطية  أنحاء 

غيــر متوقعة خالل األســابيع 
املقبلة.

وقال دانييل يرجني مؤرخ الطاقة 
حرب  مشكلة  ”إنها  األميركي: 
أســعار نفط في خضم سوق 

محاصرة.“
ويضــخ كبار منتجــي النفط 
مزيدا من اخلام في الســوق في 
انهيــار الطلب.  وقت يشــهد 
أكثر من  السعودية  واستأجرت 
لتصدير  خام عمالقة  ناقلة   30
املقبلة،  األســابيع  في  النفط 
مســتهدفة علــى نحو خاص 
شــركات التكرير الكبيرة التي 
تعالج النفط الروسي في أوروبا 
وآسيا، في تصعيد ملعركتها مع 

موسكو على حصص السوق.
إنه  ســاكس  جولدمان  وقــال 
قياسا من  فائضا  يتوقع  أصبح 

النفط قدره ستة ماليني برميل 
نيسان، في سوق  بحلول  يوميا 
عاملية تستهلك عادة نحو 100 

مليون برميل يوميا.
وارتفعت األسعار في معامالت 
اجلمعــة، منتعشــة بعــد أن 
املتحــدة  الواليــات  أعلنــت 
ودول أخــرى عــن خطط لدعم 
االقتصــادات اآلخذة بالضعف. 
لكــن خام برنت نــزل 25 باملئة 
علــى مدار األســبوع، في أكبر 
خسائره األسبوعية منذ األزمة 
املالية العاملية في 2008. وارتفع 
برنت، 63 ســنتا ليتحدد سعر 
دوالر   33.85 علــى  التســوية 

للبرميل.
اآلجلــة  العقــود  وتراجعــت 
للخام األميركي غرب تكساس 
على  باملئة   23 نحو  الوســيط 

مدار األسبوع، وهي أكبر خسارة 
لها بالنسبة املئوية منذ 2008. 
 23 تكســاس  غــرب  وارتفــع 
ســنتا ليغلق على 31.73 دوالر 
للبرميل، بعد أن صعد في وقت 

سابق إلى 33.87 دوالر.
النفــط  أســواق  واســتمدت 
واألســهم بعــض الدعم    من 
اآلمال في حزمة حتفيز أميركية 
قد تخفف الصدمة االقتصادية 

الناجمة عن فيروس كورونا.  
وقال فيل فلني، احمللل لدى برايس 
فيوتشــرز جروب في شيكاغو: 
”ثمة أمــل أن كل هذا التحفيز 
سيجلب االســتقرار لالقتصاد 
القلق  بواعث  بعــض  ويخفف 
حيــال ضعف الطلــب ويبقي 
على أجزاء مــن االقتصاد قوية 
مبا يكفي لدعم أسعار النفط«.

إيرادات العراق تتراجع بفعل تهاوي أسعار النفط   
أسوأ أسبوع لسوق الخام في 10 سنوات وسط تأثير كورونا 

الصادرات النفطية 
تشكل نسبة 98% 
من تدفقات العملة 
األجنبية إلى العراق، 
في حين يشكل 
النفط %45 من الناتج 
المحلي اإلجمالي، 
و%93 من إيرادات 
الموازنة العامة، مما 
يجعله المورد الرئيس 
لالقتصاد

أحد احلقول النفطية

الصباح الجديد ـ وكاالت:

كشــفت وكالــة »بلومبيــرغ« أن 
بفعل  النفــط  أســعار  انخفاض 
أســعار  الســعودية  تخفيــض 
خاماتها وضخ املزيد من النفط إلى 
األســواق، أدى إلى انخفاض أسعار 
األميركية  الطاقة  شركات  أسهم 

خالل األسبوع املاضي.
إلى أن أســهم  الوكالة  وأشــارت 
في  املدرجــة  الطاقــة  شــركات 
انخفضت  األميركيــة  البورصــة 
بنسبة %24 األسبوع املاضي، ويعد 
ذلك أكبر انخفاض أســبوعي منذ 
تشــرين األول 2008، الفتــة إلى أن 
القيمة السوقية لشركات الطاقة 
األميركية خســرت 196 مليار دوالر 
األســبوع املاضــي حتــى اجلمعة 

املاضي.
بدأ  الطاقة  أن قطــاع  وأوضحــت 
بالنسبة  2020 بشــكل جيد  عام 
للمستثمرين، إال أن القيود املفروضة 

في  الصحي  واحلجر  الســفر  على 
مختلــف أنحــاء العالم بســبب 
تفشــي فيروس كورونــا أضعفت 
النفطية،  املنتجــات  على  الطلب 
كما أن شــركات النفط الصخري 
تقليص  فــي  شــرعت  األميركية 
إنفاقها الرأسمالي، ومن املتوقع أن 
تخّفض توزيع أرباح أســهمها، في 

محاولة منها للصمود.
شــركات  أســهم  وكانــت 
و«أباتشــي«  »أوكســيدنتال« 
إنرجــي«  و«نوبــل  و«أونــوك« 
و«هاليبرتون« بني أســهم شركات 
الطاقــة التي خســرت %45 على 

األقل من قيمتها األسبوع املاضي.
وفــي الشــأن ذاته، تراجعــت ثروة 
أغنى 20 مليارديــرا في العالم 78 
مليــار دوالر في يوم واحد، وكان يوم 
اخلميس أسوأ يوم ألسواق األسهم 
األميركيــة واألوروبية منذ 30 عاما 
بسبب تدافع املستثمرين للتخلص 

من األصول.
وحســب مجلة »فوربس« األميركية 

املال واألعمال،  املتخصصة في عالم 
فقد تراجعت ثروة جيف بيزوس، الذي 
يعد أغنــى رجل في العالم، أكثر من 
غيره، لكنــه ظل املليارديــر الوحيد 
الذي ميتلــك أكثر من 100 مليار دوالر 
بيل  منافســه  ثروة  انخفــاض  بعد 
غيتس  إلى مــا دون تلك العتبة يوم 

اخلميس. 
فإن   ،Forbes Real-Time لـــ  ووفقا 
الرئيسيني لهذا االنخفاض  الضحايا 
هــم: جيف بيزوس، مؤســس أمازون 
ومديرها التنفيذي: خســر 8 مليارات 
دوالر، لكنه ظل يســتحوذ على ثروة 
تقدر بـ 104.4 مليار دوالر، وبرنارد أرنو، 
مالك شركتي«لويس فويتون« و«ديور« 
الذي فقد 7.7 مليار، واحتفظ بصافي 
ثــروة 82.5 مليــار دوالر، ومؤســس 
مارك  التنفيذي  والرئيس  فيســبوك 
زوكربيــرغ، إذ انخفضت ثروته مبقدار 
5.7 مليار دوالر، لكن صافي ثروته بقي 

عند 57.4 مليار دوالر.
واكــدت فوربــس، ان الري أليســون، 
مؤســس شــركة »أوراكل« نقصت 

ثروتــه 5.6 مليــار دوالر، فصار صافي 
ثروته 51.7 مليار دوالر، أما املؤســس 
بيل  مايكروسوفت  لشركة  املشارك 
غيتس فقد فقــد 5.3 مليار دوالر، إال 
أن صافــي ثروته بقي عند حدود 99.2 
مليار دوالر، اضافة الى املستثمر وارن 
بافيــت الذي خســر 5.2 مليار دوالر، 
واحتفظ بصافي ثروة يبلغ 71.5 مليار 
مالك شركة  أورتيغا،  أمانسيو  دوالر، 
Zan and Massimo الــذي تراجعت 
ثروتــه 5.2 مليــار دوالر، فصار صافي 

ثروته 58.1 مليار دوالر.
وأضافت اجمللــة، ان الرئيس التنفيذي 
مايكروسوفت،  لشــركة  الســابق 
4.3 مليــار دوالر،  ســتيف باملر فقد 
واحتفظ بثروة - 52.3 مليار دوالر، أما 
 Google الري بيدج، أحد مؤسســي 
فقد خســر 4 مليارات دوالر، فصارت 
ثروته - 51.7 مليــار دوالر، عالوة على 
 ،Google الشريك املؤســس لشركة
سيرغي براين الذي تراجعت ثروته 3.8 
مليار دوالر، واحتفظ بصافي ثروة يبلغ 

49.8 مليار دوالر.

تقـرير

شركات الطاقة األميركية تفقد 200 مليار دوالر في غضون أسبوع
تراجع ثروة أغنى 20 رجاًل في العالم.. 78 مليار دوالر في يوم واحد

الصباح الجديد ـ وكاالت:
قطعــت األســهم األوروبية موجة خســائر 
دامــت لســت جلســات، لكن لــم حتقق إال 
مكاســب ضئيلة علــى مدار يــوم اجلمعة إذ 
فقدت انتعاشــة مبكرة قوة الدفع مع تعمق 
االضطرابــات االقتصادية الناجمة عن فيروس 

كورونا.
وسرعان ما قلصت أسهم املنطقة، التي كانت 
في وقت سابق بصدد أفضل أيامها منذ أواخر 
2008، مكاسبها بعد أن أعلنت إسبانيا حالة 
طوارئ في مواجهة تفشي الفيروس، في حني 
تفاقم األلم بتقاريــر تفيد أن الواليات املتحدة 

ستحذو حذوها.
وأغلق املؤشر ستوكس 600 القياسي مرتفعا 
واحدا باملئــة عقب انهيار قياســي بلغ 11.5 
باملئة يوم اخلميس. واملؤشر منخفض 18 باملئة 
لألســبوع، في أســوأ نزول أســبوعي له منذ 

األزمة املالية في 2008.
وقال أندريا سيســيوني، مدير الســتراتيجية 
لدى تي.ال لومبارد في لنــدن: ”هذه اإلجراءات 
التي تضعها احلكومــات هي مجرد قيود على 
احلركة - هــي ضرورة، لكن بالرغــم من ذلك، 
فإنه يظل لها أثر اقتصادي كبير، وهو ما حتاول 

السوق حتى اآلن استيعابه«.
فقد ستوكس 600 نحو ثلث قيمته منذ الذروة 
التي ســجلها منتصف شــباط، وتعمق هذا 
انخفاض  املراهنة على  داخل نطاق  األســبوع 

األسعار.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
صعدت األســهم األميركية بقوة في اللحظات 
األخيــرة من جلســة يوم اجلمعة بعــد أن أعلن 
الرئيــس دونالــد ترامــب حالة طــوارئ وطنية 
للتصدي لفيروس كورونا ســريع االنتشــار، وإن 
لم يحل ذلك من دون خســائر أســبوعية حادة 

للمؤشرات الرئيسة.
وفي جلســة متقلبة، قفزت املؤشرات الرئيسة 
الثالثة أكثر من ستة باملئة في املعامالت املبكرة 
ثم قلصت مكاســبها لتصبح 0.55 باملئة على 
املؤشر ستاندرد اند بورز 500 قبل أن تعاود الصعود 
قرب اإلغالق مع إعالن ترامب عن مساعدة احتادية 

بنحو 50 مليار دوالر ملكافحة املرض.
لكن كال من املؤشــرات الثالثــة ظل منخفضا 

ثمانية باملئة على األقل لألسبوع بأكمله.
وصعد املؤشر داو جونز الصناعي 1985 نقطة مبا 
يعادل 9.36 باملئة ليصــل إلى 23185.62 نقطة، 
وزاد ستاندرد اند بورز 230.38 نقطة أو 9.29 باملئة 
2711.02 نقطة، وتقدم املؤشر ناسداك  مسجال 
اجملمــع 673.07 نقطة أو 9.35 باملئة إلى 7874.88 

نقطة.

ارتفاع طفيف لمؤشر 
السوق األوروبية

صعود قوي 
لألسهم األميركية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكد وزير التجارة محمد هاشــم 
العاني، أمس السبت، عدم وجود 
أزمة في املواد والســلع الغذائية، 
الفتا إلى أن املواد متوفرة وتكفي 

لعدة شهور.
صحافي:  بيــان  في  العاني  وقال 
"اطمئــن املواطنــني بعدم وجود 
أي أزمة في نقص املواد والســلع 
االســواق،  في  لوفرتها  الغذائية 
ولوجود كميات كبيرة في مخازن 
الوزارة،  ومخــازن  اخلاص  القطاع 

والشركات التابعة لها".
وأضــاف، أن "العــراق لديه وفرة 
باملواد والســلع الغذائية تكفيه 
ولغاية عدة شــهور"،  االن  مــن 
مضيفاً أن "املوضوع ال يحتاج الى 
اخلوف والقلق واتخاذ تدابير خالل 

هذه املدة".
الوجبة  بإطالق  "ســنقوم  وتابع: 
الثالثة من مادة الطحني، وكذلك 
توزيع مادتي السكر وزيت الطعام 

التي تعاقدت الوزارة بشــأنها مع 
املنشآت الوطنية".

ودعــا الوزير "األهالــي إلى عدم 
اخلوف والهلع، والتعامل بإيجابية 
مع املوضوع، وعــدم تخزين املواد 
الغذائية بشــكل كبير جدا الن 
ذلك يســبب تلــف تلــك املواد 
ويحدث نقصا كبيرا في الســوق 

احمللية".
وأشار البيان الى أن "الوزير العاني 

وجــه الدوائر الرقابيــة في وزارة 
ومتابعة  التدقيق  بإجراء  التجارة 
اسعار الســوق احمللية في بغداد 
واحملافظات، إلعــداد تقارير يومية 
هدفهــا وضــع اجلهــات العليا 
بالصورة احلقيقية لألسعار ومدى 
يوفر  مبا  الطارئة فيها،  التغييرات 
في  الفرصة  العراقــي  للمواطن 
احلصــول على حاجاتــه من دون 

ضغوطات في ارتفاع األسعار".

التجارة: ال وجود ألزمة
 في المواد والسلع الغذائية
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ثقافة 8دراسة
مجالت

نص

مسابقة متابعة

نوعا  الواسع  العضوي  املســتوى  على 
من القفز على تالدَة التراث ومقّدساته.
وفي أفضل أحوالها ظلت نظرة جتزيئية 
تأخذ من احلداثة ما ال يناقض ، حتى وإن 
ظاهريا ، ســياقه أو اتســاقية الثقافة 
اجملتمعية العربية التي كلما تقّدم بها 
الوقت إزدادت متّسكا مبا فيها ؛ متماهية 
معه متاهيا نادرا ما ال يكون شــبه كلي. 
مما جعل هذه الســياقية وهذا التماهي 
لب  حياة متواصلة من االرتكاس املْســتِ

حلاضر هذه الثقافة ومستقبلها. 
وفي حقل » نقد وقراءات » يســتكمل 
الباحث املغربي عبد العزيز أنزاع في اجلزء 
الثاني من دراسته » السردي والشعري 
في القصة القصيرة جدا ً » جانبا ً آخر 
مــن جنس القصــة القصيــرة جدا ً » 
باعتباره جنســا وليدا لهذه السياقات، 
شــأنه في ذلك، شأن مختلف األجناس 
اجلديــدة األخرى ، التي كانت وليدة هذه 
السياقات احلداثية نفسها » ، ليتوقف 
عند محوريــن ، هما : » صعوبة مقاربة 
النص اجلديــد/ أو طبيعة النص اجلديد 
» أوال ً ، وثانيــا ً » ســؤال التفاعــل بني 
السردي والشــعري في النص اجلديد« : 

القصة القصيرة جدا ً 
وتضمن حقل ) تشــكيل ( موضوعني ؛ 
األول حمل عنوان » هل ثمة ســوريالية 
واقعيــة ؟ » ، وفيه قــّدم الكاتب هيثم 
عباس قراءة في » لوحات الفنان العراقي 
الدكتور عالء بشير » ، وجاء في االجابة 
عن سؤال عتبة العنوان النصية : » أوالً  – 
تتوافق هذه القراءة مع َمن وصف أعمال 
الفنان عالء بشــير – الطبيب والرسام 
بـ » الســوريالية التلقائيــة » ، وثانيا ، 
تتعارض هذه القراءة مع هذا التوصيف 
في إن أعماله تتخطى سوريالية الواقع 
، وذلك  بآلية تلقائيــة  التي تتشــكل 
واقعية  برؤية  الســوريالية  باستخدام 
دالــة ، تتجاوز عبثيــة التجريد الفني ، 
وبذا متثل الســوريالية فيها شكل من 
أشــكال التمــّرد على واقعيــة الواقع 

العادي واملألوف والنمطي. » 
أما الثاني ، فقد كان متابعة لـ معرض 
» بيكاســو والــورق » الــذي أقيم في 
االكادمييــة امللكية في لنــدن ، للفترة 
) 25 ينايــر – 13 أبريــل ( ، وقد تضمن ـ 
أكثر مــن ) 300 ( عمال فنيا بأشــكال 
مختلفــة، اســتخدم فيها بيكاســو 
خامات عادية من أنواع الورق، منها : ورق 
احلائــط، ورق املقــوى، ورق العادي، الورق 
احملروق، ورق اجلرائــد، ومظاريف بريدية ، 

وتذاكر ملتروباريس ، كمــا اتخذ الفنان 
من الرسم على الورق تقنية قائمة على 
الكوالج أو التوليف الرســموي باحلبر أو 
الفحم أو ألوان الباستيل أو التخطيط 

بقلم الرصاص. 
وفي حقل ) نصوص ( أســهم الدكتور 
قصائد  بثــالث  محمود  املطلــب  عبد 
حملت عنوان » كالم في أشــياء ممكنة 
» ، وقــّدم القاص اليــاس املاس محمد 
قصتــني قصيرتني » إيــواء » و » النمل 
» ، وشــارك الشــاعر ئاوات حسن أمني 
بقصيــدة ) أما زالــت ْ ... هناك فرصة 

للحياة.. » 
وفي حقل ) أطياف ( كتب رئيس التحرير 
حتــت » نقطة ابتداء » عن إشــكاليات 
االنتلجنســيا الرثة ، وقد تناول فيها : 
نهايــة املثقف الذي كان يحلم بالتنوير 
واقعــا/ نهاية صالحيــة النخبة / حتّول 
املثقفــني مــن جماهيريــني الى خدم 
) بزنــس( / ازدواجيــة ســلوك املثقف 
املثقفني/  خيانــة   / تفكيــره  وتعددية 
الثقافي/ موت رسالة  اليســار  إنكفاء 

الثقافة. 
وجــاء في حتليالت الكاتــب : » في زمن 
السياسي  واالرث  والالمباالت  الفوضى 
الفاســد الذي ورثته النخبة ، تدحرجت 
وهبطت   ، احلضيــض  الــى  الثقافــة 
قيمــة املثقف ، ولم يعــد له أية قيمة 
إجتماعيــة موازيــة لـــ » الثقافة » ، 
 « : ويستنتج الكاتب بصيغة التساؤل 
إذا ً هــل انتهى زمن املثقف الذي يحلم 

بالتنوير واقعا؟ » 
كما تضمن حقل ) أخبار وتقاير( تغطية 
خبريــة جمللة » شــرفات » ، وهي مجلة 
عراقيــة تعنــى بحداثــة األدب والفن 
اجلديدة  الطليعية  والتجارب   ، واملعرفة 
، وعلى نحو مفــارق للتغطيات اخلبرية 
؛ قّدم الشــاعر رعد فاضل تصديرا لـ » 
الطبعــة الكاملــة » الثانية جملموعته 
الشــعرية املوســومة بـــ » فليتقدم 

الدهاء الى املكيدة«. 

 
صدر العدد ) 230 ( من » االديب الثقافية 
» ، التي يــرأس حتريرها االكاتب العراقي 
عباس عبد جاسم. وقد زّين الغالف لوحة 
للفنــان الدكتور عالء بشــير ، وتضمن 
عددا من الدراسات واملقاربات والنصوص 

واملتابعات الثقافية، منها: 
في حقل ) ثقافة عاملية ( قّدمت الدكتورة 
هناء خليف غني ترجمة ملوضوع ) اجلمال 
يُعيد اكتشاف اجلسد الذكوري (، كتبته 
سوزان بورديو استاذة الدراسات النسوية 
والثقافيــة واجلندريــة) دراســات النوع 
االجتماعي( في جامعة ) كنتاكي(، وفيه 
مي  اشــارت الكاتبة أوال ً الى » ان مصمِّ
االزياء الرجالية أنفسهم هم َمن توجهوا 
جنوبــا ً وانتهكوا التابوهــات الصارمة 
املتعلقــة  التابوهــات  ال   – الســائدة 
للقضيب  والصريــح  املرئي  بالتصويــر 
بــل كذلك  الرجــال فحســب،  واْرداف 
تلك املتعلقة بالســماح بدخول جميع 
انواع اخلصائــص » االنثوية » احملّرمة في 
التصورات / التمثالت الرئيسة للرجولة« 
. وتضمن املوضوع مزيجا من التحليالت 
واالنطباعات واملشاهدات املرئية لتجارب 
احلياة اجلنسية واالعترافات الشخصية. 
وبذا تكمــن جدة وحداثــة املوضوع في 
كيفيــة حتليــل جماليات اكتشــاف » 
اجلســد الذكوري » على نحو مغاير متاما 
ً لـ » اجلســد االنثوي » الذي اعتاد عليه 

القارئ. 
وقّدم الشــاعر ماجد احليدر ترجمة لـ » 
الناس العاديني » للشاعر  قصيدتني عن 
االنكليزي و. هـ . أودن ، والتعليق عليهما 
، وهما » اآلنسة جي » و« املواطن اجملهول. 

 «
وفي حقل ) فكر( كتب الشاعر والكاتب 
رعد فاضل عن » دفائن املهمل الثمني » ، 
وقد بدأ فيه من حراك احلداثة في أوروبا، 
ليتوقف عنــد حراك احلداثة عربيا، حيث 
كمــا يقول » ظلت النظــرة الى احلداثة 

االديب الثقافية.. عدد جديد

كاظم ناصر السعدي

رأسي يستغيُث من القلق
مثل شجرٍة مثقلٍة بالكمثرى

كلما تهزُه ريُح النكبات
تشتعُل ذاكرة االيام

أيها الغـــــد
ال مُتْعن في صّدك عني

انت َمن يقّشر احلزَن
عن تفاحة روحي

أطُل بكامل االمل
ألَشهَد سطوعك
فيجذبُني اخلريف

الى شحوبه
أرجوك ال مُتْعن في صّدك عني

فانا ال أستريح
إالّ في نعمة الصباح

ال اهدأ إالّ اذا قضيُت الليل متنزهاً
في حديقة النجوم

آٍه...
ذهبت السبعون ُجفاًء

كزَبَد البحر

مّعفرة باتربة األوهام
تاركة ًالهديَل في شفق اجلّلنار

تبعثرْت السبعون
كغيمٍة تشاكسها الريح بالصفير

مضت تلوك مراراتها
كأغنيٍة على وتر ٍ جريح

بعد أن أمطرْت علّي غيابها
احملّرض على البكاء

على تضاريسها
َنَت فسائل اخلوف من اجملهول

عّرشت الذكريات الصادمة
تلك التي تطاردني بهراوات االنكسار

حني اقيس مكابدات الفصول
بأنوائها املستبدة

أهبط من شاهق احملنة
الى أشد الوجع

مثل فيل يدوس زهرة بريئة
داسني الزمن بغلظته

طفولتي التي حبت على شوك احلرمان
تسكن معي في ردهة الوحشة

تُرى كيف أرتب احالمي
فوق يباس الوقت

تبـــاريـــح

اتحاد األدباء يطلق الدورة الثالثة 
للمسابقة األدبية للشباب

محاضرات للدكتورة نادية هناوي في 
جامعتين هنديتين

في حقل ) فكر( كتب الشاعر 
والكاتب رعد فاضل عن » دفائن 
المهمل الثمين » ، وقد بدأ فيه 

من حراك الحداثة في أوروبا، 
ليتوقف عند حراك الحداثة عربيا، 
حيث كما يقول » ظلت النظرة 

الى الحداثة على المستوى 
العضوي الواسع نوعا من القفز 

على تالدَة التراث ومقدّساته.
وفي أفضل أحوالها ظلت نظرة 

تجزيئية تأخذ من الحداثة ما 
ال يناقض ، حتى وإن ظاهريا 
، سياقه أو اتساقية الثقافة 

المجتمعية العربية التي كلما 
تقدّم بها الوقت إزدادت 

تمسّكا بما فيها ؛ متماهية 
معه تماهيا نادرا ما ال يكون 

شبه كلي.

غالف اجمللة

النقدي الذي تسعى  في إطار مشروعها 
فيه إلى توســيع نطاق الصالت العلمية 
لضيق  وكســراً  العاملية  اجلامعــات  مع 
العراقي،  بالباحث  احمليقــة  احمللية  اآلفاق 
وبناًء على دعوة جامعتي جواهر الل نهرو 
وعليكــرة اإلســالمية الهنديتني قدمت 
د. نادية هناوي أســتاذة النقد والسرديات 
وعلم اجلمال في اجلامعة املســتنصرية 
محاضرًة نقديًة هي األولى في سلســلة 
محاضرات اتفقــت عليها مع اجلامعتني 
آذار  املذكورتــني اللقائهــا خالل شــهر 
احلالي على طلبة الدراســات العليا في 
أقســام اللغة العربية وآدابها من خالل 
احملادثة الفديوية بطريقة النقل احلي عبر 
تدور  التي  احملاضرات  وتشتمل  السكايب. 
فــي موضوعة الســرديات وحتليل النص 
األدبي على تقدمي دروس نظرية وتطبيقات 
عمليــة تعقبهــا مناقشــات علميــة 
تتخللها أســئلة واستفسارات أكادميية 
وبحثية من قبل أستاذة وطالب اجلامعتني 

آنفتي الذكر. 
وفي احملاضرة األولــى التي ألقتها د. نادية 
هناوي يوم الثالثاء الفائت في قاعة النادي 
العربي للمركز العربي للدراسات العربية 
واإلفريقيــة التابــع جلامعــة جواهر الل 
نهرو، حتدثت فيها عن الســرد كمفهوم 
يختلــف عــن مفاهيم القــص واحلكي 
واخلطاب والنص، محددة عناصر الفاعلية 
الســردية، مبينة كل عنصــر على حدة، 

بادئة بالبناء النســقي لألحداث منتقلة 
بعدها إلى البناء النسقي للزمان كأفعال 
نحوية متفاوتــة الدميومة، متطرقة إلى 
أنواع الســرود وما يترتب علــى كل نوع 

البناء  دينامية جمالية، معرجة على  من 
النســقي للرؤى وما فيه من تقسيمات 
الروايتني  مــن  عليهــا  ممثلــة  ســردية 

األمريكية والعربية.

بغداد ـ الصباح الجديد:

يعلن االحتــاد العام لألدبــاء والكتاب في 
العــراق عن انطــالق الــدورة الثالثة من 
املســابقة األدبية للشباب، والتي تنعقد 
هذا العام حتت شــعار )األدب ضمير األمة 

واألدباء الشباب نبضه الثائر(
وفي أدناه شروط املشاركة:

 1. تكــون املشــاركة بنص أدبــي واحد 
)الشعر/بأشــكاله  اجلائــزة:  ولفرعــي 
كلها( و)القصــة القصيرة/ال يتجاوز عدد 
كلماتها ألف كلمة(، وال يحق للمتسابق 

املشاركة في فرعي اجلائزة معا.
2. يحق لألدباء العراقيني الشباب األعضاء 
وغير األعضاء املشــاركة في املســابقة 

على أن ال يتجاوز عمر املشارك ٣٠ سنة.
iraqi.( :.يرســل النص إلى إمييل االحتــاد 

 .writers.1959@gmail.com(3
٤. ترســل النصوص مرفقــة ومطبوعة 
ببرنامــج )word(4. مــع ســيرة ذاتيــة 
املدنية  األحوال  لهوية  للمتسابق وصورة 
أو البطاقة املوحدة أو جواز السفر، وصورة 

شخصية.
. . يفتــح باب التقدمي ابتــداًء من ١٥ آذار 

٢٠٢٠ ولغاية ١ أّيار ٢٠٢٠ 5
 6. تستبعد من املسابقة النصوص التي 

ال تستوفي شروط املشاركة املذكورة.
 7. تختار اللجنة خمســة نصوص فائزة 

لكل فرع، ومينح الفائزون مبلغاً تشجيعياً 
قدره مليون دينار لكل فائز.

 8. تختــار اللجنة عدداً مــن النصوص 
الفائزة  النصوص  لتطبع مع  املشــاركة 
في كتابني؛ واحد للشعر واآلخر للقصة، 

تكون حقوقه لالحتاد.

9. يدعى الفائزون )من داخل العراق فقط( 
إلى حفل لتســّلم جوائزهــم واالحتفاء 
بهم، بالتزامن مــع مهرجان )جواهريون( 

الشعري للشباب/الدورة الثالثة.
. 10. تعــد املشــاركة إقــراراً بشــروط 

املسابقة املذكورة في أعاله
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ال يخفــى على أحــد، أن االنتخابات املبكرة 
الذين مازالوا  أحد اهم مطالب املتظاهرين، 
يرابطون في ســاحات التظاهر، منذ أشهر 
عدة. وهي أي االنتخابات املبكرة، كانت أحد 
برامج حكومة محمد توفيق عالوي الذي لم 
تنل ثقة البرملان، ألسباب معلومة للجميع. 
واالنتخابات، ال ميكــن إجراؤها من دون وجود 
مقومات قانونية ولوجســتية، تتمثل بعدة 
معطيــات، أول تلــك املعطيات هــو قانون 
االنتخابات. فالقانون احلالي، الذي شــرع في 
وقت كانت االدارة السياســية هي السائدة 
واملهيمنة علــى اخلاطب العــام للدولة، ال 
يتوافــق مع مطالــب احملتجــن الذين عال 
صوتهم وارتفع مع ارتفاع صوت التظاهرات، 
إذ أن ذلك القانون ينــص على منح األحزاب 
البرملان على حساب املرشحن  حصصا في 
املنفردين، ويســهم في رفع أسهم األحزاب 
والكتل السياسية في البرملان. وهو ما دفع 
املتظاهرين في األيام األولى للتظاهرات إلى 
املطالبــة بتغييره. وهو مــا حصل فعال، إذ 
البرملان على قانون جديد لالنتخابات،  صوت 
مينــح حق التصويــت على أســاس األفراد 
وليس على أســاس الكتل والقوائم احلزبية 

والتكتالت االنتخابية.
 فالناخــب يصوت ملرشــح يختــاره هو وال 
يصــوت لكتلــة انتخابية. ولكــن القانون 
اجلديد، ولد ناقصا، إذ البد من وجود مكمالت 
وملحقــات له، البــد من إقرارهــا من قبل 
البرملان ومفوضيــة االنتخابات وكل اجلهات 
ذات العالقــة. إذ أن البرملــان شــرع القانون 
ناقصا يحتاج مثال الــى آليات حتديد الدائرة 
االنتخابيــة الواحدة، وآليــات حتديد حصة 
النســاء من الكوتا، وآليات معاجلة املناطق 
اخملتلطــة... هــذه األمور لم ينــص عليها 
قانون االنتخابات وترك أمر وضعها للجهات 
اخملتصة التي تقدرها على وفق معايير فنية 
وإدارية. فعــدم وجود تلك املقومات حلد اآلن، 
يجعل مــن أمر إجراء االنتخابــات غاية في 
الصعوبــة والتعقيد، بل يجعل من إقامتها 
أمرا شــبه مســتحيل. اجلانب اآلخر األكثر 
صعوبة في مســألة عــدم إمكانية إجراء 
االنتخابات من دونه، هــي احملكمة االحتادية 
العليــا. فكلنــا نعلم أن مجلــس القضاء 
األعلى، املكون األهم من مكونات السلطة 
القضائيــة، وصاحب الصالحية الواســعة 
في تطبيق القوانن االحتادية، وصحاب الدور 
األهم فــي العلمية االنتخابيــة، قرر وبناء 
على رؤية خاصة به، أن احملكمة االحتادية في 
الوقت احلاضر، ليســت مكتملــة االنعقاد، 
بعد إحالة أحــد أعضائها علــى التقاعد. 
ولم يشــفع إحالل عضو احتياطي بدال عن 
العضو احملال على التقاعد، كي ميكن عّد أن 
نصاب احملكمة منعقــد. وهو ما دفع اجمللس 
املذكور لعدم التعامل مع احملكمة واعتبار أن 

ما يصدر عنها غير قانوني. 
بالتالــي فإن الدور الذي رســمه الدســتور 
للمحكمة االحتادية في العملية االنتخابية 
النهائيــة  النتائــج  بتصديــق  واملتمثــل 
لالنتخابــات والنظر في الطعــون املقدمة 
من قبــل األعضاء وغير األعضــاء على من 
نال العضوية في مجلــس النواب، أمر غير 
وارد، فــي ظل الرأي القائل بعدم دســتورية 
احملكمــة االحتاديــة احلاليــة وبالتالي عدم 
دستورية ما يصدر عنها من قرارات واحكام. 
إذا: ثمة حاجة القرار قانون جديد للمحكمة 
االحتادية يتناســب مع املرحلــة احلالية وهو 
أمر مهم وضــروري، خصوصــا وإن القانون 
احلالي للمحكمة االحتادية شــرع اســتنادا 
ألحكام قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة 
الدائم.  الدستور  بناء على  االنتقالية وليس 
إجــراء إنتخابات في ظل الوضــع القانوني 
والقضائي احلالــي أمر غيــر وارد، والبد من 
تشــريع وتعديل قوانن جديــدة وتعليمات 
جديــدة كــي يتم الشــروع فعــال بإقامة 

انتخابات مبكرة.

محنة االنتخابات المبكرة 

وباء كوروناكاريكاتير

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

سالم مكي

عبد الناصر النجار*

»تنظيم«  يعيــد  كورونــا  وباء 
العالم بشكل غير متوقع، لكنه 
ترتيب قائم على انهيار اقتصادي 
ومالي وحجر على مالين البشر 
في  الــدول حتى  لعديد  وإغالٍق 
وجه يحــاول النجاة بنفســه. 
اإلجراءات العامليــة تراوحت بن 
في  ولنا  واجلديــة،  االســتهتار 
واضح..  مثــال  وإيطاليا  الصن 
املرض  مــع  تعاملــت  الصــن 
الشــيوعي  احلزب  تأكد  أن  منذ 
الصيني أن البــالد أمام جائحة 
وبتدابير  اجلدية  مبنتهى  خطيرة 
إنها عسكرية،  القول  نستطيع 
ال تســامح وال اســتثناءات، وال 

مجال خملالفة اإلجراءات.
الصينية  احلديديــة  القبضــة 
وناجحة،  مثمــرة  بنتائج  جاءت 

على الرغم من الثمن االقتصادي 
الكبيــر الــذي دفعتــه، والذي 
ســيؤثر على النمــو والتنمية 

فيها على املدى القصير.
فــي املقابــل، أســفر التراخي 
واســتهزاء  بــل  اإليطالــي، 
املسؤولن الشعبوين باإلجراءات 
الوقائية وحتى حتديها عن كارثة 
وطنية، وانتشــار سريع ووفيات 
كثيــرة ومــن ثم إعــالن احلجر 
على الشــعب كله، وانهيار في 
االقتصادية  القطاعات  معظم 

واالجتماعية.
في فلســطن جاءت اإلجراءات 
آن،  فــي  وقويــة  ســريعة 
تنجح  أن  احلكومة  واستطاعت 
بامتياز في هــذا االمتحان حتى 
اآلن، علــى الرغم من اخلســائر 
تكبدها قطاع  التي  االقتصادية 
وفي  الفلســطيني  اخلدمــات 
واملقاهي  املطاعم  منه  املقدمة 

وأماكــن الترفيــه عــالوة على 
الشلل في بعض مناحي احلياة، 
ومنها عدم القــدرة على إيجاد 
بديل مقنع إلغالق املدارس ووقف 
املســيرة التعليمية في ظل أن 
مفهــوم التعليم عــن بعد ما 
زال يحبــو عندنا دون أفق واضح 
يجعله ذا قيمــة ومعنى قريباً.. 
واآلن  حائــرون..  الثانوية  وطلبة 
مطالبة  والتعليم  التربية  وزارة 
باتخــاذ إجراءات إلعادة ســكة 
التعليــم إلى مســار قريب من 
مسارها املعتاد عبر التواصل مع 
»التوجيهي«  وخاصــة  الطلبة 

والصفوف الدنيا.
الفلســطينية  اإلجــراءات 
ســاهمت في احلد من انتشــار 
الوباء، ومــن دون هذه اإلجراءات 
الصعبــة، رمبا كنــا نعاني مثل 

إيطاليا ال سمح اهلل.
الشــعبي  الصعيــد  علــى 

أصبح  الوباء  فإن  الفلسطيني، 
مثل لعبــة »البينغ بونغ« هناك 
يأخــذ األمور على ســبيل  من 
التنــدر بحيــث أصبــح املرض 
بوابــة ملئــات النــكات، وحتى 
هناك  أيضاً  ولكن  الشــائعات. 
على  معه  التعامــل  في  جدية 
واألمنــي  الصحــي  املســتوى 
واخلاص. ولكن هناك إشــكالية 
األوضاع  وهي  فلسطينياً  أخرى 
أن البعض  في قطاع غزة. علماً 
هناك حاول عدم تطبيق إجراءات 
احلكومة مثــل تعطيل املدارس 
واجلامعات، بحجــة أنه ال توجد 
إصابات في القطاع، على قاعدة 
اإلصابات سيتم  بعد ظهور  أنه 
تطبيق اإلجــراءات … أي منطق 

هذا.
في غزة الوضع مخيف، وأكثر من 
عبر عن ذلك ســلطات االحتالل 
وجهاز اخملابرات اإلسرائيلي، فقد 

انشــغلت القيادات السياسية 
واألمنيــة فــي دولــة االحتالل 
لو  الرد على فرضية ماذا  بإيجاد 

انتشر الوباء في قطاع غزة؟
دولة االحتالل هــي من تتحمل 
فهي  العالم،  أمام  املســؤولية 
من حتاصــر القطــاع، وهي من 
متنع دخول املســاعدات الطبية 
واألدويــة، وهي مــن متنع حترك 
الكوادر الطبية، وهي التي تغلق 
احلواجز أمام املرضى. لذلك تضع 
ســلطات االحتالل الســيناريو 
األسوأ، ماذا لو حترك مئات آالف 
الفلســطينين نحو احلدود، ألن 
الكوارث  ســبب  هــو  االحتالل 

واألوبئة.
عند  يبدو عبثيــاً  الطــرح  هذا 
املســؤولن في غــزة، الذين ما 
زالــوا يصرون علــى أن القطاع 
القطاع  نعم  اإلصابة..  من  خال 
نظيــف مــن اإلصابــات لكنه 

وفي ظل  عنهــا،  بعيــداً  ليس 
األوضــاع االجتماعية والكثافة 
السكانية وضعف بنى اخلدمات 
أي ظهور  فإن  وغيرها،  الصحية 
للوباء سيكون كارثياً ومأساوياً.

مخابــرات االحتــالل تضع غزة 
حتت عنوان »اهلل يســتر«، ونحن 
أكبر  بجدية  للنظر  اآلن  بحاجة 
إجراءات  واتخاذ  واقعيــة،  وأكثر 
وقائيــة حقيقيــة بعيــداً عن 
مثل  السياســية  املناكفــات 
ولوال  املــدارس،  فتــح  محاولة 
مواقف وكالة الغوث لكان األمر 

مختلفاً.
إذن، هــو حتذير للبــدء بإجراءات 
وقائيــة، مــن دون ســخرية أو 
استهزاء في ظل ظروف خاصة 
يعيشــها قطاع غزة.. فهل من 

مستمع!

* جريدة األيام الفلسطينية

غزة تحت تصنيف »اهلل يستر«!!

مايا العّمار *

فــي زمن احلجــر الصّحــي، نطّور 
آلّيات غريبة للتكّيف مع »عزلتنا«، 
نتحّســر على زمن مضــى لم متّر 
أّيام على انقضائه، ونصبح  بضعة 
فجأًة كائنات أكثر حنّواً... فما الذي 

يحصل؟
الفينة واألخرى.  أحّباءنا بن  نتفّقد 
تّواقون  مثلنــا،  أّنهم،  مــن  نتأّكد 
للقاء، وغمــرة، وقبلة، وللعودة إلى 
ومسافاتنا  ومســاحاتنا  أشكالنا 
السابقة. ننســى “الهلع” لنصاب 
بنوبة من احلنان واحلنن، مع العلم 
أّنه بالكاد مــّرت أّيام على انطوائنا 

على ذواتنا.  
الضاحك  “اإلميوجي«  إرســال  يزداد 
تبادُل  يــروُج  الكورونــا.  زمــن  في 
النــكات والتعليقــات الســاخرة 
و«امليمات« على تطبيقات التواصل 

اإلميوجي  ينتشر  ومعه  االجتماعي، 
الــذي يُنقذنا من مشــّقة اختيار 
كلماتنــا وردود الفعــل املالئمــة. 
ينحصــر القــرار بن خيــار الوجه 
الضاحك امللتوي، والوجه الضاحك 
املســتقيم، والوجه الضاحك الذي 
تتوّسطه ابتسامة عريضة. وغالباً 
ما منيل إلــى اختيــار األوجه التي 
تنهمر منها الدموع انهماراً يشبه 

انهيارنا جميعاً.
عموماً، نختــار األوجه التي تنفجر 
ضحكاً. حّتى لو لــم تكن النكتة 
مضحكــة لهــذه الدرجــة، يقع 
املنفجر  الوجــه  علــى  اختيارنــا 
ضحكاً. وأحياناً ال تضحكنا النكتة 
البّتة، لكن نظّل متمّســكن بذات 
احتراماً ملشــاعر  الضاحك،  الوجه 

مرسلها.
ونتحّســر  أصدقائنا  على  نطمئن 
على النهارات التي كّنا فيها أحراراً 
في اختيار مشــاريعنا وقادرين على 
تنفيذها ساعة نشاء. نشتاق لهذا 

الـ«غوســيب« احلصري للغاية، مع 
يقيننــا بأّن اجلميع، علــى األغلب، 
يعلم به. واجلميع يعلم بأّن اجلميع 
يعلم أّن اجلميع يعلــم بأّن اجلميع 
يعلــم… أتذكــرون لعبــة اإلدراك 

املتتالي للوجود؟
 »رأيــُت كيف أّنك ترانــي وأنا أراك 
ترانــي أّنــي رأيتك ترانــي وأنا أراك 
ترانــي، إلخ؟«. يحملنا رأســنا إلى 
ألعاب غريبــة كّنا نســتمتع بها 
التي نتشارك فيها  في جلســاتنا 
حضورَنا. وها قد أطّلت علينا اليوم 
حقبة اجللسات التي نتشارك فيها 

عزلتنا ونشتهي حضورنا.
نخال أنفســنا عظماء لبرهة، جملّرد 
أّيام،  لبضعة  الوحــدة  التزمنا  أّننا 
فيما فالســفة ومفّكرون ومرضى 
ويائســون ومّتهمون باجلنون وأناس 
خائفون كثــر، انكفأوا على ذواتهم 
لسنن، طواعية أو مكرهن، رفضاً 
للتماهي مع أفكار خاطئة وارتباكاً 
أمام االندماج في مجتمعات زائفة.

نحن الذين نَُفلِســف الكورونا في 
التأّمــل. لكن ال  عزلتنا، لنــا ترُف 
داعي للهلع من التفلسف والترف. 
فقد أصابتنا يقظٌة، هي قطرة في 
محيطات اليقظــات التاريخّية. ال 
ليست  أخرى،  تعدو كونها محّطًة 
في األساس بهذا القدر من السوء، 

مبقاييس أرشيف البشرّية.
ونحــن في عزلتنا، نحــن أيضاً في 
منتهى التصارع مع ذواتنا. »فليس 
يخلو املرء من ضد ولو حاول العزلة 
في رأس جبل«، كما قالها ابن وردي. 
تتفاقم التقابــالت والتضادات في 
العزلة املتعاركة مع نفسها، وتتأّزم 
لدى اشــتباكها مع عزالت اآلخرين 

على السوشيل ميديا.
لــم تعــد العزلة فــي رأس اجلبل. 
واملعزول  عــزالت،  العزلة  أصبحت 
ه معــزوالً حّقــاً. قد  ال يصــّح عدُّ
يُريُح عزلَته فعــُل التقائها بعزالت 
اآلخرين، أو يُضاعفها. لكن بالتأكيد 
أّن عزلته تلك لم تعد عزلًة جذرّية 

مبعناها الكالسيكي، إمّنا استحالت 
صنفاً جديداً من نفســها. نسخة 
تبدو أقــرب إلى عالٍم غير متصالح 
متامــاً مــع هوّيتــه العالقــة بن 
وامليل  العاطفة  بآلّيات  التمّســك 

املتنامي إلى العواطف اآللّية.
بدأ العالم يستوعب بعض الشيء 
الشــكل اآللــي الــذي اّتخذه في 
في  الغياب  ساعد  األخيرة.  العقود 
استيعاب شكل احلضور. بتفاصيله 
الفّظة  ومالمحــه  االصطناعّيــة 
العالم  حــّل  القيمّية.  ومعاييــره 
في ذاته، واختبر بعُضه شــيئاً من 

صمته.
ما أكملت العزلُة أســبوَعها األّول 
خطَّ  جتــاوز  اخلالصات  وكــمُّ  بعد، 
نُُظمه  في  الكــوُن  ر  تفكَّ املعقول. 
وهيئاتــه وبنــاه التحتّية. ثــّم رّدد 
لنفسه أّنه حتماً في مكاٍن أفضل 
مــن ذي قبل، مع أّن مشــكالته ما 
زالت عالقة في األرض نفسها التي 

بعثتها.

ال رعاية صحّية للجميع، ال معّدات 
طبّية كافية، ال تعويضات للعّمال، 
ال خطط لدعــم املياومن وحماية 
إجراءات  التعّسف، ال  املوّظفن من 

مناسبة للطاعنن في السن.
ال عالجات للُمكدَّسن في مخّيمات 
بالتغيير  جّدياً  اهتمــام  ال  الّلجوء، 
املناخــي، ال حــدود للمنهجّيــات 
العنصرّيــة والفوقّية في التعامل 
مع املآسي، ال ضمانة لعدم تنافس 
املُنتجــة لألدوية على  الشــركات 

حساب صّحتنا.
ال خــالص للعالقــن فــي احلروب 
وال  األوبئــة  علــى  املعتاديــن 
أجســادهم  املتراكمة  للمعتقلن 
الهزيلة عظامــاً فوق بعضها حتت 
مبــاٍن مجهولة، ال تعزية للمرمّين 
الختناقهم  املتروكن  السجون  في 
القســري  واحتكاكهم اجلســدي 
وحتّســرهم، وحيدين مــع أهلهم، 

على تغييب قرارات العفو.
أُنهكت لن  ال مزاح مــع طبيعــة 

تتوّقف عن األخــذ والرد والعصف 
والزجر.   وكأمّنا بعالقتنا املستجّدة 
مع هذا الضيــف الكوروني لم نُرد 
له االكتفاء برمي فيروســه علينا 
وحســب، بل أودعناه املصائب التي 
أبــى الكثيــرون ســماع صرخات 

املتأمّلن منها.
نحن َمن ألبْســنا الكورونا كناياٍت 
ماّديته  تخّطــت  ومعانــَي  كثيرة 
لُنلِبس بــه مصائَبنــا رداًء جديداً، 
عّلنــا نراها فُنريها بشــكٍل أوقح 
ملن تســّبب لنا بها. نراهــا لُنريها 
ونُرى أّننا نراها… وهلّم جّرا. لكن ما 
الذي يضمن أّننا حــن يغادرنا هذا 
الضيف، مشــكوراً، لــن نعود إلى 

التناسي… وإلى العزلة الطوعّية؟
املّؤكــد، في مجمل األحــوال، أّننا 
اإلميوجي  إرســال  نتوّقــف عن  لن 
الضاحك، ال بل يبدو أّننا ســُنكثر 

هذه الفترة من إرساله.

* عن موقع درج

الضحك: عنوان مرحلة الكورونا الحزين
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13المرأة

بغداد - وداد إبراهيم :
مناســبة يوم املرأة العاملي اقامت 
دائــرة الفنــون العامة فــي وزارة 
الثقافة معرضاً للفن التشــكيلي 
نبني  واالبداع  بالفــن  )معاً  بعنوان 

وطن( االسبوع املاضي .
افتتح املعرض علي عويد مدير عام 
دائــرة الفنون العامة، ومبشــاركة 
أكثر مــن مئة فنانــة عراقية من 
بغداد واحملافظات، وبحضور اعالمي 
وفني كبير حقق املعرض الذي احتل 
أكبر قاعات العرض الفني، النجاح 
واالبهار والتحــدي الكبير للظروف 

الصعبة التي يعيشها العراق. 
تنوع  بجماليــة  االعمــال  وجاءت 
األســاليب واالجتاهات، ودخول عدد 
كبير من الفنانات الشابات بأعمال 
قدمت النص البصري بوصفه نوعاً 
من احلكاية اإلنســانية املشــبعة 
باجلمال وااللــق واالبهار، من دون ان 
يكون هنــاك ابتعاد عن املدرســة 
البغدادية التي سارت عليها الكثير 
كل  وفي  العراقيــات  الفنانات  من 

املعارض الفنية. 

حني يكون الرسم عبارة عن حلظات 
والتنوع  واالبداع  باجلمال  لالحتفال 
والتخيل واحللمية وقد يكون كرجع 
الصدى لذاكرة بعيــدة، هذا يعني 
انه هناك اعمال اشتركت في زمان 
ومكان واحــد لتقول هذه هي املرأة 
العراقية، وهذه هويتها الفنية في 

يوم املرأة العاملي.
هــذا ما حتدثــت به التشــكيلية 
مدرســة الســيراميك في معهد 
مياسة  الشــعبية  والفنون  احلرف 

البياتي.
وأضافت: املعرض بشكل عام جميل 
جداً، وفيه اعمــال ذات قيمة فنية 
الرســم هي  عالية،  واالعمال في 
األكثر حضوراً، علماً اني شــاركت 
بعمــل نحتي ميثل املــرأة العراقية 
فــي منطقــة االهوار مــن دون ان 
للقوة  رمزاً  كونهــا  ابني مالمحها 
والعمل واحليــاة، وكأنها كائن جاء 
ليمنح األرض اخلصب واحلب واحلياة، 
وقدمــت العمل بشــكل جتريدي، 
علماً املرأة تبتعد عن النحت كونه 
يحتاج الى جهــد كبير إضافة الى 

املواد املســتعملة واالفران وما غير 
ذلك من مصاعب، اال انني اعشــق 

النحت واعمل به.
الفنانة شــمس الســعدي قالت: 
املعرض لهذا العام ميثل حتدياً كبيراً 
العراق،  التي يعيشــها  للظــروف 
وقــد جاءت املرأة فــي هذا املعرض 
الثاني بعد مشــاركتها  اليوم  في 
لتقول  أمــس  كبرى  في مســيرة 
ان املــرأة هي الوجود وهــي احلياة، 
واالجتاهات  باألســاليب  بهرت  وقد 
التي جاء بها املعــرض والتي تعبر 
عن املشــهد الفني الفاعل للمرأة 
الفنانة، وقد شاركت في عمل ميثل 
االم التــي متثل العطــاء واحلب في 
احلياة  البيت، وكأنها شمعة تضئ 
ملن حولها، وقــد ركزت على األلوان 
األصفــر واالزرق ووضعته بجمالية 

عالية.
الفنان رحيم السيد رئيس مؤسسة 
هواجــس للثقافــة والفنــون قال: 
املعرض في هذا اليوم له خصوصية 
عالية كونه جاء مبناســبة يوم املرأة 
العاملي، لذا  وجدت ان هناك مشاركة 

كبيــرة اذ يصل عــدد الفنانات الى 
اكثر مــن مئة، هذا يعني ان املعرض  
واملهمة  الكبيرة  املعــارض  يعد من 
على الرغم مــن ما مير به العراق من 
الصحي،  الصعيد  مشــكالت على 
وان تعددت املستويات اال ان املعرض 
يعطي فرصــة كبيرة جليل الفنانات 
اجلدد لالطالع علــى االعمال اجليدة 
واملهمة والتي لها قيمة فنية عالية، 
إضافة الى ان هناك اعماالً جاءت ما 
بني الواقعيــة والرمزية واالنطباعية 
والتكعيبية ما يــدل على ان هناك 

نهضة فنية عالية.
الناجي قالت: في  ابتســام  الفنانة 
هذا املعــرض عرفت ان هناك الكثير 
من املبدعــات العراقيات، وقد جاءت 
االعمــال تعبر عــن املــرأة وقوتها 
وجمالهــا وحضورها وقد شــاركت 
بعمــل يعبر عن املرأة من شــمالي 
ألوان  ووضعت  جنوبه،  وحتى  العراق 
احلياة  ومســتلزمات  الكردية  األزياء 
في االهوار وفي الوســط ألنها هي 
املرأة ذاتها التي متنــح احلياة بهجة 

وسرورا.

معرض المرأة اعمال مشبعة بالجمال والتنوع والتخيل

وقعنا إتفاقية تعاون في القاهرة دعمًا لبرامج التنمية
سمية الناصر رئيس مؤسسة الباسقة لـ« الصباح الجديد«:

بغداد ـ فالح الناصر:

الباسقة  وقعت رئيس مؤسســة 
للثقافة والفنون والتنمية، سمية 
الناصر، إتفاقية تعاون مع مؤسسة 
بناء ودعم األنسان املصرية برئاسة 
امين محمود، اذ سيكون البروتكول 
التعاوني أساســا في تعزيز اقامة 
والفكرية  البشرية  التنمية  دورات 

التي تعنى بها املؤسستني.
ويأتي توقيع اإلتفاقية على هامش 
تلبية الناصر دعوة من صالون تغريد 
فياض اللبناني، حلضور ندوة اقيمت 
الروسي  الثقافي  املركز  باشــراف 
في القاهرة مؤخراً،  بعنوان »األدب 
الروسي وتأثيره على األدب والكتاب 
العرب«مبشــاركة واسعة من دول 
»مصر وروســيا ولبنان والسعودية 
واليمن واألردن«. وجرى على هامش 
املشاركة تكرميها بشهادة تقديرية 

من اللجنة املنظمة.
فــي حديثهــا  الناصــر  وقالــت 
اجلديد«،  »الصبــاح  لـــصحيفة 
ان أول خطــوات اتفاقيــة التعاون 
مع املؤسســة املصرية ســتكون 
املشــاركة في املؤمتر الدولي الذي 
ســيقام فــي القاهرة شــهر آيار 
من  العديد  ويناقــش  حزيــران،  او 
النقاط بينها التوحد لدى االطفال 
التعلم وتأثيراته  واالنترنت وبــطء 
على املستوى الدراسي وغيرها من 
األمور في الوقت الراهن،  موضحة 
ان العــراق سيشــارك بوفد يضم 
اعضــاء من املؤسســة مع دكتور 
أكادميي وســيتم طرح أفكار ورؤى 
عراقية ملعاجلة نقاط عدة تشهدها 

الساحة العربية والعراقية.

وبينــت ان زيارتها ملصر يأتي ضمن 
دور املؤسســة في إيصــال صوت 
احلضور  وتســجيل  العراقية  املراة 
الفعــال كوننا بلد يحب الســام 
ويتفاعل مع دول املنطقة والعالم 
بكل ما ينمــي احلياة ويكون عامل 

لتقدمها. 
كما شاركت في أيامها بجمهورية 
اقامها  نــدوة  العربيــة في  مصر 

منتدى روشــان صفا في دار األوبرا 
ومســرح احلضارة بعنــوان »األدب 
واحلاضر«،  املاضــي  بني  النســوي 
كما قدمت قصيدة »ملا تقســم« 
في املشــاركة العراقيــة بالندوة، 
وبصفتهــا رئيــس فــرع اكادميية 
الزهراء للفنون فرع العراق، ومقرها 
الرئيس مصر، شاركت في امسية 
تعنى  التــي  األكادميية  اقامتهــا 

بالفنون واآلداب والثقافة.
مصر  في  حضورهــا  ان  وتابعــت 
بالعديد من  اللقــاء  أســهم في 
امليدان  الناشطة في  الشخصيات 
االدبي، فضا علــى تضييفها في 
احدى الفضائيات املصرية للحديث 
عن جتربة املرأة العراقية في قطاع 
واالنسانية  الثقافية  املؤسســات 
برفد  املســاهمة  في  املؤثر  ودورها 

اجملتمــع بابداعــات تعزز مســيرة 
العطاء على جميع االصعدة.

واوضحــت ان مشــاركتها فــي 
أكثــر مــن مهرجان او نــدوة في 
الســنوات االخيــرة بــدول األردن 
ولبنان وتونس ومصر، اســهم في 
اطاعها بشــكل كبير على الدور 
الذي تلعبه املؤسســات الثقافية 
واملنظمــات في ان تكــون العني 

امام  السلبية  احلاالت  ترصد  التي 
احلكومــات من أجــل تافيها مع 

دعم اإليجابيات.
مؤسســتها  ان  إلــى  واشــارت 
تســعى إلى فتح آفاق التعاون مع 
وزارة الثقافــة القامة نشــاطات 
القطاع  دعم  هدفها  مشــتركة 
للفنون  وتنظيم معــارض  الفني 
التشــكيلية وتفعيل دور املسرح، 
ســيما بتعــاون مميز مــع د. علي 
عويــد مدير عــام دائــرة الفنون 
وكذلك  الوزارة،  في  التســكيلية 
مــع وزارة الشــباب والرياضة في 
جانب الثقافة، سيما دائرة الفنون 
في الوزيرية التي ســتكون موقعا 
النشــاطات  لتضييــف  مهمــا 
وزارة  إلى  توجــه  وهنالك  الفنية، 
للتنمية  دورات  التربيــة القامــة 
التعليميــة  باملــاكات  خاصــة 
بتعزيز  والتدريب  االعــداد  ومراكز 

ثقة االنسان بقدراته.
وشاعرة،  أديبة  الناصر،  وســمية 
قصائد  مجموعــة  لهــا  صدرت 
شــعرية »حديث الــروح« تكونت 
25 قصيــدة، ومطبوعهــا  مــن 
اجلديد الذي ســيوزع قريبا » احلبل 
السري« وهو رواية أدبية عن الرمأة 
العراقيــة، وحتت الطبــع كتابان، 
»املــرأة العصرية« و«مــاذا بعد«، 
حديثة  مقــاالت  مجموعة  وهما 
عن دور املرأة في احلياة االجتماعية 

وبناء االسرة وتربية االبناء.
يشــار إلى ان مؤسسة الباسقة 
والتنميــة  والفنــون  للثقافــة 
تأسست يوم 6 نشرين الثاني من 
أحدى منظمات  وهي   2019 العام 
اجملتمع املدني تضم في عضويتها 

7 أدباء وناشطني.

عادات يومية شائعة تدمر 
صحة البشرة

تســعى معظم النساء للحصول 
على بشــرة صحية متوهجة، لكن 
بعض عادات التنظيف واإلفراط في 
استعمال منتجات معينة ميكن أن 

يلحق الضرر باجللد.
ولضمــان حصــول بشــرتك على 
أفضل رعايــة ممكنة، وجتنب الوقوع 
في األخطاء التي تدمر صحة اجللد، 
تقــدم الدكتورة نيرفني باترســون 
بحســب  النصائح،  من  مجموعة 

صحيفة ديلي ميل البريطانية:
- املبالغة في التقشير :

جتنبي حركات التقشــير التي تزيل 
ذلك  ألن  الســليمة،  البشرة  خايا 
يعرض الطبقــات العميقة ألضراء 
األفضل  ومن  املــاء،  وفقدان  البيئة 
استعمال املكونات الطبيعية التي 
حتتوي على أحماض الساليسيليك 
واألزاليــك إلزالة خايــا اجللد امليت 
بلطــف مــن دون اإلضــرار بحاجز 

احلماية للجلد.
- اإلكثار من منتجات العناية :

أنواع  تصميــم جميــع  يتــم  لم 
البشــرة لتتأقلم مع عدد كبير من 
منتجــات العناية فــي وقت واحد، 
وقد يكون من املفيد أكثر استعمال 
القليل من املنتجــات عالية اجلودة 
واملنتقــاة بعنايــة للحصول على 

أفضل النتائج.
- املبالغة في الترطيب :

يعتقد الكثيرون أن اإلكثار من شرب 
املاء والسوائل يساعد على ترطيب 
اجللد، لكن احلقيقــة أن أية كمية 
التخلص  يتم  السوائل  من  فائضة 
منها مــن دون أن يســتفيد منها 
اجلســم، وعلى الرغم مــن ضرورة 
شرب كمية كافية من املاء لصحة 
البشــرة، لكن املبالغة في ذلك لن 

يعطي نتائج أفضل.

- استعمال  مناديل الوجه :
ميكــن أن تكون هــذه املناديل ضارة 
بالبشــرة، ألنها تعمل على نشــر 
اجلراثيــم والبكتيريــا بــدالً مــن 
أن  التخلــص منهــا، كمــا ميكن 
تــؤدي إلى تهيــج اجللد، بســبب 
التــي يتم إضافتها  املواد احلافظة 
إليها، وبــدالً من ذلك ينصح اخلبراء 
جيد  بشــكل  الوجــه  بتنظيــف 

وخاصة في املساء.
-اإلفراط في استعمال مرطبات 

اجللد :
الرطوبــة الزائــدة قد تضــر اجللد 
أكثر ممــا تنفعه، وميكن أن تؤدي إلى 
انخفاض القدرة على إصاح اخلايا 
تغلغل  إمكانيــة  وزيادة  التالفــة، 

العوامل الضارة في اجللد.
- إهمال الواقي الشمسي :

أن  النســاء  مــن  الكثير  تعتقــد 
مســاحيق  بعــض  اســتعمال 
التجميــل احلاوية على عامل وقاية 
البنفســجية  فوق  األشــعة  ضد 
الصــادرة عــن الشــمس ميكن أن 
يحميهن من هذه األشعة، لكن من 
شمسي  واق  اســتعمال  الضروري 
مناســب  وقاية  عامل  مــع  خاص 

لتحقيق احلماية املطلوبة.
- إهمال نوعية مستحضرات 

التجميل :
في الوقت الذي تركز معظم النساء 
بالبشــرة  العناية  منتجــات  على 
وإصاحلهــا، إال أن الكثيرات يهملن 
ضرورة اختيار مساحيق جتميل ذات 

نوعية جيدة وغير ضارة بالبشرة.
- إغفال التنظيف الليلي :

بعد يوم طويل تتعرض فيه البشرة 
ومســاحيق  الطقــس  لعوامــل 
التجميل بأنواعها، البد من تنظيف 
وتطهير البشــرة بشكل جيد قبل 
النــوم، للتخلــص مــن أي عوامل 

للتلوث.

إليِك
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جانب من التكرمي

المحامية/ ايمان رعد عبد 
اهلل الطائي

المرأة العراقية 
.. محطات مضيئة 

وهموم كبيرة
في كل عام و باالخص اليوم الثامن من 
شهر آب حتتفل جميع بلدان العام بيوم 
املرأة العاملي والــذي بدأ منذ اكثر من 
مائة عام وبالتحديد في عام 1910 من 
القرن العشرين تخليداً لذكرى حادثة 
تعرضت لها النســوة عند خروجهن 
في مدينــة نيويــورك االميركية في 
الثامــن من اذار عــام 1857 للمطابة 
بتحديــد ســاعات العمــل و بعدها 
املرأة يحظــى برعاية االمم  اصبح يوم 
املتحدة منذ بدايات تأسيسها وكانت 
اول وثيقة دولية في عام 1945 اطلقت 
كانــت تعترف باملســاواة في احلقوق 
بني الرجل و املرأة كحق اساســي من 

حقوق االنسان .
و لكن ما نشــاهده من تطبيق على 
ارض الواقع نرى ان هناك متيزاً كبيراً بني 
املرأة والرجل حيــث نرى في كثير من 
البلدان اذالل واغتصاب حلقوق املرأة اي 
انها تعيش فــي مجتمعات ذكورية و 
باالخص في اجملتمعات الشرقية كثيرا 
األســري  العنف  نشــاهد حاالت  ما 
املتفشــي داخــل الكثير من األســر 
العربيــة والذي لم يتم تشــخيصه 
بالشــكل الكافي واســتئصاله من 
يحد  او جنــد قانونــاً حقيقياً  جذوره 
من  العنف االســري بالرغم من وضع 
التي تصب في  القوانــني  الكثير من 
صالح املرأة و لكــن تطبيقه محدود 
والرجل الشرقي يشعر انه فتوة زمانه 
و يجب ان يقوم بتعنيــف املرأة لكي 
يثبت شــجاعته ورجولته متناســياً 
تعاليم االســام التي اوصت باملرأة و 
لم تفرق بني الرجــل و املرأة حيث جند 
االيــات القرآنية الكرمية ســاوت بني 
الرجل و املــرأة )املؤمنــون و املؤمنات 
، الطيبــون و الطيبــات ، الصاحلــون 
و الصاحلــات ، القائمــون و القائمات 
، املتصدقــون و املتصدقــات( و كثير 
من االيــات الكرمية بل حتى ســاوت 
بدرجة الكفار واملنافقني )املشــركني 
واملشركات ، الفاسقني والفاسقات (.

اما املــرأة العراقية فــا تختلف عن 
نســاء العالم من ناحيــة مطالبتها 
باحلقوق ولكن برغم ذلك لدينا الكثير 
من النســاء اللواتي وقفن في امليادين 
مع الرجال بل و تفوقــن على الرجال 
و منهــن الدكتورة نزيهــة الدليمي 
اول وزيرة في العراق و الشــاعرة نازك 
املائكة و اديبة ابراهيم رفعت أول من 
أسســت في العراق حضانة لاطفال 
الكبيرة مليعة  و الشاعرة   1956 سنة 
عبــاس عمــارة و زها حديد اشــهر 
معمارية فــي العالــم و الكثير من 
املبدعات في مجال )الشــعر و الفن و 
التمثيل و الهندسة و النحت و الطب 
و الصحافــة و التعليــم و غيرها من 

الوظائف و املهن(
للمرأة  لكن هنــاك غصــة كبيــرة 
العراقية جعلتها تعاني منذ ســنني 
طويلــة و هي التهميــش اضافة الى 
أنها اصبحت ســلعة تباع و تشترى و 
تســبى كما حدث للنساء االيزيديات 
التي فعل ما فعل بهن تنظيم داعش 
و ما تعرضن لــه من ظلم و اغتصاب 
و اهانة و ما تعرضت له النســاء من 
العشرات  سقوط  الى  اضافة  تهجير 
من النســاء ما بني شهيدة و جريحة 
خال التظاهــرات و املطالبة بحقوق 
التعيني و املعيشــة و ســابقاً كانت 
املرأة تعيش حيــاة االرملة و الثكلى و 
العانس و لكــن املصير احملتوم ال يترك 
املــرأة العراقية مــن دون ان يجعلها 
تعيش االحزان اال انها مصرة ان تكون 
رمزاً من رموز العراق و تتحدى املصاعب 

و تسهم في بناء العراق و اجملتمع .

متابعة الصباح الجديد :
في حني أن مــن املنطقي أن يرث 
من  متساوية  ســمات  األطفال 
كا الوالدين، إال أن دراسة وراثية 
جديدة أظهرت بــأن الذكاء يتم 

وراثته من األم وليس من األب.
وأجريت الدراسة التي نشرت في 
مجلة سايكولوجي سبوت، على 
ما يقــرب من 12686 شــخصاً 
تتــراوح أعمارهــم بــني -1 و22 
عامــاً، حيــث متت دراســة عدة 
العرق  عوامــل تخصهم مثــل 
ومســتوى التعليم ووضع احلالة 

االقتصادية.
ومتت دراســة العوامل نفســها  

املشــاركني في  أمهــات  لــدى 
الدراســة أيضاً، حيث لوحظ أن 
بكروموزوم  مرتبط  الذكاء  مورث 

األنثى الرئيسي.
كما اكتشفت دراسة أخرى ذات 
مورثات  ينقلن  النساء  بأن  صلة، 

الذكاء إلى أطفالهن.
ويقــول اخلبــراء بأنه نظــراً ألن 
األمهــات في معظــم الثقافات 
الرعايــة  مقــدم  دور  يشــغلن 
األساسية لألطفال، فإن ما يقمن 
بــه يؤثر علــى تشــكيل أدمغة 
أطفالهــن خــال مرحلة منوهم 
احلرجــة، علــى وفق مــا ورد في 

صحيفة تاميز أوف إنديا أوناين.

متابعة الصباح الجديد :
يجبرنا فيروس كورونا على غســل 
وتطهير أيدينا، وجتنب ملس األسطح 
في األماكــن العامة، وحتى منعنا 
من مصافحــة اآلخرين، ولكن ماذا 

عن اجملوهرات؟
قد يكــون الوقت قد حــان إلجراء 
عملية تنظيف شاملة للمجوهرات 

اخلاصة بك بعد مشــاركة ممرضة 
أســترالية على موقــع فيس بوك 
نصائح بتعقيم اجملوهرات ألنها قد 
تكون بيئة خصبة لتراكم البكتريا 

والفيروسات.
تنصــح املمرضــة التي لــم يتم 
الكشف عن اســمها، باستعمال 
املناديل املطهرة أو معقمات اليدين 

فــي تطهيــر اجملوهــرات كاخلوامت 
واألساور والساعات، بشكل يومي.

وتوصي املمرضة بتنظيف اجملوهرات 
جيداً بعــد خلعهــا واحلرص على 
وصول املادة املعقمة إلى الفجوات 
املوجودة في اجملوهرات التي ميكن أن 

تتراكم البكتريا في داخلها.
كما نصحــت املمرضة باالحتفاظ 

باجملوهرات فــي صندوق مقفل بعد 
احترازي  كإجراء  وتعقيمها  خلعها 
إضافــي للحفاظ علــى نظافتها، 
إضافة إلى عدم مشاركة اجملوهرات 
أو األصدقاء  العائلــة  مــع أفــراد 
لتجنــب التقاط العدوى، على وفق 
ما ورد فــي صحيفة ديلي ســتار 

البريطانية.

متابعة الصباح الجديد : 
كتبت ســيدة في إحدى اجملموعات 
تســتعمل  أنها  فيســبوك،  على 
املعروف »ديتــول« مرة كل  املطهر 

أسبوع خال استحمامها.
لورا  وتدعــى  الســيدة  وأشــارت 
نيكولز، بأنهــا »تضيف مقدارا من 

مادة »الديتول« حلوض استحمامها 
مــرة كل أســبوع، مؤكــدة أنــه 
أنها  باالنتعاش«.وأضافت،  يشعرها 
»تســتعمله لطفلهــا البالغ من 
العمر 8 ســنوات، في حال عاد من 

اللعب خارج املنزل«.
املتابعني ملنشور  ردة فعل  وأظهرت 

الســيدة نيكولز على »فيسبوك« 
كثيــرا مــن التباين، حيــث أبدى 
اآلخر  والبعض  استغرابه  بعضهم 
تأييــده للفكــرة، وأعــرب العديد 
منهم عن قلقه بشــأن سامتها 
في حال إضافــة مطهر األرضيات 

إلى ماء االستحمام.

املعروفة،  التجارية  العامة  وأفادت 
بأنه مــن اآلمن متاما االســتحمام 
مبطهر »ديتول« مادام يتم تخفيفه 
باملاء، ألنــه يحتوي علــى خاصة 
األوليفيرا، ويتميز بأنه لطيف على 
اجللــد، ويقتل 100 نوع من اجلراثيم 

املسببة لألمراض.

األطفال يرثون الذكاء من األمهات

كيف تتعاملين مع مجوهراتك للوقاية من كورونا؟

سيدة تستحم بالديتول
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العواصم ـ وكاالت:

أعلن االحتاد األوروبــي لكرة القدم 
)ويفــا( اول أمــس تأجيــل جميع 
مباريــات مســابقتي دوري ابطال 
اوروبا والــدوري االوروبي )يوروبا ليغ( 
االســبوع املقبل بســبب تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
وأصــدر االحتــاد القاري بيانــاً جاء 
فيــه »عطفاً على القــرارات التي 
اتخذتها حكومــات عدة، مت تأجيل 
جميع مباريات مســابقات األندية 
في االحتــاد األوروبي لكــرة القدم 

املقررة األسبوع املقبل«.
وكان االحتاد القــاري أعلن اخلميس 
تأجيل مباراتي مانشســتر سيتي 
اإلنكليــزي وضيفــه ريــال مدريد 
اإليطالي  ويوفنتــوس  اإلســباني، 
وضيفــه ليون الفرنســي واللتني 
كانتا مقررتــني الثالثاء املقبل في 
إياب الدور ثمن النهائي ملســابقة 

دوري األبطال.
وجــاء التأجيل غــداة االعالن عن 
دانييلي  يوفنتــوس  مدافع  إصابة 
روغاني بالفيروس ما دفع ناديه إلى 
الفني رهن  وضع العبيه وجهــازه 
احلجــر الصحي الــذي يخضع له 
أيضاً كامل أفــراد ريال مدريد بعد 
إصابة أحد العبي فريق كرة السلة 
بالفيروس، ما دفع رابطة دوري كرة 
القدم اإلسباني إلى تعليق مباريات 
املقبلتني على  الليغا للمرحلتــني 

األقل.
أما املباراتــان االخريان املقررتان في 
األبطال،  دوري  نهائــي  ثمــن  إياب 
األملاني  ميونيخ  بايــرن  فتجمعان 
ذهاباً(،  )-3صفــر  تشيلســي  مع 
وبرشــلونة االســباني مع نابولي 
االحتــاد  وكان   ..)1-1( االيطالــي 
األوروبي دعــا اخلميس الى اجتماع 
طارئ يعقــد الثالثاء املقبل لبحث 
مصير مســابقات األندية وبطولة 

كأس أوروبا 2020.
وأوضح االحتاد في بيان أنه سيعقد 
عبــر تقنيــة االتصــال بالفيديو 
اجتماعــاً »لبحث رد كــرة القدم 
األوروبيــة على تفشــي الفيروس 
)...( فــي ضوء التطــورات الراهنة 
بشــأن انتشــار )كوفيد19-( على 
امتداد أوروبا وتبدل تقييم منظمة 
الصحــة العاملية« التــي صّنفت 

الفيروس األربعاء وباء عاملًيا. 
ومن املقرر ان يشارك في االجتماع 
الوطنية  االحتــادات  لــكل  ممثلون 

الـــ55، إضافة الى مســؤولني عن 
ومن  لالعبــني.  وممثلــني  األنديــة 
كأس  إرجاء  املطروحة،  االحتماالت 

أوروبا عاما واحدا حتى 2021.     
من جانبها، أعلنــت رابطة الدوري 
االجنليزي لكــرة القدم »برمييرليغ«، 
املنافســات حتى  إرجاء  أمس،  أول 
املقبــل، بعد  الثالث من نيســان 
إصابة مدرب أرســنال االســباني 
ميــكل أرتيتــا وجناح تشلســي 
الشــاب كالوم هادسون-أودوي من 
بني حاالت أخــرى، بفيروس كورونا 

املستجد.
وجاء في بيان للرابطة »بعد اجتماع 
املعنيــني ، تقرر باإلجمــاع تعليق 
الدوري االجنليزي بنيــة العودة في 
4 نيســان ، رهنا باملشورة الطبية 
التنفيذي  الرئيس  والظروف«.وقال 
للرابطة ريتشــارد ماســترز »قبل 
أي شــيء، نتمنى تعافــي ميكل 
أرتيتــا وكالــوم هادســون-أودوي 
بفيروس  املصابني  وجميع  بسرعة، 

كوفيد19-«.
تابع »إزاء هذا الوضع غير املسبوق، 

نعمل بشــكل وثيق مــع األندية، 
احلكومــة، االحتــاد االجنليزي لكرة 
القــدم، رابطة الــدوري )اي أف أل( 
ان صحة  اجلميع  وميكننا طمأنــة 
الالعبني، املوظفني واملشجعني من 

أولوياتنا«.
من جهتها أشــارت رابطة الدوري 
)إي أف أل( الــى ان اجتماعــا ضم 
جميع املعنيــني أدى الى »التوافق 
علــى تأجيــل الكــرة احملترفة في 
3 نيســان على أقرب  إجنلترا حتى 
تقدير«.ويعني تعليق كل األنشطة 

الكرويــة احملترفة، إلغــاء مباراتي 
منتخب اجنلترا الوديتني مع إيطاليا 

والدمنارك في 27 و31 اذار اجلاري.
وأعلنت رابطة دوري الدرجة األولى 
اإلســباني، تأجيــل كل مباريــات 
املسابقة ملدة أسبوعني على األقل، 
انتشــار فيروس  بســبب مخاوف 
كورونا.. وقالــت رابطة الليجا في 
بيان لهــا: »بالنظر إلــى الظروف 
املعروفــة هــذا الصبــاح، واحلجر 
الصحي في ريال مدريد بعد إصابة 
العب سلة في النادي، رأت الرابطة 
أن الظــروف احلاليــة تســتدعي 
من  التاليــة  املرحلــة  مواصلــة 
بروتوكول العمل ملكافحة كورونا«.
وأضافــت: »بناًء على ذلــك ووفًقا 
للتدابيــر املنصــوص عليهــا في 
املرســوم امللكي 1997/664 املؤرخ 
12 أيار، توافق الرابطة على تعليق 
اجلولتني املقبلــني من الليجا على 

األقل«.
كمــا أعلــن االحتاد األملانــي لكرة 
القدم أنه سيقترح االثنني التوقف 
األولى  الدرجــة  لبطولتي  التــام 
والثانية حتى 2 نيسان على األقل، 
كورونا  فيروس  وباء  تفشي  بسبب 
املســتجد.. وذكر االحتــاد في بيان 
له ان رئاســة االحتاد ستقترح يوم 
العمومية  اجلمعيــة  على  االثنني 
وقف مباريات الــدوري في درجتيه 
األولــى والثانية بدءا مــن الثالثاء 
املقبــل وحتى 2 نيســان ، بنهاية 

فترة االستراحة الدولية«.
وفيمــا يتعلــق مبباريــات املرحلة 
السادس والعشرين، املقرر اقامتها 
اجلمعة  أبواب موصــدة من  خلف 
إلى االثنني، فإن االحتاد يحظى راهنا 
بــرأي إيجابي من قبل الســلطات 
الصحية.واضــاف البيــان »االحتاد 
واألنديــة على اتصــال دائم بوزارة 
الصحــة االحتاديــة والســلطات 
احمللية )...( والقاعدة هي انه يتعني 
تطبيق تعليمات هذه السلطات«.

تعليق منافسات الدوريات األوروبية الكبرى 

تأجيـل مباريـات األسبـوع الجـاري 
فـي دوري األبطـال والـ«يوروبـا ليـغ«

جانب من دوري أبطال أوروبا

مدريد ـ وكاالت:
وقعت عقوبة مالية على البرازيلي مارســيلو، 
جنم ريال مدريد، بسبب مخالفة مرورية ارتكبها 
في ديســمبر املاضــي. . وبحســب صحيفة 
»ماركا« اإلسبانية، فقد توصل مارسيلو التفاق 
مــع النيابة، على دفع غرامــة قدرها 157 ألف 
يورو، حيث يتم تقسيطها ملدة 15 شهرًا، بواقع 

350 يورو يومًيا.
وتعود الواقعة إلى صبــاح يوم 19 كانون األول 
املاضــي، بعدما أوقــف احلرس املدني ســيارة 
مارســيلو لتخطيه الســرعة احملددة، وانتهاء 
النقــاط احملددة لرخصتــه.. وتواجــد الالعب 
ومحاميــه صبــاح أول أمــس فــي محكمة 
»ألكوبينداس«، حيث اعتــرف بخطئه، وتقبل 

الغرامة املفروضة عليه.

ريودي جانيرو ـ وكاالت:
شهدت نهاية مباراة دربي مدينة بورتو اليغري 
البرازيلية عراكا بني العبي غرمييو وانترناسيونال 
مــا ادى الى طرد 4 العبني مــن كل فريق خالل 
مباراتهما ضمن مســابقة كأس ليبرتادوريس 
االميركيــة اجلنوبية في كــرة القدم اخلميس 

والتي انتهت بالتعادل السلبي.
وقام احلكــم االرجنتيني فرناندو راباليني بطرد 
بيبي ودا كوستا من بورتو اليغري وادينيلسون 
وباربوسا من انترناســيونال في الدقيقتني 88 

و89 بعد اشتباكات بني العبي الفريقني.
لكن االمور سرعان ما تطورت بعد ذلك، وشارك 
فيهــا الالعبــون االحتياطيون فــي الفريقني، 
فقــام احلكــم بطــرد ميرانــدا وهنريكه من 
براكسيديس  وكونسيســاو  وكويستا  غرمييو 
من انترناســيونال في الدقيقتني 90+5 و7+90.. 
ويعتبر دربــي بورتو اليغري الــذي يطلق عليه 
تســمية »غرينال« احد اكثــر املباريات احمللية 

عداوة في البرازيل. 

الرباط ـ وكاالت:
أنهى اإلســباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب 
الوداد، عقدته الشــخصية مع ملعب طنجة، 
عندما قاد فريقه للفوز على احتاد طنجة )0-2(، 
في مباراة مؤجلــة عن اجلولة الـ18 من الدوري 

املغربي للمحترفني.
وكان جاريــدو قــد زار ملعــب طنجــة في 3 
الرجاء، حيث تعادل  مناسبات ســابقة، رفقة 
مرتني، وأُقصي مــن نصف نهائي كأس العرش 

أمام الوداد الفاسي، املنتمي للدوري الثاني.
وكرس جاريــدو بانتصاره هذا ظهــوره املوفق 
مــع الوداد، الذي قاده أيضا إلنهاء عقدة النجم 
الساحلي التونسي، والتأهل إلى لنصف نهائي 
دوري أبطــال إفريقيــا.. وتأزمــت وضعية احتاد 
طنجة بهذه الهزمية، في املركز قبل األخير بـ15 
نقطــة، مقابل ارتقاء الــوداد للصدارة منفردا 

بـ36 نقطة.

المنامة ـ وكاالت:
انضمت جائــزة البحرين الكبــرى التي كانت 
مقررة في 22 آذار ، الى السباقات املؤجلة ضمن 
بطولــة العالم للفورموال واحــد على خلفية 
اخملاوف من تفشــي فيروس كورونا املســتجد، 

بحسب ما أعلن املنظمون اجلمعة.
وبعد إلغاء السباق االفتتاحي الذي كان مقررا 
في أستراليا هذا األسبوع، أعلن املنظمون تباعا 
اليوم إرجاء ســباقي البحرين )املرحلة الثانية( 
وفيتنــام )املرحلة الثالثة التي كانت مقررة في 
اخلامس من نيســان(، علما بأن املرحلة الرابعة، 
جائزة الصني الكبرى على حلبة شنغهاي، كان 
قد أعلن إرجاؤها في ســابقا مع بدء تفشــي 
الذي كانت مدينة ووهان  فيروس »كوفيد19-« 

الصينية بؤرته األساسية.

تغريم مارسيلو 
بسبب مخالفة مرورية

8 بطاقات حمراء في 
دربي بورتو اليغري

جاريدو ينهي عقدة 
ملعب طنجة

جائزة البحرين الكبرى تنضم 
الى السباقات المؤجلة

تونس ـ وكاالت:
التونسية  التنس  تقدمت العبة 
أنــس جابــر مركزا جديــدا في 
تصنيف العبات التنس احملترفات، 

لتصبح في املرتبة 38 عامليا.
وتألقت جابر )25 عاما( بشــكل 
الفت منذ مطلــع العام احلالي، 
ببلوغهــا الــدور ربــع نهائــي 
نهائي  وثمن  املفتوحة،  أستراليا 
نهائي  وربــع  املفتوحــة،  دبــي 
الدوحة املفتوحة.. وسافرت جابر 
إلى الواليــات املتحدة األمريكية 
للمشــاركة في بطولــة إنديان 
ويلــز، بعد أن ضمنــت دخولها 
مباشــرة إلى اجلــدول النهائي، 
قبل أن يتقرر إلغاء هذه البطولة 

بسبب فيروس كورونا.

روما ـ وكاالت:
يوفنتوس متصدر  نادي  ادارة  تأمل 
الدوري االيطالي في احلصول على 
توقيع املهاجم االجنليزي هاري كني 
هــداف نادي توتنهام هوتســبيرز 
خالل ســوق االنتقاالت الصيفية 
التــي تعقــب نهايــة املوســم 

الرياضي .
و قالــت صحيفة توتو ســبورت 
االيطالية ان كــني يتواجد ضمن 
الئحــة مصغــرة تضم اســماء 
الالعبــني الذين حددهــم النادي 
امليركاتو  فــي  معهم  للتعاقــد 
راس  علــى  كــني  و  الصيفــي 
املهاجمني كــون اليوفي يريده ان 
البرتغالي كريستيانو  مع  يشكل 
رونالدو ثنائي هجومي ضارب ويرى 

فيه كرمي بن زمية الذي شــكل مع 
رونالدو ثنائــي هجومي فعال في 

ريال مدريد على مدار سنوات.
و يراهن مســئولو يوفنتوس على 
في  توتنهام هوتســبيرز  فشــل 
التاهــل ملســابقة دوري ابطــال 
اوروبا لتسهيل اقناعه بال انتقال 
الى النــادي على الرغم من تراجع 
مســتواه بعدما تعرض إلصابات 
متتالية قلصت كثيرا من ظهوره 

مع الفريق اللندني.
و بحســب الصحيفة فان الئحة 
هاري  بجانــب  تضم  املطلوبــني 
كني كل مــن االرجنتينــي ماورو 
ايــكاردي العب االنتيــر املعار الى 
باريس ســان جيرمان حتى نهاية 
الى  للعودة  املرشــح  و  املوســم 

ايطاليا بعد فتــرة االعارة بعدما 
كان مرشــحا لالنتقال مباشــرة 
املنصرم.  الصيــف  اليوفــي  الى 
تيمو  االملاني  اســم  مثلما تضم 
فيرنر العــب نادي اليبزيغ االملاني و 
البرازيلي جابرييل خيسوس العب 

مانشستر سيتي.
و رغم تواجد رونالدو و باولو ديباال 
وغونزالــو هيجوايــني إال ان ادارة 
يوفنتــوس ترى فــي تدعيم اخلط 
الهجومي بأسماء متميزة ضروري 
لتعزيــز فرصه فــي احلفاظ على 
مكانته احملليــة و تقوية صفوفه 
للتنافــس علــى اللقــب القاري 
لدوري ابطال اوروبا خاصة ان رحيل 
هيجوايــني و ديباال هــذا الصيف 

غير مستبعد.

العواصم ـ وكاالت:
تقرر إيقاف الــدوري األوروبي لكرة 
الســلة، حتى إشعار آخر، بسبب 
فيروس  وبــاء  انتشــار  مخــاوف 

كورونا.
وقالت رابطة السلة األوروبية »من 
على صحة وسالمة  احلفاظ  أجل 
توصلت  واملشــجعني،  املشاركني 
رابطة كرة السلة األوروبية التفاق 
مع األندية بإيقاف مباريات موسم 

2019-2020، حتى إشعار آخر«.
وتدير رابطة السلة األوروبية أكبر 
مسابقتني للعبة في القارة وهما 
الــدوري األوروبي، الــذي يعد من 
داخل  الرياضية  املسابقات  أشهر 
والكأس  العالــم،  فــي  الصاالت 
األوروبيــة األقل شــهرة.. وقالت 
األوروبيــة »ســتراقب  الرابطــة 
أي تطورات  الرابطة عــن كثــب 
جديدة لتحديد إمكانية إلغاء قرار 

لكرة  الدولي  االحتاد  اإليقاف«.وقرر 
السلة أيضا إلغاء كل املسابقات 

بسبب فيروس كورونا.
وظهــر الفيروس، الذي تتشــابه 
أعراضه مع أعراض نزلة البرد، في 
الصني قرب نهايــة العام املاضي 
4500 شــخص  من  أكثــر  وقتل 
ألف شــخص في   125 وأصــاب 
وإلغاء  تأجيل  وتسبب في  العالم 

العديد من البطوالت الرياضية.

بكين ـ وكاالت:
بطل  ايفرغراندي  غوانغجــو  فرض 
الــدوري الصيني لكرة القدم غرامة 
مالية باهظة على جناحه البرازيلي 
فرناندينيــو قدرهــا ثالثــة ماليني 
يوان )430 ألــف دوالر( يوم أول أمس 
ألنه »انتهك بشــكل جدي« قواعد 

الفريق.
وقال غوانغجو في بيان ان فرناندينيو 
النادي  ترتيبــات  »رفــض متابعــة 

ومديره الفني )املدرب اإليطالي فابيو 
كانافــارو(« خالل فترة االســتعداد 
التي تسبق انطالق املوسم في دبي. 
دون أن يعطــي اجنح نــاد في تاريخ 
الدوري الصيني وبطل اســيا مرتني 

املزيد من التفاصيل.
وكانت تقارير اشــارت أن فرناندينيو 
البالغ من العمر 26 عاما، والذي بدأ 
مسيرته في فريق فالمنغو البرازيلي، 
من املرشــح أن يصبح احدث العب 

مولود في اخلارج يحصل على الضوء 
االخضر للعب مع املنتخب الصيني.

ومت تأجيــل موســم كــرة القــدم 
الصينــي إلــى أجل غير مســمى 
فيــروس كورونا  تفشــي  بســبب 
املستجد، حيث اســتعاض العديد 
اقامة معســكرات  الفرق على  من 
انتظارها،  أثناء  تدريبية خارجية في 
ما لم يسمح لفرناندينيو بالظهور 

مع فريق كانافارو..

أنس جابر تتقدم مركزا
في التصنيف العالمي للتنس

يوفنتوس يستهدف التعاقد مع هاري 
كين لتشكيل ثنائي هجومي مع رونالدو

تجميد الدوري األوروبي لكرة السلة غوانغجو يفرض غرامة باهظة على فرناندينيو

أنس جابر
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قسم اإلعالم واالتصال الحكومي:

اكــد وزيــر الشــباب والرياضــة 
ان ما يقف  ريــاض  الدكتور احمد 
املنتظر  الرياضي  االجناز  امام  عائقا 
لالحتــادات الرياضية في البطوالت 
الكبيرة هو انعــدام الثقة بالوفود 
الرياضيــة والريبــة والتشــكيك 
بجدوى املشــاركات التــي التلبي 
الواحد  االحتاد  اعضاء  بني  الطموح 
دومنا تعيني فهناك من يعمل وينتج 

والعكس صحيح .
جــاء ذلك خالل رعايتــه في قاعة 
والرياضة  البدنيــة  التربية  دائــرة 
اجتماعــا ملناقشــة آليــة صرف 
االموال الى االحتادات الرياضية غير 
األوملبية بحضور رؤســاء االحتادات 
وممثليهــم وقدم لــه وأداره معاون 
مدير عــام دائرة التربيــة البدنية 
والرياضة لشؤون االندية واالحتادات 

الدكتور موفق عبد الوهاب .
واوضــح الدكتور احمــد رياض ان 
الهــدف من االجتمــاع هو الطالع 
الرياضية على  االحتــادات  جميــع 
آلية  في  حصلــت  التي  املتغيرات 
الســيد  موافقة  عقــب  الصرف 
رئيس مجلس الــوزراء على اعتماد 
آلية مفادها فتح حســاب رئيسي 
لــوزارة الشــباب والرياضــة تودع 
اخملصصة  احلكومية  املنحــة  فيه 
االوملبية  وغيــر  األوملبية  لالحتادات 
الدولية  االحتــادات  الــى  املنتمية 
املرونة  االحتادات  بها ومتنح  املعترف 
على  نشاطاتها  لتغطية  الكاملة 
ان تقدم خطــة متكاملة ومنهاج 
ســنوي يتضمن جميع املشاركات 
اخلارجيــة والنشــاطات الداخلية 
بصورة واضحة ويجــري مراقبتها 
من قبل الوزارة وعرضها على جلنة 
اخلبراء، بصورة تضمن اســتقاللية 
االحتاد املعني والشفافية بعمله، ال 
لبس فيها تتجاوز االطر التقليدية 
القدمية التي لم توصلنا الى نتيجة 
تذكر، مبينا بان النظر الى االحتادات 
ان  الميكن  وشــخوصها  الرياضية 
تكون بدرجــة واحدة وتقييم واحد 
فهنــاك من نفخر باجنــازه وعمله 
الذي يجري بصمت وهناك من ميأل 

الدنيا ضجيجــا دون ان نرى له اية 
اضافة .

واشــار رياض الــى ان احللول التي 
جتلب لنــا االجناز ويطلبها اجلمهور 
بايديكــم انتم املعنيون بشــؤون 
اللعبــة اوال واخيــرا ، واســتطرد 
مبثل وحالــة معمول بها في بلدان 
الرياضي املتحقق  ان االجناز  اخلليج 
طاملا كان باســم البلد وسمعته 
فهو اليتحمــل اجملاملة ابدا وطاملا 
كنا امناء على اموال البالد فسوف 
لن تكون لاللية القدمية اية جدوى 
فمــا نزفتــه رياضتنا حتــى االن 
من جهد وامــوال مهدورة الميكن 

االستمرار عليه .
مشــددا على ان العملية ستكون 
مرنــة وموضوعيــة وان تعامــل 

االحتادات وفــق خطتهم املوضوعة 
اخلبراء  جلنة  مع  بتماس  ســيكون 
االندية  قسم  في  الفنية  واللجنة 
موظفيهــا  بجميــع  واالحتــادات 
املتراكمة  اخلبــرات  اصحــاب  من 
وســتكون على استعداد للتعامل 
مع ايــة تغييرات حتصل في اخلطة 
السنوية وهذا الشان يتعلق بعمل 
وزارة الشــباب والرياضــة، منوها 
ان الــوزارة راعية فقــط ومنظمة 
لتســهيالت احلصول على االموال 
لالحتادات وال يحق لها ابدا ســحب 
أي مبلــغ مالي لالحتــادات كما ان 
تواجــد معــاون مدير عــام دائرة 
التربيــة البدنية لشــؤون االندية 
واالحتــادات الدكتــور موفــق عبد 
الوهــاب وبحكم اطالعه كرياضي 

والعب ســابق واكادميي ســتكون 
اضافة لهذا التعامل الذي ننشده .

واكــد رياض ان العمليــة اجلديدة 
ستكون سلسة بعد اقرار امليزانية 
لعــام 2020 وســتؤمن العدالــة 
واملوضوعيــة فــي التعامــل مع 
برياضة  النهوض  بدافــع  االحتادات 
أية تقاطعات  االجناز وليس لدينــا 
شخصية مع أي شخص وما نهتم 
به ونسعى اليه هو سمعة ورياضة 

العراق .
قدم بعد ذلك رؤساء احتادات البليارد 
والرياضة  والبولينــغ  والســنوكر 
اجلامعية والرياضة للجميع والقوة 
واجلوي  األجســام  وبنــاء  البدنية 
والدراجات الناريــة فضالً عن احتاد 
الرحالة الذي ال ميتلك اية مرجعية 

عربية او قارية ودولية، مقترحاتهم 
اســئلة  وتضمنت  ومداخالتهــم 
بجوانب عدة  تتعلق  واستفسارات 
من مفاصل العمل منها مايتعلق 
بقلة االمــوال اخملصصة واملطالبة 
اللعبة  بقاعات وبنى حتتية تواكب 
واخرى تتعلق بالدور املنوط باللجنة 
االوملبية وجتاوز عقدة الروتني االداري 
ومرونة التعامل مع املتغيرات وفق 
املنح  وزيــادة  االلعاب  مواصفــات 
مع  يتناســب  مبا  االحتادات  لبعض 

اجنازاتهم.
وعبــر الدكتور ريــاض بوضوح عن 
رؤيــة حكومية ثاقبــة تكمن في 
العمل  منظومــة موحــدة مــن 
وزارة  قانــون  اقرار  بعــد  القانوني 
واللجنــة  والرياضــة  الشــباب 

صياغة  حاليــا  ويجــري  االوملبية 
بتعاون  واالحتــادات  االندية  قانوني 
مثمر من جلنة الشــباب والرياضة 
البرملانيــة ويقينــا ان املنظومــة 
النور  التي سترى  املنتظرة  اجلديدة 
بعد اوملبياد طوكيو ستؤســس لـ 
مســار صحيح للعمــل الرياضي 
العالم  الذي سيواكب  املستقبلي 

اجمع .
وفيمــا يتعلــق بعمــل اللجنــة 
وزارة  مــع  وتداخلهــا  االوملبيــة 
ان  الى  الشــباب والرياضة اشــار 
العمل املنــوط باالوملبية واملتعارف 
عليه بجميع بلدان العالم الشــان 
له باالحتــادات واموالهــا فمواثيق 
العمل االوملبي تختص بامور اخرى 
تنظيميــة وحركية فيمــا يتعلق 
باملنشــطات واحملظورات والقوانني 
الرياضية والتثقيف وليس املراقبة 
وصرف االمــوال لالحتادات ويجب ان 

يكون ذلك واضحا جليا للجميع.
وتابع بالقــول جماهيرنا الرياضية 
تتطلع الى ان يكون العراق مركزا 
رياضيــا جاذبا باقامــة البطوالت 
ونطمح  االلعاب  مبختلف  الدولية 
ان نســتضيف بطولة اســيوية 
التحتية  البنى  تنامــي  كبرى مع 
الرياضية بقوة وفاعلية تؤهلنا الى 
التي  العربية  البطولــة  وما  ذلك 
نطمح ان تقام علــى اكمل وجه 
العام املقبــل اال اختبارا لبطوالت 
مقبلــة اكبر واهــم، وبذلك نريد 
لالوضــاع الرياضيــة التي نعدها 
االحتادات  عمــل  وتنظم  طبيعية 
ان تاخذ مســارها الصحيح لكي 
نلتفــت الى مــا هو اهــم واكثر 
تاثيرا، وكرر وزير الشباب والرياضة 
اقتراحه الذي طرحه على االحتادات 
متابعة  جلنة  بتشــكيل  االوملبية 
الرياضية مهمتها  االحتــادات  من 
التواصــل مــع الــوزارة ومراقبة 
العمل واعداد التوصيات والتدخل 
املباشــر مــع الوزيــر ان اقتضت 
الشــباب  وزارة  ان  احلاجة، مؤكدا 
والرياضــة لــن تتهاون ابــدا مع 
أي تقصير وســيتم طــرح مواقع 
الكترونية وبريد ســاخن للتعامل 
مــع اية حالة تســتدعي الوقوف 

إزاءها.

وزير الشباب والرياضة يشرح آلية صرف
 االموال الى االتحادات غير األولمبية

تحت شعار إستقاللية العمل االتحادي وضمان عدم العودة الى اآلليات القديمة

وصول محترفي العراق 
في الكويت الى بغداد

مقررات مهمة 
النضباط الصاالت 

سلة الوطني تبحث 
عن مدرب أجنبي

بغداد ـ الصباح الجديد:
يدرس احتاد السلة املركزي سير ذاتية لثالثة مدربني 
أجانــب، من أجل خالفة املدير الفني املســتقيل، 
خالد يحيى.. وقال أمني ســر احتاد الســلة، خالد 
جنم، في تصريحات صحفية »االحتاد قرر بشــكل 
نهائي التعاقد مع مدرب أجنبي.. 3 مدربني أرسلوا 
ســيرهم الذاتية، من إســبانيا وصربيــا واجلبل 

األسود«.
وتابع: »من املؤمل أن تصل سير ذاتية أخرى، سيتم 
دراستها ومناقشتها قبل اختيار املدرب«.ونوه إلى 
أن االحتــاد لديه وقت كاف لالختيار، لكون املباريات 
املقبلة للمنتخب في تشــرين الثاني، وبالتالي لن 

يكون هناك تسرع في التعاقد مع املدرب اجلديد.
يشــار إلى أن منتخب العراق خســر مباراتني في 
تصفيات آسيا، ضد لبنان في بيروت، وأمام الهند 

في العاصمة بغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصل محترفــو العراق في الــدوري الكويتي، أول 
أمس، الى العاصمة بغداد بعد تعذر عودتهم خالل 
االيام السابقة بسبب فيروس كورونا. وقال مصدر 
ان احملترفني العراقيــني في الدوري الكويتي، امجد 
عطوان، وعالء عباس، ومحمد شوكان، وصلوا الى 

بغداد صباح أول أمس.
وأضاف ان ادارة ناديي الكويت وكاظمة ســمحت 
لالعبني بالعودة واكمال التدريبات في العراق حلني 
عودة النشاط الكروي في الكويت.وبني ان الالعبني 
الثالثة عادو الى بغداد بعد رحلة طويلة شــملت 

الكويت، والدوحة، وبغداد.

بغداد ـ الصباح الجديد:
اعلنــت جلنة االنضباط في االحتــاد العراقي لكرة 
القــدم، قراراتها بشــأن احداث مباراة الشــرطة 
ونفط الوســط ضمن اجلولــة الثالثة من املرحلة 
االولى لــدوري الصاالت.   واتخذت جلنة االنضباط، 
بعد االطــالع على التقارير الواصلة من مشــرف 
وحكم املباراة. وقــررت اللجنة حرمان مدرب فريق 
الشــرطة )اثير جمال( مباراتني من مرافقة فريقه 
حســب املادة )52( الفقــرة )3( لســوء تصرفه، 
باالضافة الى تغرمي نادي الشرطة مبلغ خمسمائة 

الف دينار حسب املادة )52( الفقرة )7).

وزير الشباب والرياضة يتحدث لالحتادات غير األوملبية

 بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنــت وزارة الشــباب والرياضة، أول 
أمس، عن االستمرار باالعمال النهائية 
مللعب الزوراء الرياضي، التي تصل الى 
مراحل متقدمة.وقالت الوزارة في بيان 
صحفي »ربط مجاري املياه الثقيلة من 
الرياضي  الزوراء  مللعب  اجلنوبي  اجلانب 
شارفت ســعة 15 ألفاً و440 متفرج، 
شارفة على االنتهاء، وربط املنظومتني 
يكون  والوطنية  الذاتية  الكهربائيتني 
العمل الكلــي للملعب قد وصل الى 

املراحل النهائية«.
وقال مدير مكتب املهندس املقيم نزار 
الكبرى للملعب  ان »الواجهــة  علي، 
من اجلهة اجلنوبيــة اكتمل تغليفها 
مبــادة االكلبونــد بالتزامن مــع امتام 
العمل باملصعدين الكهربائيني بصورة 
تامة وتهيئة املكان اخلاص باملصعدين 
الثالث والرابع لغرض الربط املباشــر 
حــال وصولهمــا من اســبانيا وهي 
عملية تركيب اعتيادية التدخل ضمن 
اعدادات الوقت حيث اليتكفل العمل 

بهما الكثير من الوقت.
واشــار الــى ان »االعمــال الكبيــرة 
وما  املنتهيــة  امللعــب بحكــم  في 

تالحظونه هي اعمال تشــطيب كما 
يحصل في جميع املمــرات الداخلية 
الثانوية  بالسقوف  والقاعات  والغرف 
وتســليك الكابالت اخلاصة مبنظومة 
الكبرى  والشاشــات  املدنــي  الدفاع 
والبلوجكتــرات )ســبوت اليت(، واخر 
االعمــال احلديديــة )الكيربي( اخلاص 
بالسقف الكبير للملعب للجزء االول 

واجلزء الثاني«.
وفيمــا يخص بــذار الثيــل الصيفي 
الذي اكتملت عملية التنبيت وتهيئة 
نبيل  ايام، اوضح  التربة منذ ســبعة 
علي يعقوب من دائرة املهندس املقيم 
ان »البــذور التي اعتمدتها الشــركة 
تســمى  املالعب  بنجيــل  اخملتصــة 
)برمودا( امريكي املنشا وتناسب اجواء 
ان  الصيفية متامــا«، منوها  العــراق 
»النوع الشتوي يختلف متاما عن االول 
وهو نيوزلندي املنشا«. واضاف ان »فترة 
االنبات احلالية ستستمر فترة 15 يوما 
ريثما يظهر ســاق النبتة الى االعلى 
مع اســتمرار عملية الــرش اليومي 
باملاء ويكون النجيل جاهزا للعب كرة 
القــدم بحدود 45 يومــا ومبعدل 90% 
جنيل طبيعي و%10 اصطناعي ونصل 
%100 طبيعي بعد ثالثة  الى نســبة 
اشــهر من االنبات وعندها يصبح دور 

النجيــل االصطناعي كحاضن فقط 
استقراره  ذلك  عند  امللعب  ويكتسب 

النهائي«.

مــن جانب اخر، اكدت وزارة الشــباب 
والرياضة، حرصهــا على اجناز املالعب 
بغــداد  فــي  الرياضــة  واملنشــآت 

واحملافظــات تنفيــذا لتوجيهات وزير 
احمد  الدكتــور  والرياضة  الشــباب 

رياض.

وقال مدير عــام الدائرة الهندســية 
والشــؤون الفنية في الوزارة جنم عبد 
الواحد في تصريح خص به ) قســم 
االعالم واالتصال احلكومي ( ان ملعب 
املوصل االوملبي سعة 30 الف متفرج 
احملال الى شــركة اوزنال التركية، من 
املشــاريع املهمة الذي يخدم شريحة 
كبيرة من الشــباب والرياضيني الذين 
تعرضــوا الى ظروف صعبة بســبب 
ســيطرة عصابات داعش على املدينة 
قبل حتريرها بســواعد قواتنا االمنية 
ان  مبينا  البطلة مبختلف صنوفهــا، 
السيد الوزير في تواصل يومي ومتابعة 
في  االسراع  بغية  للمشــروع  دقيقة 
اعادة العمل، الســيما وان الشــركة 
املنفذة قدمت طلبآ الستئناف العمل.
واضاف عبد الواحد ان الوزارة في طور 
إعداد ملحق عقد مع الشركة املنفذة 
لضمــان حقوق الطرفــني واملصادقة 
عليه، بعد توقف العمل في مشــروع 
املدة  االوملبي خــالل  املوصــل  ملعب 
املاضية جراء الضائقة املالية واحتالل 
االجرامية،  العصابات  املدينة من قبل 
مشــيرا الى خطوات كبيرة قطعتها 
الوزارة في ســبيل تأمني اجناز الصروح 
الرياضية من خــالل تذليل الكثير من 

الصعوبات.

إلى ذلك، وجه وزير الشــباب والرياضة 
نشــاط  بإيقاف  رياض،  احمد  الدكتور 
محطة وقود ضمن مشروع استثماري 

في ذي قار.
وقال مدير عام دائرة االستثمار والتمويل 
ان توجيه  الدين،  الذاتي علي شــمس 
الســيد الوزير جاء بعد طلب احلكومة 
احملليــة فــي ذي قــار ومجموعة من 
رياضيي وشباب احملافظة العزيزة، مبينا 
االستثمارية  املشــاريع  من  الهدف  ان 
انشــاء مشــاريع شــبابية ورياضية 
خدميــة ضمــن مواصفــات تخــدم 

تطلعات ورغبات شبابنا ورياضيينا.
واوضــح »شــمس الديــن« ان الوزارة 
مع  تتعــارض  جتــد مشــاريع  عندما 
طموحات الشــباب، ستقوم بإيقافها 
ســواء في محافظة ذي قــار أم بقية 
احملافظات، مشيرا الى ان السيد الوزير 
وجه بضرورة التنســيق مع احملافظات 
للمشاريع  االســتثمارية  الرؤى  بشأن 

وحسب حاجة الشباب والرياضيني.
يشار الى ان املشــروع االستثماري في 
محافظة ذي قار يتضمن مجمع رياضي 
وملعب خلماســي كرة القــدم وجناح 
اداري وبنايــة من طابقــني حتتوي على 
قاعــات رياضية، فضال عن مســاحات 

خضراء والعاب اطفال.

تقـرير

اعمال اإلنهاءات لملعب نادي الزوراء الرياضي تصل إلى مراحل متقدمة
التأكيد على اإلسراع في إستئناف مشروع »الموصل« 30 ألف

ملعب الزوراء الرياضي

ديالى ـ رعد شريف:
اكد عضو الهيئــة االدارية لنادي 
شــهربان الرياضي الدكتور ليث 
اســماعيل  ان النتائــج التــي 
حققها فريق كرة الصاالت بدوري 
املوســم احلالي كانــت متميزة 
على  التفوق  من  ومتكن  وايجابية 
العديد من الفرق املتنافسة معه 
وذلك  الثانية  ضمن مجموعتــه 
االداء  الى حتسن مســتوى  يعود 
الفــردي واجلماعي  واالســتقرار 
على الكادر التدريبي الذي استلم 
مهمة تدريب الفريق منذ املوسم 
املاضي حيــث عمل على معاجلة 
مكامــن اخللل التــي تعتريه مع 
اســتقدام العبني جــدد والعب 
النتائج  ايراني محترف عززت من 
اجليــدة وحلقة الوصــل املهمة 
ملشــرف الفريق حارث احمد بني 
االدارة والالعبــني وتذليله لكافة 
الصعوبات التــي واجهته برحلة 

االعداد .
واضاف اسماعيل في حديثه : ان 

الذي يقف فيه االن   الثاني  املركز 
بعد املتصدر نفط الوسط وقبل 
نهاية املرحلة االولى بجولتني  هو 
اجناز كبير يحســب للجميع من 
ادارة ومدرب والعبني بعد ان تفوق 
على فرق لها باع طويل مبســيرة 
دوري الصاالت وتوفرت لها ظروف 
اعداد مثاليــة تختلف جذريا عن 
ظــرف اعداد فريقنــا املتواضعة 
ولكن مع ذلك قلب كل التوقعات 
املتبارية  لألندية  قويا  ندا  واصبح 

معه ضمن اجملموعة. 
واشــار : متكنا مــن حتقيق الفوز 
على فريق غاز الشــمال بســتة 
هــداف لهدفني وعلــى مصافي 
اجلنــوب بأربعة اهــداف لهدفني 
والتعادل مع فريقي نفط الوسط 
ومصافي الوســط بثالثة اهداف 
مــع كل فريق في حني خســرنا 
مع الشــرطة بهدفني لثالثة في 
فيها   االفضل  الطرف  كنا  مباراة 
رغم اخلسارة وبشــهادة كل من 

تابعها .

لنادي  االدارية  الهيئــة  وبني عضو 
شــهربان : نســعى كإدارة وكادر 
تدريبي والعبني على احملافظة على 
النتائج املتحققة في حال انطالق 

الدوري فــي الفترة املقبلة ولنثبت 
للجميع بــأن النتائج التي حصلنا 
عليها لــم تكن فــورة او محض 
صدفــة بــل جــاءت بالتخطيط 

بني  واملثمر  اجلاد  والتعاون  السليم 
اطراف املعادلة الثالثة التي متكنت 
من توظيف امكانات النادي املادية 
اجناح مهمة  والفنية في ســبيل 
الفريق في هــذا احملفل احمللي الذي 
يعتبــر االول على مســتوى البالد 
بالنســبة لفرق الصــاالت ونأمل 
االســتمرار باملهمــة وان كانــت 
صعبة لنهاية الدوري حيث ينصب 
التخطيط على ان نكون احد الفرق 
الثــالث املتأهلة ضمن مجموعتنا  
لــألدوار النهائية من البطولة بعد 

ان جرت بنظام اجملموعتني .
واختتم حديثه بالقول على ان الية 
تنفيذ املســابقة بشكلها احلالي 
أتت متزامنة مع ما مير به البلد من 
وجلنة  االحتاد  اجبرت  خاصة  ظروف 
املســابقات  عن التخلي عن نظام 
نظام  الى  واللجــوء  العام  الدوري 
اجملموعتــني وان كانت ال تناســب 
الطموح الــذي ينصب على اقامة 
دوري عــام لتكــون الفائــدة اعم 

واشمل.

نتائج صاالت شهربان اإليجابية تأتي بالتخطيط السليم والتعاون المثمر 

د. ليث إسماعيل
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ASSABAH ALJADEED

تعــّرض املغنــي العاملي 
بوســت مالــون لهجوم 
كبيــر مــن الصحافــة 
مــن  وعــدد  العامليــة 
املتابعني بعد أن قّرر عدم 
املقبلة  حفالتــه  تأجيل 
كورونا،  فيروس  بســبب 
كما فعل زمالؤه املغنيني، 
األمر الذي تسبب بضجة 
كبيرة، اال انه لم يرد على 
االنتقــادات التي يتلقاها 
اجلديــر  ذلــك.  بشــأن 
مؤخرا  انتشــر  انه  ذكره 
التواصل  مواقــع  علــى 
من  فيديو  االجتماعــي، 
حفلة بوست مالون ظهر 
فيه غريــب األطوار، فقد 

وقع على املســرح ما اثار 
أنه  معدين  محبيه،  قلق 
اخملدرات،  تأثيــر  كان حتت 
ما أجبره على اخلروج عن 
جرى  ما  وتوضيح  صمته 
نافيا كل  املســرح،  على 
على  ومؤكدا  الشائعات 
انــه كان ســعيدا، لكن 

املوضوع يتعلق باإلرهاق.

 F9 تقرر تأجيل عرض فيلم
ملدة عام، وهو أحدث فيلم 
الشهيرة  السلســلة  من 
"السرعة والغضب" والتي 
النجم  ببطولتهــا  يقوم 
فــني ديــزل مــع النجمة 
ثيرون، بســبب  تشــارليز 
كورونا  فيــروس  تفشــي 
وأعلنت  العالــم.  حــول 
عن  ستوديوز،  يونيفرسال 
عرض F9، في شهر نيسان 
2021، وبحسب بيان صادر 
منها: "نشــعر بكل احلب 
ينتظر  مــن  جميــع  جتاه 
من  السبب  لهذا  الفيلم، 
الصعــب علينا جًدا إخبار 
تغيير  بأنــه علينا  اجلميع 
تاريخ إصــداره". وأضافت: 
عشــاق  يتمكــن  "لــن 

السلســلة، من مشاهدة 
 ،2020 ايــار  فــي  الفيلم 

نراكم في الربيع املقبل".
جناحا  السلسلة  وحققت 
وأول  كبيــرا،  جماهيريــا 
أجزائهــا كان فــي عــام 
ديزل،  فــني  بطولة   ،2001
والراحل بــول ووكر، إخراج 
روب كوهني، وحقق إيرادات 
 200 تخطــت  ضخمــة 

مليون دوالر.

اعلنت وينونا رايدر خطيبة 
ديب  جوني  العاملي  النجم 
الســابقة دعمها الكامل 
الســابقة  زوجته  ضد  له 
النجمة آمبــر هيرد، وذلك 
بعد ادعــاءات األخيرة بأنه 
معاملتهــا  يســيء  كان 
ويعنفهــا، قائلة: "هددني 
بحرقــي وقتلــي وضربني 
اثار كدمات  ترك  ما  بعنف 
على وجهــي. وقالت رايدر 
مدافعــة عن ديــب: "لم 
يكــن أبًدا عنيًفــا جتاهي، 
لم يكن أبًدا مســيًئا لي، 
لم يكن عنيًفا أو مســيًئا 

رأيته،  شــخص  أي  جتــاه 
اقولها بصدق. جوني رجل 
وحنون  للغايــة،  محــب 
للغايــة، كان يحميني أنا 
وكل الناس الذين يحبهم، 
شديد  بأمان  اشعر  وكنت 

جًدا معه".

بوست مالون

وينونا رايدر

فين ديزل

أخبــارهــــــــــم
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جمال جصاني

من نوع الهموم التي تشــغلنا ميكن فك طالسم ما 
انحدرنا اليه من بؤس وتشــرذم وهوان، ومن اصغرها 
شــأناً نلج الــى تفاصيــل تغنينا عــن الكثير من 
املتخصص  االفندية،  وخريط  النظرية  االســهاالت 
بدحرجتنا الــى متاهــات ال يــدرك نهاياتها حتى 
الراســخون في مثل هــذه الهمــوم والعلوم. على 
ســبيل املثال ال احلصر لناخذ ما يشغل امانة بغداد 
وما اعلنت عنه مؤخراً؛ "في مباشــرتها باستخدام 
جتريبي ألغطية منهوالت ومشــبكات االمطار ضد 
السرقة... أغطية مصنوعة من احلديد وحتتوي على 
اقفال ذاتي، وبالتالي يصعب سرقتها، وغير مكلفة 
مقارنة باحلالية املصنوعة مــن اآلهني، والتي كانت 
تســرق من قبل ضعاف النفوس، مما ســبب اضرارا 
باملمتلكات العامة وخطرا على سالمة املواطنني". 
قد يبدو أمر ســرقة أغطية املنهوالت ســخيفا وال 
قيمة له في بلد تشــفط فيه موازناتــه اخليالية، 
وسط ســيل كثيف من قذائف الفضيلة والتقوى، 
لكن االمر على غير ذلــك متاماً، عندما نتمعن قليال 
في مغزى مثل ذلك الســلوك واملمارســات وابعاده 
وجذوره، بوصفه حلقة من منظومة ولدت وتكاملت 
حلزمة من االسباب التاريخية واالجتماعية والقيمية 

التي عرفها العراق في العقود األخيرة.
صحيح ان القيمة املادية الغطية املنهوالت ضئيلة 
جدا مقارنة وما تســتبيحه حيتان الســلطة وما 
يحــف بها من جحافل احلبربــش، اال انها حتمل من 
الشــحنات واملعاني الشيء الكثير. عندما يتفشى 
وبــاء الفرهــدة واللصوصيــة الى ما ميثــل قاعدة 
الواسع،  أي اجلســم الشــعبي  الهرم االجتماعي، 
وحيث تتعرى املنهوالت في وضح النهار؛ فان حجم 
مصيبتنا يكون أعظم بكثير مما تنســجه مخيالت 
البعض ممــن أدمن علــى ركوب موجــات االصالح 
والتغيير وما يرافقها من عناوين براقة. انها اشــارة 
واضحــة ملا انحدر اليــه اجملتمع )افــرادا وجماعات( 
تدعونا قبل كل شــيء الى وعي تفاصيل ما حل بنا 
من خراب ممنهج لم ينج منه البشر واحلجر والشجر. 
خراب واســع وعميق تســلل الى تفاصيل حياتنا، 
حقيقة ال يختلف عليها غالبية العراقيني، لكنهم 
يختلفون ويتشــرذمون في وعي سبل معاجلة ذلك، 
وكان لسكراب االنتلجينسيا واشباه املثقفني دورا ال 

يحسد عليه في ذلك الضياع.
ان مــرور ما يقارب العقدين علــى زوال النظام الذي 
اســس لكل ذلك احلضيض الــذي انحدرنا اليه؛ من 
دون ظهور ايــة عالمات جدية علــى تعافي اجملتمع 
ومؤسســات الدولة، يؤكد ما حملته الينا اغطية 
املنهوالت املسروقة وغيرها من أشكال اللصوصية 
والفرهدة من اشــارات ودالالت. مصيبتنا تكمن في 
تورط قطاعات واســعة بوباء الفساد من مختلف 
االشــكال والذرائــع واالحجام، مثل هــذه الورطة 
"الشــعبية" تقــف باملرصاد ألية زحزحــات جدية 
باالنعطاف بعيدا عن ذلك البالء. لهذا تشكل احللول 
الثوروية ومحاوالت سلق املراحل وعدم االلتفات لكل 
تلك التفاصيل؛ خطرا ال يقل عن منهج اللصوصية 
والفســاد. النظام املباد مارس عملية التســقيط 
القيمي واالخالقي بشكل ممنهج، فمن دون منتسب 
متــورط بعمليات القتــل أو كتابــة التقارير على 
اآلخرين وال يســتثني ذلك اهله وجيرانه وزمالءه في 
العمل؛ ال ميكن الوثوق به. هكذا سارت االمور لعقود، 
ومن تلقف اســالب ذلك النظام، اســتثمر بشكل 
واســع في ذلك االرث املوبوء، لذلــك وجدت طبقة 
وشــبكة مصالح وقيم، حترص على بقاء ومتدد ذلك 

الوباء، الذي وصلت مجساته الغطية املنهوالت..!  

ومضــة

منهوالت بال أغطية

أحالم يوسف
يقول مثل غربي: "ما ال تأكله البكتيريا ال 
تأكله انت" من هذا املبدأ بدأت املهندسة 
السورية رشا شاهني عملها في البحث 
عن الطعام الصحــي الطازج، واملاكياج 

اخلالي من املواد احلافظة. 
وتبحث  الصحي،  بالشأن  مهتمة  كانت 
عن أي معلومة ميكــن ان تفيدها التباع 
برنامــج معــني، او للوصــول الى فكرة 
ميكن ان تساعدها بتنفيذ برنامج صحي 

متكامل، واستمر بحثها عشر سنني. 
تقــول رشــا: "فــي عــام 2013 عثرت 
باملصادفــة علــى صفحــة مختصــة 
بالنظــام الغذائي النباتي، اســتهوتني 
الفكرة جــدا، اذ قدموا من خاللها أنواعا 
عدة مــن الطعام النباتــي، فتيقنت ان 
اطباق طعامنا ميكن ان تكون خالية من 
أي معاناة ســببناها حليوان ما رغبة منا 
بأكل حلمه، فهــي كائنات جميلة متتلك 
كل احاســيس البشــر من حب وخوف..

الخ.
 وتتابع: "جربت ان اصنع اطباقا خالية من 
أي منتج حيواني، واحسست بالفرق بعد 
مدة، اذ ان االكل بنحو عشوائي يؤثر على 
اجلسم ســلبا، ويكون الشعور باخلمول 
مرافقا لهــا. وهنــا اود ان الفت اننا في 
حال لم نشــعر بألم فال يعني بالضرورة 
ان اجسامنا خالية من االمراض، فالسكر 
مثال مينح طاقة للجســم، لكنها طاقة 
مؤقتــة اذ بعد مدة سنشــعر باخلمول، 
إضافــة الى ان التأثير الســلبي ميكن ان 
يعلن عن نفســه في وقت الحق، لذلك 
جنــد الكثير منا بعد ان يصــل الى عمر 
اخلمســني او أكثر يبــدأ يعاني من عدة 
امــراض هــي باحلقيقة نتيجــة لنظام 
غذائي خاطئ مارسناه على مدار عقود. 

وتضيــف: "النظام القائــم على الغذاء 
النباتي، املكون من خضار وفواكه وحبوب 
كاملة وبذور نيئة نظام متوازن، والكثير 
ينصحون  التغذية  وخبــراء  العلماء  من 

به، إضافة الــى ان التجربة مهمة أيضا 
للحكم علــى املوضوع، فأمتنى من الكل 
النظــام ملــدة معينة كي  جتربة هــذا 
يشــعروا بالفرق ويصلوا الى حقيقة ما 

سواء باالتفاق او التقاطع مع هذا الرأي.

*وهــل كانت تلــك اول شــرارة لفكرة 
افتتاح املطعم اخلاص باألكل النباتي؟ 
- "نعــم، خاصة واني فيما ســبق كنت 
اللحوم  بدائل عــن  إيجــاد  اعاني مــن 
واملنتجــات احليوانيــة بنحو عــام، وانا 
االطباق،  متنوعة  املائدة  يفضل  شخص 
االنترنت،  مواقــع  على  البحــث  فبدأت 

في  التغذية  وخبــراء  اخملتصني  واســأل 
الهند وفي اليابان، وقرأت كتبا عدة، الى 
ان تكونــت لدي فكرة كاملة عن البدائل 
الصحيــة والشــهية في الوقــت ذاته، 
وبدأت ابتكر اطباقا خاصة. حاليا موجود 
في املطعــم بدائل اللحوم والشــاورما 
والهامبرغــر وبدائل الســمك والدجاج 

أيضا".

املنتجات  ماهي  للماكياج،  *وبالنسبة 
التي قمت بتصنيعها؟

هناك العديد من املنتجات التي حرصت 
ان تكــون خالية من أي مــواد كيمياوية 

او مــواد حافظة مثــل "اآلي الينر، وقلم 
احلمرة، وواقي شــمس، ومرطب للبشرة. 
اعمل هذه األيام علــى بيعها الى احملال 
التجاريــة. بالنســبة للمــواد احلافظة 
استعمل الزيت وامللح البحري، وفي املدة 
املقبلة سأنشر فيديوهات على اليوتيوب 

لشرح كيفية تصنيعها.
وتختم رشــا حديثها: اجلســم طبيبنا 
األول، علينــا االصغاء لــه والبحث عما 
يفيده، قلتها سابقا ان الفم، الفخ األول 
الذي يقع فيه االنســان عن طريق الكالم 
والغذاء، علينا صون لســاننا والتحكم 

بغذائنا.

الصباح الجديد - وكاالت
ضــرب اإليطاليــون مثــاال رائعــا في 
مواجهــة األوقــات الصعبــة، بعد أن 
فرضت الســلطات حجرا صحيا على 
إذ تغلبــوا على احلجر  البالد بأكملها، 
املنزلي واملعنويات املنكســرة من خالل 
"احلفــالت" التي أحيوها من شــرفات 

منازلهم بشكل جماعي.
وتعــد إيطاليا ثاني أكثــر دول العالم 
تضررا من فيــروس كورونا بعد الصني، 
بتخطــي حــاالت الوفــاة الـــ1200، 
ووصــول حاالت اإلصابة إلــى أكثر من 

17 ألفــا، وبالرغم من أن كورونا شــل 
وأرغمهم  املواطنــني  حركة 

على مالزمة منازلهم، فإنه لم يخرس 
وثقت مقاطــع فيديو  إذ  أصواتهــم 

وصالت مــن الغناء والعــزف اجلماعي 
التي قام بها الناس من شرفاتهم.

وغلب حــس الوطنية علــى "حفالت 
النشــيد  النــاس  ردد  إذ  الشــرفات"، 
الوطنــي بكل فخــر، مما دفــع الكثير 
منهم إلــى البــكاء، وهو مــا وثقته 
الكاميرات في ســلوك شبيه مبا حدث 
في بداية احلجــر الصحي على مدينة 

ووهان الصينية.
وتكرر مشهد الغناء من الشرفات في 
أغلب املدن اإليطاليــة مثل العاصمة 

روما  ونابولي وتورينو وبينيفينتو.

إيطاليا تحارب البالء بالغناء.. والنشيد الوطني سالحها بوجه كورونا

مهندسة تبتكر أصناف طعام 
للنباتيين وماكياجات صحية

املهندسة السورية رشا شاهني

الصباح الجديد - وكاالت:
اعتذرت املمثلــة املصرية حنان 
املصريتني  للممثلتــني  مطاوع 
نادية اجلنــدي ونبيلة عبيد عن 
مسلســلهما  في  املشــاركة 
زيادة" كضيفة  اجلديد "ســكر 
شــرف والذي كان يحمل عنوان 
"نساء من ذهب" بعدما رشحها 
في  للظهور  إحسان  وائل  اخملرج 
مشــهد محوري خالل األحداث 
الــى جانب بطلتــي العمل، إال 
أن حنــان اضطــرت لالعتــذار 
تصوير  في  انشــغالها  بسبب 

مسلسلني هما "بنت القبايل" 
ومسلســل "القاهــرة كابول" 
والذي يشــاركها البطولة فيه 
طــارق لطفي وخالــد الصاوي 
وفتحــي عبد الوهــاب، واملقرر 
عرضه في الســباق الرمضاني 

املقبل.
 مسلســل "ســكر زيادة" تدور 
إطــار كوميدي  فــي  أحداثــه 
وهو أقرب الى "الســيت كوم" 
ويشــارك في بطولته سميحة 
إلى  إضافة  فاخــر،  وهالة  أيوب 
العديد من ضيوف الشــرف من 

النجوم 
ر  لكبــا ا
منهــم 

ء  هيفـــــــا
وأحمــد  وهبــــي، 

فهمــي، وروجينا، وبيومي فؤاد، 
إضافة إلى عــدد من الفنانني 
اإلعالن عن أســمائهم  املقرر 

تباًعا  .     

حنان مطاوع تعتذر عن "سكر 
زيادة" بسبب "بنت القبايل"

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت الســلطات الفرنسية، إغالق 
اللوفر  أبرز معاملهــا مثل متحــف 
وقصــر فرســاي وبرج إيفــل، حتى 
فيروس  تفشي  ملواجهة  آخر،  إشعار 

كورونا املستجد.
وأوضح املتحف الباريســي في بيان، 
احلكومية،  بالتوصيات  "التزامــا  أنه 
أبوابه حتى  اللوفــر  متحــف  يغلق 

إشعار آخر".
يســتقطب  الذي  املتحــف  ولفت 
زائر  ســنويا نحو عشــرة ماليــني 
من شــتى أنحاء العالــم، أن الزوار 
الذيــن اشــتروا تذاكــر دخول 
ن  و سيســتعيد
املبالغ التي 
دفعوها.
كمــا 

أبوابــه، وهو  ســيغلق قصر فرســاي 
أحد أبرز املواقع الســياحية الفرنسية 
زائر  نحو عشــرة ماليني  ويســتقطب 
سنويا، على وفق ما ذكرت وكالة فرانس 

برس.
وجاء في بيان إلدارة املوقع أنه "نزوال عند 
توصيات احلكومة، سيغلق قصر فرساي 
وقصــور تريانــون إضافة إلــى متحف 

العربات.
غير أن إدارة قصر فرســاي أشــارت أن 
مفتوحة  ســتبقى  واملتنزه  "احلدائــق 

مجانا على وفق الشروط االعتيادية".
دعت وزارة الثقافة كل املنشآت اخلاضعة 
واملكتبات،  املتاحف  فيها  مبا  لوصايتها، 
إلى احلد من أنشــطتها أو إغالق أبوابها 

أمام العامة ملواجهة تفشي كورونا.

إغالق "معالم فرنسا" حتى إشعار آخر

الصباح الجديد - وكاالت:
تتوجه أنظار عشــاق سيارات 
البيك آب الكبيرة إلى التحفة 
املميزة التي ستطلقها دودج 
هــذا العام، والتي ســتكون 
إحدى أقــوى مركباتها على 

اإلطالق.
ومــن أكثــر مــا ســيميز 
 Ram Reable TRX سيارة 
املصمم  الكبيــر  هيكلها 
ليوحي بالقــوة والفخامة، 
وعجالتها العمالقة املدعمة 
يساعد  خاص  تعليق  بنظام 
أصعب  اجتياز  علــى  املركبة 

الطرق وأكثرها وعورة.
ومن نقــاط اجلماليــة األخرى في 
هذه الســيارة تداخل اللونني األســود 
والفضــي في تصميــم الواجهــة األمامية 
وممتصات الصدمات، وفــي العديد من أجزاء 
الهيكل، وكذلك تصميــم املصابيح التي 

توحي بالعصرية.
ومثــل كل ســيارات دودج احلديثة زودت 
هــذه الســيارة بقمرة متطــورة بنحو 

كبير، فيها أحدث أنظمة املولتيميديا والتكييف، 
وشاشات تعمل باللمس منها شاشة مبقاس 12 
بوصة، ومقود مزود بأزرار للتحكم بأنظمة القيادة 
والصــوت، إضافة إلى أنظمــة كهربائية خاصة 

للتحكم بوضعيات املقاعد ودرجة حرارتها.
وســيمنح هذه الســيارة القوة والرشــاقة في 
احلركة محرك جبار بثماني أسطوانات وسعة 6.2 
ليترات وعزم 700 حصان، يعمل مع علبة ســرعة 

أوتوماتيكية بثماني مراحل.

"دودج" تحضر مفاجأة لعشاقها

الصباح الجديد - وكاالت:
نشــر الفنان توم هانكس صورة له مع 
زوجته ريتا ويلســون مــن داخل احلجر 
وريتا نرغب  أنــا  الصحي وعلق عليها: 
بشكر كل من يهتم بنا ويرعانا، ونحن 
موجودون فــي العزل بســبب فيروس 
كورورنا، كوفيد 19-، حتى ال نتســبب 

بنقل العدوى إلى شخص آخر.
وعــن اإلجــراءات التــي يتبعونها في 

املوجهة  والتعليمات  الصحــي  احلجر 
لهم قــال هانكس: نطبــق تعليمات 
اخلبــراء واملتخصصــني فــي العناية 
بأنفسنا وبعضنا البعض للتغلب على 

الفيروس.
وكان تــوم هانكس أعلن يــوم األربعاء 
كورونــا  بفيــروس  إصابتــه  املاضــي 
املســتجد في أثناء تواجده بأســتراليا 
لتصوير فيلمه اجلديد الذي يجسد حياة 

أسطورة الروح ألفيس بريسلي.
وكتب في حســابه الشــخصي 
على موقــع التواصل االجتماعي 
فيس بــوك: كان لــدى ريتا بعض 
وتختفي،  تظهر  التي  القشعريرة 
أجرينــا اختبارا لفيــروس كورونا، 
يبدو أن النتيجة إيجابية.. ال نعرف 
قواعد  هناك  العمل..  ما  بالضبط 
لدى األطباء علينا اتباعها. افترض 
العالم  أنهم سيعزلوننا. سنبقي 
علــى اطالع بــكل ما هــو جديد 

اعتنوا بأنفسكم.

أول صورة لتوم هانكس
 وزوجته من داخل الحجر الصحي
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